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Abstrakt 

Tato práce je změřená na strukturální rozbor žárupevných materiálů, avšak zvláště je 

pozornost věnována niklovým superslitinám. Slitiny tohoto typu vykazují dobrou 

žáruvzdornost, žárupevnost a odolnost proti korozi. Proto jsou tyto široce používány pro 

součásti leteckých turbínových motorů.  

Experimentální část je soustředěna na studium struktury niklové superslitiny INCONEL 

738LC za využití elektronových mikroskopů.  

Abstract 

This thesis is focused on structual analysis of heat- resistance materials especially 

nickel- based superalloys. These superalloys types exhibit great heat- resistence, creep- 

resistance and corrosion resistence. Because of these properties are these ones used for 

parts of air turbine motors. 

The experimental part of this task is focused on studying nickel- based superalloys 

INCONEL 738LC structure by electron microscope. 
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1 Úvod 

Pojem žárupevné materiály se používá pro popis slitin, které vykazují skvělé provozní 

vlastnosti, používané především v oblasti vysokých teplot. První skupina těchto 

superslitin byla vyvíjena pro turbokompresory a letecké turbíny. Využití vysoce 

legovaných slitin se rozšířilo i na raketové motory, stacionární plynové turbíny, najdou 

využití v chemickém a petrochemickém průmyslu např. pro výrobu dehtu., ale také 

v jaderném průmyslu na pláště reaktorů. Z toho vyplývá, že musí odolávat nejen 

vysokým teplotám, vyšším než 650°C ale i agresivním vlivům okolního prostředí [1]. 

 

Žárupevné materiály se pro takto náročné aplikace používají pro svoji schopnost udržet 

si svoje vlastnosti při dlouhodobém působení vysokých teplot.  Neustále se zvyšující 

nároky na žárupevné materiály vede ke snaze zvyšovat maximální užitnou teplotu 

vysoce legovaných slitin. Toto zvýšení umožňují především stále modernější techniky 

zpracování, což vede k zvyšování čistoty slitin a tím i spolehlivosti, dále technologie 

usměrněné krystalizace a v neposlední řadě zvládnutí výroby monokrystalických 

komponentů. Mezi nejdůležitější faktory zvyšující užitnou teplotu zvyšuje legování 

materiálu prvky W, Mo, Ta, Re [1]. 

 

Produkty superslitin na bázi niklu nejčastěji najdou uplatnění pro konstrukční část 

leteckých motorů, turbodmychadel a turbín. Mezi typické niklové žárupevné materiály, 

užívané pro lití stacionárních plynových turbín patří slitiny IN 738LC, GTD 111, IN 

939. Chemické složení aktuálně používaných superslitin se různí v širokých mezích. 

Počty legujících prvků se pohybuje v rozmezí 10 až 18 prvky [1]. 
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2 Obecná charakteristika žárupevných materiálů 

Mezi základní žárupevné materiály určené pro práci za zvýšené teploty patři 

austenitické a feritické slitiny kovů, obzvlášť oceli a slitiny niklu a kobaltu pro práci za 

vysokých teplot [1]. 

 

Co se týče definic pojmů oceli pro práci za zvýšené teploty a oceli pro práci za vysoké 

teploty (oceli žáropevné), nejsou v odborné literatuře charakterizovány. Pro vysvětlení 

rozdílu mezi těmito pojmy je nutné zavést termín mezní teplota    (Obr. 2.1), kterou 

pro daný materiál vyznačuje průsečík dvou charakteristik pevnostních vlastností za 

zvýšené teploty, tj. minimální hodnoty meze kluzu    (     ) a časové pevnosti při 

tečení         (resp.       ) [1]. 

 

Všechny materiály, určené pro práci 

za teplot vyšších, než je mezní teplota 

   se označují jako žáropevné. Tyto 

oceli a slitiny pracují v takových 

oblastech, kdy dochází k tečení a pro 

výpočet dovoleného napětí se používá 

časová pevnost při tečení, nebo také 

časová mez tečení. U materiálů, 

používaných k práci pod teplotou    

tečení nenastává a proto hodnoty dovoleného napětí jsou shodné s hodnotou meze 

kluzu. Oblast jejich pracovních teplot je zpravidla pod 400 °C. Tato oblast pracovních 

teplot je základem pro označení rozmezí jako zvýšené teploty.  Dále je třeba říci, že 

termín „zvýšená teplota‘‘ zahrnuje materiály pracující jak pod teplotou   , tak i výše 

této teploty. Pro vysvětlení je také nutné uvézt, že mez, která odděluje ,,zvýšenou 

teplotu‘‘ od ,,vysoké teploty‘‘ začíná tam, kde oceli nejsou schopny plnit požadavky na 

žáropevnost a je nutné nahradit tyto materiály superslitinami na bázi Fe, Ni, Co. Tato 

mez se mění s rozvojem žáropevných ocelí. Pro dnešní typy austenitických ocelí a nové 

ocele typu 9- 12% Cr-Mo-V + W, Co, N, Nb, B je tato mez blízká 650°C, což znamená, 

že od teploty kolem 650°C výše pro konstrukční prvky, pracující v podmínkách tepelně 

Obr. 2.1 Stanovení mezní teploty    [1] 
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mechanických zatížení je třeba použít slitiny Ni, nebo jiné žárupevné materiály. Oblasti 

použití materiálů při různých teplotách zobrazuje obr. 2.2 [1]. 

 

 

Obr. 2.2 Teplotní oblasti použití žárupevných materiálů [1] 

 

Žárupevné materiály se především používají pro konstrukci energetických strojů a 

zařízení, tj. kotlů a rozvodů páry, zásobníků parních a plynových turbín, 

turbokompresorů aj. Rozvoj techniky způsobil, že tyto slitiny jsou nyní také využívány 

v petrochemii, karbochemii i jiných oblastech chemie vysokých teplot, v letectví, 

kosmonautice a ve zbrojařském průmyslu. Požadavky těchto oborů jsou schopny plnit 

hlavně keramické a kompozitní materiály [1]. 

Základním požadavkem kladeným na všechny žárupevné materiály je zachování 

určitých požadovaných vlastností při vyšší teplotě. I když teplota není jediným 

činitelem rozhodujícím o procesech deformace a poškození, je však faktorem 

nejdůležitějším [1]. 

Všechny žárupevné materiály by měly splňovat základní požadavky, ke kterým patří 

například vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení, vysoká odolnost proti 

tepelné a tepelně- mechanické únavě během exploatace- především proti nízkocyklové 



5 
 

únavě, stabilita struktury a vlastnosti, nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak 

k nárůstu zpevnění a provozní křehkosti, výhodné fyzikální vlastnosti- pokud možno 

vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký součinitel teplotní roztažnosti, dobrá 

žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, dobré technologické 

vlastnosti a jiné [1]. 

O vhodnosti užití určitého materiálu nám může posloužit závislost tzv. 

normalizovaného napětí na homologické teplotě T/  , charakterizující mechanismy 

deformace materiálu. Další důležitý požadavek je, aby materiál odolával vysoké teplotě 

tavení, přitom kovy Fe a Ni, které tvoří bázi nejčastěji používaných slitin odolných proti 

tečení, nedisponují vysokými teplotami tavení. Přitom kovy o nejvyšších teplotách 

tavení (Mo, Ta, W) nenalézají širší uplatnění, z důvodu slabé odolnosti proti oxidaci. O 

vhodnosti užití materiálu však rozhodují i další faktory. Nejvýhodnější žárupevné 

charakteristiky při zohlednění meziatomových vazeb a druhu krystalové mřížky 

můžeme očekávat u materiálů s kovalentní vazbou a u kovů s mřížkou kubickou 

prostorově centrovanou. Avšak v reálných pracovních podmínkách rozhoduje celá řada 

dalších faktorů: strukturních, fyzikálně chemických a provozních [1]. 

