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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem „Posouzení korozní odolnosti slitiny INCONEL 600 při 

použití ve výfukovém prostředí automobilů“ se zabývá korozní degradací termočlánku 

vyrobeného z niklové slitiny Inconel 600. Pro výrobu termočlánků používaných v agresivním 

prostředí výfukových spalin automobilů je žádoucí vybrat takové materiály, které jsou 

schopny zachovat si požadované vlastnosti po danou dobu životnosti. Vhodnými materiály 

pro tuto aplikaci jsou niklové slitiny typu INCONEL. Ovšem ani tyto materiály nejsou imunní 

vůči degradaci vlastností, zejména vůči vysokoteplotní korozi. Výběrem vhodné slitiny a 

správného technologického postupu však lze prodloužit životnost výrobků bez výrazných 

známek poškození. Cílem této práce je posouzení použité slitiny Inconel 600 pro výrobu 

termočlánku a její případné nahrazení jiným typem niklové slitiny Inconel. 

Klíčová slova 

Termočlánek, niklové slitiny, Inconel, vysokoteplotní koroze 

Abstract 

The bachelor degree examination thesis “The Evaluation of Corrosion Resistance of 

Inconel 600 Alloy in Car Exhaust Gases“ deals with corrosion degradation of nickel alloy 

thermocouple  Inconel 600. For production of thermocouples used in aggressive environment 

of exhaust gases of  cars, it is desirable to select materials that are capable of retaining 

required characteristics for a specified lifetime. The suitable materials for this application is 

the nickel alloys of INCONEL type. However, even these materials are not immune to the 

degradation properties, especially against hot corrosion. But selecting the proper alloy can 

extend the life of products without significant signs of damage. The aim of this work is to 

evaluate the Inconel 600 alloy used for thermocouple manufacturing and eventualy replace it  

with another type of nickel alloy Inconel. 

Key words 

Termocouple, nickel alloys, Inconel, hot corrosion  
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1   ÚVOD 

Termočlánek je měřicí element vysokoteplotního snímače, pracující na principu 

termoelektrického jevu. Snímač, označovaný zkratkou HTS (z anglického názvu high 

temperature sensor), monitoruje teplotu výfukových spalin motorů v automobilech a 

autobusech. Při expozičních zátěžových testech v proudících spalinách zemního plynu 

probíhajících při teplotních cyklech od 25°C do 900°C nastala koroze pouzdra zkoušených 

termočlánků. Pouzdro je vyrobeno z niklové slitiny Inconel 600. U niklových slitin se při 

teplotách okolo 900°C  již jedná o vysokoteplotní korozi. Tato koroze, její vlastnosti i ochrana 

proti oxidaci a vysokoteplotní korozi jsou popsány v teoretické části této práce. V bakalářské 

práci je také uvedeno složení, některé vlastnosti použitého a navrhovaného materiálu 

niklových slitin Inconel 600, Inconel 601 a jejich základních prvků.  Byla udělána kompletní 

a mikrostrukturní strukturní analýza povrchu poškozeného pláště termočlánku na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu. Rovněž byla provedena chemická prvková mikroanalýza zejména 

v oblasti svaru špičky na přítomnost koroze, přítomnost cizích látek a směr poškození zvenku 

nebo zevnitř. Byly provedeny také metalografické výbrusy pro detaily korozního napadení. 

Tyto analýzy, provedené testování a výsledky tohoto testování jsou popsány v experimentální 

části této práce. 

Jakékoliv narušení vnějšího pláště termočlánku může ovlivnit nepřesnost a zároveň 

nefunkčnost měření celého vysokoteplotního senzoru. Proto před zavedením výrobků do 

sériové výroby je nutno provést testování. Na základě výsledků testování by měl být proveden 

výběr vhodného materiálu, který bude splňovat požadavky na funkci po celou dobu životnosti 

daného výrobku. 
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2   HTS 

Vysokoteplotní snímače (HTS) mohou být použity v aplikacích k diagnostice emisních 

systému osobních automobilů, a také pro nákladní automobily, tak aby vyhověly nařízením 

Evropské unie. 

2.1   Vysokoteplotní snímač 

V automobilovém průmyslu jsou vysokoteplotní snímače vyvíjeny pro motory, které 

by měly splňovat normu Euro VI. Toto nařízení Evropské unie je zaměřeno na snižování 

emisí oxidů dusíku a prachových částic z nákladních automobilů a autobusů. Euro je závazná 

emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací, která platí ve všech státech 

Evropské unie. Tato nová norma, Euro VI, bude přijata v září 2014 Její hodnoty a množství 

jsou uvedeny v tabulce 1.1 

Tab.1.1: Limitní hodnoty výfukových plynů dle Euro V respektive Euro VI (hodnoty 

v závorkách) [1]. 

  

Základní 

množství 

(RM) 

Mezní hodnoty 

  
Oxid uhelnatý 

(CO) 

Uhlovodíky 

celkem (THC) 

Uhlovodíky 

bez metanu 

(NMHC) 

Oxidy dus íku 

(NOx) 

Uhlovodíky 

celkem a  

oxidy dus íku 

(THC+NOx) 

Pevné 

částice (PM) 

  (kg) L1 (mg/km) L2 (mg/km) L3 (mg/km) L4 (mg/km) 
L3+L4 

(mg/km) 
L5 (mg/km) 

Skup. Třída    PI  CI PI CI  PI CI  PI CI  PI CI  PI CI 

M - Al l  1000 500 100 - 68 - 60 
180 

(80) 
- 

230 

(170) 
5 5 

N1 

I RM≤1305 1000 500 100 - 68 - 60 
180 

(80) 
- 

230 

(170) 
5 5 

II 
1305<RM

≤1760 
1810 630 130 - 90 - 75 

235 

(105) 
- 

295  

(195) 
5 5 

III 1760≤RM 2270 740 160 - 108 - 82 
280 

(125) 
- 

350 

(215) 
5 5 

N2 -   2270 740 160 - 108 - 82 
280 

(125) 
- 

350 

(215) 
5 5 
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Uplatnění vysokoteplotních snímačů je velmi široké, především ve výfukovém 

systému naftových i benzínových motorů. Jsou součástí ochrany turbodmychadla, kontrolují a 

sledují regeneraci systému filtru pevných částic. Tyto inteligentní senzory (elektronikou 

řízené) monitorují teplotu výfukových spalin pomocí termočlánku s rychlou odezvou do řídicí 

jednotky. Řídící jednotka vyhodnotí informace o teplotě a optimalizuje spalovací proces tak, 

aby nedocházelo k poškozování dílů výfukového systému určených k redukci škodlivých 

látek při spalování, a tím zajistí ochranu životního prostředí. Mezi škodlivé látky patří: oxid 

uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a množství pevných částic (PM). 

Potřeba měření v  několika místech ve výfukových systémech i snížení nákladů byly vyvinuty 

vysokoteplotní snímače s více termočlánky, které jsou jednotlivě spojeny kabelem se 

senzorem s jednou elektronikou pro všechny termočlánky. Vysokoteplotní snímač se třemi 

termočlánky je na obrázku 2.1 

 

 

Obr. 2.1: Vysokoteplotní snímač se třemi termočlánky 

Termočlánek vysokoteplotního senzoru se používá v náročném prostředí výfukových 

plynů, kde je vystaven teplotnímu rozsahu od -40°C do + 1100°C. Horní hranice teploty je 

závislá na typu aplikace. Z toho vyplývají nároky na použitý materiál, od kterého je 

vyžadována pevnost a korozní odolnost i při těchto teplotách. 

