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Anotace 

Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku působení vodíku v 

superslitinách niklu, které jsou určeny především pro vysokoteplotní aplikace. Tyto velmi 

odolné slitiny jsou často používány ve vysoce agresivních prostředích s potenciálním zdrojem 

vodíku, který může být následně významným faktorem urychlujícím degradaci těchto slitin. 

Vzhledem k velké variabilitě superslitin niklu, co do jejich chemického složení i 

mikrostruktury, však jeho působení v těchto strukturně složitých slitinám není zdaleka jasné a 

jednoznačné. Teoretický rozbor současných poznatků působení vodíku v superslitinách niklu 

je uveden v první části práce, kde jsou shrnuty také základní charakteristiky těchto materiálů. 

Cílem experimentální části bylo posoudit vliv vodíku na vlastnosti niklové superslitiny 

tuzemské provenience IN 738LC, která zůstala stranou pozornosti studia působení vodíku 

v superslitinách niklu. V provedeném experimentu byl sledován vliv zvýšeného obsahu 

vodíku ve struktuře dané slitiny na změny mechanických vlastností určených tahovou 

zkouškou, a změny charakteru porušení a mikrostruktury pomocí optické, rastrovací 

elektronové a transmisní elektronové mikroskopie. Byly studovány čtyři různé strukturní 

modifikace, které pocházely ze dvou odlišných taveb realizovaných v odstupu několika let. 

Jak dokládají předložené a v jistém smyslu kontroverzní výsledky, jednalo se úkol značně 

náročný a složitý, neboť působení vodíku ve slitině IN 738LC je závislé na mnoha faktorech. 

Klíčová slova: superslitiny niklu; vliv vodíku; slitina IN 738LC; mechanické vlastnosti; 

tahová zkouška; mikrostruktura; fraktografie; rastrovací elektronová mikroskopie. 

 

  



 
 

Annotation 

The presented dissertation thesis is focused on the action of hydrogen in some nickel 

based superalloys that are designed especially for high temperature applications. These highly 

resistant alloys are often used in very aggressive environments, which can also be a source of 

hydrogen. The hydrogen can subsequently play an important role in the accelerated 

degradation of these alloys. The hydrogen effect on the superalloys is quite complex and 

sometimes even controversial regarding a wide variability of the chemical composition and 

microstructure Ni based superalloys. The theoretical analysis of the state of art concerning 

hydrogen impact on the properties of nickel based superalloys is presented in the first part of 

the thesis. This part also involves main characteristics of these materials. The objective of the 

experimental part was to analyze the influence of hydrogen on the properties of a Ni based 

superalloy IN 738LC of a domestic provenance that was rather neglected in the research 

works devoted to the hydrogen effect. The performed experiments were focused on the 

influence of higher hydrogen content on the changes of tensile mechanical properties. 

Changes in failure mode and microstructures were observed using optical, scanning electron 

and transmission electron microscopies. Four different microstructure modifications of the 

superalloy resulting of two different castings prepared within several years were studied. The 

obtained results, in some cases very controversial, illustrate that the solved problem for the 

studied superalloy IN 738LC was quite complex and challenging due to the dependence of 

hydrogen effect on many parameters.  

Keywords: nickel based superalloys; hydrogen effect; IN7 38LC alloy; mechanical 

properties; tensile test; microstructure; fractography; scanning electron microscopy. 
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Úvod 

Výraz „SUPERSLITINA“ byl poprvé použitý krátce po druhé světové válce ve snaze 

popsat skupinu slitin pro turbokompresory a letecké turbíny, které vyžadovaly materiály se 

skvělými provozními vlastnostmi i za vysokých teplot. Oblast využití vysoce legovaných 

slitin se postupně rozšířila i na stacionární plynové turbíny, raketové motory, části motorů 

automobilů, chemická a ropná zařízení [1]. 

K nejnáročnějším aplikacím těchto materiálů patří jejich použití v žárových částech 

turbín. Ve spalovacích turbínách určených pro letecký provoz je namáhání materiálu součástí 

velmi složité, jak co do úrovně a změn mechanického napětí, například při kombinaci creepu 

a únavy u rotujících částí, tak co do působení vlivu okolí, ke kterým počítáme změny teploty, 

vysokoteplotní korozi, oxidaci a erozi u stacionárních součástí [2]. Poměrně značný počet 

selhání motorů proudových letadel v posledních letech vyvolal nový zájem v oblasti výzkumu 

degradace žáropevných materiálů. V celosvětovém měřítku je v současnosti věnována 

zvýšená pozornost problematice životnosti lopatek turbín a strukturní stabilitě superslitin  

[3 - 5]. Nicméně vodík, jenž může významně ovlivňovat vlastnosti slitin, je v oblasti 

degradace exponovaných komponent poněkud opomíjen. 

Niklové superslitiny se vyznačují poměrně vysokou odolností vůči oxidaci a korozi 

v agresivních prostředích. Neznamená to však automaticky, že nejsou náchylné k degradaci 

mechanických vlastností vlivem zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře materiálu, k tzv. 

vodíkové křehkosti. Vodík může do materiálu proniknout už při výrobě, ale především pak 

z okolního prostředí, ve kterém je tento materiál používán. Pro mnohé superslitiny byla 

zjištěna citlivost k vodíkové křehkosti v prostředích plynného vodíku a/nebo vodní páry, 

především za zvýšeného okolního tlaku [6]. Na rozdíl od většiny ocelí, které jsou náchylnější 

k vodíkové křehkosti při relativně nižších teplotách, v superslitinách se degradační účinky 

vodíku mohou projevit v mnohem širším rozsahu teplot, především pak za teplot podstatně 

vyšších, než pokojových [7]. Nicméně nejvyšší náchylnost k degradaci mechanických 

vlastností superslitin vlivem vodíku je zpravidla zaznamenána za pokojové teploty. Zkoušení 

za této teploty je tedy první a nejjednodušší volbou pro ověřování odolnosti slitiny vůči 

vodíkové křehkosti.  

Výrobky z niklových superslitin se v České republice používají převážně pro 

konstrukční části leteckých motorů, plynových turbín a turbodmychadel. Mezi typické 

materiály vhodné pro přesné lití žárových částí leteckých a stacionárních plynových turbín 

patří superslitina na bázi niklu označována jako IN 738LC [1]. Tato slitina je vhodná pro nové 

výrobky v oblasti dodávek pro letecký průmysl, tudíž je potřeba dále rozšířit poznatky o 

chování této slitiny za vysokých teplot a v různých typech agresivních prostředí. Vodík pro 

jeho „všudypřítomnost“ nelze opominout, nicméně v dostupné literatuře není k dispozici 

žádná práce, která by se věnovala působení vodíku na vlastnosti této slitiny. Z tohoto důvodu 

je experimentální část této práce věnována studiu vlivu vodíku na mechanické vlastnosti 

uvedené niklové superslitiny v závislosti na změnách její mikrostruktury. Jedná se úkol 

značně náročný a složitý, o čemž vypovídá dále uvedená rešerše o současných poznatcích 

působení vodíku v superslitinách niklu, z níž vyplývá, že poznatky o chování vodíku v těchto 

strukturně složitých materiálech jsou stále značně omezené.  
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1. Superslitiny niklu 

1.1 Obecná charakteristika a hlavní oblast použití 

Superslitiny niklu jsou tepelně vysoce odolné slitiny, které byly vyvinuty pro aplikace, 

u nichž je vyžadována velká vysokoteplotní pevnost, odolnost proti creepu, odolnost vůči 

oxidaci a vysokoteplotní korozi. Moderní superslitiny niklu mají schopnost odolávat 

vysokému tlaku při provozních teplotách v blízkosti 0,85 Tm (teploty tání), s podstatnou 

odolností vůči mechanické degradaci během dlouhodobého namáhání [8]. Tyto vlastnosti lze 

spojit především s jejich strukturní stabilitou v důsledku zaplnění 3d sféry elektrony u niklu 

za současného působení ochranné vrstvy Cr2O3 s nízkou koncentrací vakancí [9].  

Většina těchto vysoce legovaných slitin se používá pro komponenty určené pro 

vysokoteplotní aplikace, jako například letadla plynových turbín, turbíny v elektrárnách, 

jaderných elektrárnách, raketové motory, spalovací motory, výměníky tepla pro zplynování 

uhlí a další zkapalňovací systémy. Pro svou velmi vysokou korozní odolnost nacházejí 

uplatnění také pro aplikace při relativně nižších teplotách v korozním prostředí 

petrolejářského a chemického průmyslu [10]. Nicméně, hlavním stimulem rozvoje 

materiálového inženýrství v oblasti těchto materiálů je letecký průmysl, zejména konstrukce 

turbínových motorů. Významné postavení superslitin niklu v této oblasti se odráží ve 

skutečnosti, že v současné době představují více než 50 % hmotnosti moderních leteckých 

motorů [1]. Příklad materiálového složení motoru proudového letadla je prezentován na 

obrázku 1.1 a rozložení teplot a tlaku v tomto motoru při jeho zatížení na obrázku 1.2.  

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

pevnost v téměř nezměněné výši i po dlouhodobém vystavení teplotám vyšším než 650°C. Na 

vysokoteplotní pevnost a životnost konstrukčních prvků mají zásadní vliv teplota, napětí, čas, 

agresivita prostředí, konstrukční faktory, volba materiálu, technologické faktory a jakost 

provedení. Požadavky kladené na superslitiny jsou velmi vysoké a lze je shrnout do 

následujících bodů [11]: 

 vysoká dlouhodobá pevnost při tečení (creepu), 

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

 dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému lomu, 

 vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě během exploatace, 

 stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost k poklesu i nárůstu zpevnění a 

k provozní křehkosti, 

 výhodné fyzikální vlastnosti (vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký součinitel 

teplotní roztažnosti), 

 dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v agresivním prostředí,  

 dobré technologické vlastnosti (vhodnost k tváření, svařitelnost), 

 výhodná cena.  



9 
 

1.2 Mikrostruktura a její vliv na vlastnosti a zpevnění superslitin  

Hlavním směrem vývoje superslitin bylo v podstatě postupné zvyšování objemového 

podílu zpevňujících fází s přídavky prvků zpevňujících matrici, na úkor snižování množství 

chromu. Tento vývoj byl doprovázen intenzivním základním výzkumem, jehož cílem bylo 

pečlivé vyvážení chemického složení slitin tak, aby se předešlo tvorbě nežádoucích fází 

způsobujících křehnutí materiálů.  

Superslitiny niklu, které jsou aktuálně používány, jsou nejčastěji materiály 

vícesložkové a mnohofázové. Se zřetelem na značné rozdíly chemického složení a 

technologie výroby superslitin, mohou fáze téhož typu, vyskytující se v nich, vykazovat velké 

rozdíly v chemickém složení a morfologii [14]. Vývoj a odlišnosti mikrostruktury superslitin 

niklu v závislosti na rozdílném chemickém složení schematicky znázorňuje obrázek 1.3, 

 Slitiny titanu 

 Slitiny niklu 

 Oceli 

 Slitiny hliníku 

 Komposity 

Obrázek 1.2 Materiálové složení proudového motoru letadla (převzato a upraveno [12])  

 

 

 

 

 

LPC  – kompresor pro nízký tlak 

HPC  – kompresor pro vysoký tlak 

LPT   – turbína pro nízký tlak 

IPT    – turbína pro střední tlak 

HPT  – turbína pro vysoký tlak  

Obrázek 1.1 Rozložení teplot a tlaků v motoru letadla při zatížení [13]  
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v němž je naznačeno období vzniku některých dodnes používaných superslitin, byť i tyto byly 

částečně modifikovány. 

  

1.2.1 Důležité mikrostrukturní složky a fáze vyskytující se v superslitinách 

Substituční tuhý roztok γ 

Základní kovovou matrici superslitin niklu tvoří tuhý roztok γ s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou (fcc  face centred cubic), substitučně zpevněnou přísadovými prvky 

(kobalt, chrom, molybden, železo, wolfram, vanad, titan, niob, hliník atd.). Tyto prvky se liší 

svými atomárními poloměry od atomárního poloměru Ni až o 13 %, tudíž mohou matrici 

významně zpevňovat, liší se také počtem vakancí elektronů (NV) v rozsahu od 1 do 7,6 

(obrázek 1.4). Hodnota NV je, jak bude uvedeno dále, důležitým parametrem pro určování 

míry stability matrice. Přísadové prvky dále výrazně ovlivňují mechanicko-metalurgické 

charakteristiky základní matrice díky snížení energie vrstevné chyby (SFE - Stacking Fault 

Energy). Tento efekt roste od Ti, V (Cr, Mo, W), Fe až po Co. Nízká SFE vede k omezení 

příčného skluzu v základní matrici austenitu, a tím ke zvýšení jeho mechanických 

charakteristik i za vyšších teplot [16]. 

Obrázek 1.3 Vývoj a odlišnosti mikrostruktury superslitin niklu se snižujícím se množstvím Cr 

s uvedeným příklady slitin (převzato a upraveno [15])  
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Geometricky těsně uspořádané fáze  

Geometricky těsně uspořádané (GCP - Geometrically Close-Packed) fáze jsou 

intermetalické sloučeniny typu A3B. Zahrnují hlavní zpevňující fáze γ´ a γ" a jejich blízce 

příbuzné fáze η a δ [8].  

Fáze γ´ je nejstabilnější GCP fáze a je dominantní fází pro zpevnění většiny superslitin 

niklu. Chemické složení, morfologie, množství a distribuce precipitátu fáze γ´ ve struktuře 

mají rozhodující vliv na žáropevnost. Stechiometrická forma fáze γ´ - Ni3Al je uspořádanou 

strukturou se supermřížkou typu L12 - kubickou plošně centrovanou, geometricky těsně 

vyplněnou, kde atomy Al obsazují rohy základní buňky a atomy Ni obsazují místa ve středu 

stěn. V rovnovážném binárním systému Ni-Al je existence intermetalika Ni3Al omezená na 

poměrně úzký interval složení, ovšem legující prvky (především Ti) mohou ve velké míře (až 

60 %) nahradit Al a modifikovat vlastnosti této fáze [8]. Tato fáze se vylučuje homogenně 

jako koherentní precipitát v celém objemu tuhého roztoku γ (při výrobě i tepelném 

zpracování), množství vylučované fáze γ´ a její morfologie jsou závislé na chemickém složení 

slitiny a na teplotě [13], příklad výřezů ternárních fázových diagramů Ni-Ti-Al je uveden na 

obrázku 1.5. Při změnách teplot během provozu může docházet k jejímu částečnému 

rozpouštění i zpětné precipitaci.  

Obrázek 1.5 Výřezy ternárních fázových diagramů systému Ni-Ti-Al při teplotách 700°C a 1300°C [13] 

Obrázek 1.4 Kategorie prvků důležitých pro složení superslitin niklu a jejich relativní polohy 

v periodické tabulce (převzato a upraveno [12])  
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Stupeň koherence rozhraní fáze γ' a matrice tuhého roztoku γ je základem 

dlouhodobého koherentního zpevnění. Mřížkový nesoulad je možno vyjádřit rovnicí [8]: 

𝛿 =
𝑎𝛾´−𝑎𝛾

(
𝑎𝛾´+𝑎𝛾

2
)

∙100 %      (1) 

kde aγ' je mřížkový parametr zpevňující fáze γ' a aγ  je mřížkový parametr fáze γ. Mřížkový 

nesoulad je důležitým kritériem určujícím tvar precipitátu. Při hodnotě δ v rozmezí 0 až 

± 0,2 % nabývá precipitát kulového tvaru, pro δ v rozmezí hodnot ± 0,5 až 1 % má precipitát 

tvar kubický a při hodnotě ± 1,25 % vzniká tvar tyčinkový [10]. Při dlouhodobém působení 

teplot dochází ke koalescenci (hrubnutí, spojování) jednotlivých částic γ´ a ztrátě jejich 

koherence s matricí, vzniká tzv. raftová morfologie (obrázek 1.6 b). Při spolupůsobení 

vnějšího napětí může docházet až k jevu zvanému rafting (obrázek 1.6 c). Vytváří se 

souběžné kanály matrice γ a precipitátů fáze γ´ a dochází tak k výrazné degradaci 

mechanických vlastností [15].  

Stabilita fáze γ´ je značně závislá na chemickém složení slitiny. Za míru stability 

fáze  γ´ se nejčastěji bere hodnota poměru Ti/Al, přičemž kromě Ti se zohledňuje také Nb, Ta 

a Hf. V mnoha používaných superslitinách niklu má poměr Ti/Al hodnotu 1/1. Pokud je 

poměr Ti/Al vyšší než 3/1 tvoří se ve struktuře slitiny fáze η – Ni3Ti s mřížkou hexagonální 

těsně uspořádanou (hcp - hexagonally close-packed), nevykazující koherenci s matricí γ [8]. 

Fáze  η se vyskytuje nejčastěji v podobě dlouhých desek uvnitř zrn matrice. Nevhodná 

morfologie a velká křehkost precipitátu této fáze mají vliv na snížení tvárnosti slitiny. 

Fáze γ" je metastabilní fáze Ni3Nb s mřížkou tetragonální prostorově centrovanou (bct 

- body-centered tetragonal), koherentní s matricí γ a může se objevit ve slitinách obsahujících 

výše 4 hm. % Nb (např. Inconel 718). Tvoří nejčastěji jemné destičkovité precipitáty a její 

působení je podobné fázi γ´. Za určitých podmínek fáze γ´´ prochází přeměnou v její stabilní 

variantu δ s mřížkou ortorombickou. Fáze δ nevykazuje koherenci s matricí, má podobu 

velkých deskovitých precipitátů a podobně jako fáze η ovlivňuje negativně vlastnosti slitiny 

[10].  

Karbidické fáze  

V superslitinách niklu, obsahujících uhlík, jsou vždy ve struktuře přítomny karbidické 

fáze. Vliv těchto fází na modifikaci mechanicko-metalurgických charakteristik superslitin je 

velmi složitý. Optimální efekt závisí na struktuře, morfologii a distribuci karbidů, což souvisí 

se složením slitiny a jejím tepelným zpracováním. Ve struktuře slitin se vyskytují tyto 

základní typy karbidů: MC, M23C6, M6C a výjimečně M7C3 [9]. 

Primární karbidy typu MC jsou obvykle poměrně hrubé, nepravidelné kubické 

morfologie, a jsou náhodně distribuovány v objemu matrice. Velmi často bývají soustředěny 

Obrázek 1.6 Degradace fáze γ´: a) výchozí struktura b) raftová morfologie c) rafting [17]  
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v mezidendritických prostorách a na hranicích zrn. Tyto karbidy obecně přispívají velmi málo 

ke zpevnění slitin niklu. Karbid MC tvoří hlavně kovy: Ti, Ta, Nb a V, které vykazují široký 

rozsah zaměnitelnosti v této fázi a vytvářejí kombinované karbidy. Jejich stabilita stoupá 

podle následujícího pořadí: VC, NbC, TaC, TiC. Rozpouštějí také malé množství Mo a W, 

které zeslabují síly meziatomových vazeb primárních karbidů, což vede k jejich rozpadu na 

karbidy M23C6 a M6C. Substitučnímu přechodu karbidů MC je možné zabránit zvýšením 

obsahu Nb ve slitině, čímž se tyto karbidy stabilizují až do teplot 1200 – 1260°C [18 - 20]. 

Sekundární karbidy M23C6 se snadno vytvářejí ve slitinách se středním a vysokým 

obsahem Cr. Mohou se vytvořit během tepelného zpracování nebo v průběhu exploatace při 

teplotách v rozmezí 700 – 980°C. Vznikají buď cestou degenerace MC karbidů, nebo mohou 

precipitovat přímo z roztoku, ve kterém je přítomný ještě zbytkový uhlík [18]. Nejčastěji se 

vylučují na hranicích zrn. Řetězce diskrétních globulí karbidu M23C6 na hranicích zrn zlepšují 

creepovou životnost, neboť zabraňují pokluzům hranic zrn a zároveň zabezpečují dostatečnou 

houževnatost potřebnou pro relaxaci napětí [21]. V případě jejich výskytu na hranicích zrn ve 

formě filmů, desek nebo nespojených, nepravidelných částic se naopak výrazně zvyšuje 

náchylnost k tvorbě trhlin po hranicích zrn a dochází ke snížení tažnosti slitin [22].  

Intermetalické topologicky těsně uspořádané fáze 

Vícesložkové žáropevné slitiny obsahují často ve své struktuře metastabilní fáze, což 

vede během dlouhodobého působení zvýšených teplot v podmínkách exploatace k vylučování 

intermetalických topologicky těsně uspořádaných fází (TCP - Topologically Close-Packed), 

mezi které se zařazují fáze σ, μ a Lavesovy fáze. Tyto precipitační procesy snižují 

žáruvzdornost v důsledku vázání Cr a Co, způsobují pokles zpevnění z důvodu zmenšení 

koncentrace Mo a W v matrici a zhoršují tvárné vlastnosti slitiny vlivem nežádoucí 

morfologie precipitátů. Ve slitinách niklu obsahující Cr, Co, Mo a W se vyskytují obecně fáze 

σ a μ, zatímco ve slitinách obsahujících navíc Fe se často vyskytují Lavesovy fáze. Výskyt 

TPC fází ve struktuře superslitin se obecně považuje za nepříznivý jev [23 - 25]. Chemické 

složení slitin musí být vyváženo tak, aby existence těchto fází byla pokud možno vyloučena. 

Náchylnost slitin k vylučování TCP fází se zvyšuje s nárůstem střední hodnoty vakancí 

elektronů Nv v matrici γ, po zohlednění molárních podílů prvků vázaných v karbidech a fázi 

γ´. Hodnota střední koncentrace elektronových vakancí se následně porovnává s kritickou 

hodnotou koncentrace Nv
c , vypočtenou na základě složení slitiny. K tomu je možné využít 

např. metodu PHACOMP (PHAse COMPutation), umožňující určit mezní koncentrace 

jednotlivých prvků ve slitině, po jejímž překročení nastává vylučování příslušných TCP fází. 

I přes nejednoznačné názory ve vztahu k teoretickým základům se použití této metody 

ukazuje jako velmi vhodné pro orientační hodnocení a predikci strukturní stability superslitin 

[9].  

V  mikrostruktuře se mohou vyskytovat ještě další fáze, z nichž nejdůležitější jsou  

zahrnuty do tabulky 1.1, kde jsou přehledně uvedeny fáze vyskytující se v superslitinách 

niklu. Obecně lze říci, že složení a morfologie fází, vyskytujících se v těchto slitinách, jsou 

závislé na složení a průběhu celého technologického postupu, přičemž konečné tepelné 

zpracování, složené obecně z cyklu rozpouštěcího žíhání a stárnutí, má velmi důležitý, avšak 

ne jediný vliv na úroveň tzv. strukturního zpevnění. Často druh a morfologické znaky fází 

jsou ve velkém stupni determinovány v dřívějších fázích technologického procesu [10].  
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Tabulka 1.1 Fáze vyskytující se v superslitinách niklu (převzato a upraveno [8; 10]) 

Fáze Mřížka Vzorec Popis 

γ fcc dle složení slitiny substituční tuhý roztok matrice 

GCP fáze 

γ' fcc (typu L12) 
Ni

3
Al 

Ni
3
(Al,Ti) 

základní zpevňující fáze koherentní s γ, 

tvar se mění od kulového ke kubickému, 

rozpouští určité množství Ta, Nb a Hf 

γ'' bct (typu D022) Ni
3
Nb jemné destičkovité precipitáty, koherentní 

s matricí 

η 
hcp  

(typu D024) 
Ni

3
Ti 

vyskytuje se při poměru Ti/Al větším než 

3/1, jako dlouhé desky uvnitř zrn matrice 

nebo po hranicích zrn, často v podobě 

Widmanstättenovy struktury 

δ 
ortorombická 

(typu D019) 
Ni

3
Nb jehlice nebo dlouhé desky na hranicích 

zrn 

Karbidy 

MC kubická prostá (Ti,Nb,Ta,Mo,W)C 

nepravidelné tvary, prvek M může být Ti, 

Ta, Nb, Hf, Zr v různém poměru, 

rozpouští menší množství Mo, W a Ni 

M
23

C
6
 fcc 

Cr23C6 

(Cr,Mo,Co,W,Nb)
23

C
6
 

může být ve tvaru globulí, filmů, desek 

obvykle se vyskytuje na hranicích zrna, 

prvek M je obvykle Cr, ale Ni, Co, Fe, 

Mo a W ho mohou nahradit 

M
6
C fcc 

(Ni,Co)3Mo3C 

(Ni,Co)2W4C 

náhodně distribuované karbidy, prvek M 

je obvykle Mo a W, mohou rozpouštět 

určité množství Cr, Ni, Nb, Ta a Co 

M
7
C

3
 hexagonální Cr

7
C

3
 ve vícesložkových superslitinách niklu 

se nevyskytuje 

TCP fáze 

μ romboedrická (Mo,W)6(Ni,Fe,Co)7 

vyskytují se ve slitinách s vysokým 

obsahem Mo a W, vypadají jako hrubé, 

nepravidelné Widmanstättenovy destičky, 

tvoří se za vysokých teplot 

Lavesovy 

fáze 
hexagonální  (Fe, Co, Si)2(Mo,Ti,Nb) 

nejčastěji vypadají jako nepravidelné 

protažené globule nebo desky, tvoří se po 

delší vysokoteplotní expozici  

σ tetragonální  (Cr, Mo)
x
(Ni, Fe, Co)

y
 

nejčastěji vypadají jako nepravidelné 

protažené globule, jehlice nebo desky 

mohou vykazovat Widmanstättenovu 

strukturu, tvoří se po delší expozici mezi 

540 a 980°C 

Boridy 

M
3
B

2
 tetragonální  (Mo, Ti, Cr, Ni)

3
B

2
 

podobné karbidům; vyskytují se ve 

slitinách s obsahem B nad 0,03 hm. % M 

prvky mohou být Mo, Ta, Nb, Ni, Fe 

Nitridy a karbonitridy 

MX kubická 
(Ti, Nb, Zr)N  

(Ti, Nb, Zr)(C, N) 

pozorovány ve slitinách obsahujících Ti, 

Nb nebo Zr, nerozpustné pod teplotou 

tavení slitiny 

Jiné fáze 

Nix(Mo,Cr)y(C,Si),  (Zr,Ti,Nb)2SC,  ZrSx 
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1.2.2 Vliv legujících prvků na vlastnosti superslitin  

Průmyslově používané superslitiny jsou ve skutečnosti slitinami více než deseti prvků, 

příměsi některých z nich jsou velmi malé, a vhodné složení bylo určeno empiricky. 