Při pracovních teplotách vyšších než 1200°C se kromě vysokotavitelných kovů, mohou 

uplatnit keramické materiály na bázi karbidu křemíku a nitridu křemíku, dále kovo- 

keramické materiály založené na kovalentních vazbách a také kompozity grafit- grafit. 

Ale i přes intenzivní výzkum, inženýrskou keramiku nelze prakticky využit hlavně 

z důvodu její téměř nulové tažnosti [1]. 

Hlavní důvod rozvoje oblasti žárupevných ocelí a slitin je především letecký průmysl. 

Zejména konstrukce turbínových motorů [1]. 

 

 

3 Přehled žárupevných ocelí a slitin 

Vlastnosti těchto materiálů při vyšších teplotách jsou dány na základě chemického 

složení. Různé prvky mění strukturu materiálu, kinetiku difúzních procesů, 

rekrystalizační teplotu. Znázornění vlivu chemického složení na pevnost při tečení je 

vidět na obr. 3.1. Žádoucích vlastností a struktury dosáhneme pouze (vyjma 

chemického složení) vhodným tepelným zpracováním a dalšími technologickými 
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pochody. Žárupevné oceli a slitiny se dělí do skupin, charakteristické svými 

vlastnostmi. Jsou to: 

a) Uhlíkové a nízkolegované oceli 

b) 12% chromové žáropevné oceli 

c) Austenitické oceli 

d) Niklové a kobaltové slitiny [10]. 

 

 

Obr. 3.1 Pevnost při tečení po 1000h [10] 

 Uhlíkové a nízkolegované oceli  3.1

Jak je patrno z názvů, hlavním prvkem těchto ocelí je uhlík. Se zvyšujícím se obsahem 

uhlíku v materiálu se mění poměr mezi základními strukturními složkami oceli- mezi 

feritem (železo α) a perlitem. Zvyšování obsahu perlitu je znázorněno na obr. 3.1.1. Se 

vzrůstajícím obsahem perlitu se mění mechanické vlastnosti [10]. 
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Obr. 3.1.1 Zvyšování obsahu perlitu vlivem většího obsahu uhlíku [10] 

 

Pracovní teploty nízkolegovaných ocelí se pohybují v rozmezí 450- 580°C (vyšší než u 

uhlíkových ocelí) a to vlivem dalším legováním manganem, molybdenem, wolframem, 

vanadem a chromem. Přísada manganu zvyšuje třídu uhlíkových ocelí. Nižší obsah 

uhlíku zvyšuje svařitelnost, a v materiálu může být nahrazen právě manganem, kterým 

je možno dosáhnout stejných, nebo dokonce vyšších průtažností. Legování manganem 

navíc značně zvyšuje pevnost při tečení.  Vhodná kombinace chromu, wolframu a 

vanadu působí obdobným způsobem. Uhlík a vanad se vážou na karbid a stejně jako 

disperzně rozložené částice VC zpevňují základní feritickou matrici [10]. 

Komplexně legované oceli mají sklon k samokalitelnosti a jejich strukturu lze výrazně 

kontrolovat tepelným zpracováním. Tepelné zpracování normalizací se provádí u 

uhlíkových ocelí pro vyšší pracovní teploty, kde je charakteristickým produktem 

feritickoperlitická struktura. U nízkolegovaných ocelí se využívá normalizace a 

popouštění, nebo kalení a následné popouštění. Vznikne sorbitická (viz obr. 3.1.2), 

popř. bainitická struktura [10]. 

Teplota kalení, normalizace, popouštění a způsoby ochlazování (voda, vzduch, olej) je 

určena chemickým složením, tvarem a rozměry produktu [10]. 



8 
 

 

Obr. 3.1.2 Sorbitická struktura nízkolegovaných ocelí po tepelném zpracování [10] 

 Žárupevné 12% chromové oceli 3.2

Malé přísady prvků, obsažených v nízkolegovaných, příp. uhlíkových ocelích, 

deformují rovnovážný diagram jen do malé míry. Proto lze strukturu a tepelné pochody 

ocelí tohoto typu sledovat na tomto příkladu rovnovážného diagramu. Je-li však v oceli 

obsaženo větší množství některého z prvků např. Ni, Cr atd. musíme vycházet 

z rovnovážného diagramu železo-tento prvek (Fe-Cr, Fe-Ni). Pro 12% chromové oceli 

to bude diagram Fe-Cr (obr. 3.2.1). Legující přísady k železu γ, které jsou více 

rozpustné v modifikaci α zmenšují teplotní rozpětí, kde je železo γ stabilní. Takovým 

způsobem na železo působí právě chrom. Mezi další takto působící prvky patří 

molybden, titan wolfram, vanad, hliník, bor. Prvky stabilizující modifikaci γ jsou uhlík, 

nikl, kobalt, mangan, dusík. Z diagramu Fe-Cr plyne, že slitina do obsahu 13% Cr 

prodělává alotropickou přeměnu α↔ γ, to znamená, že je kalitelná. Při vyšším obsahu 

k přeměně již nedochází a už se jedná o feritické slitiny [10]. 

 

Obr. 3.2.1 Rovnovážný diagram slitin železa a chromu [10] 

Mezi základní legující prvky této oceli patří tedy chrom (12%), dále je to molybden, 

wolfram, vanad, kobalt, bor, nikl, niob a další. Struktura je tvořená základní kalitelnou 

hmotou, kdy se v rovnovážném stavu nachází železo α + karbidy a podíl δ feritu. Tyto 
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poměry ovlivňují především prvky uhlík a chrom. Klesající obsah uhlíku při 

konstantním obsahu chromu (nebo opačně) zvyšuje množství δ feritu. Podobným 

způsobem jako uhlík působí dusík a nikl, stejné účinky jako chrom má molybden a 

wolfram. Obsah δ feritu ovlivňují také tepelné pochody, jak lze pozorovat na obr. 3.2.2, 

tváření a další. Př.: s růstem teploty austenitizace stoupá i obsah δ feritu [10]. 

Fáze δ feritu je v mikrostruktuře nežádoucí. Má totiž negativní vliv na tvařitelnost za 

tepla, pevnostní i křehkolomové charakteristiky ocelí [11]. 

 

Obr. 3.2.2 Vliv teploty kalení na množství δ feritu [10] 

 

Vliv prvků na mikrostrukturu a vlastnosti: 

 Uhlík, dusík: uhlík zvyšuje hodnoty žárupevnosti, ale jen do určité míry. Vyšší 

obsahy mají negativní vliv na technologické vlastnosti (tvařitelnost, 

svařitelnost), klesají teploty rozpadu austenitu (   a   ) což vede ke stabilizaci 

zbytkového austenitu v martenzitické matrici. Obsah uhlíku se pohybuje mezi 

0,08- 0,20 hm.%.  Obsah dusíku v rozsahu 0,02-0,08hm.%, který má dobré 

účinky na žárupevné vlastnosti této skupiny oceli. 

 Molybden, wolfram: jejich značně větší atomový poloměr vůči železu 

způsobuje zpevnění tuhého roztoku. 

 Chrom: Vysoké obsahy zvyšují odolnost proti korozi, ale špatně působí na 

rozměrovou stabilitu karbidů      , jež do velké míry ovlivňují hodnoty 

žárupevnosti. 

 Křemík: způsobuje zpevnění tuhého roztoku, kvůli menším atomovým 

poloměrům než má železo. Zvyšuje odolnost proti oxidaci, ale negativně působí 

na chemickou heterogenitu ingotů, odlitků a stabilitu ocelí. 