Příklad použití vysokoteplotních snímačů ve výfukovém prostředí je uveden na 

obrázku 2.2 Zkratka ECU (z anglického engine control unit) znamená řídicí jednotka motoru, 

která přijímá signály snímačů. 
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Obr. 2.2: Verze jednonásobného a vícenásobného teplotního snímače v zástavbě 

2.2   Termočlánek 

Termočlánek je vyráběn v různých délkách dle umístění v jednotlivých aplikacích. 

Použitým materiálem pro plášť sondy termočlánku je slitina INCONEL 600. V plášti jsou 

uloženy dva vodiče (termočlánkový pár) se složením nikl – křemík (NiSi) a nikl – chrom – 

křemík (NiCrSi), které jsou navzájem spojeny svařením na jednom konci a izolovány práškem 

MgO.  Jedná se o neuzemněný spoj.  Jednoduchá, obecná ilustrace termočlánku je zobrazena 

na obr. 2.3 

 

Obr.2.3: Ilustrace termočlánku 

Výroba termočlánků probíhá tak, že oba vodiče jsou vloženy do pouzdra ve tvaru 

trubky a zasypány práškem MgO, na vodičích je nasunuto silikonové těsnění. Poté dojde k 

zúžení termočlánku uprostřed tzv. svagováním tak, aby nedošlo k poškození drátů uvnitř 

pouzdra. Svagování je kování za studena, při kterém je materiál formován do požadovaného 

tvaru pomocí zápustek. Po svagování je pouzdro zkráceno na délky podle použití v daných 

aplikacích. Pro některé aplikace je nutné zúžit jeden konec termočlánku, na který se pak 

(Katalytický) filtr sazí NOx

Vysokoteplotní snímač se čtyřmi 

měřícími elementy

(Katalytic

ECU

Vysokoteplotní 

snímač

Vysokoteplotní snímač se čty

měřícími elementy
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navaří špička. Před navařením špičky se v této části odstraní MgO a oba konce drátů se k sobě 

přivaří. Poté dojde k navaření špičky k termočlánku, tak aby dráty byly schovány uvnitř. 

Zúžení některých typů je požadováno kvůli rychlejší časové odezvě při měření. Protože se 

jedná o neuzemněný spoj, nesmí se dráty (Nisil a Nicrosil) dotýkat pláště sondy. Proto je mezi 

navařenou špičkou a spojenými dráty uvnitř termočlánku vzduchová mezera. Termočlánek 

funguje na základě Seebeckova jevu popsaného v kap. 2.4.  

5.2   Svařování 

Svařování špičky k termočlánku probíhá v ochranné atmosféře vzácných plynů. Při 

svařování vznikají tzv. trhliny za horka a to především v korozivzdorných chrom- niklových 

ocelích austenitického typu, ale také v niklových slitinách, kde dochází k trhlinám a segregaci 

legujících prvků v místě svařování (ovlivněné tepelné zóně). K trhlinám může také docházet 

v přítomnosti nečistot zejména síry a fosforu. Vzhledem k jejich nižšímu bodu tavení mohou 

při chladnutí způsobovat vznik reziduálních napětí v místě spoje, což může vést k poruchám 

krystalové mřížky. Další poruchy při svařování mohou nastat i špatným technologickým 

postupem. Proto je u niklových slitin velmi důležitá dobře zvolená metoda svařování a 

správný technologický postup [4]. 

Pro svařování termočlánku vyrobeného ze slitiny Inconel 600 bylo použito doporučené 

svařování wolframovým inertním plynem nebo tzv. svařování TIG. TIG je mezinárodní 

zkratka pocházející z anglického Tungsten Inert Gas pro svařování wolframovou elektrodou 

v ochranné atmosféře inertního plynu. Jedná se o svařování elektrickým obloukem netavící se 

elektrodou v ochranné atmosféře inertního (netečného) plynu [3]. 

2.3   Seebeckův jev 

Termoelektrický jev, známý také jako Seebeckův jev, nastává, když obvodem 

dvou konců kovu prochází elektrický proud, jehož zdrojem je elektrické napětí na 

spoji těchto kovů s rozdílnou teplotou. Tento jev byl objeven v roce 1821 estonsko-

německým fyzikem Thomasem Johannem Seebeckem (odtud jeho název), který 

zjistil, že lze naměřit elektrické napětí v neuzavřeném obvodu mezi dvěma konci 

kovové tyčky s existujícím teplotním gradientem ΔT. Znázornění Seebeckova jevu se 

nachází na obrázku 2.4. Pro měření tohoto napětí musí být připojen další vodič na tzv. 

horký konec. Také tento vodič bude mít teplotní spád a bude vytvářet vlastní napětí. 

Velikost napětí záleží na použitém materiálu (kovu). Při použití dvou různých kovů v 
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dokončeném obvodu, ve kterém tyto materiály generují rozdílná napětí, využíváme 

tento rozdíl napětí pro měření teploty výfukových spalin. Tato diference napětí se 

zvyšuje s rostoucí teplotou. Termočlánky měří teplotní rozdíl mezi dvěma body 

(horkým a studeným spojem), nikoli absolutní teplotu [5]. 

 

 

 

 

 

2.4: Ukázka Seebeckova jevu 

  

SEEBECKŮV 

JEV 

STUDENÝ HORKÝ 
TEPLOTNÍ SPÁD 
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3   INCONEL  

Inconel je registrovaná ochranná známka společnosti Special Metals Corporation, 

vztahující se k rodině niklových slitin austenitické struktury se složením dvou základních 

prvků nikl-chrom. Dodatečně se legují prvky kobalt, wolfram, vanad, niob, tantal, bór, zirkon, 

titan, hliník, mangan. Jedním z důležitých prvků ovlivňujících vlastnosti daného typu 

Inconelu je železo.  

3.1   Základní prvky 

Základní prvky nikl, chrom a železo ovlivňující vlastnosti slitiny typu Inconel jsou 

popsány níže.  

3.1.1   Nikl 

Nikl, latinsky Niccolum, chemická značka Ni, je stříbrně bílý lesklý ferromagnetický 

kujný a tažný kov. Má relativní atomovou hmotnost 58,69 a atomové číslo 28. Mřížka niklu je 

kubická, plošně centrovaná. Jeho teplota tání je 1 455° C, tj. 1 728,15 K. Nikl patří mezi 

přechodové prvky s valenčními elektrony v d sféře. Nejčastější mocenství, ve kterém se ve 

sloučeninách vyskytuje, je Ni2+ . Tím, že je nikl stálý na vzduchu a ve vodě, má velmi dobrou 

odolnost vůči korozi, proto se komerčně čistý nebo nízkolegovaný využívá pro povrchové 

úpravy, rovněž pro plátování méně ušlechtilých kovů. Protože má relativně malou hodnotu 

zpevnění, způsobenou tvářením za studena; patří mezi nejlépe technologicky zpracovatelné 

kovy.   

Nikl je v přírodě hojně zastoupen, ale jako ryzí prvek se vyskytuje vzácně. Tím, že má afinitu 

ke kyslíku a síře, vytváří dva typy ložisek: primární sulfidická a sekundární oxidická. 