Mikrostruktura a chemické složení zásadním způsobem ovlivňují mechanické vlastnosti 

slitiny, tudíž lze vhodnou kombinací prvků výsledné vlastnosti daných superslitin účelně 

ovlivňovat [26 - 30]. Obecně lze působení jednotlivých prvků v superslitinách niklu 

charakterizovat následujícím způsobem [8; 9]: 

 Nikl tvoří matrici slitiny – tuhý roztok  a jeho koncentrace má velký vliv na rozmezí 

rozpustnosti legujících prvků. Je základní složkou superslitin, determinuje jejich strukturu, 

stabilitu fází a chování v technologických procesech. 

 Železo může částečně zastoupit deficitní nikl, čímž se snižuje cena slitiny. Zvýšení 

obsahu železa má však nežádoucí vliv na žáruvzdornost, protože oxidy, obsahující ve 

struktuře železo, vykazují sníženou přilnavost k základu. Se zvýšeným obsahem železa 

stoupá rovněž náchylnost slitin niklu k vylučování nežádoucích intermetalických fází. 

 Kobalt má stabilizující vliv především na tuhý roztok . Zvýšení obsahu tohoto prvku 

vede ke zlepšení tvařitelnosti za tepla i při vyšších obsazích hliníku a titanu, neboť 

zvyšuje jejich rozpustnost za teplot okolo 1100°C (resp. urychluje se rozpustnost fáze ´) 

v základní kovové matrici. Naopak za nižších teplot expozice přísada kobaltu rozpustnost 

titanu a hliníku v matrici omezuje, což vede ke zvýšení objemového podílu fáze ´. Kobalt 

se přidává především s cílem zvýšení žáropevnosti, snížení energie vrstevné chyby a 

zajištění dobrých technologických vlastností superslitin. 

 Chrom, dodávaný v množství od 5-30 hm. %, zajišťuje především dobrou odolnost proti 

oxidaci za vysoké teploty a navíc přispívá ke zpevnění matrice slitiny. Vytvářením 

karbidů M23C6 o velké stabilitě má chrom rovněž kladný vliv na odolnost proti tečení a na 

plastické vlastnosti.  

 Molybden a wolfram mají za cíl hlavně zpevnění matrice . Přísada těchto prvků tvoří 

významnou konstituční část většiny vysoce odolných superslitin, neboť poměrně mírně 

snižuje koherentní deformaci, ale naopak omezuje rychlost růstu fáze. 

 Hliník je důležitý pro tvorbu hlavní zpevňující intermetalické fáze ´ a má také vliv na 

zvýšení žárovzdornosti. 

 Titan, niob, tantal a hafnium mohou nahrazovat hliník ve fázi ´. V procesu tuhnutí, 

nebo bezprostředně po něm, tvoří jmenované prvky primární karbidy typu MX. Tyto 

karbidy nevykazují stabilitu během delší doby vysokoteplotní exploatace a postupně se 

rozpouštějí. 

 Bor přidávaný do superslitin v množství do 0,02 hm. % zvyšuje pevnost při tečení, což se 

vysvětluje jeho vlivem na morfologii hranic zrn. Rovněž přídavky zirkonia v množství do 

0,05 hm. % působí na morfologii precipitátů po hranicích zrn a zvyšují odolnost proti 

tečení. V přítomnosti boru a zirkonia v superslitině se rovněž zjišťuje zvýšení odolnosti 

proti křehkému porušení za vysokých teplot. Mechanismus tohoto působení nebyl dosud 

plně vysvětlen, ačkoli jevy segregace boru a zirkonia na hranicích zrn nevzbuzují 

pochybnosti. 

 Další příměsové prvky: Vedle výše uvedených se v superslitinách niklu vyskytuje celá 

řada prvků dalších. Jejich původ je buď přímo ve výchozích surovinách, nebo se mohou 
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do materiálu dostávat při technologických procesech. Některé z nich mohou v jistých 

koncentracích působit na určité vlastnosti kladně, např. mikrolegury Ca, Mg, La nebo Ce 

mohou působit jako rafinační přísady. Nicméně, většina těchto prvků jsou obecně 

nežádoucí metalurgické přísady, jejichž obsah nesmí převýšit určitou horní hranici, hlavně 

s ohledem na odolnost proti praskání. Mezi tyto nežádoucí škodlivé prvky řadíme 

především: 

 zbytkové plyny (O, H, N, Ar, He), 

 nemetalické nečistoty (S, P), 

 kovové a metaloidní nečistoty (Pb, Se, Sb, Ag, Tl, Te, atd.). 

Problematika příměsí se stává velice důležitou, neboť možnosti zlepšení užitných 

vlastností slitin pomocí optimalizace legováním jsou do značné míry vyčerpané [31]. Proto je 

dnes věnována velká pozornost snaze o objasnění všech příznivých vlivů příměsí a potlačení 

těch nepříznivých. 

1.3 Klasifikace superslitin niklu 

V široké oblasti současných superslitin niklu je obtížné vytvořit jejich obecnou 

klasifikaci. Jednotlivé typy klasifikace, jež jsou zvýrazněny níže, se vzájemně částečně 

prolínají. Příklady chemického složení a zařazení slitin do určité kategorie jsou uvedeny 

v tabulkách 1.2 a 1.3 zařazených v textu níže, v nichž je uvedena většina superslitin 

zmíněných v dalších kapitolách. 

Nikl s fcc mřížkou, který nevykazuje alotropii a zajišťuje tak žádoucí austenitickou 

matrici, tvoří základ superslitin niklu. Deficitní nikl může být částečně nahrazen železem. Na 

základě obsahu Fe lze rozdělit superslitiny niklu na slitiny na bázi Ni (niklové superslitiny), 

v nichž je obsah Fe limitován a mohou být tvářené i odlévané, a slitiny na bázi Ni-Fe, 

v nichž je poměr Fe a Ni nejčastěji vyrovnán a jsou používány pouze v tvářené formě. 

Železo je mnohem levnější než nikl, díky čemuž vzbuzuje zaslouženou pozornost pro jeho 

použití ve vysokých koncentracích. Nicméně, pro vyšší sklon superslitin bohatě legovaných 

Fe k tvorbě nežádoucích TPC fází, je nutno snížit množství legujících prvků, což s sebou 

přináší řadu omezení. Jedním z nich je nižší objemový podíl zpevňující fáze γ´, od čehož se 

odvíjí teplotní oblast jejich použití. Niklové superslitiny jsou používány při teplotách 760 až 

890°C, zatímco Ni-Fe superslitiny jsou určeny pro nižší teploty 650 - 815°C (v závislosti na 

obsahu Ni) [8]. 

Zpevnění superslitin je realizováno několika způsoby a jejich vzájemnou kombinací: 

Zpevněním tuhého roztoku matrice, precipitačním zpevněním, deformačním zpevněním 

(tvářené slitiny) a disperzí karbidických fází [10]. Slitiny žáruvzdorné jsou zpevněny 

především tuhým roztokem. Tyto superslitiny jsou vysoce odolné vůči opalu, ovšem za 

vyšších teplot nemohou dlouhodobě přenášet mechanická zatížení bez nebezpečí zvýšené 

rychlosti tečení. V leteckém průmyslu se používají pro některé statické součásti horké sekce 

turbín [2]. Pro rotující součásti jsou využívány precipitačně zpevněné superslitiny, 

označované jako žáropevné, které jsou v podmínkách tepelně-mechanických zatížení vysoce 

odolné proti tečení. Jejich žáropevnost roste se zvyšujícím se množstvím zpevňující fáze 

v objemu slitiny.  
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Pevnost je relativní pojem, definovaný typem potřebné zatěžující síly. Mnoho aplikací 

vyžaduje především vysokou mez kluzu a mez pevnosti (krátkodobé vlastnosti), zatímco jiné 

vyžadují především vysokou creepovou pevnost (dlouhodobá vlastnost). Superslitiny jsou 

obvykle zpracovány tak, že se optimalizací zajišťují určité přednostní vlastnosti oproti jiným. 

Z obecného hlediska jsou superslitiny buďto pouze odlévány, nebo při vhodném složení dále 

tvářeny kováním, válcováním nebo lisováním. Jejich vlastnosti je možno dále optimalizovat, 

takže při stejném chemickém složení mohou být tvářené i odlévané slitiny zpracovány 

různým tepelným nebo tepelně mechanickým zpracováním. Je tedy možné pro stejný tvarový 

produkt a dané nominální složení docílit prostřednictvím optimalizovaného tepelného 

zpracování, tedy v závislosti na mikrostruktuře a technologii přípravy, výrazně rozdílných 

vlastností [10].  

Tabulka 1.2 Nominální chemické složení vybraných tvářených superslitin niklu v hm. % (převzato a 

upraveno [10; 32]) 

Slitina Cr Ni Co Mo W Nb Ti Al Fe C Další 

Slitiny zpevněné tuhým roztokem 

Slitiny na bázi Ni-Fe  
           

Haynes 556 22 21 20 3 2,5 0,1 
 

0,3 29 0,1 0,5 Ta; 0,02 La 

Incoloy 802 21 32,5 
    

0,75 0,58 45 0,35 
 

Slitiny na bázi Ni  
           

Hastelloy X 22 49 1,5 9 0,6 
  

2 15,5 0,15 
 

Inconel 625 21,5 61 
 

9 
 

3,6 
 

0,2 0,2 0,05 
 

Inconel 600 15 76 
 

0,1 
 

0,08 0,1 0,06 7,5 0,09 0,2 Cu; 0,3 Si 

Precipitačně zpevněné slitiny 

Slitiny na bázi Ni-Fe  
           

Inconel 706 16 41,5 
    

1,75 0,2 37,5 0,03 2,9 (Nb+Ta); 0,15 Cu 

Incoloy 903 0,1 38 15 0,1 
 

3 1,4 0,7 41 0,04 
 

Incoloy 907 
 

38,4 13 
  

4,7 1,5 0,03 42 0,01 0,15 Si 

Incoloy 909 
 

38,4 13 
  

4,7 1,5 0,03 42 0,01 0,4 Si 

Incoloy 925 20,5 42,5 
 

3,1 
 

0,3 2,3 0,3 29 0,01 1,8 Cu 

GH35A 22,5 37 
  

3,15 
 

1,15 0,45 36 0,074 0,45 Si; 0,01 B 

A-286 15 26 
 

1,25 
  

2 0,02 55 0,04 0,005 B; 0,3 V 

Slitiny na bázi Ni  
           

Inconel 100 10 60 15 3 
  

4,7 5,5 0,6 0,15 1 V; 0,06 Zr; 0,015 B 

Inconel 700 15 46,5 29 3,3     2,1 3,3 0,4 0,14 0,03 Cu 

Inconel 718 19 52,5 
 

3 
 

5,1 0,9 0,5 18,5 0,08 max 0,15 Cu 

Inconel X-750 15,5 73 
   

1 2,5 0,7 7 0,04 max 0,25 Cu 

Rene 41 19 55 11 10 
  

3,1 1,5 0,3 0,09 0,01 B 

Astroloy 15 56,5 15 5,25 
  

3,5 4,4 0,3 0,06 0,03 B; 0,06 Zr 

Waspaloy 19,5 57 13,5 4,3 
  

3 1,4 2 0,07 0,006 B; 0,09 Zr 

Udimet 720 18 55 14,5 3 1,3 
 

5 2,5 
 

0,035 0,033 B; 0,03 Zr 

MERL-76 12,5 54,5 18,5 3,3   1,4 4,3 5,1   0,02 0,35 Hf; ,06 Zr 

Tvářené superslitiny (tabulka 1.2) jsou obecně homogennější s jemnozrnnější 

strukturou a lepšími tahovými a únavovými vlastnostmi. Obsahují nižší objemový podíl (do 

cca 40 %) fáze γ´, neboť vyšší objemové podíly této fáze výrazně zužují možný teplotní 
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rozsah pro tváření za tepla [8]. Některé velmi těžko zpracovatelné slitiny mohou být 

předpřipraveny pomocí práškové metalurgie (PM), výsledkem je polotovar, který se ková a 

obrábí. Tvářené superslitiny se používají pro středně-teplotní aplikace plynových turbín, kde 

jsou často nutné masivní disky [10].  

Odlévané niklové superslitiny (tabulka 1.3) mají vyšší creepovou pevnost, vysoký 

objemový podíl fáze γ´ (až 70 %), hrubozrnnější mikrostrukturu a vykazují větší segregaci 

legujících prvků. Většina litých superslitin má strukturu polykrystalických rovnoosých zrn 

(PC – polycrystalline) anebo zrn kolumnárních s usměrněnou krystalizací (DS – directionally 

solidified) uspořádaných rovnoběžně s podélnou osou lopatky turbíny. Pro vybraná složení 

může být slitina připravena rovněž v monokrystalické formě (SC – single-crystal), kde jsou 

úplně eliminovány hranice zrn [10]. Monokrystalické slitiny jsou schopny pracovat při teplotě 

o 50°C vyšší než běžné polykrystalické formy [17]. Vysoké provozní teploty jsou získány 

díky vysokým obsahům W, Ta a dalších prvků, což bohužel také přináší zvýšení hustoty a 

tedy hmotnosti komponent, která v leteckém průmyslu není příliš žádoucí [31]. Odlévané 

superslitiny se nejčastěji používají v žárových částech turbín, typicky na lopatky a nosné 

profily [10]. 

Tabulka 1.3 Nominální chemické složení vybraných odlévaných superslitin na bázi niklu v hm. % 

(převzato a upraveno [10; 32]) 

Slitina Cr Ni Co Mo W Ti Al Ta Fe C B Zr Další 

Polykrystalické 

Hastelloy X 21 50 1 9 1 
 

2 
 

18 0,1 
   

Inconel 100 10 60,5 15 3 
 

5 5,5 
  

0,18 
 

0,06 1 V 

Inconel 713LC 12 75 
 

4,5 
 

0,6 6 4 
 

0,05 0,01 0,1 
 

Inconel 718 19 53 
 

3 
 

0,9 0,5 
 

18 0,04 
  

5 Nb; 0,1 Cu 

Inconel 738 16 61,5 8,5 1,75 2,6 3,4 3,4 
  

0,17 
 

0,1 2 Nb 

MAR M-246 9 60 10 2,5 10 1,5 5,5 1,5 
 

0,15 0,015 0,05 
 

MAR-M 247 8,25 59 10 0,7 10 1 5,5 3 0,5 0,15 
 

0,05 1,5 Hf 

Monokrystalické 

PWA 1480 10 62,5 5 
 

4 1,5 5 12 
     

CMSX-2 8 66,2 5 0,6 8 1 5,6 6 
     

CMSX-3 8 66,1 5 0,6 8 1 5,6 6 
    

0,1 Hf 

CSMX-4 6,5 61,7 9 0,6 6 1 5,6 6,5 
    

0,1 Hf; 3Re 

CMSX-6 10 70,5 5 3 
 

4,7 4,8 2 
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2. Působení vodíku v  superslitinách niklu 

Přítomnost vodíku v superslitinách, a kovových konstrukčních materiálech obecně, 

může být příčinou změny celé řady jejich vlastností. Může se jednat např. o změny 

fyzikálních vlastností, ovšem z praktického hlediska použití materiálů je podstatné, že 

přítomnost zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře velmi často způsobuje degradaci 

mechanických vlastností. Vodík může pronikat do slitin během výroby, tepelného zpracování, 

případně v průběhu dalších technologických operací nutných pro zhotovení finálních výrobků. 

Nejdůležitější a zřejmě nejnebezpečnější je však pronikání vodíku do superslitin, jež jsou 

provozovány v prostředí, které může působit jako zdroj vodíku. 

2.1 Pronikání vodíku do slitin z okolního prostředí 

Pro pronikání vodíku do slitin se v závislosti na povaze okolního prostředí rozlišují 

dva případy absorpce vodíku, a to z prostředí plynného nebo z prostředí kapalného. Způsob 

penetrace vodíku do matrice ovlivňuje jeho další účinky působení v materiálu. 

Vodík může do kovu proniknout pouze v atomárním stavu, proto musí nejprve dojít 

k disociaci molekul vodíku na povrchu materiálu. Souhrnnou reakci pro pronikání vodíku 

z plynného prostředí lze zapsat následovně [33]: 

absads MHHM 222           (2) 

kde Hads značí atom vodíku adsorbovaný na povrchu kovového materiálu M a MHabs 

představuje vodík absorbovaný do objemu kovu M. 

V kapalném prostředí může absorpce vodíku kovem nastat při elektrochemických 

procesech z vodných roztoků nebo prostředí s určitým podílem vlhkosti. Vodík se redukuje a 

následně adsorbuje na povrch kovu. Některé z adsorbovaných atomů H proniknou do 

materiálu a zůstanou absorbovány, ostatní atomy H, které zůstaly na povrchu, se mohou 

chemicky nebo elektrochemicky rekombinovat za vzniku molekul, jež už do materiálu 

neproniknou (obrázek 2.1) [34]. Tento jev lze souhrnně vyjádřit následovně [33]: 

absads MHMHMeH          (3) 

MHMHads 22 2           (4) 

 

Obrázek 2.1 Schéma reakcí probíhajících na povrchu při pronikání vodíku do materiálu z kapalných 

prostředí [34] 
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V reálných podmínkách je pronikání vodíku do slitin ovlivněno celou řadou faktorů – 

chemickým složením superslitiny, stavem povrchu materiálu, složením prostředí, přítomnosti 

dalších příměsí [34]. Pronikání vodíku do slitiny z plynných i kapalných prostředí je 

podporováno tzv. „vodíkovými jedy“, které urychlují reakce v heterogenních systémech a 

brzdí rekombinaci vodíku na povrchu. Mají vliv i při relativně velmi nízkých koncentracích. 

Jedná se o určité sloučeniny následujících prvků [35]: 

 Některé prvky V-A a VI-A skupiny: P, As, Sb, S, Se, Te.  

 Anionty: CN-, CNS-, I-. 

 Sloučeniny uhlíku: CS2, CO, CON2H4 a CSN2H4. 

Různé materiálové parametry, např. difúzní koeficient vodíku, jeho rozpustnost, 

rekombinační konstanta vodíku na povrchu a mnoho dalších, mají odlišný vliv na chování 

vodíku a mikrostrukturní změny jednotlivých kovů nebo slitin. Podrobný rozbor chování 

vodíku v různých kovech např. uvádí ve své knize Fukai [36]. Nicméně lze říci, že přítomnost 

zvýšeného množství vodíku ve struktuře konstrukčních materiálů není žádoucí, neboť 

v naprosté většině případů způsobuje degradaci jejich mechanických vlastností, známou jako 

vodíkové zkřehnutí resp. vodíková křehkost (HE - Hydrogen Embrittlement). Procesy 

degradace materiálu vlivem vodíku zahrnují různé formy jeho existence v systému - vodík 

rozpuštěný v mřížce kovu, vodík zachycený na dislokaci a strukturních složkách, vodík 

vázaný v hydridu, shluky atomů vodíku, případně rekombinované molekuly vodíku 

v bublinách [33]. V degradačních procesech vlivem vodíku v komplexní struktuře niklových 

superslitin je jedna z hlavních rolí přisuzována tzv. vodíkovým pastem. 

2.2 Vodíkové pasti 

Rozdělení vodíku ve struktuře kovů a slitin nebývá zdaleka rovnoměrné, v jeho 

koncentraci mohou být v objemu materiálů i řádové rozdíly. Místa s lokálně zvýšenou 

koncentrací vodíku se nazývají vodíkové pasti. Vzhledem ke skutečnosti, že existence těchto 

pastí úzce souvisí s vodíkovou křehkostí kovových materiálů, jsou vodíkové pasti předmětem 

rozsáhlého studia [37 - 40].  

Vodíkovou past je možné definovat jednak z termodynamického, jednak z kinetického 

hlediska. Z termodynamického hlediska je za vodíkovou past považováno takové místo ve 

struktuře materiálu, kde dojde ke snížení chemického potenciálu vodíku. Z kinetického 

hlediska je za vodíkovou past považováno takové místo ve struktuře, kdy pravděpodobnost 

přeskoku atomu vodíku ve směru intersticiální poloha – past je vyšší, než pravděpodobnost 

přeskoku ve směru opačném [41]. Tato místa představují pro rozpuštěné atomy vodíku v 

mřížce kovu nízkoenergetické polohy, na kterých dochází k jeho uchycení. Difúze vodíku 

strukturou se uskutečňuje přes různé polohy, jež můžeme rozdělit z hlediska vazebné energie 

do tří kategorií [33]: 

 Intersticiální polohy mřížky – tyto polohy zaplňuje rozpuštěný vodík normálně, 

dochází zde k elektrické interakci mezi protonem vodíku a iontovým skeletem v 

uzlových polohách. 

 Reverzibilní polohy pastí – tvoří polohy s nízkou energií bariéry při dané teplotě, kde 

vodík setrvává jen krátkou dobu. 

 Ireverzibilní polohy pastí – jsou polohy, ve kterých naopak vodík nemá dostatek 

tepelné energie pro překonání energetické bariéry při dané teplotě. 
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Při intersticiální difúzi vodíku je nutno uvažovat zejména elektrickou interakci mezi 

vodíkem a iontovým skeletem kovu v uzlových bodech krystalické mřížky. Na základě toho 

lze protonům vodíku při jejich difúzi z jedné intersticiální polohy do druhé přisoudit 

periodický průběh potenciálu (energie - E). Příslušný potenciálový rozdíl Ed (obrázek 2.2) 

udává aktivační energii difúze ideální mřížkou. Schématické znázornění energetické bilance 

bodové pasti je uvedeno na obrázku 2.2 [42], jedna z běžných intersticiálních poloh je zde 

označena A, bodová past B. 

 

Obrázek 2.2 Schématické znázornění energie vodíku v bodové pasti a jejím okolí. 

Ed je aktivační energie difúze pro běžné intersticiální polohy vodíku,  

Eb je vazebná energie mezi vodíkem a pastí,  

Et je aktivační energie přeskoku vodíku do pasti a  

Ea je aktivační energie pro desorpci vodíku z této pasti [42] 

Mezi vodíkové pasti, uvedené zhruba v pořadí zvyšující se vazebné energie, patří 

atomy legujících prvků, volné povrchy a několik atomárních vrstev pod povrchy, mřížkové 

poruchy typu vakance, dislokace, hranice zrn, fázová rozhraní precipitát/matrice a deformační 

pole okolo precipitátů, rozhraní inkluze/matrice, póry a vnitřní trhliny (obrázek 2.3) [43]. 

Jejich existence významně ovlivňuje chování materiálů za přítomnosti vodíku, kdy za hlavní 

důsledky je možno považovat [34; 38; 40]: 

 Zvýšení zdánlivé rozpustnosti vodíku ve většině kovových materiálů. 

 Snížení zdánlivého koeficientu difúze vodíku. 

 Změnu kinetiky pronikání vodíku do materiálu, kterou nelze odvodit z klasických 

zákonů difúze. 

 Zvýšení lokální koncentrace vodíku v určitých místech materiálu, což bezprostředně 

souvisí s vodíkovou křehkostí, neboť to může vést ke vzniku lokálních defektů a 

následné degradaci mechanických vlastností materiálu. 
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Obrázek 2.3 Schematické znázornění vodíkových pastí v materiálech (a) v atomárním měřítku, 

(b)  v  mikroskopickém měřítku (převzato a upraveno z [43]) 

2.2.1 Vodíkové pasti v niklových superslitinách 

V niklových superslitinách hraje fenomén vodíkových pastí velmi významnou roli, 

vzhledem k jejich polykomponentnímu složení a komplikované komplexní mikrostruktuře. 

Superslitiny niklu zpevněné intermetalickou fází Ni3Al (γ´) jsou obecně považovány za 

značně náchylné k vodíkovému křehnutí (HE) [44]. 

Citlivost těchto slitin k HE silně závisí na přítomnosti zpevňujících fází (γ´, γ´´), jejich 

objemovém podílu, rozdělení a velikosti těchto fází [45]. Zatímco matrice γ je jen omezeně 

citlivá na vodíkové křehnutí, s rostoucím množstvím precipitátu se náchylnost k HE zvyšuje. 

Bylo pozorováno, že precipitáty fáze γ´ a rozhraní γ´/γ představují pasti pro vodík [46]. 

Za  pokojových teplot budou precipitáty představovat pro vodík reversibilní pasti, ovšem 

při zvýšených teplotách již mohou být zdrojem vodíku pro jeho difuzi matricí [33]. 

Precipitáty se zachyceným vodíkem mohou také představovat místa pro iniciaci lomu během 

deformačních procesů v těchto slitinách [47]. Rovněž přítomnost dalších sekundárních fází, 

například fáze δ ve slitině IN 718 [48; 49], nebo různých forem fází karbidických [50], může 

mít podstatný vliv na vodíkovou křehkost superslitin.  

Karbidy jsou obecně považovány za silné a ve většině případů ireverzibilní vodíkové 

pasti. Mohou tedy účinně zachytávat vodík, který pak nedifunduje do objemu matrice, čímž 

v některých materiálech (např. v ocelích [51]) může být zvýšena odolnost proti vodíkové 

křehkosti. Nicméně v důsledku zvýšeného pnutí, jež vyvolává nakumulovaný vodík, mohou 

tyto poměrně křehké karbidické fáze působit jako koncentrátory napětí a při zatížení 

předčasně prasknout. V niklových superslitinách mohou následně prasklé karbidické částice 

vlivem mechanického nebo tepelného namáhání iniciovat trhlinu a vést k předčasným lomům. 
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Opět zde hraje roli strukturní faktor, tzn. rozložení, velikost a tvar karbidických fází [52]. 