 Hliník: špatný vliv na míru žárupevnosti této skupiny ocelí, obzvláště 

s přídavkem dusíku 
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 Vanad, niob: obohacením vanadu se docílí precipitačního zpevnění kovové 

matrice jemnými částicemi MX. Niob se v malém množství využívá k omezení 

růstu zrna austenitu při dlouhodobé výdrže na vysokých teplotách ohřevu během 

tepelného zpracování na jakost. 

 Nikl, mangan, kobalt, měď: stabilizují austenitickou strukturu. Obsah niklu je 

značně nízký, kvůli jeho špatnému vlivu na žárupevnost. Kobalt zvyšuje teplotu 

  , ale je příliš drahý. 

 Bor: zvyšuje úroveň žárupevnosti (v malém množství) a odolnost vůči zkřehnutí 

[11]. 

 

 

 Austenitické oceli 3.3

Nikl (mangan, kobalt, uhlík, dusík) rozšiřuje oblast existence fáze γ, z toho vyplývá, že 

při určitém obsahu niklu nedochází ve slitině k alotropické přeměně α↔ γ  a slitina je 

tvořena fází γ (austenit) [10]. 

Tohoto účinku se u ocelí dosáhne přísadami prvků 

např. chromu a niklu. Chrom působí 

v diskutovaných ocelích dvojím, protichůdným 

způsobem. V některých případech rozšiřuje 

původní oblast austenitu soustavy železo-nikl, a 

v jiných případech tuto oblast potlačuje. Toto je 

dáno teplotou a obsahem obou legujících prvků 

(Cr a Ni). U typických Cr-Ni austenitických ocelí 

se využívá prvního účinku. Což znázorňuje 

diagram Fe-Cr-Ni při 0,1% C (obr. 3.3.1), 

z kterého plyne že, např. při 19% obsahu chromu 

stačí pro vznik austenitické struktury pouze 7% niklu- výrazně méně než u prosté slitiny 

Fe-Ni [10]. 

Na obr. 3.3.2 lze pozorovat oblast dvou čistě austenitických struktur- oblast fáze γ a 

oblast fáze   . Nachází se-li chemické složení v oblasti stabilní fáze   , dosáhneme čistě 

austenitické struktury při pokojových teplotách i za velmi malých ochlazovacích 

rychlostí. Naopak u ocelí s chemickým složením ležícím v oblastech metastabilní fáze γ 

Obr. 3.3.1 Ternární diagram Fe-Cr-Ni [10] 
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je nezbytné pro získání čistě 

austenitické struktury za 

pokojových teplot dosáhnout 

poměrně rychlého ochlazování 

[10]. 

Větší část diskutovaných ocelí 

patří do oblasti metastabilní fáze 

γ, z toho důvodu se tepelné 

zpracování ohřevu provádí na teplotu její existence tj. 1000- 1100°C s rychlým 

ochlazením [10]. 

Austenitické oceli svými vlastnostmi (obzvlášť v pevnosti při tečení) převyšují 

nízkolegované a 12% chromové oceli nad 600°C. Také strukturní změny probíhají 

pomaleji, než v ocelích s matricí tvořenou železem α a to z důvodu značně nižší 

rychlosti difúze v matrici γ. Strukturu austenitické oceli lze pozorovat na obr. 3.3.3.  

K potlačení křehkosti se tyto oceli legují titanem, niobem, případně tantalem [10]. 

 

 

Obr. 3.3.3 Austenitická struktura oceli 17 335 po tepelném zpracování [10] 

 

 Niklové a kobaltové slitiny 3.4

Slitiny, které mají jako nejvýznamnější prvek nikl, nebo kobalt, též označované jako 

superslitiny nacházejí uplatnění pro nejvíce namáhané součásti v oblasti teplot kolem 

Obr. 3.3.2 Rovnovážný diagram Fe-Ni [10] 
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1100°C. Nepostradatelným prvkem výše zmíněných slitin je chrom, zaručující odolnost 

proti opalu. Základním rysem těchto typu slitin je austenitická hmota a schopnost 

vytvrzování. Žárupevnost je dosažena vytvrzením a obsahem malých množství dalších 

prvků [10]. 

Niklové slitiny 

Vytvrzování je prováděno precipitací drobných částic intermetalických fází, obsahující 

hliník, titan, nebo niob. Typické tepelné zpracování nejjednodušších slitin zahrnuje dva 

ohřevy. Prvním krokem je rozpouštěcí žíhání, kdy se slitina ohřeje na teplotu ležící 

v oblasti homogenního tuhého roztoku γ aby došlo k rozpuštění vytvrzující fáze. Poté 

následuje ochlazování vhodnou rychlostí, aby nedošlo k vyloučení vytvrzující fáze. 

Další krok zahrnuje ohřev (vytvrzování), při kterém se slitina ohřeje na teplotu těsně 

pod hranici rozpustnosti vytvrzující fáze a následně dochází k precipitaci vytvrzující 

fáze v jemné disperzi. U komerčních slitin existují dvě vytvrzující fáze: γ´- 

              – obr. 3.4.1 a fáze η-       [10]. 

 

Obr. 3.4.1 Vytvrzující fáze           [10] 

 

 Mimo tyto fáze se v slitinách niklu nacházejí karbidy typu MC,            a 

intermetalické fáze (Lavesovy fáze, fáze σ a další) [10]. 

Neobyčejně velký vliv na vysoké hodnoty žárupevnosti má fáze γ´ a to proto, že se 

zvyšující se teplotou u ní stoupá mez kluzu a tvar a velikost mřížky je téměř stejná jako 

mřížka tuhého roztoku γ [10]. 
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K fázím působícím negativně se řadí fáze Lavesovy, fáze σ a μ komplexních slitin za 

vysokých teplot. Vylučování nežádoucích fází je možno zabránit snížením obsahu 

chromu na 8- 10%, což snižuje korozní odolnost. Komplexní niklové slitiny se proto 

musí povrchově chránit nástřikem [10]. 

Vliv legujících prvků jako jsou molybden, wolfram, kobalt zvyšují komplexnost 

tuhého roztoku a zpomalují tak difúzní pochody a zvyšují teploty rekrystalizace slitiny. 

Další zvyšování žárupevnosti lze dosáhnout legováním slitiny titanem a hliníkem 

obsahem až 10%. Přísady zirkonu a boru pozitivně ovlivňují strukturu hranic zrn, kde 

zpomalují difúzní procesy a tím tvoření mikrotrhlin, které jsou příčinou lomu v procesu 

tečení [10]. 

Kobaltové slitiny 

Kobalt je alotropický prvek s hexagonální krystalovou mřížkou, která přechází při 

teplotě kolem 420°C na plošně centrovanou mřížku, vlastnostmi podobnou austenitické 

struktuře slitin železa, nebo niklu. Stabilizace této struktury (potlačení přeměny na 

hexagonální mřížku) se provádí legováním kobaltu niklu, chromu, wolframu. Obsah 

těchto prvků se pohybuje mezi 30- 35%. Obsah kobaltu- 60%, zbytek další prvky 

zvyšující žárupevnost [10]. 

Na vliv žárupevnosti mají největší podíl karbidy typu MC,           ,    , které se 

vylučují za podpory legování uhlíkem (až 1%) [10]. 

Kobaltové slitiny jsou komplexně legovány vysokým počtem prvků (přes 10 prvků). 

Vliv legujících prvků je uveden na obr. 3.4.2 [10]. 
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Obr. 3.4.2 Vliv legujících prvků na vlastnosti kobaltových superslitin [10] 

 

4 Žárupevnost a procesy poškozování 

Žárupevností je možno označit souhrn mechanických a materiálových charakteristik-  

dlouhodobá pevnost při tečení, pevnost při tepelné a tepelně mechanické únavě, 

odolnost proti křehkému porušení i plasticita. O životnosti materiálu ale rozhodují i jiné 

znaky a vlastnosti- erozní a korozní odolnost [1]. 