Najdeme jej v sirnících např. millerit NiS nebo také v arsenidech např. nikelin NiAs. 

Největším těženým nalezištěm nikelinu v současnosti je kanadské naleziště Sudbury [6]. 

Pro svou velmi dobrou korozní odolnost v mnoha typech prostředí, má nikl a jeho 

slitiny velký význam pro chemické a energetické strojírenství. Některé slitiny Ni-Cr mají 

navíc velmi dobré žáruvzdorné a žárupevné vlastnosti a odolávají vysokoteplotním a 

chemicky agresivním spalinám. Nikl bývá používán jak v čisté formě (prostředí alkálií při 

zvýšených teplotách), tak i ve slitinách. Prvky, kterými je nejčastěji legován, mají vliv nejen 

na korozní odolnost, ale i na další vlastnosti. Nikl samotný ve slitině zajišťuje fázovou 

stabilitu, žáruvzdorné a žárupevné vlastnosti, odolnost k redukčním kyselinám, neutrálním 

solím a ke koroznímu praskání v prostředích chloridů. Čistý nikl je velmi citlivý ke 
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sloučeninám obsahujícím síru. Nad 400o C elementární síra difunduje po hranicích zrn, 

vytváří eutektikum Ni-NiS a dochází k vývinu křehkosti. Povrch niklu musí být proto chráněn 

od kontaminace sloučeninami síry při jakémkoli působení vysokých teplot (tepelné 

zpracování, svařování apod.); citlivost je omezena oxidačními podmínkami, které potlačují 

existenci redukovaných forem síry [7]. 

3.1.2   Chrom 

Chrom, latinsky Chromium, chemická značka Cr, je stříbrně - bílý, lesklý, velmi tvrdý 

a zároveň křehký kov. Jeho tvrdost dle Mohsovy stupnice je 8,5 z 10.  Je nejtvrdším 

elementárním kovem s mimořádně nízkou reaktivitou a vysokou chemickou odolností 

v oxidačních prostředích za normálních teplot. Má relativní atomovou hmotnost 51,99 a 

atomové číslo 24. Krystalová mřížka chromu je krychlová. Jeho teplota tání je 1 857° C, tj. 

2 130,15 K. Chrom patří mezi přechodové prvky. Nejčastější mocenství, ve kterém se ve 

sloučeninách vyskytuje, je Cr3+ a Cr6+.  Chrom je také, stejně jako nikl, hojně zastoupen jak na 

Zemi, tak i ve vesmíru. Vyskytuje se velmi často s rudami železa jako například chromit - 

podvojný oxid chromitu železnatého FeO.Cr2O3 nebo také jako krokoit - chroman olovnatý 

PbCrO4. Čistý chrom se vyrábí aluminotermicky z oxidu chromitého nebo elektrolyticky 

z jeho solí. Největší těžené naleziště chromu je v Jihoafrické republice. Chrom se využívá 

zejména v metalurgickém průmyslu při výrobě legovaných ocelí. Obsah chromu ve slitině 

určuje především její tvrdost a mechanickou pevnost. Ocel považujeme za korozivzdornou,  

pokud obsahuje nejméně 12 % Cr rozpuštěného v tuhém roztoku. Jak je také uvedeno výše, 

Cr zlepšuje i žáruvzdornost a žárupevnost ocelí. Velmi významný je též jako legura, např. u 

nástrojových ocelí se využívá pro zvýšení prokalitelnosti a tvrdosti (tvorba speciálních 

karbidů chromu). Chrom s mocenstvím trojmocným je považován za prospěšný prvek, 

zatímco šestimocný chrom je prvek karcinogenní a jeho použití je omezováno [8]. 

3.1.3   Železo 

Dalším důležitým prvkem je železo, které zpevňuje tuhý roztok. Železo má chemickou 

značku Fe a latinský název Ferrum. Je to druhý nejrozšířenější kov na Zemi, ale také ve 

vesmíru. Má relativní atomovou hmotnost 55,84 a atomové číslo 26. Železo se vyskytuje ve 

dvou mřížkách v závislosti na teplotě. V rozsahu teplot 0°C – 1179°C a 1674°C – 1811°C je 

mřížka krychlová prostorově centrovaná, v rozsahu teplot 1179°C – 1674°C je mřížka 

krychlová plošně centrovaná. Jeho teplota tání je 1 539°C, tj. 1 812 K. Železo je známé již od 

pravěku, jeho objev a využití je všestranné od minulosti až po současnost. Výroba železa 
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probíhá ve vysokých pecích. Je základním prvkem pro výrobu oceli, také je využíváno pro 

výrobu slitin, kde se vyskytuje zejména v mocenstvích Fe2+, Fe3+ . Železo má malou odolnost 

vůči korozi, proto je ve slitinách legováno vhodnými prvky v závislosti na agresivitě 

prostředí, kde se předpokládá jeho používání [9]. 

3.2   Inconel – obecné informace 

Speciální kovové materiály, mezi které se řadí i slitiny typu Inconel, jsou vyvíjeny a 

navrženy tak, aby vyhovovaly použití pro nejnáročnější aplikace, mají např. dobrou 

kombinaci tepelného odporu a odolnost proti korozi při vysokých teplotách kolem 1000°C. 

Základní matrice je tvořena homogenním tuhým roztokem. Vyšší objemový podíl niobu 

podporuje protikorozní působení. Přísada molybden tvoří v matrici významnou konstituční 

část vysoce odolných niklových slitin, protože mírně snižuje úroveň vlivu koherentní 

precipitace, ale omezuje rychlost růstu fáze γ´. 

Austenitickou strukturu korozivzdorných slitin stabilizuje rovněž dusík, který značně 

zvyšuje i odolnost k bodové korozi. Chrom vnáší do struktury schopnost pasivace, odolnost 

k oxidaci za vysokých teplot, odolnost k lokalizované korozi ve vodných prostředích. 

Molybden a wolfram zvyšují odolnost k bodové a štěrbinové korozi, molybden zvyšuje 

pevnost za vysokých teplot. Hliník zvyšuje odolnost k oxidaci za vysokých teplot, vede 

k precipitačnímu vytvrzení slitiny, stejně jako titan, který navíc stabilizuje karbidy. Měď 

zvyšuje odolnost v redukujících kyselinách a roztocích solí, může se podílet i na 

precipitačním vytvrzení [7].  

Niklové slitiny typu Inconel se dělí podle procentuálního množství přidaných prvků, 

některé typy jsou uvedeny v tabulce 3.1:  

Tab. 3.1: Procentuální zastoupení prvků v různých typech Inconelů [hm. %] [14] 

Inconel Ni  Cr  Fe  Mo  Nb  Co Cu  Al  Ti  C  S  P  B  

600  76.0  15.5 8.0  
   

0.25  
  

0.08  0.015  
  

601 60.5 23.0 14.1 
   

0.5 1.35 
 

0.05 
   

617  55.0  22.0   9.0  
 

12.5 
 

1.0 
 

0.07 0.015  0.015  0.006  

625  61.0  21.5  2.5  9.5  3.6  1.0  
 

0.2  0.2  0.05  0.015  0.015  
 

718  52.5 19.0 18.5 3.0 5.1 
 

0.15  0.5  0.9  0.08  0.015  0.015  0.006  

X-750  73.0  15.5  7.0  
 

1.0  
 

0.25  0.7  2.5  0.04  0.01  
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3.3   Inconel 600 

Inconel 600 se základními prvky v rozsahu okolo 76 % niklu, 15,5 % chromu a 8 % 

železa je nemagnetická slitina, kalená, která není vytvrzena precipitačně. Používá se 

v aplikacích, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči oxidaci při vysokých teplotách až do 

teplot okolo 900°C. Mezi dobré vlastnosti Inconelu 600 patří kromě odolnosti vůči běžné 

korozi, také vysoká pevnost a dobrá zpracovatelnost za tepla i za studena, vyznačuje se 

vysokou mírou odolnosti proti teplotním šokům, slané vodě a také výfukovým plynům.  