Nicméně i malé množství karbidů vyloučených na hranicích zrn může značně zvyšovat 

náchylnost k vodíkové křehkosti [45]. 

Young a kol. [50] se zabývali výzkumem vlivu vodíkových pastí v niklové superslitině 

Inconel X-750, která vykazovala velkou variabilitu v náchylnosti k HE, v závislosti na režimu 

tepelně mechanického zpracování. Tato studie ukázala, že na odolnost vůči HE mají největší 

škodlivý vliv silné ireverzibilní pasti vyloučené na hranicích zrn (MC karbidy 

s Eb = 92kJ/mol), kdežto pokud byly hranice zrn dekorovány pouze fází γ´ (Eb = 39kJ/mol) 

náchylnost slitiny k HE byla mnohem nižší.  

Za vysokých teplot, v nichž jsou niklové superslitiny přednostně nasazovány, není 

vyloučeno, že se vodík může uvolnit i z poměrně silných pastí a difundovat dále do matrice 

[53]. Účinek vodíkových pastí na koncentraci vodíku v matrici závisí na vazebné energii pastí 

a jejich množství. Celková nasycenost (pokrytí) pasti vodíkem je funkcí teploty a může být 

popsána rovnicí [38]: 

𝜃𝑡𝑟𝑎𝑝 = (1 − 𝜃𝑡𝑟𝑎𝑝)
𝐶𝐿

𝐶𝑁
𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝑏

𝑅𝑇
)     (5) 

 kde θtrap je nasycenost pasti (1  100 %), CL je koncentrace vodíku v jednotce objemu 

slitiny, CN počet intersticiální míst v jednotce objemu slitiny, Eb vazebná energie vodíku v 

pasti, R molární plynová konstanta a T termodynamická teplota.  

 

Obrázek 2.4 Vliv vazebné energie a teploty na nasycenost pastí pro niklovou superslitinu  

Inconel X-750 (převzato a upraveno [54]) 

Vliv vazebné energii a teploty na nasycenost pastí pro niklovou superslitinu Inconel 

X-750 jsou znázorněny na obrázku 2.4. Zjednodušeně lze říci, že pro niklové superslitiny, 
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jako endotermické absorbéry, se s růstem teploty bude zvyšovat objemová rozpustnost 

vodíku, a zároveň se bude snižovat množství vodíku zachyceného v pastech, což v konečném 

důsledku vede k náchylnosti těchto slitin k HE v širokém rozsahu teplot [54]. Podrobněji bude 

vliv teploty rozebrán v kapitole 4.2. 

2.3 Transportní charakteristiky vodíku v superslitinách 

Jedním z důvodů pro studium transportních charakteristik vodíku v superslitinách je 

pochopení mechanismů vzniku vodíkové křehkosti. Pokud uvážíme, že superslitiny jsou 

vystaveny dlouhodobému působení vysokých teplot, při nichž budou hodnoty permeability, 

difúze a rozpustnosti vodíku značně vyšší, než v blízkosti teploty pokojové, může být studium 

transportních charakteristik vodíku přínosné pro porozumění mnoha souvislostí, které nebyly 

dosud plně objasněny. Toto je důležité zejména u některých komponent ze superslitin, které 

jsou vystaveny tepelnému cyklickému zatížení při vysokých teplotách, přičemž mohou být 

přesyceny velkým množstvím vodíku v mřížce. Rychlé ochlazení těchto komponent na okolní 

podmínky, může mít za následek porušení materiálu známé jako křehkost vlivem vnitřního 

vodíku.  

Mezi základní veličiny popisující transport vodíku v superslitinách patří permeabilita 

(propustnost) (ϕH) a difuzivita (DH) vodíku. Další důležitou veličinou je rozpustnost (SH) 

vodíku v dané slitině, kterou lze definovat jako podíl permeability a difuzivity a její přesnost 

je úzce spjata s přesností měření difúze [6]. Tyto tři základní transportní vodíkové 

charakteristiky lze v závislosti na teplotě vyjádřit podle Arrheniova zákona pomocí 

následujících vztahů [6]: 

𝜙𝐻 = 𝜙0 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝜙

𝑅𝑇
)   𝐷𝐻 = 𝐷0 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝐷

𝑅𝑇
)     𝑆𝐻 = 𝑆0 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝑆

𝑅𝑇
)  (6 - 8) 

kde ϕ0, D0 a S0 jsou příslušné konstanty, Eϕ , ED a ES jsou příslušné aktivační energie, R je 

univerzální plynová konstanta a T je termodynamická teplota. 

Z experimentálních dat vyplývá, že platnost Arrheniova zákona v superslitinách je 

omezena rozsahem teplot 210 – 430°C (při atm. tlaku) [6]. Hodnoty permeability a difuzivity 

určené za nižších teplot vychází často velmi nízké, neboť se zde ve větší míře uplatňuje efekt 

uchycování vodíku v pastech. Se změnou teploty se mohou měnit také difúzní mechanismy 

pro přenos vodíku, při vysokých teplotách lze pozorovat již pozitivní odchylky od Arrheniova 

zákona a difuzivita vodíku může být mnohem vyšší [36]. Mohou se zde rovněž významnou 

měrou uplatňovat kanály zvýšené difuzivity, např. hranice zrn [55] nebo dislokační sítě [38].  

Difúze vodíku v bezdefektní mřížce odpovídá klasickým zákonům intersticiální difúze 

a lze na ni aplikovat Fickovy zákony, ovšem na rozdíl od jiných intersticiálů, např. uhlíku 

nebo dusíku, je pohyblivost atomů vodíků mnohem vyšší. Difúze vodíku v niklu byla 

studována řadou autorů [56 - 58]. Na základě mnoha údajů odvodil Robertson [56] výraz pro 

teplotní závislost pro difúzi vodíku v čistém niklu: 

𝐷𝐻(𝑚2/𝑠) = 6,44 ∙ 10−7𝑒𝑥𝑝 (
−40200 𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇
)     (9) 

V niklových superslitinách byla naměřena difuzivita vodíku několikanásobně nižší (např. pro 

slitinu Inconel 600 5krát a pro slitinu Inconel X-750 7krát [38]). V tabulce 2.1 jsou srovnány 
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údaje pro některé superslitiny, čistý nikl a austenitickou ocel, tyto údaje by však měly být 

považovány pouze za orientační, protože efektivní difuzivita vodíku (DHeff) bude funkcí 

obsazenosti pastí a bude závislá na podmínkách měření.  

Tabulka 2.1 Difúzní charakteristiky vodíku ve vybraných slitinách 

Materiál 
Difúzní charakteristiky vodíku Literární 

odkaz D0 (m2/s) ED (kJ/mol) 

čistý Ni 6,44 ∙ 10−7 40,20 [56] 

austenitická ocel 5,96 ∙ 10−7 53,62 [6] 

GH35A 1,87 ∙ 10−7 47,07 [6] 

Incoloy 903 4,42 ∙ 10−7 49,07 [6] 

Incoloy 907 2,92 ∙ 10−7 45,75 [6] 

Waspaloy 9,25 ∙ 10−7 55,00 [6] 

Inconel 600 2,40 ∙ 10−7 42,30 [59] 

Inconel 718 4,06 ∙ 10−7 48,63 [60] 

Inconel 718 (po rozpouštěcím žíhání) 5,39 ∙ 10−8 36,92 [47] 

Inconel 718 (po rozpouštěcím žíhání + stárnutí) 1,60 ∙ 10−7 44,48 [47] 

Zachycování vodíku v pastech komplexní struktury superslitin kriticky ovlivňuje nejen 

jeho difúzi, ale také rozpustnost. Vysoká pevnost v tahu a silné uchycování vodíku v pastech 

spolu často korelují, protože části struktury na úrovni až nano-měřítka, které zpevňují slitinu, 

velmi často slouží jako efektivní místa pro segregaci vodíku. Dochází-li k uchycování vodíku 

v pastech, je třeba rozlišit obsah vodíku ve slitině buď jako celkový obsah vodíku (CHtot), 

nebo obsah difúzního vodíku (CHdif). CHtot reprezentuje sumu: (a) vodíku rozpuštěného 

v mřížce slitiny, (b) vodíku v dynamické rovnováze s jednou nebo více reverzibilními pastmi, 

a (c) vodíku silně poutaného v ireverzibilních pastech [61]. CHdif je koncentrace vodíku 

rozpuštěného v mřížce a vodíku uchyceného v reverzibilních pastech a je exponenciálně 

závislá na teplotě [62]. Koncentrace vodíku předem rozpuštěného v superslitinách významně 

ovlivňuje jejich náchylnost k vodíkové křehkosti [63; 64].  

Množství údajů transportních charakteristik vodíku pro superslitiny niklu není v 

literatuře příliš rozsáhlé, přesto lze z dostupných naměřených výsledků vysledovat, že 

hodnoty vodíkové permeability, difuzivity a rozpustnosti jsou u některých superslitin naprosto 

nezávislé na odlišnostech jejich mikrostruktury či postupu tepelného zpracování. 

Z experimentálních dat dále vyplývá, že precipitačně zpevněné superslitiny na bázi Ni-Fe 

(Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909 a GH35A) mají řádově obdobnou permeabilitu a 

difuzivitu jako jednofázové austenitické korozivzdorné oceli [65 - 68]. Obdobné výsledky pro 

transportní charakteristiky vodíku byly rovněž zaznamenány pro niklové superslitiny 

Hastelloy X a Inconel X-750 [6; 69]. 

Vztah mezi transportními charakteristikami vodíku a vodíkovou křehkostí pro 

superslitiny Inconel 718 a Incoloy 903 se pokusil určit Robertson [70], avšak zjistil mezi nimi 

pouze nízkou míru korelace. Přestože slitiny vykazovaly obdobné transportní charakteristiky, 

byla superslitina Incoloy 903 na bázi Ni-Fe relativně imunní vůči HE, zatímco niklová 

superslitina Inconel 718 podléhala vodíkové křehkosti v mnohem větší míře. Obdobné závěry 

byly vyvozeny také pro niklové superslitiny Waspaloy a Incoloy 100, kde nebyla nalezena 
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žádná korelace mezi rozpustností (a difuzivitou) vodíku a vodíkovým zkřehnutím. Navíc se 

zde neprojevil ani rozdíl mezi transportními charakteristikami vodíku z hlediska odlišného 

postupu výroby, a tedy vlivu rozdílné mikrostruktury, neboť slitina Incoloy 100 patří mezi 

konvenčně tvářené slitiny, zatímco slitina Waspaloy je vyráběna pomocí práškové metalurgie 

[6]. 

Souvislost mezi transportními charakteristikami vodíku a vodíkovým zkřehnutím 

studoval také Beck a kol. [71] na slitinách o binárním složení Ni-Fe. Tento systém tvoří 

základ nejen superslitin na bázi Ni-Fe, ale rovněž některých superslitin na bázi niklu, v nichž 

je určitý podíl niklu nahrazen levnějším železem. Poselstvím této studie bylo zjištění, že 

vodíková permeabilita, měřená za pokojové teploty, nabývala nejmenších hodnot při složení 

slitiny 50 Ni a 50 Fe (hm. %) a pravděpodobnou nejnižší citlivost k vodíkovému zkřehnutí 

tedy lze očekávat právě pro tento poměr chemického složení. Wayman a Smithe [72] 

prokázali, že vodíkové zkřehnutí (určené na základě snížení plasticity vlivem vodíku) 

jednofázového tuhého roztoku slitiny železa a niklu nabývalo svého minima nebo nebylo 

téměř vůbec patrné právě v blízkosti poměru chemického složení 50 Ni / 50 Fe. S vyšší nebo 

naopak nižší koncentrací Ni citlivost slitiny k HE prudce stoupala. K závěru, že náchylnost 

superslitin k HE může být kvalitativně odhadnuta na základě obsahu niklu, došli také 

Hasegawa a Osawa [73], kteří studovali vliv vodíku na mechanické vlastnosti niklových 

superslitin Inconel 600 a Hasteloy X. 

2.4 Terminologie vodíkové křehkosti z pohledu zdroje vodíku 

Z důvodu mnoha přístupů k problému vodíkové křehkosti existuje také mnoho 

odborných názvů a označení vytvářejících společně specifickou terminologii. Z hlediska 

zdroje vodíku v průběhu deformace materiálu, lze rozdělit vodíkovou křehkost superslitin do 

dvou kategorií [74]: 

1. Vodíková křehkost vlivem prostředí (Hydrogen Environment Embrittlement – HEE)  

– materiál je vystaven mechanickému namáhání v prostředí, jež může být zdrojem vodíku.  
 

2. Křehnutí vlivem vnitřního vodíku (Internal Hydrogen Embrittlement – IHE)  

– materiál předem nasycený vodíkem je mechanicky namáhán na vzduchu. 

Podle Gangloffa [62] je termín vodíková křehkost (HE) poněkud zavádějící, neboť 

omezuje pochopení skutečné podstaty mechanismů působení vodíku v materiálu. S ohledem 

na skutečnost, že vodík jasně degraduje odolnost materiálu vůči šíření trhlin tím, jak se 

účastní procesů, které jsou podstatou posunu čela trhliny, navrhuje upřednostňování termínů 

„praskání za přispění vodíku“ (Hydrogen Assisted Cracking – HAC). Z pohledu zdroje vodíku 

tedy analogicky „praskání za přispění vodíku z prostředí“ (Hydrogen Environment Assisted 

Cracking – HEAC) a „praskání za přispění vnitřního vodíku“ (Internal Hydrogen Assisted 

Cracking – IHAC). Nicméně, oba tyto přístupy vyjadřují totéž, tedy degradaci mechanických 

vlastností materiálu působením vodíku. Obecně lze tyto dva aspekty působení vodíku 

v superslitinách zjednodušeně vyjádřit jako působení vnějšího (external) a vnitřního (internal) 

vodíku [74]. V dalším textu budou z pohledu zdroje vodíku přednostně používány zkratky 

HEE a IHE, které se v literatuře zabývající se HE v superslitinách vyskytují mnohem častěji. 

 



27 
 

Působení vnějšího vodíku (HEE) 

Působení vnějšího vodíku zahrnuje společné působení mechanického namáhání a 

chemické reakce v závislosti na typu prostředí, které je zdrojem vodíku (viz kapitola 2.1). 

Atomární vodík vzniká přednostně na čistých površích trhlin situovaných v blízkosti čela 

trhliny, následně je absorbován do procesní zóny čela trhliny a dále pak do objemu slitiny. Na 

čele trhliny mohou probíhat reakce rozpouštění kovu, resp. tvorby pasivního filmu, přičemž 

tyto reakce působí konkurenčně vůči vzniku vodíku, a mohou tak ovlivnit růst trhlin. Míra, 

v jaké vodík procesu dominuje, je kontroverzní a je závislá na povaze prostředí [62].   

Působení vnitřního vodíku (IHE) 

Vodík se může dostat do materiálů již při výrobě, během dalšího technologického 

zpracování nebo vystavením konečného výrobku prostředím, jež mohou být zdrojem vodíku 

[37]. Subkritický (stabilní) růst trhliny nastává tehdy, když vodíkem nasycený kov je 

dostatečně mechanicky namáhán. Zatížení způsobuje přerozdělení rozpuštěného vodíku 

z okolní mikrostruktury k procesní zóně čela trhliny a podporuje tak růst trhliny [62]. 

IHE a HEE sdílejí v případě vysokopevných materiálů, mezi něž superslitiny niklu 

bezpochyby patří, společné rysy. Ke každému módu poškození dochází již pod úrovní faktoru 

intenzity napětí. V obou případech trhliny postupují s podobným mikroskopickým 

charakterem růstu; typicky buď po hranicích zrn, po mezifázových rozhraních nebo podél 

krystalograficky orientovaných rovin uvnitř zrn. Jsou podobně ovlivněny proměnnými, jako 

je úroveň aplikovaného napětí, rychlost zatěžování, složení nečistot na hranicích zrn, teplota a 

koncentrace vodíku v procesní zóně čela trhliny. Jeden nebo více mechanismů zkřehnutí (viz 

další kapitola 2.5) jsou pravděpodobně zodpovědné jak za IHE, tak HEE. V každém případě, 

strmé gradienty koncentrace vodíku a napětí okolo čela trhliny řídí rychlost růstu trhliny a 

představují výzvu pro charakterizaci poškození v oblasti modelování. Rozdíly mezi praskáním 

za přispění vnitřního a externího vodíku jsou spojeny především s kinetikou růstu trhliny. 

Každý režim je časově závislý a je řízen difúzí mobilního vodíku. Kinetiku transportu vodíku 

z prostředí může kontrolovat kinetika působení vnějšího vodíku v závislosti na specifických 

podmínkách praskání. Detaily poškození v procesní zóně trhliny a zvláště přesná poloha 

poškození před čelem trhliny se pro vnitřní a vnější vodík liší. Faktory, které kontrolují 

přesnou polohu poškození, zahrnují distribuci tahového napětí, které je maximální v určité 

vzdálenosti před čelem trhliny, plastickou deformaci a odpovídající profil hustoty dislokací 

před čelem trhliny, rozložení vodíkových pastí a koncentraci vodíku na čele trhliny [62].  

2.5 Teorie vzniku vodíkové křehkosti  

V posledních několika desetiletích výzkumu vodíkové křehkosti byla popsána celá 

řada teorií o mechanismech jejího vzniku. Většina teorií vznikla tak, že popisovala určitý 

případ výskytu tohoto jevu, proto dovedou uspokojivě vysvětlit určitý druh mechanizmu 

tohoto typu degradace materiálu, ale v jiných případech mohou selhávat. Obecně lze říci, že 

neexistuje univerzální teorie, která by vysvětlila všechny příčiny vodíkové křehkosti. 

Nejznámější teorie o vzniku vodíkové křehkosti jsou teorie vnitřních pnutí, dekohezní teorie, 

teorie kritické koncentrace vodíku a teorie interakce vodík – plastická deformace [37]. 

V průběhu historie však řada teorií byla zamítnuta, jiné sloučeny na základě podobnosti jejich 
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mechanismů. V současné době je přijímáno rozdělení teorií mechanismů vzniku vodíkové 

křehkosti do několika základních kategorií, uvedených v následnících podkapitolách.  

2.5.1 Křehkost v důsledku tvorby křehkých hydridů  

Pokud dosahuje koncentrace vodíku tak vysokých hodnot, že se mohou začít tvořit v 

materiálu křehké sloučeniny hydridů, jedná se o tzv. hydridovou křehkost (Hydride 

embrittlement) [43]. Nikl sice vykazuje za vysokého tlaku vodíku schopnost tvořit hydridy, ty 

jsou však za normálních podmínek velmi nestabilní a rychle se rozkládají, proto je jejich 

přítomnost v niklových superslitinách v literatuře popisována spíše výjimečně. S tvorbou a 

rozpadem hydridu niklu jsou spojovány především povrchové trhliny, které mohou vznikat při 

elektrochemickém sycení vzorků vodíkem [75; 76]. Obecně se však vznik vodíkové křehkosti 

v důsledku tvorby křehkých hydridů v superslitinách niklu nepředpokládá. 

2.5.2 Dekoheze vlivem vodíku  

Mechanismus dekoheze vlivem vodíku (Hydrogen-enhanced decohesion – HEDE) byl 

poprvé navržen Troianem [77] a následně byl detailně rozvinut Orianim a jeho 

spolupracovníky [78 - 82]. V tomto modelu se vodík hromadí v procesní zóně čela trhliny a 

snižuje zde vazebnou sílu mezi atomy kovu. Zpočátku se předpokládalo, že zvýšení 

koncentrace vodíku nad mez odpovídající rozpustnosti v nezatížené mřížce bylo řízeno 

mřížkovou dilatací v důsledku elastických hydrostatických pnutí [83]. Pozdější práce 

připouštěly, že potenciálním mechanismem pro segregaci vodíku je jeho uchycování do pastí 

[84 - 85]. Základní představa HEDE tedy spočívá v tom, že vodíkové poškození se vyskytuje 

v procesní zóně čela trhliny, když tahová pnutí vyplývající z lokálního rozevření čela trhliny 

překročí maximální lokální kohezní pevnost, jež je vlivem přítomnosti vodíku snížená [62]. 

Místa poškození jsou situována v určité vzdálenosti před čelem trhliny, kde jsou v důsledku 

vysoké lokální koncentrace vodíku tahová pnutí maximální. Tato místa se zvýšenou 

koncentrací vodíku jsou převážně situována [86]:  

 V atomárně ostrém čele trhliny v důsledku působení vodíku 

 Několik desítek nanometrů před čelem trhliny, v místech maximálního tahového napětí 

 V oblastech působení maximálních hydrostatických napětí 

 Na rozhraní částice-matrice před čelem trhliny. 

Vysoké koncentrace vodíku byly pozorovány na hranicích zrn a fázových rozhraních 

různými technikami a provedené výpočty podporují teorii slábnutí meziatomárních vazeb 

působením vodíku, zejména pokud nejsou skluzové roviny kolem špičky trhliny vhodně 

orientovány pro skluz [43]. Schematické znázornění mechanismu HEDE je prezentováno na 

obrázku 2.5. 

Mechanismus HEDE je ovšem často diskutován kvůli slabinám v podporujících 

důkazech. Především, neexistuje žádný přímý experimentální důkaz, že atomární vodík 

rozpuštěný v kovech ovlivňuje vzájemný vztah mezi posunem atomů a vazbami mezi nimi, 

nebo že mění elastické vlastnosti či povrchovou energii, které jsou z takové vazby odvozeny 

[62]. Přímé experimentální potvrzení dekoheze je složité, neboť neexistuje žádná technika pro 

pozorování atomárních dějů na špičce trhliny v objemu materiálu. Nevýrazný lomový povrch 

pozorovaný pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (REM) při vysokých zvětšeních je 
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často brán jako důkaz, že nastala dekoheze. Je však diskutabilní, zda REM dokáže 

dostatečným způsobem rozlišit malé, mělké důlky vylučující, že k růstu trhliny může dojít 

velmi lokalizovanou plastickou deformací [43]. Pozorování tenkých fólií pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM) nicméně ukázalo, že atomárně křehké interkrystalické 

poškození může nastat v materiálu vlivem nečistot segregujících na hranicích zrn [87].  

 

Obrázek 2.5 Schematické znázornění mechanismu HEDE – oslabení meziatomárních vazeb a oddělení 

atomů působením tahových napětí v důsledku působení (i) vodíku v mřížce (ii) adsorbovaného vodíku 

a (iii) vodíku na rozhraní částice-matrice [86] 

Primárním problémem je ovšem skutečnost, že množství vodíku, které může být 

rozpuštěno v objemu vzorku, je řádově nižší než množství, které by mělo být akumulováno 

lokálně v procesní zóně čela trhliny. Zatímco teorie dekoheze předpokládá vliv vodíku na 

kovovou vazbu mezi atomy, výsledky modelování chování vodíku jsou omezeny vlivem 

nedostatku nezbytných údajů. Teoretický důkaz vazebné pevnosti citlivé na vodík, které 

předložili Daw a Baskes [88], může podobně podpořit jak HEDE, tak i teorie uvedené dále. 

Část vědecké komunity [62; 81; 82; 89] propaguje myšlenku, že HEDE je 

dominantním mechanismem pro vodíkovou křehkost vysokopevných slitin, které netvoří 

stabilní hydridy. Pravděpodobnost tohoto tvrzení podporují několika důvody:  

 V procesní zóně čela trhliny lze očekávat vysokou úroveň akumulace vodíku v důsledku 

vysokých napětí na čele trhliny a uchycování vodíku v pastech ve směru šíření trhliny. 

Modelové výpočty ukazují, že v niklové superslitině vystavené působení vodíku, mohou 

být dosaženy podél hranic zrn velmi vysoké koncentrace vodíku (až 100 at. %) [89].  

 Atomistické simulace naznačují, že vodík může snížit atomární kohezi [81; 82].  

 Z principu dekoheze byla odvozena řada mikromechanických modelů, které dobře 

odpovídají experimentálním hodnotám KTH (prahová hodnota faktoru intenzity napětí) a 

da/dt (rychlost růstu trhliny) pro subkritický růst trhliny s přispěním vodíku. Tyto modely 

pokrývají rozsah od lomové mechaniky kontinua až po mechaniku dislokací na čele 

trhliny [62].  
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2.5.3 Adsorpcí indukované emise dislokací  

Teorii lokálně zvýšené plasticity v kombinaci s povrchově aktivními účinky vodíku 

(Adsorption-induced dislocation emission − AIDE) představil v roce 1976 Lynch a 

v následujících letech tuto teorii dále rozvíjel [90; 91]. Teorie vodíkové křehkosti založena na 

adsorbovaném vodíku byla předložena již dříve např. Petchem [92] v roce 1956, ale byla 

prezentována spíše z termodynamického hlediska, než mechanického. Na základě autoemisní 

iontové mikroskopie předložil v roce 1975 Clum [93] jako první teorii, že adsorpce vodíku 

může usnadnit nukleaci dislokací na povrchu. Nicméně neukázal, jak by takový proces mohl 

vést ke zkřehnutí.  

Lynch [91] uvádí, že k praskání dochází z důvodu adsorpce vodíku na čele trhliny, 

čímž je usnadněn pohyb dislokací a koalescence trhliny s dutinami, které se tvoří před jejím 

čelem. Nukleace a růst dutin probíhá na částicích sekundárních fází nebo při protínání 

dislokací v plastické zóně před čelem trhliny. Snížení povrchové energie v důsledku adsorpce 

vodíku na čele trhliny však autor nepředpokládá. Upozorňuje, že k praskání za současného 

působení vodíku dochází rovněž při vysokých rychlostech šíření trhlin, kdy není dostatek času 

pro difúzi vodíku před čelo trhliny. Schematické znázornění mechanizmu AIDE je uvedeno 

na obrázku 2.6.  