Procesy vysokoteplotní deformace se dělí na dva průběhy: 

 Kontrolované mechanickým činitelem a podmíněné tepelně aktivovaným 

pohybem dislokací 

 Kontrolované difúzí a podmíněné pohybem atomů, nebo vakancí [1]. 

Obecně je známo, že za reálných podmínek, jsou slitiny vystaveny časově proměnlivých 

zatížení: neustálených, nebo cyklických. Jen v některých případech jde o zatížení 

statické [1]. 
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Vysokoteplotní pevnost a životnost materiálů je zásadně ovlivněna činiteli, jako jsou: 

teplota, napětí, čas agresivita prostředí, konstrukční faktory- volba materiálu, 

technologické faktory- jakost provedení [1]. 

Působením prvních čtyř výše uvedených činitelů a jejich vzájemné kombinace 

způsobuje procesy poškozování materiálů. K těmto skupinám patří: Tečení (způsobuje 

trvalé deformace, výskyt vnitřních poškození, krajně i lom), dále únava (především 

nízkocyklová, tepelně nebo tepelně- mechanická), následuje koroze (téměř všechny 

známé typy) a eroze [1]. 

 

 Tečení materiálu- creep 4.1

Za normálních podmínek- při pokojových teplotách kolem 20°C jsou mechanické 

vlastnosti konstrukčních materiálů prakticky nezávislé na teplotě (opomeneme-li vliv 

dlouhodobého působení provozních podmínek, např. cyklického zatěžování, koroze, 

radiace apod. na degradaci mechanických vlastností). Avšak při zvýšených teplotách, 

zhruba nad poloviční hodnotou teploty tavení (ve stupních Kelvina), dochází u 

konstrukčních materiálů k procesu tečení, představující nárůst plastické deformace za 

podmínek konstantního zatížení pod úrovní meze kluzu materiálu při dané teplotě [3]. 

Tečení materiálu (creep) lze definovat jako nárůst plastické deformace v čase 

působením konstantního zatížení (konstantního napětí, nebo konstantní síly) za 

zvýšených teplot. Creep může vést k lomu součásti po určité době, který je závislý na 

velikosti působícího zatížení a teploty. Obecně je platné tvrzení, že rychlost tečení se 

zvyšuje a čas do lomu se zkracuje s vyšší teplotou a větším zatížením. Creepové 

charakteristiky kovů jsou ovlivňovány teplotou tavení, modulem pružnosti a velikosti 

zrna. Platí, že čím vyšší je teplota tavení daného kovu nebo slitiny, čím vyšší je jeho 

modul pružnosti a čím větší jsou zrna daného materiálu, tím lepší je odolnost materiálu 

vůči creepu [3]. 

Křivka tečení  

Přírustek deformace (prodloužení tyče) s časem vyjadřuje křivka tečení, skládající se ze 

čtyřech oblastí. Viz. Obr. 4.1.1 
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Obr. 4.1.1 Křivka tečení [5] 

 Úsek okamžité deformace (součet elastické a plastické deformace)- výsledek 

prodloužení tyče působícím zatížením. Míru prodloužení lze určit pomocí 

Hookeova zákona jako podíl působícího napětí a modulu pružnosti materiálu při 

dané teplotě (      ). Ve většině případů leží působící napětí pod mezí kluzu 

daného materiálu při dané teplotě [3]. 

 Nastává tzv. primární creep. Přechodová fáze, ve které rychlost tečení 

postupně klesá na určitou minimální hodnotu, danou pro určitý materiál velikostí 

teploty a napětí. Narůstá odpor vůči creepové deformaci, dochází 

k deformačnímu zpevnění, Nejdůležitější roli v této oblasti hraje pohyb a 

zvýšení hustoty dislokací (dislokační creep) [3]. 

 Další fází je fáze ustáleného (stacionárního) tečení, tzv. sekundární creep. 

V této oblasti zůstává rychlost tečení konstantní a závislost deformace na čase je 

tím lineární. Délka tohoto úseku (doba ustáleného tečení) opět závisí na velikosti 

působícího zatížení a na velikosti teploty. V této fázi dochází v materiálu 

k rovnováze mezi zpevněním materiálu a jeho zotavováním v důsledku tepelně 

aktivovaných procesů. Čím vyšší teplota a zatížení, tím se doba sekundárního 

creepu zkracuje. V praktických případech doba ustáleného tečení představuje 

značnou část života provozovaných součástí. Závislost mezi rychlostí 
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sekundárního creepu a působícím napětím je při dané teplotě nejastěji 

popisována vztahem:  

     = A .    

Kde A a n jsou materiálové konstanty. V praktických případech nízkých napětí a 

relativně vysokých teplot hraje primární roli difuzní creep, probíhající difuzí 

vakancí na hranice zrn a tvorbou kavit, což vede v důsledku k jejich oslabení a 

následnému interkrystalickému porušení [3]. 

 Poslední fázi předcházející lomu součásti představuje úsek zrychleného tečení- 

terciální creep, ve kterém rychlosti tečení monotónně vzrůstá až do konečného 

lomu. Většinou se jedná o křehký interkrystalický lom, který je výsledkem 

tvorby a šíření klínových trhlin v oblasti vyšších úrovní zatížení, resp. tvorby a 

růstu kavit v oblasti nižších zatížení a dlouhých časů do lomu [3]. 

Proces porušování polykrystalických materiálů při creepu se děje při nižších teplotách a 

vyšším zatížení pokluzy na styku tří zrn a následnou nukleací a růstem klínových trhlin. 

Dutiny/kavity eliptického nebo kruhového tvaru se naproti tomu vytvářejí při vysokých 

teplotách a nižších úrovních zatížení. Vznikají pravděpodobně rovněž skluzem podél 

hranic zrn, rostou však migrací a absorpcí vakancí generovaných podél hranic zrn, jak je 

patrné z obr. 4.1.2 [3]. 

 

Nezávisle na mechanismu růstu kavit 

dochází poté k jejich spojování, vzniká 

protáhlá dutina, která ve svém okolí 

vyvolává velkou koncentraci napětí, 

v důsledku čehož dochází k akceleraci 

růstu původních, druhotně vznikajících 

kavit. Poškození se tak výrazně 

lokalizuje, vzniká hlavní trhlina, která se 

šíří skokovitě spojováním kavit před 

jejím čelem. Při vysokých teplotách, 

nízkých napětích a dlouhých dobách do 

lomu tak dochází v průběhu tečení k silné degradaci materiálu interkrystalickou kavitací 

[3]. 

Obr. 4.1.2 Iniciace trhlin při creepu [5] 
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Mechanismy zpevnění při creepu 

Mechanické vlastnosti kovových materiálů a slitin jsou závislé na jejich struktuře, 

chemickém složením a povrchu. Struktura může být výsledkem jak technologických 

procesů, tak i chemického složení. Chemické složení ovlivňuje vlastnosti charakterem 

atomových vazeb v tuhém stavu a zároveň má vliv na morfologii fází. Povrch součástí, 

vyrobené z určitého materiálu, je vytvářen v technologických procesech [1]. 

Odolnost proti tečení (časová forma pevnosti) se dá zvýšit těmito mechanismy:  

 Zpevněním tuhého roztoku 

 Energií vrstevné chyby 

 Zjemněním zrna 

 Disperzním a precipitačním zpevnění 

 Dislokačním zpevněním  

 Zpevněním s využitím anizotropie [1]. 