Na obrázku 3.1 je ukázka mikrostruktury Inconelu 600 po světelném elektrolytickém 

naleptání kyselinou šťavelovou. Tmavé skvrny ve struktuře jsou precipitáty karbidu. 

 

Obr. 3.1: Optická morfologie Inconelu 600 [16] 

Složení slitiny INCONEL 600 s vysokým obsahu niklu zajišťuje odolnost vůči 

organickým a anorganickým sloučeninám, v alkalických roztocích a také má zvýšenou 

odolnost proti koroznímu praskání v prostředí chloridů. Obsah chromu zajišťuje odolnost vůči 

sirným sloučeninám, zamezuje oxidaci při vysokých teplotách nebo v agresivních prostředích. 

Použití tohoto materiálu je různé, ať už v chemickém průmyslu např. v cementačních 

atmosférách, v prostředích kde dochází k vylučování MgCl2 , ve fenolových kondenzátorech, 

při výrobě mýdel, při výrobě benzínových stabilizátorů, také v tepelně zpracovatelském 

průmyslu nebo v leteckém průmyslu pro celou řadu motorů. Inconel 600 může být použit 

také pro výrobu elektronických dílů i jaderných reaktorů. 
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Na obrázku 3.2 je 50 x zvětšená struktura slitiny Inconelu 600, tzv. EDAX analýzou, 

což je nejobsáhlejší systém pro analýzu krystalových mikrostruktur, krystalografické 

orientace, charakteru hranic zrn, fáze krystalických materiálů s jednou nebo více fázemi 

prováděné pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM), která pracuje na sytému 

difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD).                                                                                                                                                      

 

Obr. 3.2: Struktura snímaná proudem svazku 100 pA metodou EBSD na vzorku slitiny 
Inconel 600 [10] 

 

V austenitické stabilní slitině jsou vyloučené fáze titanových nitridů nebo karbidů 

titanu, které jsou v mikrostruktuře nazvané karbonitridy. Titanové nitridy a karbidy jsou 

viditelné v leštěné mikrostruktuře při zvětšení 50x. Jeví se jako malé, náhodně rozptýlené 

inkluze úhlového tvaru. Barva těchto karbidů je od oranžovo-žluté pro nitridy až po šedo-

fialovou pro karbidy. Tyto nitridy a karbidy jsou stabilní při všech teplotách pod bodem tání a 

jsou ovlivněny tepelným zpracováním [10]. 

Austenitické chromniklové oceli někdy podléhají koroznímu praskání vlivem prostředí 

obsahujícího převážně chloridy, rozpuštěný kyslík, vodu nebo vlivem působení teplotních 

šoků či jiných faktorů. Tendence austenitických slitin k transgranulárnímu praskání 

v roztocích chloridů klesá se zvyšujícím se obsahem niklu. Inconel 600, který má obsah niklu 

nejméně 72%, je prakticky imunní vůči této korozi. Inconel 600 podléhá tzv. stres-koroznímu 

praskání při vysokých teplotách, v intenzivním alkalickém prostředí žíravin, nebo také v 

přítomnosti rtuti. Působením teplot 900°C / 1 hod nebo 790°C / 4 hod) dosáhneme odstranění 

vnitřního pnutí. 
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Chemické složení Inconelu 600 je uvedeno v tabulce 3.1, některé jeho fyzikální a 

mechanické vlastnosti jsou: 

Teplota tání:   1354 – 1413°C 

Elektrický odpor:  620 Ohm 

Curie teplota:    -124 °C 

Hustota:   8,47 Mg/m3  

Vliv teploty na mechanické vlastnosti, viz tabulka 3.2 [12]. 

 

Tab. 3.2: Mechanické vlastnosti Inconelu 600 

Teplota Mez pevnosti v tahu Mez kluzu Prodloužení 

 21°C  660 MPa 285 MPa 21 % 

 540°C 560 MPa 220 MPa 41 % 

 760°C 260 MPa 180 MPa 70 % 

3.4   Inconel 601 

Inconel 601 má podobně jako Inconel 600 široké uplatnění ve strojírenských 

aplikacích, které vyžadují odolnost vůči korozi při vyšších teplotách, které se pohybují až do 

teplot 1200°C.. INCONEL 601 s přídavkem hliníku prokazuje výbornou odolnost vůči 

oxidaci a jiným formám vysokoteplotní koroze. Na slitině se tvoří ochranný povlak oxidu, 

který chrání slitinu i při cyklickém působení teploty. Inconel 601 je dobře tvárný, 

opracovatelný a svařitelný. Základní složení niklu s vysokým podílem chromu poskytuje 

odolnost vůči mnoha agresivním médiím. 

Materiál lze použít pro průmyslové pece v oblastech jako je např. zpracování 

chemické tepelné, petrochemické nebo též pro turbínové komponenty. 

Chemické složení Inconelu 601 je uvedeno také v tabulce 3.1, některé fyzikální a 

mechanické vlastnosti jsou: 

Teplota tání:   1360 – 1411°C 

Elektrické odpor:  620 Ohm 

Curie teplota:    -124 °C 

Hustota:   8,11 Mg/m3  
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Vliv teploty na mechanické vlastnosti, viz tabulka 3.3 [13]. 

Tab 3.3: Mechanické vlastnosti Inconelu 601 

Teplota Mez pevnosti v tahu 
Mez kluzu  Prodloužení 

 21°C  740 MPa 455 MPa 40 % 

 540°C 725 MPa 350 MPa 34 % 

760°C 290 MPa 
220 MPa 

78 % 

              

3.5   Časová závislost koroze 

Časovou závislost koroze lze určit změnou hmotnosti při zátěžovém testu. Na obrázku 

3.3 je porovnání chování niklových slitin při teplotě 1095°C zátěžového testu cyklické 

oxidace. Vzorky byly vystaveny teplotě 1095°C po dobu 15 minut, poté došlo k rychlému 

ochlazení na vzduchu v časovém rozsahu 5 minut. Porovnání spočívá ve změně hmotnosti 

vzorků před expozici a po ní. Změna hmotnosti byla stanovena v průběhu zkoušky.   

 

Obr. 3.3: Zátěžový test cyklické oxidace při teplotě 1095°C 
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Porovnání odolnosti slitin typu Inconelu vůči oxidaci při teplotě 1150°C je znázorněno 

na obr. 3.4. Tyto údaje byly odvozeny z testů, ve kterých byly vzorky vystaveny teplotě 

1150°C, v deseti po sobě jdoucích periodách, celkem po dobu 50 hodin. Ve všech cyklech 

probíhalo ochlazování vzorků na pokojovou teplotu, po každém vystavení teplotě 1150°C. 