 

   Obrázek 2.6 Schématické znázornění mechanismu AIDE – růst trhliny alternativním skluzem na čele 

   trhliny, usnadněná koalescence dutin v plastické zóně před trhlinami (převzato a upraveno [86]) 

Porozumět, proč usnadnění emise dislokací z čela trhliny vede ke zkřehnutí materiálu 

je však předmětem dalších studií. Je také důležité uvážit, jak dochází k růstu trhlin v tvárných 

materiálech v inertních prostředích, která nevedou ke zkřehnutí. Růst tvárné trhliny zdánlivě 

nastává přednostně pohybem dislokací nukleujících ze zdrojů v plastické zóně před trhlinami. 

V inertních prostředích nebo na vzduchu je pohyb dislokací z čela trhliny pravděpodobně 

obtížný, protože meziatomární vazby na čele trhliny jsou opravdu silné, případně jsou vazby 

utvořeny nejprve mezi kyslíkem a substrátem. Dislokace, vycházející ze zdrojů v blízkosti 
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čela trhlin, je protínají a způsobují pouze otupení čela trhlin nebo přispívají k deformaci před 

trhlinami. Pro vyvolání růstu trhliny koalescencí mikrodutin jsou proto potřebné velké 

deformace před čelem trhliny. Na lomových površích jsou pak pozorovatelné hluboké důlky s 

malými jamkami uvnitř, neboť koalescence velkých dutin (nukleovaných na velkých 

částicích) vyžaduje nukleaci a růst malých dutin (nukleovaných na menších částicích nebo na 

jiných místech při větších deformacích) mezi velkými důlky (obrázek 2.7) [43]. 

 

   Obrázek 2.7 Schématické znázornění růstu tvárné trhliny související s koalescencí trhlin s dutinami 

   v důsledku pohybu dislokací nukleujících v blízkosti čela trhliny (převzato a upraveno [86]) 

Hlavní důkaz pro mechanismus AIDE poskytuje fraktografická analýza [91; 94]. 

Konkrétně, v monokrystalech slitin na bázi Al a v systému Fe-Si byla pozorována specifická 

geometrie praskání, které přednostně probíhalo podél nízko indexových rovin, kde se 

protínaly aktivní skluzové systémy na čele trhliny. Toto chování bylo využito k podpoře 

mechanismu AIDE. V některých systémech slitin a polykrystalických strukturách byla 

pozorována vysoká hustota malých důlků na interkrystalických fazetách, které vznikly během 

HEE. Bylo kriticky zhodnoceno, že tyto rysy jsou podobné nejen v případě HEE, ale i 

v případě zkřehnutí vlivem tekutého kovu (LME - Liquid-Metal Embrittlement). Zkřehnutí 

mechanismem LME je jasně omezeno na mechanismy, které probíhají na povrchu trhlin, což 

je v souladu s AIDE. Vzhledem k tomu, že jak HEE, tak LME se projevuje podobnými rysy 

na povrchu lomu, logicky z toho vyplývá, že mechanismus AIDE bude, podobně jako LME, 

vázán na děje, které probíhají přednostně na povrchu trhliny [95]. Dále Lynch [90] navrhl, že 

velmi vysokou rychlost šíření trhliny da/dt, pozorovanou v případě HEE u vysokopevných 

slitin, je možné vysvětlit jen povrchovým zkřehnutím, předpovídaným v případě AIDE, na 

rozdíl od HEDE, kde jsou místa poškození situována uvnitř procesní zóny před čelem trhliny. 

Atomistické výpočty provedené Dawem a Baskesem [88], založené na tom, že vodík snižuje 

pevnost vazby mezi atomy, ale mohou podpořit stejně dobře mechanismus AIDE, jako 

HEDE. 

Mechanismus AIDE je stále předmětem diskuzí. Gangloff [62], který se věnoval 

podrobnému studiu působení vodíku na vlastnosti vysokopevných materiálů, se domnívá, že: 

„Charakter skluzu na čele trhliny v kovech vystavených vodíku nebyl nikdy charakterizován 
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tak detailně, aby potvrdil, že vodík stimuloval emisi dislokací v odpovídajícím měřítku. 

Vysokopevné polykrystalické materiály jsou zpevněny komplexním polem jemně 

rozložených bariér dislokačního pohybu, které mohou vyvolat významné opačné napětí, jež 

může potlačit emisi dislokací z oblasti čela trhliny. Přítomnost velmi malých dutin na 

interkrystalických fazetách je kontroverzní. Ti, kdož favorizují HEDE, většinou nepozorují 

tyto dutiny na interkrystalických fazetách. Počáteční argument Lynche, že tyto mělké důlky 

mohou být rozlišitelné jen pečlivou analýzou metodou transmisní elektronové mikroskopie na 

stínovaných replikách pozorovaných při velkém náklonu, byl rozumný, ale byl později 

oslaben moderními metodami rastrovací elektronové mikroskopie. Je zde potřeba 

systematického pozorování, ovšem lomové povrchy s rysy typickými pro AIDE byly 

v literatuře publikovány jen omezeně. Argument, že jen AIDE může vysvětlit vysoké 

rychlosti růstu, byl vyvrácen analýzou difúze vodíku do míst v procesní zóně trhliny. 

V každém případě mechanismus AIDE nebyl rozvinut v tom smyslu, aby umožnil 

semikvantitativní predikce KTH nebo da/dt pro subkritický růst trhliny s přispěním vodíku.“ 

2.5.4 Vodíkem lokálně zvýšená plasticita  

Již v roce 1972 predikoval na základě fraktografického pozorování Beachem [94], že 

vodík rozpuštěný v matrici kovu podporuje pohyb dislokací. Tato myšlenka byla později 

podporována Birnbaumem, Sofronisem, Robertsonem [96 - 99] a dalšími, kteří navrhli 

mechanismus HELP (Hydrogen-enhanced localized plasticity), podle něhož vodík zvyšuje 

pohyblivost dislokací, jež ústí ve výraznou lokalizaci plastické deformace blízko čela trhliny a 

subkritický růst trhliny nastává lokalizovaným procesem spojování mikrodutin (obrázek 2.8), 

což v inertním prostředí není typické. Lom na základě tohoto principu může být jak 

transkrystalický, tak interkrystalický v závislosti na tom, zda byla vyšší koncentrace vodíku 

uvnitř nebo na hranici zrna. Z fraktografického hlediska lze připisovat tomuto degradačnímu 

mechanismu malé mělké důlky na lomovém povrchu [94], jež jsou dle Lynche [43] 

charakteristické rovněž pro mechanismus AIDE.  

 

Obrázek 2.8 Schematický diagram znázorňující poškození materiálu mechanizmem HELP 

a) v prostředí vodíku a b) v inertních prostředích (převzato a upraveno [86]) 

Mechanismus HELP se liší od AIDE v tom, že v případě HELP se předpokládá, že 

pohyblivost dislokací je zvýšena nahromaděním vodíku v oblasti jader dislokací, což má za 

následek snížení elastické energie interakce mezi pohybujícími se dislokacemi a širokým 
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spektrem překážek. Poněvadž vodík snižuje interakční energii, Pierls-Nabbarovo napětí 

potřebné pro pohyb dislokací se snižuje a plasticita se zvyšuje [99]. 

Prvořadým důkazem mechanismu HELP bylo „in situ“ pozorování tenkých fólií niklu 

pomocí TEM, které byly podrobeny plastické deformaci během expozice ve vakuu a 

v prostředí plynného vodíku. Vodík, přivedený do komory mikroskopu, vlivem působení 

elektronového paprsku rychle disocioval a difundoval do vzorků. Zakotvené dislokace se 

začaly pohybovat a rychlost pohyblivých dislokací se zvýšila 10krát – 100krát, rovněž se 

zvyšovala rychlost vzniku dislokací nových. Růst trhliny v TEM za přítomnosti vodíku 

probíhal při nižší úrovni aplikovaného napětí, než ve vakuu a trhlina, která se v podmínkách 

vakua nešířila, začala růst poté, co byl do komory mikroskopu přiveden vodík [100].  

Studium vlivu vodíku na chování objemných vzorků ukázalo, že zde dochází ke 

snížení napětí potřebného k plastické deformaci, zvyšuje se míra relaxace napětí a dochází 

rovněž ke změně citlivosti vzorků na rychlost deformace [99]. Stupeň změkčení, pokud 

nastane, je obvykle poměrně malý, např. cca 10 % u vodíkovaného niklu. Pozorované vlivy 

vodíku na zpevnění / změkčení jsou však poněkud kontroverzní, v některých případech se 

uvádějí zcela protichůdné výsledky pro zcela totožné slitiny, a vyvolávají diskusi o možných 

experimentálních rozdílech, nebo dalších artefaktech, které mohou být příčinou těchto 

protichůdných tendencí [98; 99].  

I když získané informace potvrzují, že vodík může interagovat s dislokacemi, což má 

za následek ovlivnění napětí potřebného pro plastickou deformaci, je tento bod stále sporný, 

protože vysoký obsah vodíku, vysoká míra trojosého stavu napjatosti, charakter procesní zóny 

čela trhliny nejsou reprezentovány experimenty na objemných vzorcích v podmínkách 

jednoosé deformace. Mechanismus HELP je sporný i z hlediska ne zcela průkazných 

argumentů, které by tento mechanismus podpořily. TEM studie používají tenké folie (< 200 

nm) s dvojosým stavem napjatosti a výraznou možností vlivů povrchu na pohyb dislokací. 

Povrchové jevy mohou být zvýrazněny vysokou fugacitou vodíku, vyvolanou disociací 

vodíku elektronovým svazkem. Vodík je dále schopen redukovat povrchové oxidy nebo jiné 

látky. Tyto změny, spíše než interakce vodíku s jádry dislokací, mohou být zodpovědné za 

pozorovanou zvýšenou plasticitu a mohou být vázány výhradně na tenké fólie. Nebyly 

provedeny rozsáhlejší studie u materiálů s komplexními strukturami s početnými překážkami 

a krátkými vzdálenostmi pro skluz, což je pro vysokopevné slitiny typické. Geometrie 

vztahující se k podmínkám plastické deformace v takových vysoko pevných strukturách 

nebyla studována. Modelování pohyblivosti dislokací nezahrnovalo vlečení atomů vodíku 

dislokacemi. V každém případě ani mechanismus HELP nebyl rozvinut v tom smyslu, aby 

umožnil semikvantitativní predikce KTH nebo da/dt [62].  

2.5.5 Shrnutí 

Z výše uvedeného rozboru teorií vzniku HE je patrné, že existují značné názorové 

rozdíly na tuto problematiku a lze předpokládat, že s rozvojem nových experimentálních 

technik, nových poznatků a s využitím přesnějších simulací, budou i tyto teorie nadále 

upřesňovány. Nicméně převládá názor, že působení uvedených základních mechanismů nelze 

striktně oddělit, neboť v různých typech materiálů se mohou uplatňovat různou měrou 

všechny současně. Např. nukleace dislokací na čele trhliny proběhne mechanizmem AIDE a 
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jejich následný snadný pohyb a růst trhliny nastává lokalizovaným procesem spojování 

mikrodutin (HELP), dekoheze v důsledku působení vodíku na rozhraní částice-matrice je pak 

způsobena mechanizmem HEDE (obrázek 2.9) [86].  

Odhadnout, který mechanismus bude dominantním v případě HE niklových 

superslitin, je vzhledem k množství různých variací jejich chemického složení a komplexní 

struktuře velmi obtížné, ne-li nemožné. Konečně, na určení mechanismu vzniku HE je 

v oblasti superslitin niklu zaměřeno jen malé procento prací, většina studií je zaměřena na 

výzkum vlivu vodíku na změny mechanických a lomových vlastností těchto různorodých a 

komplikovaných slitin. Ani v této oblasti často nepanuje názorová shoda. Po mnoha 

desetiletích studia vlivu vodíku na kovové materiály není jeho působení zdaleka jasné a je 

možno konstatovat, že chování vodíku v tomto materiálu je mnohdy těžko odhadnutelné a 

hlavně obtížně měřitelné i za přesně definovaných vstupních podmínek. 

 

  

Obrázek 2.9 Schematické znázornění spolupůsobení mechanizmů vodíkové křehkosti AIDE, HELP 

a HEDE [86] 
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3. Vliv vodíku na mechanické vlastnosti superslitin niklu 

Zkoušení mechanických vlastností materiálů poskytuje údaje, které mohou být použity 

pro relativní srovnání vlivu vodíku na změny mechanických vlastností slitin vlivem různých 

podmínek zkoušení, např. pro různá prostředí, jež mohou být zdrojem vodíku, vliv zvýšeného 

obsahu vodíku ve struktuře nebo vliv změny mikrostruktury na citlivost slitiny k vodíkové 

křehkosti. Tyto zkoušky mohou poskytnout také výsledky, na jejichž základě může být 

rozhodnuto o přijetí či zamítnutí konkrétní slitiny pro použití v podmínkách prostředí, jež 

může být zdrojem vodíku. 

3.1 Metody zkoušení materiálu z pohledu zdroje vodíku 

I když panuje obecná shoda, že při mechanickém zkoušení jsou interakce vodík-

deformace v podstatě stejné jak pro vnější, tak pro vnitřní vodík, mohou se vzhledem 

k rozdílům v okrajových podmínkách projevy účinků vodíku lišit [101]. 

Zkoušení v prostředí plynného vodíku  (HEE) 

Velmi důležité jsou zkoušky superslitin v prostředí plynného vodíku, neboť podmínky 

vlivu vodíkového prostředí mohou být přesně opakovány [102; 103]. Nicméně, vliv vodíku se 

projevuje, když vnější vodík difunduje do slitiny v průběhu zatížení z povrchu, a rozlišení 

vnitřní odolnosti slitiny vůči praskání s přispěním vodíku je vzhledem ke kinetickým limitům 

jeho absorpce velmi náročné [104]. Množství absorbovaného vodíku je často kontrolováno 

jeho povrchovou kinetikou, a je tedy obtížné ho kvantifikovat, obzvláště pak v podmínkách 

krátkodobých testů. Problémy s povrchovou kinetikou jsou známy na základě studií difúze 

vodíku v austenitických ocelích, kde je nutné věnovat zvláštní pozornost stavu povrchu 

zkoušeného materiálu [105]. Schopnost difúze vodíku je také důležitým aspektem pro 

interpretaci výsledků zkoušení. Na důležitost difúze vodíku ukazuje například závislost 

účinku vodíku na rychlosti deformace při tahové zkoušce. V počáteční fázi zkoušení je 

deformace víceméně rovnoměrná v celém průřezu vzorku (za předpokladu neexistence 

povrchové trhliny), ale difúze vodíku probíhá na krátké vzdálenosti. Proto při typické tahové 

zkoušce ovlivňuje vodík jen velmi malý podíl deformovaného materiálu a výsledky silně 

závisí na rychlosti deformace [106]. 

Na druhé straně ve vzorcích s předpřipravenou trhlinou je poškození lokalizováno 

před čelem trhliny, kde je nejvyšší napětí a deformace. Jak ukázal Gangloff [62], je kritická 

vzdálenost pro difúzi vodíku před čelem trhliny v fcc mřížce pouhých 10 nm, což je o několik 

řádu méně, než dříve předpokládaná kritická vzdálenost 1 μm. Z tohoto důvodu je rychlost 

difúze vodíku dostačující pro jeho interakci s lomovým procesem před čelem trhliny, což 

dává předpoklad, že působení vodíku pro vzorky s trhlinou bude relativně méně závislé na 

rychlosti deformace [40].  

Zkoušení vodíkem předem syceného materiálu  (IHE) 

Vodík je zaveden do slitiny před mechanickým namáháním záměrným vodíkováním 

(hydrogen precharged), s cílem simulovat dlouhodobé vystavení slitiny vodíkovému 

prostředí. Následná mechanická zkouška je prováděna na vzduchu, obvykle za pokojové 

teploty. Difuzivita vodíku v niklových superslitinách je za pokojové teploty dostatečně nízká, 
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a tak po dlouhou dobu nedochází k uvolňování vodíku ze slitiny. Pro sycení superslitin 

vodíkem se využívají dvě odlišné metody, elektrochemické vodíkování a sycení plynným 

vodíkem za zvýšené teploty a tlaku.  

Elektrochemické vodíkování může produkovat extrémně vysokou vodíkovou fugacitu 

(tj. efektivní tlak) blízko povrchu vzorku, což může mít za následek vznik povrchových trhlin 

[107; 108]. Může zde také docházet k chemickým reakcím a vyhodnotit elektrochemické 

procesy probíhající uvnitř trhlin je obecně obtížné. Z těchto důvodů by měly být výsledky 

získané z elektrochemicky vodíkovaných vzorků hodnoceny obezřetně [109]. 

Vodíkování superslitin v plynném vodíku se provádí za zvýšené teploty a tlaku 

vodíku. Zvýšená teplota zvyšuje difuzivitu vodíku bez významnějšího vlivu na strukturu 

těchto slitin. Při dostatečně dlouhém časovém intervalu je možno dosáhnout poměrně 

rovnoměrného nasycení materiálu vodíkem v celém objemu vzorku [110]. Ovšem i zde hraje 

velkou roli kinetika na povrchu a predikce celkové koncentrace vodíku v materiálu může být 

obtížná. 

Distribuce vodíku v materiálu při zkoušení HEE a IHE se liší. Obecně převládá názor, 

že superslitiny niklu mohou být velmi náchylné k HEE, zatímco k IHE vykazují pouze 

omezenou citlivost [40; 43; 111]. Nicméně, míra degradace mechanických vlastností 

v důsledku zvýšené koncentrace vodíku v objemu slitiny závisí na způsobu sycení slitiny 

vodíkem a výsledné koncentraci vodíku ve slitině [112; 113]. Pozorované rozdíly mezi účinky 

vnitřního a vnějšího vodíku mohou souviset s vývojem poškození v důsledku distribuce 

vodíku, neboť vnější vodík indikuje vznik povrchové trhliny, zatímco pro vnitřní vodík je 

poškození rozloženo více rovnoměrně v objemu vzorku. Mnohem větší účinek vnějšího 

vodíku lze přičíst permanentní expozici vodíku během růstu trhliny, kdy stálý přísun vodíku 

má vliv na kohezi v oblasti čela trhliny [40].  

3.2 Mechanické vlastnosti určené tahovou zkouškou 

3.2.1 Měřítka náchylnosti k vodíkovému křehnutí 

Jak již bylo uvedeno, termín HEE se používá k označení degradace některých 

mechanických vlastností materiálů, jež jsou vystaveny namáhání v prostředí vodíku. V rámci 

zrychleného materiálového prověření se pro určení citlivosti materiálu k HEE velmi často 

užívá srovnání charakteristik určených na základě tahové zkoušky v prostředí vodíku a 

v inertním prostředí (např. v He) nebo na vzduchu. Tahová zkouška se obvykle provádí na 

hladkých normalizovaných tyčích kruhového nebo obdélníkového průřezu, nicméně pro účely 

zjišťování náchylnosti materiálu k vodíkové křehkosti přímo v atmosféře vodíku jsou často 

užívány zkušební tyče opatřené vrubem. Experimentálně bylo zjištěno, že obecně náchylnost 

k HEE určená na základě  poměrů vrubové pevnosti v tahu (Notched Tensile Strength - NTS) 

na vzorcích opatřených vrubem, dobře koreluje s náchylností k HEE stanovené na základě 

poměrů kontrakcí (Reduction of Area – RA) a prodloužení (A) na hladkých vzorcích při 

pomalé rychlosti deformace (Slow Strain Rate - SSR) [6]. Příklad závislosti HEE na teplotě 

při tlaku vodíku 8,3 MPa určené z poměrů NTS a RA pro čistý nikl je znázorněn na obrázku 

3.1. V současné době je navrženo několik zkušebních norem pro stanovení náchylnosti 

materiálu k HEE; z běžně používaných je možno jmenovat např. normy ASTM G-129 a  
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G-148 [114; 115]. Tyto zkušební metody mohou být také použity pro vyhodnocení vlivu 

složení materiálů a tepelného zpracování, u materiálů vystavených specifickým teplotním 

podmínkám a tlaku vodíku. Podle normy ASTM G-129 mohou být vlivy HEE hodnoceny 

z hlediska snižování poměru NTS z vrubovaných vzorků a poměrů kontrakce nebo 

prodloužení z hladkých vzorků. Vzhledem k jednoduchosti a zrychlenému provedení těchto 

testů, však výsledky nemusí nutně odrážet skutečný stav materiálu při dlouhodobé expozice v 

prostředí vodíku, mohou však poskytnout základní prověření (screening) materiálu. 

 

     Obr. 3.1 Závislost HEE (určené z poměru NTS a RA ve vodíku a v héliu - H/He) na teplotě  

                   při tlaku vodíku 8,3 MPa pro čistý nikl (převzato a upraveno [6]) 

Poměr mechanických vlastností NTS, RA a prodloužení při testování ve vodíkovém 

prostředí, ve srovnání s výsledky testování v inertním prostředí, je známý jako HEE index. 

Podle normy ASTM G-129 jsou běžné HEE indexy, určené na základě tahové zkoušky, 

definovány takto [114]: 

NTS poměr: HEE index =
NST ve vodíku

NTS na vzduchu (He)
      (10) 

Zúžení (RA) poměr: HEE index =
RA ve vodíku

RA na vzduchu (He)
    (11) 

Prodloužení (A) poměr: HEE index =
A ve vodíku

A na vzduchu (He)
     (12) 

Existují také další možnosti, jak stanovit HEE index na základě srovnání jiných 

mechanických materiálových charakteristik, např. únavových či lomových (bude uvedeno 

v následující kapitole). Nicméně všechny tyto „screeningové“ metody jsou založeny na 

základním faktu, že citlivost materiálu k vodíkové křehkosti roste se snižujícím se HEE 

indexem. Obecně platí, že HEE index je jednoduchý koncept pro vyhodnocení vodíkové 

křehkosti, vhodný jako výchozí nástroj pro základní materiálové prověření. 

Pro popis odolnosti vůči vodíkové křehkosti byla sestavena stupnice citlivosti 

k vodíkové křehkosti vycházející z hodnot HEE indexu. Tato klasifikace byla navržena z 

důvodů usnadnění hodnocení a vytvoření jakéhosi měřítka pro bezpečné užívání materiálů ve 

vysoce exponovaných prostředích. Níže uvedená škála citlivosti (tabulka 3.1) vychází z HEE 
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indexu založeném na hodnotách poměrů NTS nebo RA naměřených v laboratorních 

podmínkách [6]. Je nutno podotknout, že může dobře posloužit jako orientační vodítko, ale 

neměla by být používána bez následné detailní analýzy vlastností materiálu a jeho lomové 

mechaniky.  

Tabulka 3.1 Stupnice citlivosti k vodíkové křehkosti vycházející z hodnot HEE indexu na základě 

poměru NTS (převzato a upraveno [6]) 

Kategorie závažnosti 
vodíkové křehkosti 

HEE index       
(NTS poměr) 

Možnost použití materiálu * 

Zanedbatelná 1 - 0,97 Materiál může být použit za určitého tlaku vodíku a 
rozmezí teploty po zevrubné analýze lomové mechaniky 

a rychlosti růstu trhliny v prostředí vodíku Malá 0,96 - 0,90 

Vysoká 0,89 - 0,70 
Obezřetná možnost užití pro limitované účely po detailní 

analýze lomové mechaniky a rychlosti růstu trhliny 
v prostředí vodíku 

Značná 0,69 - 0,50 
Nevhodné pro použití v prostředí vodíku za daného tlaku 

a teploty, v nichž byl HEE index stanoven 
Extrémní 0,49 - 0 

* Na základě specifických podmínek vodíkového prostředí (tlaku a teploty) v nichž byl HEE index 

stanoven.  

Pro popis míry zkřehnutí materiálu vlivem vnitřního vodíku (IHE) se používají 

obdobná srovnání mechanických vlastností pro vzorky předem sycené vodíkem (vodíkované) 

a nesycené (nevodíkované). Nejčastěji se v literatuře můžeme setkat s tzv. indexem 

(faktorem) zkřehnutí (IE), neboli ztráty plasticity, určeným na základě výsledků tahové 

zkoušky. Souvisí se snížením prodloužení, kontrakce či NTS, vlivem zvýšeného obsahu 

vodíku ve struktuře materiálu [48; 49; 110]. Tato hodnota se vyjadřuje v procentech a 

v kontrastu s klasickým HEE indexem naopak citlivost materiálu k vodíkové křehkosti roste 

se zvyšujícím se IE, což ovšem vyplývá z jeho definice: 

IE =
A − AH

A
∙ 100 %         (13) 

kde A je hodnota tažnosti nevodíkovaných vzorků a AH je hodnota tažnosti vodíkovaných 

vzorků. Obdobně je index zkřehnutí definován na základě RA a NTS. 

3.2.2 Vliv vodíku na změny mechanických vlastností superslitin 

U řady superslitin bylo experimentálně zjištěno, že hodnoty meze kluzu (Rp) se 

obvykle příliš neliší při jejich zkoušení v prostředí plynného vodíku a na vzduchu, případně 

mohou být mírně zvýšeny nebo sníženy v závislosti na tepelném zpracování (TZ) a struktuře 

konkrétní superslitiny [116]. Mez pevnosti (Rm) může být ve vodíkovém prostředí mírně 

nižší, ovšem neplatí to obecně, proto se poměr meze pevnosti ke stanovení HEE indexu 

obvykle neužívá [6]. Je známo, že superslitiny mohou být náchylné k vodíkové křehkosti 

v širokém rozmezí teplot, od teplot kryogenních až po teploty vysoké, nicméně většina 

niklových superslitin, pokud jsou vystaveny vysokému tlaku vodíkového prostředí, vykazuje 

nejvyšší náchylnost k vodíkové křehkosti za teploty pokojové. Literární údaje za posledních 

50 let výzkumu ukazují, že HEE indexy za pokojové teploty byly stanovovány především při 
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úrovních tlaku 34,5 až 69 MPa [117 - 123], HEE indexy vybraných superslitin jsou uvedeny 

v tabulce 3.2. Z tabulky je patrné, že tvářené superslitiny vykazují obvykle menší náchylnost 

ke zkřehnutí v prostředí plynného vodíku za vysokého tlaku, než superslitiny lité. 