Zpevnění tuhého roztoku 

K zvýšení odolnosti proti tečení a zpevnění tuhého roztoku se docílí zavedením 

legujících prvků do tohoto tuhého roztoku. Těchto zlepšených charakteristik se dosahuje 

zvýšením teploty tavení, zvýšení stability tuhého roztoku, zvýšení vazebné energie 

atomů v mřížce, snížení energie vrstevné chyby, snížení součinitele samodifúze [1]. 

Energie vrstevné chyby (EVC) 

Důležitá vlastnost tuhých roztoků ovlivňující vzájemné působení dislokací (rozštěpení, 

pokluz, přitahování a odpuzování, vytváření prostorových konfigurací a rozšířených 

dislokací). Velikost energie, potřebná pro aktivaci působení mezi dislokacemi se nazývá 

energie vrstevné chyby. EVC ve velké míře závisí na chemickém složení a ovlivňuje 

mechanismy plastické deformace, např. příčný skluz těžce probíhající v kovech s nízkou 

EVC [1]. 

Velikost zrna 

Materiály s jemnější velikostí zrna při tahové zkoušce za normální teploty jsou 

charakterizovány vysokou mezí kluzu a pevností. Při tečení za zvýšené teploty však 
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pevnost v průběhu tečení roste s velikostí zrna. Při vysokých teplotách, kdy je tečení 

podmíněno difúzí je závislost rychlosti tečení na průměru zrna značnější [1]. 

Disperzní a precipitační zpevnění 

Mechanické zavedení částic druhé fáze do kovu v práškové podobě (disperzní 

zpevnění), nebo vytvrzení při tepelném zpracování (precipitační zpevnění) je 

v soudobých žáropevných slitinách důležitým procesem, jejichž účinek může mít vliv 

na omezení kluzu dislokací, nebo omezení pohybu hranic zrn [1]. 

Zpevnění a stabilita vlastností při tečení závisí krystalické struktuře fází a na koherenci 

(mezifázové hranici), stereologických parametrech fází- velikost částic, objemový podíl, 

tvar, geometrii a vzdálenost mezi částicemi, mechanických vlastnostech, stabilitě proti 

transformaci [1]. 

Dislokační zpevnění  

Toto zpevnění procesem tváření za studena, nebo tepelně mechanickém zpracování 

zvyšuje odolnost kovů proti tečení při teplotách pod 0,4   (teplota tavení), kdy 

neprobíhají procesy zotavení a rekrystalizace [1]. 

Zpevnění s využitím anizotropie 

Výskyt anizotropie: 

 V makroskopické struktuře 

 V mikrostrukturní stavbě 

 V krystalografické soustavě [1]. 

Je vytvářená v procesech mechanickém a tepelném zpracování, metodách práškové 

metalurgie a izostatického lisování, v technologiích směrové krystalizace [1]. 

Anizotropie je typická vlastnost krystalu, související s rozmístěním atomů v mřížce, kde 

některé krystalografické směry jsou obsazeny hustěji, než jiné. Výrazně ovlivňuje 

mechanické vlastnosti v závislosti na krystalografickém směru [1]. 

5 Nikl 

Nikl se řadí k nejvýznamnějším technických kovů. Je to prvek VIII skupiny periodické 

soustavy o atomovém čísle 28 a relativní atomové hmotnosti 58,56. Teplota tavení niklu 
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je 1453°C. Krystalizuje v kubické plošně centrované soustavě o mřížkovém parametru a 

= 3,5168 Å. Specifická hmotnost niklu je 8,9.     kg/  . Čistý nikl se používá 

v prostředích, kde je potřeba speciální korozní odolnosti- chemický průmysl. Používá se 

také jako platující materiál, avšak největší spotřebu niklu představuje použití jako 

legující přísady slitin (žáruvzdorných vysokolegovaných ocelích, korozivzdorných 

austenitických ocelích, aj.). Dále se využívá u slitin na bázi niklu- legovaných vysokým 

obsahem niklu (niklové superslitiny) [2]. 

 Rozdělení slitin niklu 5.1

Tyto lze rozdělit do čtyř skupin: 

1) Technický nikl 

2) Niklové slitiny typu Monel 

3) Niklové slitiny se specifickými magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi 

4) Niklové slitiny o vysokých mechanicko- metalurgických parametrech používané 

za zvýšených teplot a o vysoké odolnosti proti korozi [2,4]. 

Technický nikl 

Materiály s obsahem vyšším než 99% Ni se označují jako komerčně čistý nikl, nebo 

také jako A- nikl, který může obsahovat přísadu cobaltu. Slitiny s přídavkem Mn kolem 

4,5%  vhodné pro antikorozní účely se označují D- nikl. L-nikl je niklová slitina u které 

je při technologickém zpracování požadována vysoká plastická deformace má nízký 

obsah uhlíku a dosahuje nízké úrovně deformačního zpevnění. Chemické složení 

hlavních typu niklu můžeme vidět v tab. 5.1.1 [4]. 

 

Tab. 5.1.1 Základní typy technického niklu [2] 

Typ 

niklu %Ni %Cu %Fe %Mn %Si %C %S poznámka 

A- nikl 99,4 0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 0,005   

D- nikl 95,2 0,05 0,15 4,5 0,05 0,1 0,005   

E- nikl 97,7 0,05 0,1 2 0,05 0,1     

L- nikl 99,4 0,1 0,15 0,2 0,05 0,02 0,005   

Z- nikl 94 0,05 0,25 0,25 0,4 0,16 0,005 

0,30%Ti, 

4,5% Al 
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Niklové slitiny typu Monel 

 Základní slitina tohoto typu obsahuje kolem 67% niklu, okolo 30% mědi, 1,4% železa a 

cca 1% manganu. Tyto slitiny mají vysokou odolnost proti působení kyselin, slané 

vody, potravin atp. Chemické složení základních slitin typu Monel vyobrazuje tab. 5.1.2 

[4]. 

Slitina %Ni %Cu %Fe %Mn %Si %C %S poznámka 

Monel 67,0 30,0 1,40 1,0 0,10 0,15 0,01   

R- 

Monel 67,0 30,0 1,70 1,10 0,05 0,10 0,035   

K- 

Monel 66,0 29,0 0,90 0,75 0,50 0,15 0,003 2,75% Al 

H- 

Monel 65,0 29,5 1,50 0,90 3,0 0,10 0,015   

S- 

Monel 63,0 30,0 2,0 0,90 4,0 0,10 0,015   

 

Tab. 5.1.2. Chemické složení slitin typu Monel [2] 

 

Niklové slitiny se specifickými magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi 

Řada niklových slitin je používána jako speciální magnetický materiál. Čím vyšší je 

obsah Ni tím se také zvyšuje počáteční permeabilita matrice. Optimálních vlastností je 

dosaženo při obsahu niklu kolem 80%. Jedná se o slitinu typu PERMALLOY s cca 20% 

Fe. Lepších vlastností lze dosáhnout u typu SEPERMALLOY, která obsahuje 16% Fe a 

5% Mo [4]. 

Slitiny typu KOVAR s cca 50% Ni, okolo 0,15% C a zbytkem Fe, jsou 

charakterizovány koeficientem tepelné roztažnosti prakticky shodným s koeficientem 

tepelné roztažnosti různých typů skel a porcelánu [4]. 