Lehkým kartáčováním došlo k odstranění vytvořených oxidů a vzorky byly poté zváženy pro 

určení změny hmotnosti. 

 

Obr. 3.4: Zátěžový test při teplotě 1150°C 

Během působení vysoké teploty tvoří prvky (chrom, nikl i hliník) ochranný a přilnavý 

film kysličníku na povrchu materiálu. Kromě toho dochází k vnitřní oxidaci a základní 

materiál poskytuje vyšší obsah chromu v povrchovém oxidu. Ochranná vrstva oxidu je 

znázorněna na obrázku 3.5. Jedná se o mikrosnímek průřezu slitiny, která byla vystavena 

teplotě 1095°C po dobu 500 hodin [11]. 

  

Obr. 3.5: Oxidická vrstva slitiny Inconel [14]  
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4   KOROZE  

Koroze je fyzikálně chemická interakce kovu a prostředí, vedoucí ke změnám 

vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu, prostředí nebo 

technického systému, jehož jsou kov a prostředí složkami. [2] 

4.1   Koroze kovů 

Koroze je chemické nebo elektrochemické porušování materiálu kapalnými nebo 

plynnými látkami, heterogenní reakce kovů nebo slitin, při níž tyto přecházejí v okysličený 

stav. Oxidace je reakce, při níž kov ztrácí elektrony. Většina kovů je nestálá a samovolně 

přechází do oxidovaného stavu. Tento přechod je charakterizován snížením volné entalpie 

soustavy (Gibbsova volná energie) - ΔG, jejíž jednotkou je J (Joule). Pobíhá-li za stálé teploty 

a stálého tlaku, lze ji vyjádřit pomocí vztahu:  

ΔG = ΔH – TΔS     (J) 

kde  ΔH   je  změna entalpie [J],  

ΔS  …  změna entropie [J.K-1],  

T    …  termodynamická teplota [K]. 

Podle změny volné entalpie lze posoudit snížení nebo zvýšení pravděpodobnosti koroze a 

určit podmínky, při kterých koroze nemůže probíhat [2]. 

4.2   Vysokoteplotní koroze  

Termín vysokoteplotní koroze začal být všeobecně používán pro definování koroze 

působením ložisek sulfátů za zvýšených teplot. Mechanismy chemie korozních procesů 

vysvětlují složité vazby plynných prostředí, povrchových usazenin prvků slitin, vznik a 

ukládání ložisek sulfátů, které způsobují vysokoteplotní korozi. 

Při používání vysoce legovaných slitin ve vysokoteplotních aplikacích může okolní 

prostředí působit mnohem agresivněji než vzdušný kyslík. Za ideálních podmínek dochází 

pouze k reakci povrchu slitiny s kyslíkem. Tato reakce vytváří ochranný film oxidu, který 

účinně omezuje rychlost úbytku slitiny, a tím je zaručena relativně dlouhá životnost. Nicméně 

většina prostředí způsobuje nějakou formu atmosférické nebo povrchové kontaminace, což 

může vést k urychlení koroze a úbytku slitiny. Toto napadení povrchů slitin může být 

příčinou několika typů kontaminace z obsažených částic plynů vytvořených v palivu a ve 

spalinách. Stejně jako ložiska ve formě pevných látek nebo kapalin, která mohou kondenzovat 
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z par, jež jsou obsaženy ve spalinách. Obecně můžeme vyjádřit základní charakteristiku této 

vysokoteplotní koroze tvorbou a ukládáním solí jako je sulfát sodíku (Na2SO4), které mohou 

obsahovat další složky, např. draslík, vápník a hořčík, také sulfáty nebo i chloridy (ze stejných 

prvků). Proudy horkých plynů mohou obsahovat též výpary oxidů vanadu, olova nebo dalších 

kovů, které se přirozeně vyskytují v palivu (vanad) nebo jsou v palivu jako kontaminant 

(olovo). Tyto druhy nečistot reagují s ložisky sulfátu a tvoří s nimi tuhý nebo kapalný roztok 

síranů či vanadičnanů.  

Paliva jsou zdrojem síry a v menší míře mohou být zdrojem alkalických kovů, vanadu 

nebo olova, které reagují na oxidy síry a sulfáty. Podmínky ve spalinách jsou 

termodynamicky a kineticky příznivé pro jakékoliv alkalické kovy nebo kovy alkalických 

zemin převedených na sírany reakcí s chloridem siřičitým a oxidem sírovým. Důsledkem 

tohoto složení síranů, s přítomnosti jiných nečistot či bez nich, je to, že bod tání může být 

snížen do té míry, kdy ložiska (slitin kovu) mohou být kapalná již při nízkých teplotách jako 

je 593°- 649° C.  

Na obr. 4.1 je uvedena přítomnost sulfidů a napadení mikrostruktury sulfidy. Bylo 

zjištěno, že některé typy nebo mechanismy korozního napadení závisí na množství přítomné 

soli, teplotě, složení plynu a slitiny. Na rychlost vysokoteplotní koroze mají také 

nezanedbatelný vliv cyklické teplotní šoky, které zkracují dobu napadení. Vliv na rychlost a 

šíření korozního napadení má složení vysoce legovaných slitin a také rozdíly v množství soli, 

která je na povrchu. Vysokoteplotní koroze je zrychlený proces oxidace, který nastane, když 

je ochranný oxid narušený a nemůže se již dále obnovovat. Na povrchu slitiny vzniknou póry, 

a v důsledku toho nastane rychlá a často destruktivní oxidace [14]. 
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4.1 Vysokoteplotní koroze slitiny Ni-20Cr-2ThO2 s povrchovou úpravou Na2SO4 

okysličované na vzduchu při teplotě 1000°C [14].  

Vliv na rychlost koroze má významným podílem i teplota. Závislost rychlostní 

konstanty na teplotě lze vyjádřit podle Arrheniova vztahu: 

 

Kde  k   je   rychlostní konstanta,     

A   … frekvenční faktor,                                                                                                                          

E0  … aktivační energie,  

R   … plynová konstanta (8,3144 ± 0,001 J.mol-1.K-1),                                                                      

T   … teplota (K) [2].     

4.3   Koroze niklových slitin 

Slitiny obecně reagují s kyslíkem a produkty oxidů mohou vznikat i přímým 

působením životního prostředí na niklové slitiny. Tento samovolný průběh korozního procesu 

je způsobován tím, že korozní systém, materiál a prostředí směřuje do pravděpodobnějšího 

(neuspořádanějšího) stavu s menší volnou entalpií. 

Oxidaci lze vyjádřit jako působení jednoho nebo více atomů, příp. iontů kovu s jedním 

nebo více atomy či ionty kyslíku za vzniku oxidu daného kovu. Kovy mohou vytvářet více 

oxidů, což platí i v případě některých prvků slitin. Oxidace je v podstatě každá reakce, při níž 

kov ztrácí elektrony. 

A) Výskyt CrO3    

B) Vysoký výskyt NiO   

C) sulfidy chromu   
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Existují tři hlavní formy oxidace slitin: 

- celková koroze (probíhá na nechráněném povrchu) 

 

1. mezikrystalová koroze (vyskytuje se pouze podél hranic zrn) 

 

 

2. vnitřní koroze (tento typ oxidace probíhá pod povrchem, ale ne přímo na hranicích zrn) 

 

Při celkové korozi oxiduje téměř celý povrch, ale můžeme se setkat i se zvláštními, 

velmi nebezpečnými formami koroze, jako jsou např. mezikrystalová koroze, štěrbinová 

koroze nebo další typy. Tvary korozního napadení se liší podle nerovnosti povrchu.  