Tabulka 3.2  HEE indexy vybraných niklových superslitin stanovené na základě poměrů NTS,  

zúžení (RA) nebo prodloužení (A) (převzato a upraveno [6]) 

Název slitiny 
HEE index (poměr) Tlak vodíku 

(MPa) 

Pevnost na vzduchu 
nebo v He (MPa) 

Výrobní 
proces 

NTS RA A NTS Rp Rm 

CMSX-2 (SC) 0,14 0,45 
 

34,5 1497 959 1048 Litá 

CMSX-3 (SC) 0,34 
  

34,5 1462 
  

Litá 

CMSX-4 (SC) 0,36 0,14 
 

34,5 1538 1000 1090 Litá 

PWA 1480 (SC) 0,46 
  

34,5 1517 
  

Litá 

Inconel 713LC 
 

0,38 0,42 41,8 
 

697 814 Litá 

MAR-M246 (SC) 0,24   48,3 1214   Litá 

Hastelloy X 0,86 0,98 0,98 34,5 1007 317 717 Tvářená 

Inconel 718  0,53 0,34 0,32 34,5 1724 1103 1366 Tvářená 

MERL 76 0,85 
  

34,5 1662 
  

Tvářená 

Inconel 625 0,76 0,36 0,36 34,5 1434 634 993 Tvářená 

Inconel 706 0,82 
  

48,3 1579 
  

Tvářená 

Inconel 700  0,32 0,45 69  1034 1345 Tvářená 

Poznámka: SC – monokrystalická 

Stupeň zkřehnutí slitiny je závislý na rychlosti deformace, a to jak pro HEE, tak pro 

IHE. Obvyklé rychlosti deformace jsou voleny v rozmezí hodnot řádově 10-7 – 10-3 s-1, kdy 

vyšší náchylnost slitiny k HE je zpravidla zaznamenána při nižší rychlosti deformace 

[48; 107; 111; 124], nicméně jistý stupeň degradace mechanických vlastností může být u 

citlivých superslitin registrován i při vyšších rychlostech deformace [48] a naopak nižší 

rychlosti deformace již mohou vyvolat opačný efekt [59].  

V případě IHE je míra citlivosti superslitin k vodíkové křehkosti významně ovlivněna 

celkovým množstvím vodíku ve slitině, kdy se náchylnost k IHE zvyšuje se stoupající 

koncentrací vodíku [111; 116; 125], a částečně tedy souvisí se způsobem zavádění vodíku do 

slitiny. Podmínky sycení vodíkem jsou obzvláště významné v případě elektrochemického 

vodíkování (viz kap. 3.1.1). Jak ukazují některé studie pro vodíkem elektrochemicky sycené 

superslitiny niklu, mohou se zjištěné výsledky často značně lišit i v případě naprosto identické 

slitiny. Ke zcela odlišným výsledkům např. došly dvě studie konvenčně tepelně zpracované 

niklové superslitiny Inconel 718, kdy na základě poměru prodloužení určil Fournier a kol. 

[107] index zkřehnutí pouhých 10 %, kdežto Galliano a kol. [48] při stejné rychlosti 

deformace neuvěřitelných 97 %. Pro tutéž konvenčně tepelně zpracovanou a vodíkem 

elektrochemicky sycenou slitinu stanovil Liu a kol. [49] na základě poměru NTS index 

zkřehnutí 16 % při řádově shodné rychlosti deformace, jako v předchozích studiích. Uvedené 

rozdíly lze přisoudit odlišným podmínkám elektrochemického vodíkování, kdy na degradaci 

mechanických vlastností v případě studie [48] se kromě vodíku mohly pravděpodobně podílet 

i další korozní mechanismy. Nicméně obdobně vysoké indexy zkřehnutí jako ve studii [48], 

uvádí Symons [111], jenž shrnul údaje z mnoha různých literárních zdrojů, pro IHE niklové 

superslitiny Inconel X-750, podmínky vodíkování zde ovšem nejsou uvedeny. 
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Vlivem podmínek testování na stupeň degradace mechanických vlastností superslitin 

se konkrétně zabývalo jen poměrně málo autorů. Na obrázku 3.1 je uvedeno srovnání vlivu 

podmínek zkoušení na stupeň zkřehnutí monokrystalické niklové superslitiny precipitačně 

zpevněné fází γ´, a to ve stavu dodaném a po tepelném zpracování (TZ) [40]. 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Vliv podmínek testování na stupeň zkřehnutí 

(určeném na základě ztráty prodloužení) monokrystalické 

niklové superslitiny (γ/γ´) ve stavu dodaném a po TZ 

(rychlost deformace 10-3 s-1, 20°C): 

a) testováno na vzduchu po elektrochemickém vodíkování 

(tavenina solí -800mV/Ag–Ag+, 5 h, 150°C) 

b) testováno v plynném H2 za tlaku 10 MPa 

c) testováno za katodické polarizace  

(1 N H2SO4, 50 mA cm-2) 

d) předem vodíkováno a následně testováno za katodické 

polarizace (1 N H2SO4, 50 mA cm-2)  

(převzato a upraveno [40]) 

Je zřejmé, že citlivost jednotlivých typů superslitin niklu k HE se může významně lišit 

a stupeň zkřehnutí konkrétní slitiny může být značně ovlivněn podmínkami TZ. Slitiny po 

rozpouštěcím žíhání vykazují ve většině případů nižší náchylnost k HE, než slitiny stárnuté 

[46; 73; 110; 113], podrobněji bude vliv TZ na HE některých superslitiny popsán v kapitole 4. 

Důležitost vlivu TZ na odolnost superslitin niklu vůči HE odráží skutečnost, že velké 

množství prací je zaměřeno právě na výzkum působení podmínek TZ na mechanické a 

lomové vlastnosti ve vztahu k HE.  

3.3 Lomové vlastnosti  

Lomovou houževnatostí rozumíme odpor materiálu vůči vzniku a následnému růstu 

trhliny. Vychází z mechaniky lomu a jde v podstatě o materiálovou charakteristiku, pomocí 

které je možné počítat únosnost součásti s trhlinou. Z praktického hlediska lze houževnatost 

charakterizovat jako schopnost materiálu absorbovat energii před porušením, neboli před 

dosažením určitého mezního stavu. Plynný vodík má významný vliv na průběh iniciace a 

rychlost růstu trhliny, a to zejména pokud existují dostatečně velké povrchové vady 

komponenty z materiálu citlivého k HE, který je vystaven vodíkovému prostředí o vysokém 

tlaku. Z tohoto důvodu, je pomocí lomové mechaniky obvykle nutné posoudit maximální 

přípustnou mez namáhání a životnost komponenty, na základě velikosti povrchových vad a 

rychlosti růstu trhlin v prostředí vodíku [126]. Publikované informace o chování růstu trhliny, 

a to zejména lomové charakteristiky na základě lomové mechaniky v prostředí vodíku, jsou 

podstatně méně rozsáhlé než klasifikace dle NTS, RA a prodloužení na základě výsledků 

tahové zkoušky.  

Existují dva běžné typy lomových charakteristik: Faktor intenzity napětí (K) a rychlost 

růstu trhliny (da/dt). Faktor intenzity napětí představuje základní pojem lomové mechaniky. 
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Poprvé byl definován Irwinem [127] jako charakteristika napěťového pole v bezprostředním 

okolí čela trhliny. Je závislý na velikosti nominálního napětí v okolí trhliny a na délce trhliny. 

V tělesech konečných rozměrů závisí rovněž na tvaru těles. Podle zkušební normy ASTM  

G-129 mohou být hodnoty K také použity pro stanovení HEE indexu. K dispozici jsou dva 

typy HEE indexů určené na základě poměrů lomové houževnatosti v závislosti na režimu 

deformace [6]: 

Pro rovinnou deformaci:  𝐻𝐸𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐾𝐼𝐶(𝐻)

𝐾𝐼𝐶
       (14) 

Pro nerovinnou deformaci:  𝐻𝐸𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐾𝐶(𝐻)

𝐾𝐶
      (15) 

KIC(H) , KC(H)  jsou faktory intenzity napětí naměřené v prostředí vodíku a KIC , KC jsou faktory 

intenzity napětí naměřené na vzduchu či v inertním prostředí. 

Lineární elastická lomová mechanika poskytuje dobře vybudovaný základ pro zahrnutí 

praskání za přispění vodíku do metod řízení integrity konstrukcí. Řídící role K, jako 

jednoduchého parametru zatížení a vlivu geometrie trhliny na rychlost subkritického růstu 

trhliny s přispěním vodíku, byla prokázána pionýrskými experimentálními pracemi a 

potvrzena mnoha dalšími v průběhu následujících dekád. Principiální důležitost K je utvrzena 

mikromechanickým modelováním lokálních napětí a deformací, které zásadně ovlivňují 

poškození na čele trhliny. Vysoká úroveň pevnosti superslitin minimalizuje potřebu 

komplexnější elasto-plastické analýzy. Protože vodík podporuje subkritický růst trhliny při 

intenzitách napětí hodně pod KIC, je pro model strukturní integrity potřeba predikovat: 

prahové zatížení a limity velikosti trhliny, pod nimiž budou jak IHE, tak HEE 

nepravděpodobné a/nebo zbytkovou životnost komponent založenou na rychlostech růstu 

vodíkem asistovaných trhlin. Podobnost intenzity napětí poskytuje základ pro takové 

modelování; to znamená, že da/dt bude záviset výhradně na K pro  danou slitinu a dané 

podmínky vystavení vodíku, nezávisle na zatížení a geometrii trhliny. Prahové hodnoty 

faktoru intenzity napětí a velikosti trhliny jsou predikovány na základě měření. Funkční 

závislost mezi da/dt a K je uvažována ve spojení s řešením intenzity napětí porušených 

komponent a ve vztahu počáteční a konečné velikosti trhliny, aby bylo možné provést 

predikci životnosti komponent. Princip tohoto přístupu je již cca 50 let paralelně využíván 

také pro odhad životnosti v případě únavových trhlin [62]. 

3.3.1 Vliv vodíku na šíření trhlin v superslitinách 

Šíření trhlin za přispění vodíku musí být uvažováno v komplexní metodologii řízení 

integrity konstrukcí. Vysokopevné slitiny na bázi Ni a Ni-Fe mohou být vysoce náchylné 

k praskání za přispění vodíku. Vysoká úroveň lomové houževnatosti v podmínkách rovinné 

deformace, která je typická pro tyto slitiny, může být snížena až o jeden řád při vystavení 

materiálu prostředí vodíku. Vodíkové praskání snižuje kritickou velikost vady, provozní 

úroveň napětí a životnost komponenty s přípustným poškozením. Šíře problému vodíkem 

asistovaného praskání je významná kvůli „všudypřítomnosti“ vodíku [62]. 

Superslitiny na bázi Ni a Ni-Fe s fcc austenitickou matricí a precipitačně vytvrzené 

intermetalickými fázemi na bázi Ti, Al a Nb byly již v původních pracích [120; 128], 

zahrnujících expozici ve vodíku o vysokém tlaku, klasifikovány jako silně náchylné k 
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vodíkovému praskání. Pozdější výsledky pak ukázaly, že slitiny na bázi Ni-Fe, jako A286 a 

Incoloy 903, jsou náchylné jak k HEE při vysokém tlaku vodíku, tak k IHE [63; 129; 130]. 

V dalších studiích bylo prokázáno, že rovněž superslitiny na bázi Ni, např. Inconel 718 a 

Inconel X-750, jsou náchylné k vodíkem podporovanému praskání [63; 111; 112]. Tyto 

slitiny vykazovaly poměrně vysoké hodnoty meze kluzu v rozmezí 800 až 1100 MPa, 

v některých případech i vyšší. Superslitiny bez vodíku se obvykle porušovaly tvárným 

mechanismem při vysokých hodnotách KIC, zatímco lomové morfologie v případě IHE a HEE 

vykazovaly především směs interkrystalické dekoheze a transkrystalického štěpení na 

skluzových rovinách {111} v austenitu [111; 129; 130]. Podíl každého druhu porušení je 

závislý jednak na metalurgických proměnných, jako je např. velikost zrna, a jednak na 

podmínkách zkoušení (tlak a koncentrace vodíku, teplota a režim zatěžování). Interkrystalické 

porušení dominuje pro podmínky, které mají za následek prahové hodnoty faktoru intenzity 

napětí (KTH) pod cca 50 MPa∙m1/2, zatímco transkrystalické štěpení je upřednostňováno při 

nižších obsazích vodíku a vyšších KTH [62]. 

Moody a kol. [129; 130] ve svých studiích prokázali, že vodík vnesený k procesní 

zóně čela trhliny podstatně snížil intenzitu napětí pro praskání za přispění vodíku v 

superslitině na bázi Ni-Fe Incoloy 903 za pokojové teploty. V případě IHE byla vlivem 

předem rozpuštěnému vodíku interagujícímu relativně rychle při zvyšujícím se CMOD 

(rozevřením trhliny na povrchu tělesa) hodnota KIC značně nižší, rovněž prahová hodnota 

KTH pro zastavení trhliny během stálého CMOD zatížení byla předběžným vodíkováním 

snížena. V případě HEE, za vysokých tlaků vodíku bez předběžného vodíkování, byla KIC(H) 

v prostředí vodíku mnohem nižší oproti KIC na vzduchu a snižovala se s rostoucím obsahem 

vodíku na čele trhliny. V obou případech byla vypočtena, na základě experimentálního 

stanovení rovnovážného obsahu vodíku pro nezatížený stav superslitiny při daném tlaku 

vodíku a teplotě prostředí, koncentrace atomárního vodíku na čele trhliny. Se zvyšující se 

koncentrací vodíku docházelo ke změně mechanismu šíření lomu. Tvárné porušení, 

pozorované při nízkých koncentracích vodíku, postupně přecházelo při zvyšujících se 

koncentracích vodíku na lom transkrystalický štěpný nebo interkrystalický. Identický 

mechanismus lomu a fraktografické výsledky pro IHE a HEE vysokopevné niklové 

superslitiny Inconel X-750 předložil rovněž Symons [111].  

Výsledky zkoušek pro precipitačně zpevněnou Ni-Fe superslitinu A-286 poukazují na 

velké rozdíly v její náchylnosti k HE, pokud jsou testovány na hladkých vzorcích a na 

vzorcích s předpřipravenou trhlinou. Na základě tahové zkoušky na hladkých vzorcích za 

pomalé rychlosti deformace byla tato slitina klasifikována jako odolná vůči HEE [128], norma 

ASTM G-142 ji pro svou odolnost vůči HE dokonce uvádí jako kontrolní testovací materiál. 

Naproti tomu testy na vzorcích s předpřipravenou trhlinou ukazují významný vliv vodíku na 

růst trhliny v této slitině [131].  

Tyto výsledky dokládají, že vnitřní vodík může snížit lomovou houževnatost materiálu 

a ukazují, že odolnost slitiny vůči HE určená pouze na základě tahové zkoušky nemusí být 

dostačující k prokázání, že vodík nesnižuje její odolnost vůči praskání, a to zejména pokud 

existují povrchové vady [132]. 
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4. Důležité fyzikálně-metalurgické faktory pro vodíkovou křehkost 

superslitin niklu 

Vzhledem ke skutečnosti, že superslitiny jsou materiály určené především pro práci za 

vysokých teplot a tlaků, je zde na místě uvažovat plynné prostředí a/nebo vodní páru, jež 

mohou být zdrojem vodíku. V tomto prostředí je nutno brát v úvahu tyto důležité fyzikálně-

metalurgické faktory pro vodíkové křehnutí superslitin: tlak plynného vodíku/vodní páry, 

teplotu, chemické složení, výrobní proces a tepelné zpracování materiálu, mikrostrukturu i 

finální úpravu povrchu. Z pohledu IHE je pak důležitá rovněž koncentrace vodíku v objemu 

slitiny. Vliv těchto faktorů na vodíkovou křehkost superslitin niklu bude podrobněji rozebrán 

v následujících kapitolách. 

4.1 Tlak vodíku 

Se stoupajícím tlakem vodíku stoupá citlivost superslitin niklu k vodíkové křehkosti, 

což se projevuje snižujícím se HEE indexem. Když je dosaženo tlaku nasycení, vykazuje HEE 

index klesající exponenciální závislost, jež je funkcí tlaku. Při konstantní teplotě lze chápat 

vliv tlaku plynného vodíku tak, že se zvyšujícím se tlakem vodíku vzrůstá počet atomů 

vodíku v jednotce objemu, což podporuje efekt lokalizace „vodíkového zkřehnutí“ na špičce 

trhliny [6]. Na obrázku 4.1 je znázorněn vliv tlaku vodíku na HEE index (stanovený na 

základě poměru NTS) čistého niklu a několika superslitin na bázi niklu.  

 

Obrázek 4.1 Vliv tlaku vodíku na HEE index vybraných niklových superslitin (převzato  

a upraveno [6]) 

Z dřívějšího pohledu založeného na Sievertsově zákoně, z něhož vyplývá, že 

koncentrace vodíku je funkcí tlaku, se předpokládalo, že stupeň vodíkového zkřehnutí je 

přímo úměrný druhé odmocnině tlaku vodíku [120; 123]. Avšak pozdější studie ukázaly, že 

vodíková křehkost může kopírovat jednoduchý mocninný vztah založený na exponenciální 

funkci tlaku vodíku namísto jeho druhé odmocniny [6]: 
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𝐻𝐸𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  𝛼 ∙ 𝑝−𝑛         (16) 

kde α je konstanta úměrnosti, p je tlak vodíku za konstantní teploty a n je materiálová 

konstanta, která popisuje závažnost vodíkového zkřehnutí pro daný materiál. Pokud je tedy 

hodnota n = 0,5, je to právě ten speciální případ pro druhou odmocninu tlaku vodíku, který 

byl uvažován podle dřívějších poznatků z pohledu Sievertsova zákona. 

Symons [111] se ve své studii zabýval srovnáním HEE a IHE pro niklovou 

superslitinu Inconel X-750. Z publikovaných dat lze vysledovat, že index zkřehnutí (IE) 

vykazuje obdobný charakter závislosti na koncentraci vodíku předem rozpouštěného 

v objemu slitiny, jako HEE index na tlaku vodíku. Na obrázku 4.2 jsou z publikovaných 

hodnot sestrojeny grafy závislosti: a) HEE indexu (z poměru KIC) na tlaku vodíku, kde je 

rovněž vypočtena rovnice této exponenciální závislosti, a b) IE , určeného na základě snížení 

tažnosti, na koncentraci vodíku v předem vodíkovaných vzorcích. 

 

Obrázek 4.2 Grafy závislosti pro slitinu Inconel X-750: a) HEE indexu na tlaku vodíku, 

 b) IE na koncentraci vodíku v předem vodíkovaných vzorcích (hodnoty převzaty z [111]) 

4.2 Teplota 

Z mnohých studií vyplývá, že většina superslitin vykazuje nejvyšší citlivost 

k vodíkové křehkosti za pokojové teploty, kdy tato náchylnost se značně zvyšuje s rostoucím 

okolním tlakem prostředí, jež může být zdrojem vodíku [73; 117; 120]. Nicméně, u mnoha 

superslitin bylo zjištěno, že efekt vodíkové křehkosti se může týkat mnohem širšího rozmezí 

teplot a závažné projevy zkřehnutí se mohou projevit i za podstatně vyšších teplot, než 

v blízkosti teplot pokojových [133]. Toto je důležitý faktor, který je potřeba zohlednit při 

bezpečném navrhování technických materiálů a jejich celků, neboť superslitiny jsou určeny 

zejména pro vysokoteplotní aplikace.  

Na rozdíl od mnoha austenitických nerezavějících ocelí (Fe-Ni-Cr), které vykazují 

největší náchylnost k vodíkové křehkosti v  intervalu teplot od - 200°C do + 200°C, platí pro 

superslitiny, jak již bylo zmíněno, mnohem širší interval teplot, kdy je možné sledovat 

závažné riziko degradace mechanických vlastností vlivem působení vodíku. Je možné, že 

některé superslitiny na bázi Ni-Fe, jejichž složení je odvozeno od nerezavějících ocelí, budou 

vykazovat sklon k nižšímu rozsahu teplot, ve kterém se vodíková křehkost projeví [130], 

avšak tento předpoklad nelze uplatnit pro superslitiny na bázi niklu. Na obrázku 4.3 je 
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uvedena závislost HEE indexu (NTS poměr) na teplotě pro tři precipitačně zpevněné niklové 

superslitiny: Inconel 718, EP99 a EP741. Slitina Inconel 718 vykazuje nejvyšší citlivost 

k vodíkové křehkosti v blízkosti pokojové teploty, nicméně i za mnohem vyšších teplot je tato 

náchylnost stále významná [122]. Naproti tomu slitiny EP99 a EP741 [7], vykazují nejvyšší 

náchylnost k vodíkové křehkosti při teplotě 480°C. Rovněž u niklových superslitin 

předpřipravených práškovou metalurgií, např. Astroloy, MERL 76, Inconel 100, Waspaloy, 

byla zjištěna značně vyšší citlivost k HE za teplot vysokých, nejvyšší okolo 600°C, než za 

teploty pokojové (obrázek 4.4) [6]. Z experimentálních dat pro další niklovou superslitinu 

Udimet 700 vyplynulo, že je náchylná k vodíkové křehkosti za teplot ještě vyšších [134]. 

 

Obrázek 4.3 Vliv teploty na HEE index vybraných niklových superslitin [7; 122] 

 

Obrázek 4.4 Vliv teploty na HEE index niklových superslitin vyrobených metodou práškové metalurgie 

(převzato a upraveno [6]) 
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Za vysokých teplot, při dostatečné hodnotě aktivační energie, je také nutno vzít 

v úvahu možné zkřehnutí vlivem reakcí vodíku, při němž atomy vodíku reagují 

s materiálovými inkluzemi, precipitáty, karbidy a nečistotami na hranicích zrn. Křehkost 

vlivem reakcí vodíku  (Hydrogen-reaction embrittlement - HRE) může při vysokých teplotách 

dodatečně podnítit výskyt vodíkového zkřehnutí, které by se v blízkosti pokojové teploty 

nepředpokládalo [6]. HRE byla studována především v ocelích, a je známá pod názvem 

vysokoteplotní vodíková koroze, kde vodík při vysokých teplotách chemicky reaguje s 

uhlíkem rozpuštěným v tuhém roztoku a/nebo s karbidy za vzniku metanu. Ten není schopen 

difúze a soustřeďuje se v místě vzniku, kde svým tlakem vyvolává velká vnitřní pnutí, která 

následně mohou vézt ke vzniku trhlin [135 - 137]. Vliv vodíku na karbidické fáze v niklových 

superslitinách ovšem není dostatečně prověřen, studie na toto téma doposud chybí.  

4.3 Chemické složení 

Mnoho odborných studií se zabývalo efekty vodíkové křehkosti pro velké množství 

superslitin, které mají značné uplatnění v průmyslu. Avšak tyto materiály, z důvodů své 

vnitřní složitosti v chemickém složení a mikrostruktuře, nejsou vždy příliš vhodné pro účel 

zkoumání základních principů působení vodíku. Je jisté, že zkoumat vliv vodíku na slitiny o 

různém chemickém složení bez ohledu na další podstatné metalurgické činitele 

(mikrostruktura, fázové složení, tepelné zpracování atd.), je velmi obtížné a do značné míry 

zavádějící. Je však možné porovnat vybrané skupiny superslitin za předpokladu, že sdílejí 

navzájem relativně podobné znaky. 

Pro pochopení vlivů chemického složení na některé superslitiny, a také austenitické 

korozivzdorné oceli, je důležité studovat transportní vlastnosti vodíku pro systém Ni-Fe-Cr, 

neboť právě tyto prvky tvoří základ těchto slitin. Z výzkumu mnoha austenitických 

korozivzdorných ocelí vyplývá, že právě nikl je hlavním prvkem, který ovlivňuje míru 

vodíkového zkřehnutí [138; 139], vliv ostatních minoritních prvků byl shledán velmi 

nepatrným. Z těchto studií je naprosto zřejmé, že pro většinu austenitických korozivzdorných 

ocelí se efekt vodíkové křehkosti stává zanedbatelným, pokud se obsah niklu pohybuje 

v rozmezí 12,5 až 35 hm. %. Tyto práce pak mohly logicky posloužit ke zhodnocení vlivu 

obsahu niklu na vodíkovou křehkost některých typů niklových superslitin, když byl pro 

srovnání těchto slitin vhodným tepelným zpracováním záměrně eliminován nebo značně 

omezen vliv precipitátů [6]. Na obrázku 4.5 je ukázaná závislost HEE indexu na obsahu Ni 

v rozmezí 25 až 80 hm. % v korozivzdorných austenitických ocelích a niklových 

superslitinách.  

Na vliv chemického složení lze také pohlížet z hlediska mechanismu přenosu 

elektronu vodíkem, ve kterém může vodík změnit hustotu stavů valenčních elektronů na 

Fermiho hladině (dále jen „hustota stavů“). Nejsnazší případ analýzy efektu vodíkového 

zkřehnutí je při použití čistých kovů. Využitím tohoto zjednodušeného přístupu může být 

eliminován nebo výrazně snížen vliv mnoha složitých metalurgických jevů, které kryjí 

základní podstatu mechanismu vodíkového zkřehnutí [6]. Z výsledků výzkumů Leeho [140] 

vyplývá zjevný vztah mezi „hustotou stavů“ a závažností vodíkového zkřehnutí pro různé 

čisté kovy, např. nikl, kobalt, železo, chrom, titan a hliník, což je velmi zajímavé, neboť 

všechny tyto prvky jsou součástí mnoha superslitin. Lee předpokládá, že vodíková křehkost je 

patrnější u kovů s vysokou hodnotou „hustoty stavů“ než pro kovy, mající hodnotu tohoto 
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parametru nižší. Navržené schéma pro výpočet změny „hustoty stavů“ vyvolané přítomností 

vodíku je ovšem použitelné pouze pro objemové hodnoty jednofázového roztoku, 

polykrystalický materiál a lokalizované hodnoty „hustoty stavů“ precipitátů a hranic zrn 

nemohou být započítány. Nicméně, mechanismus změny „hustoty stavů“ vlivem přítomnosti 

vodíku dokazuje, že může být základním principem pro zkoumání vodíkové křehkosti na 

atomární úrovni. Bylo však provedeno velmi málo podrobných a mezioborových studií 

s cílem porozumět klíčovým vztahům mezi elektronovými vlastnostmi a vlivy HE na 

mechanické vlastnosti materiálu. Je tedy otázkou budoucnosti zda mechanismus změny 

„hustoty stavů“ vlivem vodíku podpoří současné teorie vodíkové křehkosti.  