Vysokým měrným elektrickým odporem disponuje slitina typu NICHROM, která 

dosahuje při normální teplotě měrný elektrický odpor 105μΩ cm a za teploty 1000°C 

pak hodnotu mírně zvýšenou, 120 μΩcm. Nominální chemické složení slitiny Nichrom 

je 80% Ni, 19%Cr, 0,5% Fe, 0,1% Mn, 0,2% Si a 0,05% C. Dalším typem slitiny 

s podobnými vlastnostmi jako Nichrom je slitina CHROMEL s 90% N a 10% Cr  [4]. 
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Niklové slitiny o vysokých mechanicko- metalurgických parametrech používané za 

zvýšených teplot a o vysoké antikorozní odolnosti 

Tyto materiály představují širokou škálu niklových slitin, označovaných jako niklové 

superslitiny, vykazující vynikající pevnostní charakteristiky a  vysokou korozní 

odolnost za vysokých teplot. Mohou být jak tvářené, tak i lité. Široké uplatnění najdou 

v leteckém průmyslu, energetice i potravinářství. Prakticky všechny tyto slitiny jsou 

založeny na bázi Ni- Cr a dodatečně legovány přísadami jako Co, W, V, Fe, Ta, Nb, Ti, 

Zr, Al, Mg aj. Obsah uhlíku se pohybuje mezi 0,03- 0,18%, avšak častější je spodní 

mez. Ačkoli nikl, resp. slitiny na bázi niklu nevykazují ani vysokou úroveň modulu 

pružnosti, ani nízké difúzní charakteristiky, které jsou typické pro vysokou odolnost 

proti creepu (tečení za vysokých plot), jsou tyto materiály přednostně používány 

v podmínkách náročného dlouhodobého namáhání při velmi vysokých teplotách. Toto 

je dáno: 

1) Vysokou strukturní stabilitou niklových slitin v důsledku vysokého zaplnění 3d- 

sféry elektrony  

2) Spolupůsobením antikorozní ochranné vrstvy       o nízké koncentraci 

vakancí, která tak omezuje difúzi atomů kovu ze slitiny a difúzi kyslíku a síry do 

objemu superslitiny [4]. 

 Chemické složení niklových superslitin 5.2

Nejnovější typy niklových superslitin se uplatňují především pro použití v chemickém 

průmyslu vysokých teplot, v jaderné technice, kosmonautice, leteckém průmyslu a ve 

vojenské technice. Proto musí niklové slitiny splňovat náročné požadavky, ke kterým se 

řadí Pevnost při tečení a časová pevnost za vysoké teploty, žárovzdornost za působení 

proudu horkých plynů s velkou korozní agresivitou, odolnost proti tepelně mechanické 

únavě, odolnost vůči solné a síranové korozi, odolnost proti opotřebení otěrem a erozí, 

tažnost a odolnost proti křehkému porušení při teplotě exploatace i za pokojové teploty, 

stabilita struktury při velkých teplotních gradientech. Tyto vlastnosti můžeme 

kontrolovat pomocí změn chemického složení a vhodným tepelným zpracováním. 

Slitiny obsahují velké množství prvků a jejich kombinace s kontrolovaným obsahem 

nám slouží k získání požadovaných vlastností. Složení vybraných slitin Ni je uvedeno 

v tab. 5.2.1 [1]. 
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Tab. 5.2.1 Chemické složení vybraných žárupevných niklových slitin slitin [1] 

*slitiny používané na stacionární turbíny 

 

Působení jednotlivých prvků v superslitinách je možno charakterizovat: 

Nikl tvoří matrici slitiny- tuhý roztok γ a jeho obsah ovlivňuje mez rozpustnosti 

ostatních legujících prvků. Tvoří základní složku superslitin. Železo do určité míry 

může zastoupit nikl, tím se sníží cena slitiny. Zvýšení obsahu železa však snižuje 

žárovzdornost, protože oxidy ve struktuře železa vykazují sníženou přilnavost 

k základu. Zvyšování obsahu železa stoupá rovněž náchylnost slitin niklu k vylučování 

nežádoucí intermetalické fáze σ. Kobalt stabilizuje tuhý roztok γ. Hlavním cílem 

přídavku kobaltu je zvýšení žárupevnosti, zajištění dobrých technologických vlastností. 
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Chrom v obsazích od 5- 30% hm. Zajišťuje dobrou odolnost proti oxidaci za vysokých 

teplot a přispívá ke zpevnění matrice. Nejvyšší odolnost proti oxidaci vykazují slitiny 

s obsahem od 15- 30% Cr. Vytvářením karbidu        o velké stabilitě má rovněž 

dobrý účinek na odolnost proti tečení a plastické vlastnosti. Molybden a wolfram- 

hlavním důvodem přídavku těchto prvků je zpevňování matrice γ. Když jejich obsah 

přesahuje kolem 6% at., už nejsou tyto prvky obsaženy v karbidu [              , 

ale vytváří karbid    . Titan, niob, tantal a vanad mohou nahradit hliník ve fázi γ ´. 

V procesu křehnutí, nebo bezprostředně po něm tvoří precipitáty jednoduchých karbidů. 

Tyto karbidy nevykazují stabilitu během akcí rozpouštění. Poměr Ti: Al má velký vliv 

na strukturu a vlastnosti superslitin, protože tento parametr determinuje podmínky a 

rozmezí výskytu I tvar fáze γ ´. Bor v koncentraci do 0,02% zvyšuje pevnost při tečení, 

což je dáno jeho vlivem na morfologii hranic zrn. Cer spolu s dalšími prvky v malých 

množstvích zvyšují (podobně jako u oceli) odolnost proti vysokoteplotní oxidaci [1]. 

Všechny ostatní prvky jsou označovány za obecně nežádoucí z důvodu praskání. Avšak 

Si při obsahu vyšším 0,2% kladně ovlivňuje žáruvzdornost. Hořčík v koncentraci 0,01- 

0,05% může pozitivně působit na zlepšení mechanických vlastností slitin zpracovaných 

tvářením. Také mangan má ve slitinách Ni-Cr-Ti-AL vliv na vylučování a zvýšení 

rovnoměrnosti rozmístění karbidů MC v matrici γ [1]. 
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6 Mikrostruktura a zpevnění niklových superslitin 

Niklové žáropevné materiály používány v dnešní době jsou vícesložkové a zároveň 

mnohofázové. V mikrostruktuře vyskytují fáze jak stabilní, tak i nestabilní- tab. 6.1

 

Tab. 6.1 základní přehled fází niklových žárupevných superslitin [8] 

Mikrostruktura superslitiny je tvořená matricí γ, která má kubickou plošně centrovanou 

mřížku. S matricí jsou koherentně spojeny části vytvrzující fáze γ ´, případně i částice   

γ´´ vyskytující se především u superslitin. Dále se vylučují primární a sekundární 

karbidy, boridy a karbonitridy [8]. 
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Velmi důležité je zamezení vylučování nežádoucích fází, které se vylučují při 

dlouhodobém provozu za vysokých teplot a mohou způsobovat degradaci materiálů 

jako je např. zkřehnutí struktury. Mezi tyto fáze lze zařadit Lavesovy fáze, μ, nebo σ. 

Zamezit tvorbě těchto fází lze vhodnou kombinací chemického složení.  Strukturu 

niklové slitiny ukazuje obr. 6.2 [8]. 

 

 

Obr. 6.2 Typická struktura niklových superslitin [8] 

 

 Fáze γ 6.1

Fáze γ tvoří matrici niklových superslitin a jedná se o 

substituční tuhý roztok legujících prvků s nemagnetickou, 

kubickou plošně centrovanou (FCC) strukturou (obr. 

6.1.1). Mezi legující prvky patří především Co, Cr, Fe, 

Mo a W. Tyto legující prvky jsou vybrány vzhledem k 

velikosti atomů vůči niklu s ohledem na požadovanou 

strukturní stabilitu za vysokých teplot. Důležitým 

parametrem je též počet jejich valenčních elektronů. Proto 

se v tuhém roztoku γ vyskytují obzvlášť prvky V, VI a VII 

skupiny periodické soustavy prvků [7]. 