Mezikrystalová koroze probíhá za určitých podmínek přednostně mezi krystaly (zrny) 

podél jejich rozhraní. Tomuto typu koroze lze čelit vhodným chemickým složením slitin, 

stabilizací nebo snížením obsahu uhlíku. 

Vnitřní korozní napadení může být prostorově rozsáhlé, i když na povrchu zaujímá malou 

plochu [17].  

Vysoce legované slitiny mezi které patří také slitiny typu Inconel jsou zvlášť citlivé jak 

k mezikrystalové korozi, tak i k vnitřní oxidaci.  
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4.4   Oxidy ve slitinách 

Hlavní oxidy se vytvářejí se základními kovy slitiny jako je chrom nebo také hliník. 

Ty se do slitin přidávají za účelem zlepšení odolnosti vůči oxidaci – chrom – nebo za účelem 

zvýšení pevnosti – hliník. 

Některé příklady oxidů: 

1. oxid chromitý Cr2O3 

2. oxid hlinitý Al2O3 

3. oxid niklu NiO 

4. oxid kobaltu CoO 

Ochrana výše uvedených oxidů je odlišná. Mezi oxidy s nejvyšší ochranou proti 

korozi patří Al2O3 a Cr2O3, ale jejich růst vyžaduje odpovídající množství chromu, hliníku i 

kyslíku. Oxidační vrstva jako ochrana materiálu je závislá na teplotě a vzniká rychleji při 

vyšších teplotách. Např. Cr2O3  má nejlepší schopnost ochrany do teploty okolo 871°C. 

Naproti tomu Al2O3 chrání slitinu až do jejího bodu tání. Pro vysoké teploty je požadována 

přiměřená tloušťka vrstvy Al2O3. Pokud je vrstva Al2O3 narušena působením horkých plynů 

nebo odstraněna náhodně a provozní teploty budou stále stejné, ochranná vrstva se nebude 

tvořit tak rychle, aby mohla slitinu chránit. Proto potom dojde k významnému koroznímu 

napadení. 

Podporovaný přirozený proces oxidace je selektivní oxidace nějakého druhu atomu či 

iontu kovu na povrchu slitiny. Během počáteční fáze oxidace se začnou tvořit všechny 

termodynamicky stabilní oxidy. Ačkoli oxidační proces může tvořit více oxidů, pouze jeden 

z nich je dominantní. Zatímco oxid niklu ( NiO) a oxidy jiných legovaných prvků zpočátku 

vznikají na mnoha místech na povrchu, kde se vyskytují podmínky pro oxidaci, jen jeden z 

oxidů se šíří po celém povrchu. Pro slitiny je podle jejího chemického složení dominantní 

oxid Cr2O3 nebo Al2O3, jak nám ukazuje schematický diagram uvedený na obr. 4.2, který 

objasňuje časový růst oxidů na nikl-chrom-hliníkové slitině: 
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  Obr. 4.2 Časový růst oxidů slitiny Ni-Cr-Al [14] 

Na obrázku v první fázi (A) lze vidět převod tenké vrstvy slitiny na oxid s rychlým 

přijetím kyslíku. Oxidická fáze je tvořena ze základního složení slitiny. Ve druhé fázi (B) lze 

pozorovat tvorbu řetězců Cr2O3 a Al2O3 pod vnější vrstvou, která je výsledkem difúze ve 

slitině. V další fázi (C) nejsou řetězce pro slitiny s nízkou koncentrací chromu a hliníku 

kontinuální a NiO převažuje ve vnější vrstvě. Tato skupina se nazývá NiO forma. Pokud mají 

slitiny vyšší koncentraci chromu a hliníku v řetězcích, pak jsou řetězce kontinuální, ale hliník 

stále oxiduje ve vnitřní vrstvě, jak lze vidět ve fázi (D). Když je ve slitině menší koncentrace 

hliníku, kontinuální vnější řetězec je obohacen o Cr2O3, ale hliník oxiduje interně, což je 

zobrazeno ve fázi (E). Tato skupina slitin se pak nazývá Cr2O3 forma. Ve slitinách s vyšším 

obsahem hliníku řetězec Al2O3  přechází kontinuálně do zóny duplexních oxidů, viz fáze (F). 

Tato skupina slitin se pak nazývá Al2O3 forma. 

Za určitých podmínek je odolnost oxidických vrstev vůči korozi výrazně menší, 

převážně při působení smíšených plynů může dojít ke zvýšenému koroznímu napadení. 
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Některé prvky v atmosféře nebo slitině mohou samostatně nebo ve spojení významně zvýšit 

míru korozního napadení tím, že produkují usazeniny na povrchu slitin při vyšších teplotách. 

Tato tzv. vysokoteplotní koroze nastává později a je trvale spojena s usazeninami na povrchu 

daného materiálu. Po ní následuje tavení ochranných oxidických vrstev, které jsou tímto nejen 

odstraněny, ale také je zabráněno jejich regeneraci [14]. 

4.5   Ochrana proti oxidaci a vysokoteplotní korozi 

Oxidy Cr2O3 a Al2O3 (jako i SiO) chrání před oxidací a vysokoteplotní korozi, ale 

jejich ochrana není stejná. Schopnost ochrany slitiny je limitována množstvím chromu a / 

nebo hliníku na povrchu. Příliš vysoký obsah těchto prvků ve slitině může negativně působit 

na jejich mechanické vlastnosti, což je nežádoucí a je nutno tomu zabránit. Kromě toho je 

třeba přihlédnout i k tomu, že na ochranu proti korozi se výše uvedené prvky průběžně 

spotřebovávají, což znamená, že při jejich nedostatku musí být doplněny difúzí ze základního 

kovu, čímž dojde k ochuzení základní matrice. 

4.5.1   Ochranná vrstva 

Přirozená ochrana pro většinu slitin v aplikacích za působení vysokých teplot je dvojí: 

1. slitiny jsou vyrobeny jako odolné proti oxidaci a zároveň v souladu 

s požadovanými mechanickými vlastnostmi 

2. na nechráněná místa je nanesena vhodná ochranná povrchová vrstva. 

Výsledkem tohoto dvojího přístupu je to, že vrstva nanesená na slitině je ponechána 

beze změny jako hlavní nosná složka, zatímco nepokrytá vrstva může být přizpůsobena 

vyššímu obsahu hliníku nebo chromu, než je běžný chemický základ ve slitině. Vývoj slitin a 

povrchových vrstev může být proveden nezávisle na tom, zda je povrchová vrstva skloubená 

se základní slitinou. Použití povrchových vrstev jako ochrana nejen proti korozi má velkou 

výhodu jak na slitinách, tak i v jiných aplikacích. 

4.5.2 Základní slitina 

Základní slitiny nikl-chrom se dělí na tři skupiny obsahující: 

Ø méně než 10 % chromu 

Ø mezi 10 – 25 % chromu 

Ø více než 25 % chromu 
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Obsah chromu ve slitinách při teplotách 871°až 982°C  má význam pro korozní odolnost 

ve formě ochranného oxidu, při teplotách vyšších okolo 982°C je důležitější obsah Al2O3 jako 

oxidační vrstvy. 