 

Obrázek 4.5 Závislost HEE indexu na obsahu niklu ve slitině (převzato a upraveno [6]) 

4.4 Výrobní proces a tepelné zpracování 

Rozdíly v tepelném zpracování a odlišný způsob výroby slitiny mohou mít značný vliv 

na stupeň vodíkové křehkosti niklových superslitin s komplexní mikrostrukturou. Obecně lze 

říci, že v prostředí plynného vodíku jsou tvářené superslitiny (včetně procesu práškové 

metalurgie) o něco méně ovlivněny, než lité polykrystalické superslitiny o obdobném 

chemickém složení [141]. Nicméně, i tam lze zaznamenat velké rozdíly v náchylnosti k HE 

v závislosti na tepelném zpracování jednotlivých slitin. Např. tvářená niklová superslitina 

Inconel 718 vykazuje vysoký stupeň vodíkové křehkosti (HEE index 0,53) pokud je 

podrobena rozpouštěcímu žíhání při teplotě 955°C v kontrastu s její nízkou náchylností 

k vodíkové křehkosti (HEE index 0,92) po rozpouštěcím žíhání při teplotě 1040°C [6].  

Vzhledem ke skutečnosti, že slitina Inconel 718 byla značně využívána pro letecké a 

kosmické aplikace, byly zde v minulosti provedeny detailní studie vlivu výrobního procesu a 

následného tepelného zpracování na degradaci mechanických vlastností v prostředí plynného 

vodíku za vysokého tlaku. Výsledky naměřené autory Walterem a Chandlerem [117; 123] 

jsou uvedeny v tabulce 4.1, kde HEE index je vyjádřen z poměru NTS v plynném 

vodíku/v heliu za tlaku 34,5 MPa a pokojové teploty. Nezávisle na podmínkách tepelného 
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zpracování, uvedení autoři zjistili, že z hlediska způsobu zpracování jsou vůči vodíkové 

křehkosti odolnější plechy tvářené za studena, než válcované tyče nebo výkovky.  

Tabulka 4.1 Vliv způsobu výroby a následného tepelného zpracování slitiny Inconel 718 na její HEE 

index v prostředí plynného vodíku za tlaku 34,5 MPa za pokojové teploty  

(převzato a upraveno [117; 123]) 

Způsob výroby Tepelné zpracování 
HEE index  Pevnostní char. v He (MPa) 

(NTS poměr) Rp0,2 Rm 

Válcovaná tyč 940°C/1h (rozpouštěcí žíhání) 0,54 1124 1396 

Výkovek 720°C/8h (1. stárnutí) 0,59 1097 1366 

Plech 620°C/8h (2. stárnutí) 0,86 1097 1414 

  

Válcovaná tyč 940°C/1h (rozpouštěcí žíhání) 0,70 876 1255 

Výkovek 815°C/10h (1. stárnutí) 0,57 855 1228 

Plech 650°C/8h (2. stárnutí) 0,86 917 1303 

  

Válcovaná tyč 1050°C/20min (rozpouštěcí žíhání) 0,71 1110 1345 

Výkovek 760°C/10h (1. stárnutí) 0,76 1166 1366 

Plech 650°C/8h (2. stárnutí) 0,77 1152 1407 

  

Válcovaná tyč 1050°C/10min (rozpouštěcí žíhání) 0,71 1152 1379 

Výkovek 760°C/9,5h (1. stárnutí) 0,70 1166 1393 

Plech 650°C/9h (2. stárnutí) 0,75 1172 1428 

  

Válcovaná tyč 
1050°C/10min (rozpouštěcí žíhání) 

0,83 neuvedeno neuvedeno 
bez stárnutí 

Odlišný způsob výroby a následné tepelné zpracování mají výrazný vliv na výslednou 

mikrostrukturu, což se v důsledku projeví na odolnosti slitiny vůči vodíkové křehkosti. Vliv 

mikrostruktury niklových superslitin na jejich náchylnost k HE je uveden v následující 

kapitole.  

4.5 Mikrostruktura 

V precipitačně zpevněných superslitinách niklu jsou vytvrzující fáze a jejich rozhraní 

s matricí považovány za vodíkové pasti, jejichž významný vliv na HE superslitin byl 

podrobně popsán v kapitole 2.2. S ohledem na tuto skutečnost je tedy poměrně mnoho studií 

zaměřeno na změny mikrostruktury v důsledku tepelného zpracování a porovnání jejich 

účinků na citlivost slitiny vůči HE. Důležitou roli zde hraje nejen velikost zrn, ale především 

druh, množství, distribuce a morfologie vyloučených intermetalických a karbidických fází. 

Negativní vliv karbidů nevhodně situovaných na hranicích zrn ve slitině Inconel X-750 byl již 

zmíněn v kapitole 2.2.1, níže budou popsány některé další vlivy. 

Interpretace vlivu velikosti zrn na HE superslitin je komplikovaná, protože s rostoucí 

velikostí zrn se mění několik mikrostrukturních faktorů. Např. Somerday a Moody [142] 

ukázali ve své studii pro precipitačně zpevněnou Ni-Fe slitinu Inconel 903, zatěžovanou 

v  prostředí plynného vodíku o vysokém tlaku (207 MPa ), že citlivost slitiny k HE klesala 
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s rostoucí velikostí zrn. Zároveň za přítomnosti vodíku docházelo ke změně charakteru lomu 

z interkrystalického pro jemné zrno na transkrystalický štěpný pro hrubší zrna. Toto chování 

bylo interpretováno na základě zásadní změny v řídicím mechanismu vodíkového praskání, 

z napěťového poškození na čele trhliny pro malá zrna, na poškození závislé na lokální 

plastické deformaci v případě větších zrn. Jelikož mez kluzu se významně neměnila se 

změnou velikosti zrn, odrážejí tyto výsledky vnitřní závislost velikosti zrn.  

Balytskyi a kol. [116] došli ve své studii, v níž testovali několik modifikací 

precipitačně zpevněné niklové superslitiny Ni56Cr17Mo6Nb4 v plynném vodíku za tlaku 

30 MPa, k závěru, že velikost zrn nemusí být pro posouzení odolnosti slitiny vůči HE hlavním 

určujícím faktorem. Mez kluzu se zde ovšem značně zvyšovala se zmenšujícím se zrnem. 

Zároveň se zvyšovala hodnota tvrdosti a snižoval HEE index (z poměru KC), viz graf na 

obrázku 4.6. Autoři tak usuzují, že podle údajů měření povrchové tvrdosti výrobku je možno 

předpovědět změny v odolnosti dané slitiny proti praskání v prostředí vodíku.  

 

Obrázek 4.6 Závislost HEE indexu na tvrdosti a velikosti zrn pro čtyři modifikace niklové superslitiny 

(hodnoty převzaty z [116]) 

Jen málo provedených studií se zabývalo vlivem orientace zrn slitin na vodíkovou 

křehkost. Z výsledků zkoušek provedených Fritzemeierem a Chandlerem [141] u několika 

tvářených superslitin niklu vyplynulo, že orientace zrn měla pouze malý efekt na míru HE, 

nicméně, u podélné orientace zrn bylo detekováno menší poškození vodíkovou křehkostí než 

u zrn příčných. Jako další příklad může být uvedena studie Bowena a kol. [143], zaměřená na 

vliv krystalové orientace na HE pro monokrystalickou superslitinu PWA 1480. Slitina byla 

zkoušená při teplotách 22°C a 875°C za tlaku plynného vodíku 34,5 MPa. Za vysoké teploty 

slitina sice vykazovala náchylnost k HE, avšak bez významného vlivu orientace krystalů. Při 

pokojové teplotě byla zjištěna značná závislost míry HE na orientaci zrn, kdy zrna ve směru 

<111> byla nejvíce odolná a ve směru <001> byla odolná nejméně. 

Vliv stupně vytvrzení, tedy objemového podílu fáze γ´, na mechanické vlastnosti 

niklových superslitin zatěžovaných v prostředí plynného vodíku za tlaku 10 - 35 MPa a 
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různých teplot v rozpětí 20 – 800°C  studovali Balitskii a kol. [133]. Byly zkoumány dva typy 

precipitačně zpevněných slitin: Slitina 04Cr16Ni56 jejíž objemový podíl fáze γ´ byl cca 17 % 

a slitina 05Cr19Ni55 v níž byl objemový podíl fáze γ´ jen cca 8 %. Zjistili, že pro všechny 

režimy zatěžování byl stupeň degradace mechanických vlastností vlivem vodíku mnohem 

větší pro slitinu s vyšším podílem fáze γ´ (04Cr16Ni56) než pro slitinu 05Cr19Ni55. Rovněž 

teplotní rozsah, v němž více zpevněná slitina vykazovala významnou citlivost vůči HE (nižší 

plasticitu), byl značně širší, a jistá míra snížení plasticity byla zaznamenána až do teploty 

800°C.  

Významný vliv na citlivost niklových superslitin k HE může mít rovněž degradace 

mikrostruktury vlivem vysokých teplot za spolupůsobení napětí, tzv. rafting fáze γ´ (viz 

kapitola 1.2.1). Nazmy a kol. [144] studovali vliv degradované struktury několika 

monokrystalických superslitin na tahové vlastnosti ve vlhkém vzduchu za pokojové teploty 

při rychlostech deformace 3,2 ∙ 10-3 až 3,2 ∙ 10-8 s-1. Vzorky s raftovou morfologií fáze γ´ 

vykazovaly významné snížení tažnosti oproti vzorkům ve výchozím stavu při všech 

rychlostech deformace, největší snížení tažnosti bylo zaznamenáno při rychlosti 3,2 ∙ 10-7 s-1, 

při vyšších rychlostech deformace se rozdíl pozvolna snižoval. 

4.6 Finální úprava povrchu obráběním 

Míra závažnosti vodíkové křehkosti může být také ovlivněna způsobem obrábění 

materiálu. Tato skutečnost je důsledkem významného vlivu prostředí, jež může být zdrojem 

vodíku, na iniciaci a rychlost růstu trhliny, obzvláště pokud existují na povrchu materiálu 

poměrně velké vady. Vliv obrábění niklové superslitiny Inconel 718 byl studován v rámci 

výzkumu NASA [6], HEE index byl stanoven na základě poměru NTS v prostředí plynného 

vodíku a v héliu při tlaku 34,5 MPa za pokojové teploty, srovnání je uvedeno v tabulce 4.2. 

Obráběcími metodami zde bylo soustružení, broušení a elektrojiskrové obrábění. Soustružení 

bylo dále rozděleno dle materiálu obráběcího břitu (ocel a slinuté karbidy) s různou mírou 

úběru. Výsledky ukázaly, že změna metody obrábění (především z pohledu rychlosti úběru) 

měla jen malý vliv na NTS pevnost v prostředí hélia, avšak významný vliv byl patrný ve 

vodíkovém prostředí.  

Tabulka 4.2 Vliv způsobu obrábění niklové superslitiny Inconel 718 na HEE index [6]  

Metoda obrábění Rychlost úběru NTS (MPa) HEE index  

(materiál břitu) (mm3/s) Helium Vodík (NTS poměr) 

Soustružení (ocel) 17,4 2033 1541 0,76 

Soustružení (ocel) 1,1 2005 1764 0,88 

Soustružení (karbid) 16,3 2099 1687 0,80 

Soustružení (karbid) 17,4 2084 1627 0,78 

Broušení 8,3 2126 1753 0,82 

Elektrojiskrové 0,57 2037 1853 0,91 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. Cíle práce – experimentální postup 

Cílem práce bylo posoudit vliv zvýšeného obsahu vodíku v objemu slitiny na 

mechanické a některé fyzikálně metalurgické vlastnosti niklové superslitiny IN 738LC, která 

zůstala stranou pozornosti studia působení vodíku v superslitinách. Jedním z hlavních úkolů 

bylo zpracování výše uvedené rozsáhlé literární rešerše o současných poznatcích působení 

vodíku v superslitinách niklu, z níž je patrné, že výsledky studií se často velmi liší nejen mezi 

jednotlivými slitinami, nýbrž mnohdy i v rámci výzkumu totožné superslitiny. Tyto 

kontroverze jsou způsobeny nejen odlišnými postupy zkoušení, ale především odlišností 

mikrostruktury výchozího materiálu v důsledku jeho zpracování či drobných změn v jeho 

chemickém složení, což má v případě superslitin niklu významný vliv na projevy působení 

vodíku v těchto slitinách. 

Experimentální studium probíhalo ve čtyřech časových etapách pro čtyři strukturní 

modifikace niklové superslitiny IN 738LC a bylo orientováno na výzkum vlivu zvýšeného 

obsahu vodíku ve slitině na změny mechanických vlastností určených tahovou zkouškou, 

změny charakteru porušení a změny mikrostrukturní v závislosti na odlišnostech výchozí 

mikrostruktury. Dílčí kroky jednotlivých etap experimentu byly následující:  

 Zpracování výchozího materiálu – výroba vzorků, tepelné zpracování výchozích 

vzorků dle jednotlivých etap, tepelné zpracování části vzorků v plynném vodíku. 

 Mechanické zkoušení – provedení tahové zkoušky při různých rychlostech deformace 

za pokojové teploty a vyhodnocení vlivu zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře 

materiálu na mechanické vlastnosti určené tahovou zkouškou.  

 Měření množství vodíku v objemu materiálu ve výchozím, tepelně zpracovaném a 

vodíkem syceném stavu.  

 Studium mikrostruktury materiálu v jednotlivých etapách experimentu za pomoci 

optické, rastrovací elektronové mikroskopie a energiově disperzní spektrální 

mikroanalýzy. Vyhodnocení výchozí mikrostruktury v jednotlivých etapách a studium 

vlivu tepelného zpracování ve vodíku na její změny.  

 Fraktografické studium lomových ploch pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, 

sledování a vyhodnocení změn lomové morfologie a mechanismu porušení vlivem 

vodíku. 

 Studium deformované struktury po provedené tahové zkoušce pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie pro vybrané etapy.  

 Podrobná interpretace a diskuze všech experimentálně získaných výsledků. 
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6. Experimentální materiál 

6.1 Základní charakteristiky slitiny IN 738LC 

Materiál, označovaný jako IN 738LC, je superslitinou na bázi niklu s nízkým obsahem 

uhlíku (což označuje přípona LC - low carbon), její nominální chemické složení (řízené 

metodou PHACOMP) je uvedeno v tabulce 6.1. Uváděná měrná hmotnost slitiny je 

8,16 g/cm3 [10]. Předpokládané rozmezí teplot likvidu a solidu, vypočítané na základě 

chemického složení se dle autorů [145; 146] pohybuje v rozmezí teplot 1303 - 1353°C. Avšak 

experimentálním měřením pomocí diferenční termické analýzy (DTA) bylo zjištěno mnohem 

širší rozmezí teplot, a to 1202-1336°C, v závislosti na rychlosti ohřevu a ochlazování [147]. 

Tabulka 6.1 Nominální chemické složení slitiny IN 738LC (hm. %) [148] 

   Číslo PHACOMP, Nv3d, vypočítané podle specifikace procesu PSE 5GAB3P je 2,36 max. 

Tento materiál je díky odolnosti vůči vysokoteplotní korozi jednou z 

nejpoužívanějších slitin pro žárové části (statorové a rotorové lopatky) leteckých a 

stacionárních plynových turbín. Vzhledem k obtížné obrobitelnosti se díly ze superslitiny 

IN 738LC odlévají s minimálními přídavky na opracování a požadované přesnosti se 

nejčastěji dosahuje broušením a leštěním. Typickou technologií pro výrobu odlitků je přesné 

lití metodou vytavitelného modelu. Vzhledem k vysokému obsahu reaktivních prvků a jejich 

vysoké afinitě ke kyslíku, dusíku a vodíku je nezbytná aplikace vakuové technologie při 

tavení i při odlévání. Pro zajištění dobré zabíhavosti, optimálních mechanických vlastností a 

jakosti odlitku je licí teplota slitiny obvykle 1380°C [149]. Vzhledem k nízkému obsahu 

uhlíku a jeho výraznému vlivu na vlastnosti slitiny je nutná přesnější kontrola licí teploty, než 

běžně prováděná [150]. 

Obsah uhlíku je u této slitiny snížen jednak proto, aby teploty likvidu a solidu byly co 

nejvyšší, a jednak proto, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě karbidů [26]. Karbidy vyloučené 

na hranicích zrn sice mohou v omezené míře působit příznivě proti creepu, ovšem vlivem 

působení vysoké teploty se typ a morfologie těchto karbidů mění. Namísto malého množství 

karbidů typu MC s vysokým obsahem uhlíku, se vytváří množství nízkouhlíkových karbidů 

typu M23C6, které mohou tvořit na hranicích zrn spojitý film, čímž dochází k výrazné 

degradaci creepových vlastností [18; 19]. U tohoto typu slitiny tedy není žádoucí vyšší obsah 

uhlíku, ke zlepšení vlastností hranic zrn je používán bór a jako hlavní zpevňující 

mechanismus je zde využito zpevnění koherentní vytvrzující intermediární fází γ´. 

Aby se zvýšil podíl koherentních částic fáze γ´ a tím se zlepšila žárupevnost materiálu, 

je nutné odlitky tepelně zpracovávat [151]. Objemový podíl vyloučených částic  fáze je 

udáván v rozmezí 45 – 50 %, což předurčuje způsob tepelného zpracování [22]. Strunz a kol. 

[5] uvádějí, že objemový podíl precipitátů fáze γ´ za pokojové teploty se může měnit 

v poměrně širokém rozsahu – zhruba 10 %. Dodatečná precipitace závisí na teplotě, z jaké 

byla slitina ochlazována a současně také na rychlosti ochlazování, vzhledem k pomalé 

Ni Cr Co Al Ti W Mo Ta Nb 

zbytek 15,7-16,3 8,2-9,0 3,2-3,7 3,2-3,7 2,4-2,8 1,5-2,0 1,5-2,0 0,6-1,1 

C Zr B Fe Si Mn Cu P S 

0,09-0,13 0,03-0,08 0,007-0,012 <0,35 <0,30 <0,20 <0,10 <0,015 <0,015 
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kinetice vzniku a růstu nových precipitátů. Pomalé ochlazování slitiny z teploty 900°C 

v tantalové peci umožňuje vznik dalších až 3 % středně velkých precipitátů (25 – 100 nm) a 

až 7 % malých precipitátů (≤ 25 nm). Precipitace začíná nad teplotou 800°C (rychlejší 

difúze), vznik a růst precipitátů pod teplotou 800°C je podmíněn velmi pomalým 

ochlazováním. Naopak při zahřátí slitiny nad teplotu 820°C již dochází k rozpouštění malých 

precipitátů. 

6.2 Parametry experimentálních vzorků 

Materiál pro všechny experimentální vzorky slitiny IN 738LC pro hodnocení vlivu 

vodíku byl dodán První brněnskou strojírnou Velká Bíteš a.s., kde se z této slitiny odlévají 

lopatky plynových turbín metodou přesného lití na vytavitelný model. Materiál byl dodán ve 

formě zkušebních odlitků ve tvaru tyčí odlévaných ve vakuu (zkušební vzorek předlitý), litých 

do forem zhotovených ze stejného žáruvzdorného materiálu, jaký se používá pro výrobní 

odlitky. Zkušební odlitky byly dodány ve stavu po tepelné úpravě, jež je specifikována 

jednotlivě pro každou etapu zkoušení v následující kapitole. Požadované mechanické 

vlastnosti zkušebních vzorků vyrobených z této slitiny, jsou uvedeny v tabulce 6.2. Nutno 

poznamenat, že tyto požadované hodnoty jsou předepsány pro odlitky, které prošly tepelnou 

úpravou dle vnitřního předpisu slévárny (TSL - Technické specifikace pro materiály a 

přejímky [148]), tzn. po odlití ve vakuu jsou odlitky podrobeny izostatickému zhutňování za 

tepla (HIP - Hot Isostatic Pressing) a následně dvoustupňově tepelně zpracovány. 

Tabulka 6.2 Požadované mechanické vlastnosti odlitků ze slitiny IN 738LC [148] 

ZKOUŠKA CHARAKTERISTIKA 
TEPLOTA 

[°C] 
ZKUŠEBNÍ VZOREK 

PŘEDLITÝ 

TAHOVÁ ZKOUŠKA 
(povedená dle normy ASTM E8) 

Rm  [MPa] 20     min. 930,8 

Rp 0,2 [MPa] 20     min. 792,2 

A4 [%] 20     min. 5,0 

Z [%] 20     min. 5,0 

ZKOUŠKA TVRDOSTI 
PODLE ROCKWELLA 

HRC 20     32-42 

TAHOVÉ ZKOUŠKY ZA 
ZVÝŠENÉ TEPLOTY 

(povedená dle normy ASTM E21) 

Rm  [MPa] 649     min. 930,8 

Rp 0,2 [MPa] 649     min. 689,5 

A4 [%] 649     min. 4,0 

Z [%] 649     min. 5,0 

Z dodaných zkušebních odlitků byly vyrobeny vzorky pro tahovou zkoušku ve formě 

obráběných hladkých tyčí se závitovými hlavami (obrázek 6.1), s pracovní části o průměru 

5 mm a počáteční měřené délce 25 mm. Nutno podotknout, že rozměry těchto zkušebních 

tahových tyčí jsou menší (průměr i délka), než tyče používané k ověřování výše zmíněných 

požadovaných tahových charakteristik odlitků ze slitiny IN 738LC. 

 

Obrázek 6.1 Zkušební tyč pro tahovou zkoušku 
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6.2.1 Rozdělení, chemické složení a tepelná úprava zkušebních vzorků 

Zkušební odlitky pro výrobu tahových tyčí pocházely ze dvou různých taveb 

realizovaných v odstupu několika let. (Přesněji se jedná o přetavbu, neboť díly se odlévají ze 

slitiny IN 738LC dodané subdodavatelem). Z první tavby byly odlity zkušební odlitky pro I. 

a II. etapu zkoušení a z druhé tavby byly odlity zkušební odlitky pro III. a IV. etapu. 

Chemické složení jednotlivých taveb je uvedeno v tabulkách 6.3 a 6.4.  

Tabulka 6.3 Chemické složení první tavby pro zkušební odlitky I. a II. etapy (hm. %) 

C Mn Si Cr Ti Al Fe B Zr Nb Ta Mo W Co Cu P S Ni 

0,11 0,02 0,02 16,28 3,41 3,50 0,19 0,01 0,05 0,92 1,72 1,52 2,56 8,45 0,01 0,003 < 0,001 zb. 

 

Tabulka 6.4 Chemické složení druhé tavby pro zkušební odlitky III. a IV. etapy (hm. %) 

C Mn Si Cr Ti Al Fe B Zr Nb Ta Mo W Co Cu P S Ni 

0,09 0,03 0,01 16,01 3,21 3,44 0,24 0,007 0,03 0,76 1,58 1,73 2,77 8,55 0,01 0,003 <0,001 zb. 

 

Dále je podrobně popsána tepelná úprava zkušebních vzorků jednotlivých etap 

zkoušení, pro větší přehlednost jsou všechny tyto parametry shrnuty v tabulce 6.5. 

Tepelná úprava výchozích zkušebních vzorků  

I. Etapa  

Zkušební materiál ve formě zkušebních odlitků byl dodán tepelně upraven tzv. 

tepelným zpracováním na jakost, optimalizovaným pro tepelné zpracování finálních 

výrobků lopatek turbín, které proběhlo následujícím způsobem. 

 Homogenizační žíhání v ochranné atmosféře (Ar):  

Zahřátí na teplotu 1120  5°C, výdrž na této teplotě 2 hodiny, následuje ochlazení 

proudem vzduchu rychlostí minimálně 25°C/min na pokojovou teplotu. 

 Vytvrzovací žíhání v ochranné atmosféře (Ar): 

Opětovné zahřátí na teplotu 843  5°C, výdrž na této teplotě 24 hodin, poté ochlazení 

proudem vzduchu rychlostí minimálně 25°C/min na pokojovou teplotu. 

II. Etapa  

Zkušební materiál ve formě zkušebních odlitků byl dodán tepelně upraven tepelným 

zpracováním na jakost stejně jako v předchozím případě. Z předchozího experimentu 

vyplynulo, že v mikrostruktuře vzorků slitiny se vyskytuje velké množství licích vad, zejména 

pórovitosti. Vzhledem k tomu, že byly použity zkušební tahové tyče vyrobené ze stejné série 

odlitků, byly tyto tahové tyče podrobeny procesu HIP s cílem zmenšit objemový podíl těchto 

vad [152] a získat strukturu podobnou degradované mikrostruktuře po dlouhodobější 

vysokoteplotní exploataci. Izostatické zhutňování probíhalo v ochranné atmosféře (Ar) za 

těchto podmínek: 

 teplota: 1 190 °C / tlak: 175 MPa / čas: 4 hodiny. 

Ochlazování proběhlo rychlostí 470°C/h s postupným snižováním tlaku až na atmosférický 

tlak rychlostí 71 MPa/h. 
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III. Etapa  

Zkušební materiál z nové série odlitků, kde již byl eliminován výskyt nadlimitní 

pórovitosti, byl dodán ve formě zkušebních odlitků tepelně zpracovaných na jakost ve 

shodném režimu jako v I. etapě.  

IV. Etapa  

Zkušební materiál ve formě zkušebních odlitků byl dodán ve stavu shodném se 

zpracováním finálních výrobků. Zkušební odlitky prošly před tepelnou úpravou izostatickým 

zhutňováním za tepla, za dodržení těchto podmínek: 

 teplota:   1204  5°C,  

 tlak:  103  4 MPa,  

 čas:  4 hodiny  15 min.  