Legující prvky ovlivňují také mechanicko- metalurgické charakteristiky matrice, kvůli 

snížení energie vrstevné chyby.  Nízká energie vrstevné chyby brání příčnému skluzu 

v základní matrici austenitu a tím přispívá k zvýšení mechanických charakteristik i za 

vyšších teplot [7]. 

Obr. 6.1.1 FCC mřížka [9] 
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 Fáze γ´ 6.2

Fáze γ´ je intermetalická fáze o chemickém složení      , ve které je možný výskyt 

dalších prvků, přednostně titan. Právě tato fáze zajišťuje typické vlastnosti superslitin na 

bázi niklu za zvýšených teplot. Vzniká z neuspořádaného roztoku γ při ochlazování. Při 

malém rozmezí chemického složení vstupují atomy do mřížky s klesající teplotou a 

roztok se mění na uspořádaný. V mřížce fáze γ´ zabírají uzlové body atomy hliníku, 

nebo titanu, přičemž hliník obsazuje středy stěn, tím vzniká uspořádaná FCC struktura 

typu LI2. Tato je znázorněna na obr. 5.2.1 [7]. 

 

 

 

Obr. 6.2.1 Krystalová mřížka intermetalické fáze       [6] 

Důležitým faktem je, že rozhraní mezi matricí a zpevňující intermetalickou fází je 

koherentní, proto je také rozdíl v mřížkových parametrech velmi malý. Následkem toho 

je značné a dlouhodobé zpevnění za vysokých teplot. Z mřížkových parametrů lze 

spočítat tzv. mismatch, kterým se vyjadřuje míra rozdílnosti mřížek mezi precipitátem a 

matricí. Při mismatchi v rozmezí ± 0,2% mají precipitáty globulární morfologii, při ± 

0,5 až 1,0% kvádrovou a při větší než ± 1,25% tyčinkovitou (tzv. rafty). 

Vlastnosti výsledné slitiny přímo závisí na morfologii, objemovém podílu a stabilitě 

fáze γ´ za vysokých teplot. První generace slitin obsahovaly precipitáty s globulární 

morfologií a objemovým podílem kolem 20%. Dnešní slitiny obsahují vhodnější 

kvádrový tvar s obsahem kolem 70%. Zvyšování podílu se provádí zvyšováním obsahu 

hliníku a titanu. Tím roste i pevnost. Právě 70% podílový obsah je optimální pro 

dosažení maximální pevnosti. Množství zpevňující fáze však není jediným kritériem 

k posuzování charakteristik slitin. Pro efektivní využití podílu této fáze je nutné zajistit 

srovnatelnou pevnost hranic zrn. V opačném případě může docházet k předčasným 

lomům z důvodu obtížné relaxace napětí [7]. 
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U litých slitin se v závislosti na velikosti segregace a způsobu ochlazování může objevit 

eutektikum γ - γ´. K nežádoucím efektům, které se vyskytují během provozu, nebo 

tepelného zpracování jsou filmy fáze γ´ na hranicích zrn obalující karbidy      . 

Jestliže jsou tyto nežádoucí struktury obsaženy ve větším množství, je třeba tyto 

odstranit tepelným zpracováním- rozpouštěcím žíháním a následným ochlazováním 

optimální rychlostí [7]. 

 

Efekt protnutí fáze γ´ dislokacemi 

Uplatňuje se omezení pohybu dislokací ve fázi γ´. Je to významný zpevňující prvek, kde 

nárůst hodnoty meze kluzu je vysoký a dosahuje až několikanásobku při zvýšené teplotě 

vzhledem k hodnotě získané za nízkých teplot. Pokud jsou vyloučené precipitáty větších 

rozměrů, proces protínání díslokací je nahrazen procesem obcházení precipitátů 

dislokacemi, který je spojen se vznikem dislokačních smyček, nebo dochází ke šplhu 

dislokací- obr.6.2.2 [1.2]. 

 

Obr. 6.2.2 šplh dislokací [5]   

 Fáze γ´´ 6.3

Fáze γ´´ je intermetalická fáze        , která je také koherentní s matricí (mismatch 

2,9%). Velkou mírou zvyšuje pevnost, ale nevydrží takové teploty jako γ´. Od 649°C se 

stává nestabilní a nastává přeměna na δ fázi, která má stejné chemické složení, ale 

mřížka se mění na ortorombickou. Stejná změna může nastat při nedostatku železa 

v materiálu, nebo při dlouhodobému vystavení zvýšeným teplotám. Z tohoto důvodu je 

velice důležité dodržovat pečlivě tepelné zpracování při výrobě a maximální provozní 

teploty, aby nedošlo k degradaci γ´´[7]. 

Tento precipitát se nevyskytuje u superslitin příliš často. Především se jedná o hlavní 

zpevňující fázi ve slitinách IN-706 a IN-718 [7]. 
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 Karbidy 6.4

Karbidické fáze jsou součástí struktury žáropevných niklových superslitin obsahující 

uhlík. Především jsou to karbidy typu MC,             a     [1].  

Primární MC karbidy jsou rozmístěny nerovnoměrně v objemu matrice γ, nebo tvoří 

seskupení na hranici zrn. Existence tohoto typu karbidu ve struktuře zajišťuje vazbu 

určitého množství uhlíku a zároveň zpomalují růst zrn při vysokoteplotním tepelném 

zpracování. Karbid MC tvoří hlavně kovy Ti, Ta, Nb, a V, které často vytvářejí 

kombinované karbidy, např. (Ti, Nb)C. Jsou poměrně hrubé a obecně nepříliš přispívají 

ke zpevnění slitin [1]. 

Karbidy      jsou přítomny ve slitinách s nízkým obsahem chromu, neobsahující 

molybden, wolfram a další karbidotvorné prvky. Struktura těchto karbidů je tetragonální 

a jsou nestabilní. Nad teplotou 1100°C dochází k transformaci na karbid       [1]. 

Karbid       se naopak vyskytuje ve slitinách s vysokým obsahem chromu a mohou 

zahrnovat ve svém složení nikl, cobalt a železo. Karbidy tohoto typu vznikají během 

nízkoteplotního zpracování degenerací MC karbidů, nebo precipitací z roztoku 

obsahující zbytkový uhlík. Mají složitou kubickou strukturu. Výskyt karbidů na 

hranicích zrn zajišťují zvýšenou creepovou životnost, protože brání pokluzům po 

hranicích zrn a zároveň zvyšují houževnatost okolo zrn [1]. 

Karbidy     se objevují ve slitinách s vysokým obsahem molybdenu a wolframu, 

nejčastěji v oblasti teploty 800- 1200 °C a výše. Vykazují morfologické znaky podobné 

karbidu       a soustředí se především na hranice zrn. Nejčastěji jejich chemické 

složení odpovídá vzorcům:              nebo            [1]. 

 

 Boridy 6.5

Bor už při malém obsahu segreguje na hranice zrn, kde vytváří některou z boridických 

fází. Hranatá morfologie zajišťuje tvrdost struktury. Ve většině případů precipitují do 

tetragonální mřížky    , nebo     . K předním účinkům boridických fází na 

vlastnosti slitin je zpevnění hranic zrn, z čehož vyplývají lepší charakteristiky creepové 

pevnosti. Obdobný účinek má i zirkonium, jehož fáze má obecný stechiometrický 

vzorec MxZry [7]. 
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 TCP fáze 6.6

Nežádoucí fáze, obecně označované jako TCP fáze (topologically close- packed) 

vznikají při nevhodném tepelném zpracování a někdy v i v kombinaci s nevhodným 

chemickým složením za provozu při vysokých teplotách. Vyznačují se buňkovou 

strukturou, kde jsou atomy uspořádány těsně ve vrstvách, mezi kterými jsou poměrně 

velké vzdálenosti. Vrstvy jsou posunuty vlivem vložené vrstvě větších atomů. Tyto fáze 

mají pozitivní účinky na zvýšení creepové pevnosti a zlepšení odolnosti vůči oxidaci. 