Vývoj komerčního složení niklových slitin vede k nejméně pěti prvkovým slitinám 

s hlavními složkami jako je např. kobalt a žáruvzdorné kovové prvky.  

Součástí niklových slitin může být 12-14 prvků (složení vybraných slitin Inconelů 

viz tabulka 3.1).  

Inicializační fáze       Důležité faktory 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5: Chronologie vysokoteplotní koroze [14] 
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5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - KOROZE TERMOČLÁNKU 

Pro ověření vlastností slitiny Inconel 600 za vyšších teplot je žádoucí provést 

expoziční zátěžový test, který vyhodnotí vhodnost použití tohoto materiálu pro výrobu 

pouzdra termočlánku ve výfukovém systému spalin. Test spočívá v cyklickém zatěžování 

vzorků umístěných v teplotně-vibrační komoře ve spalinách zemního plynu, kdy dochází ke 

střídání mezních teplot ve dvouminutových intervalech.  

5.1   Testování termočlánku 

Testování probíhalo za následujících podmínek: 

· Doba expozice 200 hod 

· Střídající se dvou minutové teplotní cykly 

· 4500 cyklů 

· Teplotní gradient 25°C - 900°C 

· Rychlost ohřevu > 900 K.s-1 

· Rychlost ochlazování < 600 K.s-1 

· Vibrace: šum 25g RMS 100-3000 Hz  

· Testovací médium: spaliny zemního plynu 

Pro testování byl použit vzorek termočlánku, jehož pouzdro bylo vyrobeno ze slitiny 

Inconel 600, které je zobrazeno na obr. 5.1 před testem a po něm. 

Úkolem této zkoušky bylo zjištění rozsahu korozního napadení pouzdra termočlánku 

za uvedených podmínek.  

V průběhu expozičního zátěžového testu termočlánků, došlo k vizuálně patrným 

projevům korozní degradace svarového spoje v oblasti zúženého konce termočlánků. Při 

zvětšení (10-20x) byly viditelné otevřené trhliny s lokálním vylomením materiálu. Mimo 

koncový svar byl zaznamenán výskyt nerovnoměrného skvrnitého napadení. Detailní 

vyhodnocení je uvedeno v kap. 5.2.  
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Obr. 5.1 Termočlánky: vlevo po testech, vpravo před testováním  

5.2   Analýza poškození termočlánku  

Analýza poškození termočlánku byla provedena na VŠB – TU v Ostravě. Vzorky 

pouzder termočlánku vysokoteplotního senzoru vyrobeného ze slitiny Inconel 600 (obr. 5.1) 

byly prohlíženy na stereomikroskopu Intraco Micro a fotografovány pomocí digitálního 

fotoaparátu Canon Power Shot A700. 

Pro posouzení poškození a metalografického hodnocení struktury zejména ve vybraných 

a namáhaných místech, jako jsou špička, svarový spoj a základní trubička, byly odřezány 

vzorky o délce 50 mm. Na těchto vzorcích byla také provedena mikroanalýza chemického 

složení. 

Na obr. 5.2 je zobrazen konec poškozené části pouzdra po testu, kde jsou patrné 

prohlubně a trhliny z pozorování na stereomikroskopu, související spíš s únavou materiálu při 

cyklickém tepelném namáhání probíhající za podmínek uvedených výše (kap 5.1) v rozmezí 

teplot (25°C až 950°C) při vibracích (šum 25g RMS 100-3000 Hz). Tyto vibrace mohly 

vyvolat rezonanční cyklické napětí, podporující mechanickou únavu.   



28 
 

 

Obr. 5.2: Koncová část zkorodovaného vzorku s trhlinou označenou šipkou (zvětšeno 40 x). 

 

Na obr. 5.3 je pohled na poškozenou část vnitřní strany pouzdra termočlánku, kde je 

vidět ztenčení stěny trubky, prohlubně na vnější straně a intenzivní koroze v místě, kde došlo 

k odlomení špičky. Aby bylo možno provést toto pozorování a zároveň metalografické šetření 

na vnitřní straně, bylo pouzdro rozřezáno pomocí přesné laboratorní kotoučové pily (tloušťky 

0,3 mm s diamantovým abrazivem) na malé vzorky o délce 7 mm v rovině osy pouzdra.   

  

Obr. 5.3 Řez pouzdrem termočlánku   

5.3   Mikroanalýza chemického složení 

Pro ověření chemického složení oxidické vrstvy v oblasti přechodové kuželové části a 

nezúžené části pouzdra termočlánku byla provedena spektrální analýza vzorku  
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na elektronovém mikroskopu JEOL JSM 6490 LV. Hloubku průniku elektronového paprsku 

(přibližně 2 µm) a vliv signálu ze základního materiálu je třeba zohlednit při posuzování 

velmi tenkých vrstev materiálu. 

Morfologie povrchů jsou vidět na obrázcích 5.5, které jsou doplněny spektry 

z vybraných míst, zobrazenými níže. 

 

  

Obr. 5.5: Vrstva oxidů s mikrotrhlinami a vyznačenými čísly bodové analýzy vzorku 

 V tabulkách 5.1 a 5.2 je uvedeno chemické složení v hmotnostních respektive 

atomových procentech, kdy některá spektra jsou uvedena níže na obr. 5.6  

Tab. 5.1: Mikroanalýza chemického složení (hm. %) 

W eight %  O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

Spectrum1 35.5   0.39 0.40     0.71 52.04 0.66 1.48 8.78 

Spectrum2 38.2   0.29 0.50     0.70 50.01 0.85 1.31 8.17 

Spectrum3 31.9   0.51 0.40      13.55 0.55 2.14 50.95 

Spectrum4 25.5   0.36 0.20      9.82 0.13 7.22 56.80 

Spectrum5 25.9   0.51       1.35  1.15 71.08 

Spectrum6 22.3 0.88  0.68 0.75 0.16 0.23  0.64  16.49  8.09 49.79 

Spectrum7 27.0 4.23  1.04 1.19 0.35 1.32 0.79 5.83  8.21  5.02 45.03 

vrstva 26.7 1.75 0.72  1.36  0.73  0.26 0.67 18.15 3.72 14.42 31.50 

ZM 3.86   0.57 0.58      6.50  11.70 76.79 

Inconel 600 

-norma 
C≤0,15   ≤0,6 ≤0,5     ≤0,6 14-17 ≤1 6-10 ³72 
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Tab. 5.2: Mikroanalýza chemického složení (at.%) 

Atomic %  O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe Ni 

Spectrum1 64.31     0.42 0.41         0.43 28.98 0.35 0.77 4.33 

Spectrum2 66.86     0.30 0.50         0.41 26.95 0.43 0.66 3.90 

Spectrum3 62.22     0.59 0.45           8.14 0.31 1.20 27.09 

Spectrum4 54.89     0.46 0.25           6.51 0.08 4.45 33.36 

Spectrum5 55.93     0.65             0.89   0.71 41.81 

Spectrum6 49.36 1.36   0.90 0.95 0.18 0.23   0.56   11.24   5.14 30.07 

Spectrum7 53.06 5.79   1.21 1.33 0.35 1.17 0.63 4.57   4.96   2.83 24.11 

vrstva 54.29 2.48 0.96   1.57   0.67   0.21 0.45 11.34 2.20 8.39 17.43 

ZM 12.54     1.09 1.08          0,6 6.49   10.88 67.93 

 

V korozních produktech byly potvrzeny oxidy prvků obsažených ve slitině. Na vnější 

straně jsou oxidy niklu a dalších prvků, na vnitřní straně jsou převážně oxidy chromu 

s ochrannými vlastnostmi. Na některých místech byly zaznamenány nečistoty (S, Cl, K, Ca) i 

když v malém množství, přesto mohou působit jako urychlovače koroze, zejména sírany a 

chloridy. 