Následně byly podrobeny dvoustupňovému tepelnému zpracování na jakost ve shodném 

režimu jako vzorky v I. etapě. 

Dílčí tepelné zpracování zkušebních tahových tyčí  

Pro každou etapu zkoušení byla část zkušebních tahových tyčí ponechána 

v uvedeném výchozím stavu (VS) a část tahových tyčí byla sycená vodíkem v atmosféře 

plynného vodíku při teplotě 800°C po dobu 4 hodin, podrobný popis procesu vodíkování je 

uveden v následující kapitole 7.1. Pro III. a IV. etapu zkoušení byla dále vyčleněna část 

výchozích tahových tyčí, které byly tepelně zpracovány (TZ) (800°C / 4h / ochlazování Ar do 

400°C, pak zakaleno do vody) ve shodném režimu jako vzorky vodíkované. Tyto referenční 

vzorky TZ ve vakuu zde byly zařazeny z důvodu sledování vlivu samotného TZ na strukturu a 

tahové charakteristiky slitiny v kontrastu s vlivem TZ v atmosféře vodíku. 

Tabulka 6.5 Tepelná úprava zkušebních odlitků a tahových tyčí 

 

DODANÝ STAV 
Tepelná úprava zkušebních odlitků  

po odlití ve vakuu 

ZPRACOVÁNO V LABORATOŘÍCH VŠB-TUO 
Tepelná úprava obrobených zkušebních 

tahových tyčí 

Tavba Etapa 
HIP před TZ  

(teplota / tlak / čas) 
Dvoustupňové TZ (v Ar) 

(teplota / čas / ochlazování) 
HIP po TZ (v Ar) 

(teplota / tlak / čas) 
Dílčí TZ (počet kusů) 

(teplota / čas / prostředí) 

První  

I. ne 
1120 ± 5°C / 2 h / vzduch 

ne 
žádné (3) 

+  
843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 

II. ne 
1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

1 190 °C / 175 MPa 
/ 4 h 

žádné (4) 
+  

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (4) 

Druhá  

III. ne 

1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

ne 

žádné (2) 

+ 800°C / 4h / vakuum (3) 

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 

IV. 
1204 ± 5°C / 103 ± 4 MPa 

 / 4 h ± 15 min 

1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

ne 

žádné (2) 

+ 800°C / 4h / vakuum (3) 

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 
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7. Experimentální metody 

7.1 Sycení slitiny vodíkem 

Pro každou etapu zkoušení byla vždy část výchozích zkušebních tahových tyčí 

podrobena tepelnému zpracování v atmosféře plynného vodíku ve vysokoteplotní elektrické 

odporové peci značky Linn High Therm HT 1800. Sycení vodíkem probíhalo při teplotě 

800°C po dobu čtyř hodin za stálého průtoku vodíku s mírným přetlakem. Následně byly 

vzorky ochlazeny do 450°C v atmosféře vodíku a po proplachu pece argonem byly z teploty 

cca 400°C zakaleny do vody (obrázek 7.1). Po vodíkování byly zkušební vzorky uloženy do 

laboratorního mrazícího zařízení o teplotě - 30°C pro zamezení možného úniku vodíku ze 

struktury do okolního prostředí. 

 

Obrázek 7.1 Režim tepelného zpracování zkušebních tahových tyčí v atmosféře plynného vodíku 

Teplota 800°C byla zvolena co nejblíže běžné provozní teploty slitiny, kdy ještě 

nedochází k významným změnám mikrostruktury. Nicméně i při této teplotě může docházet 

k minoritní precipitaci fáze γ´, jak bylo uvedeno výše, proto nebylo vhodné ponechávat slitinu 

na této teplotě příliš dlouhou dobu. Pro ověření, zda zvolený časový interval bude dostatečný 

pro difúzi vodíku v celém průřezu vzorků, byla vypočtena difúzní vzdálenost průniku vodíku 

do slitiny podle vzorce: 

𝑥 = √𝐷𝐻 ∙ 𝑡       (17) 

kde x je difúzní vzdálenost, DH difúzní koeficient vodíku ve slitině a t čas. Jelikož údaje pro 

difúzi vodíku ve slitině IN 738LC nejsou v literatuře k dispozici, byl pro výpočet DH použit 

vztah pro jinou niklovou superslitinu [60]:  

𝐷𝐻 = 4,6 ∙ 10−7 𝑒𝑥𝑝 (
48630 𝐽/𝑚𝑜𝑙

𝑅𝑇
)     (18) 

kde R je univerzální plynová konstanta a T je termodynamická teplota. Z výsledků uvedených 

v tabulce 7.1 pro několik teplot je patrné, že při teplotě 800°C je za čtyři hodiny schopen 

vodík nadifundovat do hloubky 5,3 mm dané slitiny. 
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Tabulka 7.1 Hloubka (x) nadifundování vodíku do precipitačně zpevněné niklové superslitiny za čtyři 

hodiny  

teplota [°C] 100 300 500 800 

x [mm] 0,03 0,49 1,85 5,33 

 

7.2 Tahová zkouška  

Tahová zkouška byla provedena na multifunkčním servohydraulickém zkušebním 

stroji LFV 100 při rychlostech deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1; 5,8 ∙ 10-5 s-1 a 2,5 ∙ 10-5 s-1. Dále pak 

na trhacím stroji ZWICK/ROELL Z150 při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1, kdy deformace 

zkušebních tyčí v průběhu tahové zkoušky byla snímaná vysokorychlostní kamerou a 

vyhodnocena metodou digitální obrazové korelace. Konkrétní rychlosti deformace pro 

jednotlivé etapy jsou uvedeny v příslušných částech 8. kapitoly. Všechny zkoušky probíhaly 

na vzduchu za pokojové teploty. Z tahových diagramů byly odečteny, vyhodnoceny a 

srovnány mechanické charakteristiky (smluvní mez kluzu Rp0,2 a mez pevnosti Rm) vzorků 

vodíkem sycených a nesycených. Rovněž hodnoty tažnosti A byly odečteny z příslušných 

tahových diagramů (pomocí softwaru zkušebního stroje). Schématický tahový diagram slitiny 

IN 738 LC je uveden na obrázku 7.2, v němž je zakreslen způsob odečítání příslušných 

tahových charakteristik. Kontrakce nebyla hodnocena, neboť na zkušebních tahových tyčích 

předmětné slitiny nedochází k tvorbě krčku, zúžení tyče je rovnoměrné po celé její délce a je 

úměrné hodnotě tažnosti.  

 

          Obrázek 7.2 Schématický tahový diagram slitiny IN 738 LC 

Pokud došlo vlivem tepelného zpracování slitiny ve vodíku ke snížení hodnoty 

tažnosti, byl vypočten index zkřehnutí (IE), neboli ztráty plasticity vlivem zvýšeného obsahu 

vodíku ve struktuře materiálu [125]. Tato hodnota vyjadřuje náchylnost materiálu k vodíkové 

křehkosti, která narůstá se zvyšujícím se IE, jak vyplývá z jeho definice: 

 

IE =
A−AH

A
∙ 100 %         (19) 

Kde A je hodnota tažnosti nevodíkovaných vzorků a AH je hodnota tažnosti 

vodíkovaných vzorků. 

A 

Rm 

Rp0,2 

0,2% 
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7.3 Měření obsahu vodíku 

Množství vodíku ve slitině bylo stanoveno pomocí analyzátoru LECO RH600, jehož 

princip detekce spočívá v nedisperzní infračervené absorpci. V každé etapě experimentu bylo 

měřeno množství vodíku pro všechny zkoušené stavy, tedy pro vzorky ve výchozím stavu, po 

tepelném zpracování ve vodíku a v etapě III. a IV. rovněž pro vzorky tepelně zpracované ve 

vakuu. Vzorky pro stanovení obsahu vodíku byly odebrány z pracovní části vybraných 

tahových tyčí po provedené tahové zkoušce (viz obrázek 7.3). Výsledky měření obsahu 

vodíku jsou uvedeny v následujících příslušných kapitolách jednotlivých etap experimentu. 

 

Obrázek 7.3 Schéma odběru vzorků ze zkušebních tyčí po tahové zkoušce 

7.4 Fraktografický a strukturní rozbor 

Pro strukturně fázový a fraktografický rozbor byly všechny studované vzorky 

odebrány z pracovní části zkušebních tyčí po tahové zkoušce. Schéma odběru vzorků je 

uvedeno výše na obrázku 7.3.  

Experimentální metody studia mikrostruktury  

Vzorky pro strukturně fázový rozbor v podélném řezu přes lomovou plochu (viz 

schéma na obrázku 7.3) byly zalisovány za tepla do vodivé metalografické pryskyřice a 

plochy pro pozorování byly upraveny broušením a leštěním. Broušení se provádělo 

mechanicky na hrubých brusných papírech a pro jemné dobroušení byla využita automatická 

bruska firmy Struers. Leštění bylo prováděno ručně na textilních kotoučích s přídavkem 

kapalné emulze Al2O3. Mikrostruktura byla vyvolána jednak chemickým leptáním roztokem 

40 ml HCl + 2g CuCl2 + 80 ml C2H5OH, kdy dochází k odleptávání částic fáze γ´ i některých dalších 

fází, a jednak elektrolytickým leptáním v roztoku 12 ml H3PO4 + 40 ml HNO3 + 48 ml H2SO4 

za současného působení elektrického napětí 6V (vzorek zapojen jako anoda) po dobu 5 s, kdy 

dochází k odleptání matrice γ a rovněž sekundárních karbidů M23C6. Mikrostruktura vzorků 

ve vyleštěném i v naleptaných stavech byla zdokumentována na optickém metalografickém 

mikroskopu (OM) Olympus GX51.  

Dále bylo provedeno REM studium předmětné slitiny na rastrovacím elektronovém 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV vybaveném energiově disperzním spektrálním (EDS) 

analyzátorem Oxford INCA x-act. Jednotlivé fáze byly identifikovány za použití kvalitativní 

rtg. mikroanalýzy. Semikvantitativní rtg. mikroanalýza byla provedena pouze v případě částic 

větších než 1 m, kdy nedocházelo k významnějšímu zkreslení výsledků rtg. signálem 

z okolní matrice. Do výsledků nebyl zahrnut uhlík. 
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Při interakci elektronů se vzorkem kovového materiálu vzniká celá řada dějů, které 

jsou výsledkem srážek urychlených primárních elektronů s materiálem vzorku (obr. 7.4). 

Všechny procesy se uskutečňují v určitém objemu materiálu, jehož velikost je závislá na 

energii primárních elektronů a chemickém složení vzorku. Pro studium daného materiálu bylo 

využito: Zpětně odražených elektronů (BEI) v režimu „composition“, jejichž emise je závislá 

na atomovém čísle materiálu, a poskytují tak materiálový kontrast; sekundárních elektronů 

(SEI), jejichž emise je přímo úměrná úhlu dopadu primárních elektronů na povrch vzorku a na 

atomovém čísle vzorku závisí jen málo; charakteristického rentgenového záření, jehož 

vyzářená energie závisí na energetickém stavu atomu, a proto může být použita k jeho 

identifikaci. 

 
Obrázek 7.4 Signály vznikající při interakci elektronového svazku s hmotou vzorku [153] 

Fraktografická analýza   

Rastrovací elektronová mikroskopie není omezena požadavkem vysoce rovinného 

výbrusu a umožňuje studovat i hrubý povrch masivních vzorků, tedy i lomové plochy. 

Pomocí REM JEOL JSM-6490LV, při zobrazení v sekundárních elektronech, byly studovány 

lomové plochy přetržených tahových tyčí, pozornost byla zaměřena na detailní rozdíly 

lomové morfologie a mechanismů porušení vzorků předem sycených vodíkem oproti 

vzorkům nevodíkovaným. Fraktografickou analýzu předcházelo ultrazvukové čištění 

lomových ploch v acetonu, které byly bezprostředně po přetržení tahových tyčí ošetřeny 

lakem, aby nedošlo k jejich poškození. 

Transmisní elektronová mikroskopie   

Dislokační substruktura experimentálního materiálu byla studována pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM) ve spolupráci s Fakultou materiálového inženýrství 

Varšavské polytechniky na analytickém vysokorozlišovacím transmisním elektronovém 

mikroskopu (HR-STEM) HITACHI HD 2700 (s urychlovacím napětím 200 kV a s rozlišovací 

schopností 0,14 nm). Jelikož TEM vyžaduje preparáty dostatečně tenké pro průchod 

primárních elektronů, jejichž tloušťka by neměla přesahovat 100 nm, bylo nutno z pracovní 

části přetržených tahových tyčí připravit preparát ve formě tenké fólie, který umožňuje 
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komplexní charakterizaci substruktury materiálů včetně krystalografických defektů [153]. 

Vzhledem k malé velikosti vzorků, byla pro přípravu fólií zvolena technika FIB (Focused Ion 

Beam). Jedná se o techniku analogickou k elektronové mikroskopii, ale místo fokusovaného 

elektronového svazku se jako primární svazek používá fokusovaný svazek iontový, který 

může být podobně jako elektronový svazek vychylován nad vzorkem. Vzhledem k hmotnosti 

iontů blížící se hmotnosti atomů, mohou tyto získat vyšší hybnost než elektrony, a může tak 

docházet k vyrážení atomů ze vzorku, což se nazývá odprašování nebo frézování. Zároveň 

jsou ionty větší než elektrony a nemohou tak snadno penetrovat dovnitř vzorku. 

Příprava vzorků pro TEM pomocí FIB je často využívanou technikou. Její velkou 

výhodou je, že se vzorek pro pozorování v TEM připravuje z přesně zvolené oblasti 

mikrostruktury zobrazené pomocí REM. V rámci disertační práce byly tenké fólie metodou 

FIB připraveny opět ve spolupráci s Varšavskou polytechnikou na duálním skenovacím 

elektronovém mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem (REM-FIB) HITACHI NB5000 

využívajícím k odprašování ionty galia. Tenké fólie byly připraveny manuálně operátorem 

mikroskopu, manuální příprava byla zvolena s ohledem na neznámou rychlost odprašování 

zkoumaného materiálu. Obrázek 7.5a ukazuje lamelu materiálu, s deponovanou ochrannou 

vrstvou (Pt), odříznutou pomocí FIB z vyleštěného metalografického výbrusu, ze které byla 

postupným odprašováním vyrobena fólie pro TEM. Vzorek připájený k mikromanipulátoru, 

byl přenesen a připájen k držáku TEM folií, odříznut od špičky hrotu mikromanipulátoru a 

ztenčen na finální tloušťku vhodnou pro pozorování v TEM (obr. 7.5b).  

 

Měření mikrotvrdosti  

Mikrotvrdost dle Vickerse byla měřena na vyleštěných metalografických vzorcích na 

mikrotvrdoměru LECO za stálého zatížení odpovídajícího hmotnosti 200 g po dobu 7 s 

(HV 0,2). Na vybraných vzorcích, z každého stavu jednotlivých etap zkoušení, bylo 

provedeno vždy 5 vtisků v oblasti cca 1 cm pod lomem ve středové části podélných řezů 

odebraných ze zkušebních tyčí. Vtisky byly vedeny do matrice γ s fází γ´ mimo karbidické 

částice. Nutno podotknout, že mikrotvrdost byla měřena na přetržených vzorcích, odráží tedy 

nejen majoritní zpevnění precipitační, ale rovněž vnesené deformační zpevnění. 

  

Obrázek 7.5 a) Lamela s deponovanou vrstvou připájená na manipulační hrot                      

                    b) Finálně ztenčená lamela - fólie 



61 
 

8. Výsledky experimentů a jejich diskuze 

8.1 I. Etapa 

Tahová zkouška  

Z dodaného stavu po tepelném zpracování byly připraveny dva soubory tahových 

zkoušek: sycené a nesycené vodíkem. Tahová zkouška byla provedena na obou souborech 

vzorků při rychlosti deformace 5,8 ∙ 10-5 s-1. Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro 

vzorky ve výchozím stavu (VS) a po tepelném zpracování ve vodíku (TZ vodík) jsou shrnuty 

v tabulce 8.1, ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) v hmotnostních ppm. 

Příslušné tahové diagramy jsou prezentovány na obrázku 8.1. 

Tabulka 8.1 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku 

 Poznámka: s je směrodatná odchylka 

  
 Obrázek 8.1 Tahové diagramy vzorků: a) nesycených vodíkem b) sycených vodíkem 

Slitina ve stavu nesyceném vodíkem dosahovala střední hodnoty meze kluzu 

717  9 MPa, meze pevnosti 800  18 MPa a tažnosti 2,0  0,4%. Tyto hodnoty (především 

mez pevnosti) jsou značně nižší, než hodnoty předepsané dle TSL (viz kapitola 6.2), což 

napovídá, že kvalita výchozích odlitků nebyla zcela v pořádku. Tepelné zpracování ve vodíku 

vedlo ke zvýšení průměrné hodnoty meze kluzu o cca 11 % a meze pevnosti o cca 5 %, 

zároveň se významně snížila tažnost. Pro větší přehlednost je srovnání průměrných hodnot 

uvedeno v grafech na obrázku 8.2. Hodnota mikrotvrdosti byla naměřena ve vodíkovaných 

Stav Vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS 

1 716 784 1,8 8 

2 706 791 1,7 až 

3 729 825 2,6 23 

Průměrná hodnota ± s 717 ± 9 800 ± 18 2,0 ± 0,4 
 

TZ 800°C/4h/vodík 

1H 860 872 0,6 48 

2H 726 798 0,2 až 

3H 813 860 0,8 71 

Průměrná hodnota ± s 800 ± 55 843 ± 32 0,5 ± 0,2 
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vzorcích jen mírně vyšší (o cca 4 %), průměrné hodnoty mikrotvrdosti vodíkovaných a 

nevodíkovaných vzorků jsou srovnány v grafu na obrázku 8.3. 

  

Obrázek 8.2 Srovnání tahových charakteristik nevodíkovaných (VS) a vodíkovaných (TZ vodík) vzorků 

   

Rozdělení vodíku v objemu vzorků bylo do značné míry nerovnoměrné, a to jak ve 

vzorcích ve výchozím stavu, tak ve vzorcích vodíkovaných. Nicméně vodíkované vzorky 

vykazovaly značné zvýšení obsahu vodíku v objemu slitiny, až o desítky hmotnostních ppm, 

které v důsledku vedlo k významnému snížení plasticity materiálu. Index zkřehnutí IE, 

vypočtený dle vztahu uvedeného v kapitole 7.2, nabýval hodnoty 73 %, což signalizuje velmi 

závažné vodíkové zkřehnutí.  

Mikrostrukturní rozbor  

Mikrostruktura vzorků ve výchozím stavu byla značně nehomogenní, vykazovala 

výraznou dendritickou strukturu (obrázek 8.4a) a v oblasti hranic zrn byly často pozorovány 

mikrořediny (obrázek 8.4d). Základní mikrostruktura byla tvořena  matricí, ve které byly 

vyloučeny částice  fáze. Byly zde pozorovány značné rozdíly v distribuci a velikosti částic 

fáze  v mezidendritických prostorách, kde dvoustupňové tepelné zpracování vedlo ke vzniku 

bimodální distribuce této fáze (hrubší kuboidální + drobné kulovité částice - obrázek 8.4b), a 

uvnitř ramen dendritů, kde byly částice jemnější, jednotného tvaru a velikosti (obrázek 8.4c). 

Na obrázku 8.5 jsou prezentovány detailní REM snímky mikrostruktury 

mezidendritických oblastí ve zpětně odražených elektronech (BEI), přítomné fáze byly 

identifikovány pomocí EDS mikroanalýzy a jsou zde označeny čísly. Procesy odmíšení 

v průběhu solidifikace vedly ke vzniku výrazných chemických heterogenit ve výsledné 

mikrostruktuře. V mezidendritických prostorách byly vyloučeny četné útvary eutektika   + , 

v oblastech eutektika, které utuhnuly jako poslední, vznikly hrubé částice fáze  (č. 1). Tyto 
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hrubé částice již nevykazují koherenci s matricí a jejich rozhraní tak mohou představovat 

silnější vodíkové pasti. V jejich okolí byly pozorovány zóny s malými kulovými precipitáty 

fáze . V kovové matrici byly dále nehomogenně vyloučeny částice primárních karbidů typu 

MC (č. 2) ve formě protažených bloků, které obsahovaly proměnlivá množství silných 

karbidotvorných prvků: titanu, niobu a tantalu. Tyto částice byly soustředěny převážně v 

mezidendritických prostorách a často dekorovaly hranice zrn. V okolí eutektik byly 

vyloučeny drobnější MC karbidy s vyšším obsahem Nb (č. 3) a lokálně se zde vyskytovala 

fáze bohatá Cr a Mo (č. 4), která nebyla blíže identifikována. V práci [147] byly obdobné fáze 

ve slitině IN 738LC označeny jako boridy. Ve fází č. 4 se ovšem zvýšený obsah B nepodařilo 

s jistotou potvrdit. Průměrné semikvantitativní chemické složení jednotlivých fází je uvedeno 

v tabulce 8.2 v hmotnostních i atomárních %. Hranice zrn ve struktuře vzorků v dodaném 

stavu byly dekorovány řetízky karbidů M23C6 bohatých Cr (obrázek 8.6a), které byly příliš 

malé pro přesnější analýzu a nejsou tedy zahrnuty v tabulkách. 

 

Tepelné zpracování ve vodíku nevedlo k významnějším změnám mikrostruktury, 

pouze řetízky karbidů M23C6 na hranicích zrn se jevily v případě vodíkovaných vzorků 

výraznější a místy tvořily drobné jehlicovité útvary (obrázek 8.6b). Rovněž jejich chemické 

složení určené pomocí EDS analýzy se poněkud lišilo, vykazovaly zvýšený obsah Mo a 

snížený obsah Cr oproti vzorkům nevodíkovaným. Nicméně toto zjištění lze brát pouze jako 

orientační, neboť analýza byla částečně ovlivněna okolní matricí. 

Obrázek 8.4 Mikrostruktura vzorků ve výchozím stavu: a) výrazná dendritická heterogenita 

mikrostruktury (OM), b) REM snímek distribuce fáze  v mezidendritických prostorách (SEI),  

c) REM snímek distribuce fáze  v osách dendritů (SEI), d) mikroředina (OM) 
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Obrázek 8.5 REM snímky mikrostruktury v mezidendritických oblastech, analyzované fáze jsou 

označeny čísly (BEI, elektrolyticky leptáno) 

Tabulka 8.2 Výsledky EDS analýzy  

Hmotnostní % 

Označení Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 5,47 9,17 3,89 5,13 70,73 1,26 0,36 2,76 1,23 

2 
 

23,84 1,46 0,50 3,39 19,85 4,27 37,49 9,20 

3 
 

21,86 1,83 0,70 4,59 42,17 2,79 20,63 5,45 

4 
 

1,43 58,50 1,26 4,95 1,20 22,96 0,00 9,48 

Atomární % 

Označení Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 11,27 10,63 4,15 4,84 66,93 0,75 0,21 0,85 0,37 

2 
 

44,96 2,53 0,77 5,20 19,27 4,02 18,72 4,52 

3 
 

37,74 2,87 0,96 6,36 37,72 2,43 9,44 2,46 

4 
 

2,21 60,72 1,43 5,79 1,41 21,91 0,00 7,02 

Poznámka: Do analýzy nebyl zahrnut uhlík. 

  

  

Obrázek 8.6 Hranice dekorované řetízky karbidické fáze M23C6 ve vzorku a) nevodíkovaném,  

b) vodíkovaném (SEI, chemicky leptáno) 
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Fraktografie 

Fraktografické studium odhalilo na lomových plochách přetržených tahových tyčí 

četné licí vady. V případě vodíkovaných vzorků se tyto dutiny jevily více otevřené a byly 

jasně patrné již v náhledu celé lomové plochy (červeně ohraničená oblast na obrázku 8.7), 

z makroskopického pohledu lom vykazoval rovinnější charakter. Změna lomové dráhy je 

dobře patrná na obrázku 8.8, kde jsou zobrazeny metalografické výbrusy tahových tyčí v 

podélném řezu vedeném přes lomovou plochu, na kterých je rovněž zřejmá nadlimitní 

pórovitost odlitků (černé body).  