Nežádoucí jsou proto, že způsobují křehnutí slitin, což by vedlo např. v leteckých 

oborech ke katastrofickým důsledkům [7]. 

Vylučují se na hranicích zrn ve tvaru dlouhých, tenkých a křehkých částic. Mezi TCP 

fáze patří ζ, δ, μ, η, a Lavesova fáze [7]. 

6.6.1 Fáze σ 

Vyskytuje se teplotním intervalu 650- 925°C. Často vznikají v uzavřených oblastech 

fáze γ´. Obecně působí degradačně, především v superpozici s působícím napětím. Vede 

k poklesu creepové pevnosti a již při normální teplotě i ke snížení tažnosti. Náchylnost 

ke vzniku fáze σ se zvyšuje s nárůstem střední hodnoty vakancí elektronů (  ) [4]. 

6.6.2 Lavesovy fáze 

Lavesovy fáze mají obecný vzorec (Fe, Cr, Mn, Si)2 (MoTiNb) a mohou precipitovat 

v niklových slitinách, které obsahují Fe (méně než 20 %) nebo cbalto (méně než 30%) a 

dále molybden, nebo wolfram o obsahu vyšším než 3%. Mají zpravidla hodnotu Nv ≥ 

2,5. Vznikají v teplotní oblasti 650- 1100°C a obvyklá forma jejich vyloučení odpovídá 

hrubé interkrystalické precipitaci. Lavesovy fáze vznikají v případě rozdílů poloměrů 

atomů nad 15 %. Často bývají ale tyto rozdíly 20 až 30 % [4]. 

 

 Zásady pro optimalizaci fyzikálně-metalurgických charakteristik 6.7

superslitin niklu 

Způsoby zvyšování pevnosti a plasticity niklových superslitin: 

 

 Zpevnění tuhého roztoku matrice- austenitu 

 Zvýšení objemového podílu fáze γ´ 

 Zvýšení energie antifázové hranice v matrici (    ), resp. energie vrstevné 

chyby ve fázi γ´ 

 Zpevnění fáze γ´ 
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 Zvýšení koherentní deformace (při teplotách < 0,6   ) 

 Snížení rychlosti hrubnutí fáze γ´ (při teplotách > 0,6   ) 

 Omezení vzniku denudovaných oblastí u hranic zrn, vznik kontinuální 

precipitace       po hranicích zrn a precipitace karbidu     v objemu zrn s 

Widmanstättenovou morfologií 

 Omezení vzniku fáze σ, Lavesových fází a fáze  ´´ 

 Stabilizace vlastnosti hranic zrn [2,4]. 

 

Experimentální část 

7 Superslitina INCONEL 738LC 

Experimentální část této práce byla zaměřená na strukturní fázovou analýzu niklové 

superslitiny INCONEL 738LC. Superslitina tohoto typu vykazuje vyšší obsah chromu, 

což vede ke zvýšení odolnosti proti korozi za zvýšených teplot. Naopak kromě nižší 

koncentrace zirkonia nám také zkratka LC (low carbon) v označení materiálů napovídá, 

že se jedná o slitinu s nízkým obsahem uhlíku. A to především kvůli omezení vzniku 

karbidů po hranicích zrn, které by mohly mít nepříznivě na creepové vlastnosti.  

Vzorek se nacházel ve stavu litém a již po tepelném zpracování, které se skládalo 

z rozpouštěcího žíhání při teplotě 1120- 1125°C v délce 120- 130 min., ochlazení na 

vzduchu, následně precipitační žíhání (845- 850°C po dobu 24 hod.). Z čehož vyplývá 

vyšší žárupevnost a pevnostní charakteristiky, díky zvýšenému podílu vytvrzující fáze 

γ´. 

 

8 Metody a zařízení pro studium struktury 

Před samotným zdokumentováním mikrostruktury, které bylo provedeno na světelném 

mikroskopu Olympus GX51, byl vzorek mechanicky broušen pomocí brusných papírů, 

poté leštěn na textilních kotoučích a chemickým leptáním roztoku HCL a       

v etanolu byla vyvolána mikrostruktura. Následovalo studium dané slitiny na 

řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Jednotlivé fáze byly 

rozeznány použitím kvalitativní rtg mikroanalýzy. 
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9 Fázové složení slitiny 

Mikrostrukturu superslitiny tvořila matrice γ, s vyloučenými částicemi fáze γ´. Částice 

γ´ fáze odpovídají chemickému vzorci            s obsahem tantalu. 

V mezidendritických oblastech se vyloučilo eutektikum γ+ γ´. V místech eutektika, 

ztuhlých jako poslední, vznikly hrubé částice fáze γ´. 

Další nehomogenně vyloučené částice v matrici jsou karbidy typu MC, které obsahují 

množství silných karbidotvorných prvků jako titanu, niobu a tantalu. Tyto karbidy se 

vyskytovaly také v mezidendritických prostorách, ale i na hranicích zrn. Dále byla 

pozorována existence karbonitridu titanu.   

 

Příklady struktur z elektronového mikroskopu 

 

 

Rozložení fází- primární karbid MC, fáze γ´ eutektikum 
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Karbidy na hranicích zrn 

 

 

Fáze γ´ 

 

10 Závěr 

Tato práce byla věnována studiu složení a vlastností žáropevných materiálů, především 

pak strukturálnímu rozboru niklových superslitin. Za pomocí světelné mikroskopie a 
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elektronové mikroskopie bylo možno prakticky dokázat přítomnost různých fází a 

vytvrzujících částic.  

11 Seznam použité literatury 

[1] HERNAS, Adam et al. Žárupevné oceli a slitiny. Ostrava: Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita, 2009. 389 s. ISBN 978-80-248-2187-0  

[2] MAZANEC, Karel. Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů. 2. 

vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 1987. 147 s., [43] s. 

obr. příl. 

[3] FIALA, Jaroslav, MENTL, Václav a ŠUTTA, Pavol. Struktura a vlastnosti 

materiálů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 561 s. ISBN 80-200-1223-0  

[4] MAZANCOVÁ, Eva.  Materiály pro náročné technické aplikace [online]. Ostrava: 

Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2008 [cit. 2009-02-25], studijní 

opora, 62 s. Dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-opory/ 

[5] VLACH, Bohumil. Creep (kríp)- tečení- IPM [online], 47 s. dostupné z: 

www.ipm.cz/group/fracture/vyuka/doc/P11.ppt 

[6] Nickel- Based Superalloys: Part One [online]. dostupné z: 

http://keytometals.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&NM=234 

[7] ŠMÍD, Miroslav. Stanovení zkrácených cyklických deformačních křivek superslitiny  

INCONEL 738LC při zvýšených teplotách. Brno, 2008. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství 

 [8] SMÉKALOVÁ, Jana. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi litých niklových slitin. 

Brno, 2008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství. 

 [9] SOJKA, Jaroslav a Petra VÁŇOVÁ. Základy progresivních konstrukčních 

materiálů. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2012, studijní 

opora, 194 s. 

 [10] VODSEĎÁLEK, Josef. Vlastnosti a použití žáropevných ocelí a slitin. Praha: 

1974. 311 s.  

http://keytometals.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&NM=234


35 
 

 [11] VODÁREK, Vlastimil. Fyzikální metalurgie modifikovaných (9-12)%Cr ocelí. 

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, 2003. 163 s. ISBN 80-248-0329-1. 