Na základním materiálu na vnější straně mimo zúženou část pouzdra termočlánku byla 

zaznamenána tenká oxidická vrstva se zvýšeným obsahem niklu a železa a sníženým obsahem 

chromu.  

Spektrum 1 

 

Spektrum 7
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Řádky oxidů 

 

Obr. 5.6: Vybraná spektra – doplnění k mikroanalýze prvků (tab. 1) 

Na metalografických výbrusech v leštěném stavu byly rozpoznány nerovnoměrné oxidické 

vrstvy, které byly na vnější straně hrubší. Na obrázku 5.7 z REM jsou vidět řádky oxidů na 

povrchu mezi trubičkou a svarem.. 

 

Obr. 5.7: Řádky oxidů v oblasti zúžení válcové části pouzdra 

Na mnoha místech byly zjištěny mikrotrhliny z důvodu tepelné únavy materiálu. Tyto 

mikrotrhliny mohou propouštět spaliny, které společně s únavou materiálu po tepelném 

působení a napětím, zapříčiněným tvorbou oxidů, mohou mít vliv na uvolňování (odpadávání) 

materiálu. Na obrázku 5.8 je vidět korozní napadení na vnější straně trubky, výskyt tenkých 

mikrotrhlin ve slitině, tj. projev tepelné korozní únavy. 

Ca Fe

C

Ca
Fe

TiSi NiCa Cr
Fe

Ti

Ti

Ni

Ni
Cr

Mg

Cr
Al

O

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 1671 cts Cursor: 0.000 

radky oxidu



32 
 

 

Obr. 5.8: Korozní napadení na vnější straně trubky 

Na obrázku 5.9 můžeme pozorovat korozní napadení na vnitřní straně trubky, je zde vidět i 

vnější a vnitřní vrstva oxidů. Po hranicích zrn jsou patrny částice oxidů a vnitřní oxidace (bílá 

oblast - slitina).  

  

Obr. 5.9: Detaily korozního napadení na vnitřní straně trubky  

Po naleptání struktury byla pozorována polyedrická rovnoosá zrna střední a menší velikosti 

v oblasti jak nezúžené části trubičky, tak i zúžené části (několik zrn na tloušťku trubičky cca 

0,5 mm), a polyedrická protáhlá hrubá zrna v polokulové špici (délka zrn přesahovala 

v průměru tloušťku stěny cca 0,4 mm). Na vnější straně zúžené části trubičky lze vidět 

korozní napadení a u vnitřního povrchu jemná zrna, viz obr. 5.10 po naleptání struktury.   
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Na obrázku 5.11 je korozní napadení a struktura vzorku z oblasti zúženého konce trubičky. 

Z těchto analýz lze usoudit, že použití materiálu Inconel 600 nebude v požadovaných 

aplikacích splňovat podmínky pro požadovanou dobu životnosti celého senzoru. 

Koncentrátory napětí a prohlubně mohou iniciovat vznik mikrotrhlin, které mají vliv na 

korozní napadení na vnější i vnitřní straně pouzdra termočlánku. Tyto mikrotrhliny mohou 

také negativně ovlivňovat měření teploty v oblasti výfukových spalin. 

 

Obr. 5.10 Korozní napadení po naleptání trubičky 

 

Obr 5.11 Korozní napadení zúžené části trubičky (dole - vnitřní strana) 
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6   ZÁVĚR 

Termočlánek s pouzdrem vyrobeným z niklové slitiny Inconel 600, je měřícím 

elementem vysokoteplotního senzoru (HTS), který monitoruje teploty ve výfukovém prostředí 

automobilů. Vzorek tohoto termočlánku, byl cyklicky testován ve spalinách zemního plynu 

s teplotním gradientem 25°C - 900°C a vibracemi šum 25g RMS 100-3000 Hz. Po testech 

byla pozorována výrazná degradace a korozní napadení materiálu převážně v oblasti svaru. 

Vzhledem k použitému materiálu Inconel 600 pro výrobu pouzdra termočlánku a teplotnímu 

rozsahu testování se jedná o vysokoteplotní korozi, která je podrobněji popsána v teoretické 

části této práce. 

Na katedře Materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava byla provedena podrobná 

analýza poškozené části pouzdra termočlánku. Postupně byly prováděny fotografie a 

makroskopická pozorování, zkoumání povrchů na řádkovacím elektronovém mikroskopu a 

chemická prvková mikroanalýza. Následovalo rozřezání konce vzorku pro analýzu vnitřních 

ploch. Na metalografických výbrusech byly studovány detaily korozního napadení a 

hodnoceny mikrostruktury.  

Na vzorku byly viditelné prohlubně a trhliny, které souvisejí s únavou cyklicky 

zatíženého materiálu. Tyto degradace mohou významně přispět k vnitřní korozi pouzdra 

termočlánku. Mikrotrhliny mohou rovněž propouštět spaliny, jež by spolu s únavou materiálu 

mohly způsobovat jeho vylamování. 

V korozních produktech byly potvrzeny oxidy prvků přítomné ve slitině. Na vnější 

straně jsou oxidy niklu a dalších prvků. V oblastech korozního napadení byla také 

identifikována ložiska nečistot, která významně podporují oxidaci materiálu, především 

v prostředí znečištěných sloučeninami síry. Na vnitřní straně pouzdra termočlánku jsou 

převážně oxidy chromu, je zde nižší korozní odolnost (ochuzení slitiny o chrom, vázaný 

v oxidech). Na metalografických výbrusech v leštěném stavu byly rozpoznány nerovnoměrné 

oxidické vrstvy, které byly na vnější straně hrubší.  

Dle těchto analýz lze předpokládat, že pouzdro termočlánku vyrobeného z materiálu 

Inconel 600 nebude schopno odolat, při teplotách okolo 1000°C a cyklickém namáhání, 

koroznímu napadení a degradacím materiálu po celou požadovanou dobu životnosti běžného 

provozu zážehového motoru. 
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Vzhledem k výsledkům analýz testovaného vzorku a agresivnímu prostředí 

výfukových spalin automobilů a také s ohledem na pracovní prostředí s teplotami nad 

1 000°C kde bude termočlánek využíván, lze doporučit pro výrobu pouzder těchto 

termočlánků materiál s vyšším obsahem chromu (nad 20%). Tomu odpovídá např. niklová 

slitina INCONEL 601, která s přídavkem hliníku prokazuje výbornou odolnost vůči oxidaci a 

jiným formám vysokoteplotní koroze, jak je uvedeno v kapitole 3.4. Pokud teploty 

pracovního prostředí nebudou přesahovat 900°C, pak je vhodným materiálem pro pouzdro 

termočlánku i Inconel 600. 
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