  
Obrázek 8.7 Náhled lomových ploch vzorku: a) nevodíkovaného a b) vodíkovaného (REM) 

    
Obrázek 8.8 Metalografické výbrusy v podélném řezu vedeném přes lomovou plochu tahových vzorků 

a) nevodíkovaných, b) vodíkovaných (OM) 

Tepelné zpracování ve vodíku vedlo ke změně charakteru lomového porušení. Bylo 

pozorováno, že lomové plochy tahových vzorků sycených vodíkem vykazují vyšší zastoupení 

interkrystalického lomu a transkrystalické lomy vykazovaly přechod od kvazištěpného ke 

štěpnému charakteru s mnohem četnějšími a řádově většími sekundárními trhlinami, rovněž 

primární MC karbidy se jevily více popraskané, než ve vzorcích nevodíkovaných. Karbidy 

jsou obecně považovány za silné ireverzibilní pasti. Ve struktuře superslitin niklu pak v 

důsledku zvýšeného pnutí, jež vyvolává nakumulovaný vodík, mohou tyto poměrně křehké 

karbidické fáze předčasně popraskat a iniciovat vznik trhlin (viz kapitola 2.2.1). Charakter 

lomových ploch vzorků ve výchozím stavu je prezentován na obrázku 8.9 a vzorků tepelně 

zpracovaných ve vodíku na obrázku 8.10. 
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Obrázek 8.9 Charakter lomových ploch nevodíkovaného vzorku: a) kvazištěpný lom, b) detail 

karbidické částice 

  
Obrázek 8.10 Charakter lomových ploch vzorku vodíkovaného: a) křehký stupňovitý lom, b) detail 

prasklé karbidické částice 

8.2 II. Etapa 

Zkušební tahové tyče byly vyrobeny ze stejné série odlitků, jako v předchozí etapě, 

v nichž byl zjištěn nadlimitní výskyt pórovitosti, především licích vad charakteru ředin. Pro 

eliminaci těchto licích vad byly tahové tyče podrobeny procesu HIP s cílem zmenšit jejich 

objemový podíl. Míra snížení pórovitosti byla sledována pomocí měření měrné hmotnosti 

vzorků slitiny před procesem HIP a po něm. Z měření změny hustoty pomocí analyzátoru 

AccuPyc II 1330 V1.06 vyplynulo, že HIP procesem došlo ke zvýšení hustoty materiálu o 

1,6 %, tedy z původních 8,1613 ± 0,0021 g/cm3 (před HIP) na 8,1744 ± 0,0071g/cm3 (po 

HIP), z čehož lze usoudit, že pórovitost byla částečně eliminována. Větší množství 

necelistvostí ve formě mikroředin nebylo pozorováno ani během následné metalografické 

analýzy. Příklad srovnání pórovitosti před HIP a po HIP procesu je uveden na obrázku 8.11, 

kde jsou zobrazeny náhledy vyleštěných metalografických vzorků po tahové zkoušce 

v podélném řezu (dutiny mají černý kontrast). Nutno podotknout, že toto hodnocení je pouze 

informativní, neboť distribuce vad nebyla studována po celé délce pracovní části tahových 

tyčí a byla hodnocena pouze v jednom řezu na několika vybraných tyčích z každé etapy a 

stavu, a tudíž nemohly být odhaleny všechny dutiny. Provedený pokus o kvantitativní 

posouzení množství vad a jejich velikostí nebyl úspěšný vzhledem k velké heterogenitě 

rozložení vad a značným rozdílům v jejich velikosti. 
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Tahová zkouška  

Všechny zkušební tahové tyče byly po izostatickém lisování obroušeny od povrchové 

oxidace, pro snazší difúzi vodíku přes povrch materiálu, a rozděleny na dva soubory, z nichž 

polovina byla podrobena tepelnému zpracování ve vodíkové atmosféře. Na obou sadách 

vzorků byla provedena tahová zkouška při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1. Naměřené 

hodnoty tahových charakteristik jsou shrnuty v tabulce 8.3, kde je rovněž uveden naměřený 

obsah vodíku v hmotnostních ppm (QH). Z příslušných tahových diagramů na obrázku 8.12 je 

patrné, že vzorky tepelně zpracované v atmosféře vodíku vykazovaly větší rozptyl jak meze 

kluzu, tak meze pevnosti než vzorky ve výchozím stavu. 

Tabulka 8.3 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku  

Stav Vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS 

1 725 945 8,4 16 

2 733 968 8,3 
až 

3 722 914 6,2 

4 736 916 6,2 29 

Průměrná hodnota ± s 729 ± 6 936 ± 22 7,3 ± 1,1 
 

TZ 800°C/4h/vodík 

1H 744 889 5,1 40 

2H 775 942 6,1 
až 

3H 768 907 4,2 

4H 741 844 4,4 105 

Průměrná hodnota ± s 757 ± 15 896 ± 35 5,0 ± 0,7 
 

 Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Slitina ve stavu nesyceném vodíkem dosahovala střední hodnoty meze kluzu 

729  6 MPa, meze pevnosti 936  22 MPa a tažnosti 7,3  1,1 %. Hodnoty meze pevnosti a 

tažnosti vyhovují minimálním předepsaným hodnotám dle TSL (viz kap. 6.2), oproti 

nevodíkovaným vzorkům I. etapy došlo k nárůstu meze pevnosti o 136 MPa a tažnosti 

o 5,3 %. Rovněž mez kluzu se mírně zvýšila o 12 MPa, tato však předepsaných hodnot 

nedosahuje. Tyto změny lze přičítat nejen částečné eliminaci licích vad (a změnám 

mikrostruktury po HIP, viz dále), ale také o dva řády vyšší rychlosti deformace, jež má na tyto 

charakteristiky významný vliv [144; 154]. 

Obrázek 8.11 Příklad srovnání pórovitosti vzorků: a) před procesem HIP a b) po procesu HIP  
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Obrázek 8.13 Srovnání tahových charakteristik vzorků nevodíkovaných (VS) a vodíkovaných (TZ 

vodík) 

 

Tepelné zpracování ve vodíku vedlo ke zvýšení průměrné hodnoty meze kluzu a 

snížení meze pevnosti shodně o cca 4 %, pro větší názornost jsou hodnoty srovnány graficky 

na obrázku 8.13. Se zvýšením meze kluzu koresponduje zvýšení mikrotvrdosti vodíkovaných 

vzorků, která byla naměřena průměrně o cca 6 % vyšší, než ve vzorcích nevodíkovaných, 

průměrné naměřené hodnoty jsou srovnány v grafu na obrázku 8.14. Rozdělení vodíku 

v objemu slitiny bylo do značné míry nerovnoměrné, výsledky se lišily nejen mezi 

jednotlivými vzorky, ale rovněž v rámci jednoho vzorku. Nicméně tepelným zpracováním ve 

vodíku došlo ke značnému zvýšení obsahu vodíku v objemu slitiny až o desítky hmotnostních 

ppm, což v důsledku vedlo ke snížení tažnosti vodíkovaných vzorků (obrázek 8.13). Snížení 

plasticity se projevilo i při poměrně vysoké rychlosti deformace a IE , vypočtený dle vztahu 
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uvedeného v kapitole 7.2, nabýval hodnoty 32 %, což lze považovat za poměrně závažné 

zkřehnutí vlivem vodíku. 

Deformace vzorků v průběhu tahové zkoušky byla snímaná vysokorychlostní kamerou 

a vyhodnocena metodou digitální obrazové korelace (DIC) pomocí softwaru Vic 2D. 

Z obrázku 8.15 je patrné rozložení napěťově deformačních polí ve vzorku vodíkovaném a 

nevodíkovaném. Vzhledem k barevné škále od fialové (nejnižší deformace) až po červenou 

(nejvyšší deformace) je při srovnání vzorků nevodíkovaných (obrázek 8.15a) a vodíkovaných 

(obrázek 8.15b) zřejmé, že s vyšším množstvím vodíku v objemu materiálu se zvyšuje 

množství oblastí s kritickými hodnotami deformací (žlutá, zelená, červená), což se jeví být 

v souladu s dále uvedenými výsledky fraktografické analýzy. Je však nutno brát v úvahu, že 

rozdělení vodíku v objemu slitiny není rovnoměrné. Zjištěné výsledky mohou být ovlivněny 

také možným výskytem licích vad. 

 

Mikrostruktura  

Zařazení procesu HIP až po tepelném zpracování na jakost vedlo, dle očekávání, 

k nevratné degradaci struktury materiálu. Docházelo zde ke koalescenci a zhrubnutí částic 

fáze γ´ a bimodální rozdělení této fáze již nebylo patrné (obrázek 8.16a), rozdíly ve velikosti 

těchto částic v ramenech dendritů a mezidendritických prostorách byly minimální. Místy bylo 

pozorováno, že dochází k propojování částic fáze γ v řetězce a bloky, což je doprovázeno 

ztrátou jejich koherence s matricí γ [15]. Rovněž karbidické fáze podléhaly změnám a 

docházelo k jejich rozpadu (obrázek 8.16b). Takto degradovaná struktura vykazuje jistou 

podobnost s mikrostrukturou niklových superslitin po dlouhodobější vysokoteplotní 

exploataci. 

V důsledku růstu a hrubnutí částic γ fáze byly útvary eutektik vyloučené 

v mezidendritických prostorách hůře rozeznatelné. V okolí eutektik byly místy pozorovány 

drobné řediny a fáze bohatá Cr a Mo se zde již nevyskytovala, zůstaly zachovány pouze 

drobnější částice MC karbidů s vyšším podílem Nb. Z hlediska chemického složení nebyly 

shledány významné změny průměrného složení karbidických fází typu MC. Na obrázku 8.17a 

je uveden detailní REM snímek mikrostruktury mezidendritických oblastí v BEI, kde bílý 

kontrast odpovídá MC karbidům, světle šedý fázi γ´, tmavě šedá je matrice a černý kontrast 

mají drobné řediny. Přítomné fáze byly identifikovány pomocí EDS mikroanalýzy a jsou zde 

označeny čísly. Průměrné semikvantitativní chemické složení jednotlivých fází je uvedeno 

Obrázek 8.15 Barevné znázornění rozložení deformačních polí ve vzorku: a) nevodíkovaném a  

b) vodíkovaném 
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v tabulce 8.4 v hmotnostních i atomárních %. Dále bylo na okrajích vzorků pozorováno cca 

100 μm široké pásmo malých rekrystalizovaných zrn, které je dokumentováno na obrázku 

8.17b, kde bílé primární karbidy typu MC jsou lemovány zde odleptanou fází γ' s černým 

kontrastem. 

 

  
Obrázek 8.17 REM – BEI snímky mikrostruktury vzorků po HIP : a) rozložení a označení fází 

v mezidendritikých prostorách (leptáno elektrolyticky), b) pásmo rekrystalizovaných zrn na okrajích 

tahových vzorků (podélný řez, leptáno chemicky) 

Tabulka 8.4 Výsledky EDS analýzy  

Hmotnostní % 

Označení Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 (bloky MC karbidů) 
 

24,12 1,47 0,46 3,00 20,41 4,43 37,21 8,91 

2 (fáze γ´) 5,96 7,04 5,47 5,27 69,58 1,12 0,63 3,27 1,67 

3 (menší karbidy v okolí eutektik) 
 

24,76 0,95 0,41 3,03 34,84 3,21 26,82 5,98 

Atomární % 

Označení Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 (bloky MC karbidů) 
 

45,33 2,55 0,70 4,60 19,79 4,16 18,52 4,37 

2 (fáze γ´) 12,31 8,19 5,86 4,98 66,10 0,67 0,36 1,01 0,51 

3 (menší karbidy v okolí eutektik) 
 

43,71 1,54 0,59 4,36 31,68 2,83 12,54 2,75 

Poznámka: Do analýzy nebyl zahrnut uhlík 

Obrázek 8.16 REM snímky degradované mikrostruktury slitiny vystavené vysoké teplotě a tlaku: a) 

morfologie fáze γ´ (SEI), b) rozpad karbidických fází v okolí eutektika (BEI); leptáno elektrolyticky 
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Na hranicích zrn se vedle MC karbidů vyskytovaly drobné řetízky pravděpodobně 

sekundárních karbidických fází M23C6 (obrázek 8.18), které nebylo možno přesněji 

analyzovat, neboť byly příliš malé pro přesnější EDS analýzu. Orientační analýzou, která byla 

ovšem značně ovlivněna rtg. signálem z okolní matrice, v nich byl detekován zvýšený obsah 

Cr. Tyto fáze jsou lépe patrné při zobrazení v sekundárních elektronech a ve struktuře vzorků 

tepelně zpracovaných ve vodíku se jevily o něco výraznější. Na snímcích v BEI představují 

částice s bílým kontrastem primární karbidy typu MC, které jsou lemovány zde odleptanou 

fází γ' (černý kontrast). V elektrolyticky leptaných metalografických vzorcích nebyly tyto 

řetízky na hranicích zrn pozorovány (docházelo k jejich odleptávání). Jiné významnější 

změny mikrostruktury vodíkovaných vzorků z hlediska chemického složení a distribuce 

vyloučených fází nebyly zjištěny.  

 
Obrázek 8.18 Drobné řetízky pravděpodobně sekundárních karbidických fází M23C6 na hranicích zrn 

vzorku: a) nevodíkovaného, b) vodíkovaného (REM, chemicky leptáno) 

Pod lomovou plochou vodíkovaných vzorků byl pozorován větší výskyt podélných 

sekundárních trhlin, které iniciovaly na prasklých částicích MC karbidů, nejčastěji na 

hranicích zrn. Detail porušených primárních karbidů v oblasti lomu je zobrazen na obrázku 

8.19, na němž je patrná změna charakteru jejich porušení ve vodíkovaných vzorcích. 

   
Obrázek 8.19 REM snímky popraskaných karbidických fází typu MC pod lomovou plochou vzorku:  

a) nevodíkovaného, b) vodíkovaného (BEI, chemicky leptáno) 

 

 

BEI BEI SEI SEI 
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Fraktografie 

V okrajových částech lomových ploch přetržených tahových tyčí byly pozorovány 

menší řediny, z čehož vyplývá, že ne všechny dutiny byly procesem HIP zaceleny. Nicméně 

tyto licí vady zabíraly mnohem menší plochu, než v předchozí etapě, vyskytovaly se pouze na 

vnějších okrajích lomových ploch a vždy ústily až na povrch tahových tyčí (obrázek 8.20). 

Autorka se domnívá, že v průběhu procesu HIP mohly být tyto okrajové vady zaplněny Ar o 

vysokém tlaku, a tudíž nedošlo k jejich zacelení.  

  

Obrázek 8.20 Řediny na vnějších okrajích lomových ploch přetržených tahových tyčí:  

a) nevodíkovaných, b) vodíkovaných; (REM) 

Vliv tepelného zpracování ve vodíku vedl k obdobným změnám charakteru porušení 

jako v předchozím experimentu (etapa I.). Na lomových plochách vzorků vodíkem 

nesycených převládal kvazištěpný lom (obrázek 8.21a), kdežto lomové plochy vodíkovaných 

vzorků vykazovaly mnohem vyšší zastoupení křehkého stupňovitého lomu (obrázek 8.22a). 

Na detailních snímcích je patrná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´, 

v nevodíkovaných vzorcích byly na těchto částicích pozorovány větší a hlubší důlky (obrázek 

8.21b), zatímco ve vzorcích vodíkovaných byly tyto důlky malé a mělké (obrázek 8.22b).  

  
Obrázek 8.21 REM snímky lomových ploch nevodíkovaného vzorku po tahové zkoušce: a) kvazištěpný 

lom, b) detail charakteru porušení na částicích fáze γ´ 
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Obrázek 8.22 REM snímky lomových ploch vodíkovaného vzorku po tahové zkoušce: a) křehký 

stupňovitý lom, b) detail charakteru porušení na částicích fáze γ´ 

Rovněž karbidické částice primárních MC karbidů se jevily na lomových plochách 

nevodíkovaných vzorků méně popraskané, než u vzorku vodíkovaných (obrázek 8.23). Tento 

jev může souviset, jak již bylo zmíněno, se zvýšeným pnutím, jež vyvolává vodík 

nakumulovaný v karbidech a/nebo na jejich rozhraních s matricí (či fází γ´). 

 

8.3 Shrnutí a diskuze výsledků I a II. etapy  

Mechanické vlastnosti určené tahovou zkouškou za pokojové teploty u dvou výše 

uvedených modifikací slitiny vykazovaly značné rozdíly. U hodnocených nevodíkovaných 

vzorků II. etapy oproti nevodíkovaným vzorkům I. etapy došlo k výraznému nárůstu 

průměrných hodnot meze pevnosti (o cca 17 %) a především tažnosti (zhruba 2,5krát vyšší). 

Mez kluzu se zvýšila pouze o cca 2 %. Tyto změny lze přičítat několika faktorům: Částečné 

eliminaci licích vad, neboť tyto licí vady jednak snižují nosný průřez zkoušky, jednak působí 

jako mikrovruby a vedou k předčasnému lomu při zkoušce pevnosti v tahu [155]. Dále pak 

změnám v mikrostruktuře zkušebních tyčí vlivem izostatického lisování za tepla zařazeného 

před tahovou zkouškou [155], a v neposlední řadě také o dva řády vyšší rychlosti deformace, 

jež má na tyto charakteristiky významný vliv [144; 154]. 

Tepelné zpracování v atmosféře vodíku vedlo ke zvýšení obsahu vodíku ve struktuře o 

desítky hmotnostních ppm, což se v obou experimentech projevilo změnou pevnostních 

Obrázek 8.23 Karbidické fáze na lomových plochách vzorku: a) nevodíkovaného, b) vodíkovaného 
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vlastností, kde docházelo ke zvýšení meze kluzu u vzorků I. etapy průměrně o 11 % a 

u vzorků II. etapy průměrně o 4 %. Zvýšený obsah vodíku ve slitině rovněž vedl k 

významnému snížení tažnosti. Index zkřehnutí IE, nabýval v I. etapě hodnoty cca 73 % a v II. 

etapě cca 32 %. Nižší procentuální rozdíly uvedených charakteristik v II. etapě je možné 

přisuzovat především o dva řády vyšší rychlosti deformace, kdy se vliv vodíku nemusí na 

změřených mechanických vlastnostech tak výrazně projevit, jako při nižší rychlosti deformace 

a zkoušený materiál následně vykazuje nižší citlivost k vodíkovému zkřehnutí [6; 43; 111]. 

Zvýšený obsah vodíku tedy vyvolal makroskopické zpevnění, což je v souladu s některými 

teoriemi, kdy se předpokládá, že zvýšený podíl vodíku může vést k lokalizaci skluzu, což se 

projevuje makroskopickým zpevněním a obvykle je také spojeno se snížením plastických 

charakteristik materiálu [43; 97].  

Vzhledem k výskytu četných licích vad, které byly pravděpodobnou příčinou velkého 

rozptylu hodnot meze pevnosti, nelze vliv vodíku na tuto pevnostní charakteristiku 

zodpovědně hodnotit. Nicméně z povahy tahového diagramu této slitiny vyplývá, že zpevnění 

téměř lineárně narůstá od meze kluzu až do lomu a je zřejmé, že mírné zvýšení nebo naopak 

snížení meze pevnosti se odvíjí od míry zvýšení hodnoty meze kluzu a sklonu křivky 

deformačního zpevnění, což je spjato s hodnotou koeficientu deformačního zpevnění. Vliv 

vodíku na snížení koeficientu deformačního zpevnění závisí na materiálu, konkrétní 

mikrostruktuře, rychlosti deformace a dalších proměnných a někdy je pozorováno naopak 

jeho zvýšení [43]. Příčinou zpevnění je vznik stabilních dislokačních sítí s vysokou hustotou 

dislokací. Tyto struktury vznikají v průběhu deformace intenzivní generací dislokací a jejich 

interakcemi mezi sebou nebo s jinými mřížkovými poruchami. Na vznik struktury má dále 

vliv energie vrstevné chyby, velikost amplitudy zatěžování a charakter skluzu [156]. Je možné 

předpokládat, že vodík má schopnost dislokace ve struktuře slitiny IN 738LC částečně 

zablokovat a omezit tak jejich pohyblivost.  

S výsledky tahové zkoušky, které ukazují na degradaci plasticity dané slitiny, souhlasí 

rovněž zjištění fraktografické analýzy. Lomové plochy u vodíkem sycených vzorků 

vykazovaly vyšší zastoupení křehkého porušení, přičemž u transkrystalických lomů docházelo 

k přechodu od tvárného jamkového ke štěpnému porušení s mnohem četnějšími sekundárními 

trhlinami. Při větším rozlišení pak byla v etapě II. patrná změna charakteru porušení na 

částicích fáze γ´, kde v nevodíkovaných vzorcích byly na těchto částicích pozorovány větší a 

hlubší důlky, zatímco ve vzorcích vodíkovaných byly tyto důlky malé a mělké, což je 

v souladu s teoriemi, jež vodíku přisuzují schopnost lokalizace plasticity, jak bylo uvedeno 

v kapitole 2.5.  

Bloky primárních karbidů, které mohou působit jako koncentrátory napětí na rozhraní 

s matricí, byly na lomových plochách vodíkovaných vzorků výrazně více popraskané a místy 

byla pozorována jejich vyšší dekoheze s matricí. Obdobný jev byl pozorován v práci [28] 

u jiného intersticiálního prvku – bóru, kde byl sledován vliv přídavku malých množství B (5 – 

210  ppm) na mikrostrukturu a vlastnosti niklové superslitiny. Pomocí rtg. mapování zde bylo 

pozorováno obohacení primárních MC karbidů bórem, které bylo výraznější po tepelném 

zpracování. Na lomových plochách po tahové zkoušce byly tyto karbidické částice výrazně 

popraskané již při obsazích B 50 ppm. Bór je však prvek zhruba 5x větší než vodík a také 

jejich fyzikální a chemické vlastnosti jsou odlišné, tudíž jejich působení ve struktuře lze 

obtížně srovnávat. Nicméně na základě rozboru pozorovaného konkurenčního chování B a H 
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ve  slitinách Ni3Al [33] a s ohledem na skutečnost, že tyto karbidické fáze jsou klasifikovány 

jako silné vodíkové pasti (viz kapitola 2.2.1), by bylo vhodné se této problematice detailněji 

věnovat.  

Na základě předložených výsledků lze tedy s jistotou říci, že vlivem zvýšeného obsahu 

vodíku ve struktuře došlo ke změně mechanických vlastností daných modifikací 

mikrostruktury slitiny a se zřetelem na fraktografickou analýzu je možné tyto změny hodnotit 

jako nepříznivé. 

Nemalý vliv na náchylnost slitiny k vodíkové křehkosti mají velmi pravděpodobně 

přítomné licí vady. Jak bylo uvedeno v rešeršní části této práce, vykazují zkušební tyče 

opatřené vrubem, či s předpřipravenou trhlinou vyšší citlivost k HE než tahové tyče hladké. 

Jak bylo ukázáno v práci [73], je důležitá rovněž velikost vrubu. Autoři zde testovali několik 

niklových superslitin předem sycených plynným vodíkem s rozdílnými rozměry vrubu a došli 

k poznání, že míra náchylnosti zkoušených slitin k IHE (křehnutí vlivem vnitřního vodíku) se 

exponenciálně zvyšovala se zvětšujícími se rozměry vrubu, při shodné velikosti vrubu pak 

s množství vodíku ve slitině. Licí vady mohly dále ovlivnit celkové množství vodíku ve 

slitině, neboť působí jako velmi účinné vodíkové pasti a mají schopnost pohltit poměrně velké 

množství vodíku, čímž se pravděpodobně může urychlit jeho transport do objemu slitiny a 

zvýšit jeho celkový podíl. Vodík v dutinách může být z části chemisorbován na jejich 

vnitřním povrchu a v průběhu deformace může snadno pronikat do materiálu s pohybujícími 

se dislokacemi [33]. Otevřené dutiny, spojené s volným povrchem, pak mohou zvětšit plochu 

pro adsorpci vodíku a zvýšit tak množství vodíku absorbovaného do objemu slitiny v průběhu 

TZ. Absorbovaný atomární vodík se také může v dutinách rekombinovat a zvýšit 

hydrostatický tlak uvnitř uzavřené dutiny za pokojové teploty. Následně dochází ke zvětšení 

jejich velikosti, což bylo dobře patrné na lomových plochách I. etapy. Stejný efekt u slitiny IN 

738LC byl pozorován v práci [157], kde byla tato slitina vystavena působení plynného He 

znečištěného vodíkem a dalšími nečistotami za teploty 900°C po dobu 1000 h za zvýšeného 

tlaku.  

Pro ověření vlivu vodíku na vlastnosti slitiny bez vlivu licích vad, byly tedy dále 

studovány vzorky slitiny, kde již byla zvýšená míra pórovitosti eliminována.  
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8.4 III. Etapa  

Tahová zkouška  

Vzorky pro tahovou zkoušku byly zhotoveny z nové série odlitků (bezdefektních) 

tepelně zpracovaných na jakost. Vzorky byly rozděleny do tří skupin, z nichž jedna byla 

ponechána ve výchozím stavu (VS), druhá byla podrobena tepelnému zpracování ve vakuu 

(TZ vakuum) ve shodném režimu jako vzorky vodíkované a třetí část byla zpracována 

v atmosféře plynného vodíku (TZ vodík). Tahová zkouška byla provedena na všech 

souborech vzorků při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. Příslušné tahové diagramy jsou 

prezentovány na obrázku 8.24 (a, b, c). Na obrázku 8.24 d jsou srovnány tahové diagramy pro 

vybrané vzorky z každého stavu, je zde patrné, že křivka pro vzorek TZ ve vodíku vykazuje 

odlišný průběh jak v oblasti elastické, tak plastické deformace, oproti vzorkům ve VS a TZ ve 

vakuu, jejichž křivky mají průběh téměř shodný.  

  

  
Obrázek 8.24 Tahové diagramy pro vzorky: a) ve výchozím stavu (VS), b) po tepelném zpracování ve 

vakuu (TZ vakuum), c) po tepelném zpracování ve vodíku (TZ vodík), d) srovnání vybraných vzorků 

všech tří stavů 

Vzhledem ke skutečnosti, že daná slitina netvoří krček a průběh deformačního 

zpevnění v rozmezí od meze kluzu do meze pevnosti lze s jistým zjednodušením považovat za 

lineární, je možné sklon křivky deformačního zpevnění modelovat pomocí přímky, určené na 

základě bilineárního konstitutivního vztahu [156]. Z tahových dat všech vzorků byly odečteny 

hodnoty napětí (σ1 a σ2) na dvou pozicích poměrného prodloužení (εp1 = 0,002 a εp2 = 0,017) a 
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z průměrných hodnot pro jednotlivé stavy materiálu byly vypočteny směrnice (k) lineární 

závislosti napětí na deformaci:  

𝑘 =
𝜎2−𝜎1

𝜀𝑝2−𝜀𝑝1
       (20) 

Výsledné přímky (σ = k ∙ εp), jejichž sklon udává míru deformačního zpevnění v oblasti 

plastické deformace, jsou srovnány v grafu na obrázku 8.25. Z tohoto grafu je zřejmé, že TZ 

v atmosféře vodíku vedlo ke snížení míry deformačního zpevnění oproti výchozímu stavu, 

resp. stavu po TZ. Byť se jedná o model poměrně značně zjednodušený, je dostačující pro 

orientační srovnání míry deformačního zpevnění jednotlivých stavů slitiny. Nižší sklon 

směrnice přímky elastické deformace u vodíkovaných vzorků souvisí se snížením hodnoty 

Youngova modulu pružnosti (E), 

který však nebyl sledován, neboť 

změna této materiálové konstanty 

nebyla předpokládána. 

 

 

 

 

Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro všechny vzorky jsou shrnuty v tabulce 

8.5, ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) ve hmotnostních ppm. Obsah 

vodíku ve vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný oproti vzorkům ve výchozím stavu, 

nicméně byl mnohem nižší, než v předchozích experimentech. Tepelným zpracováním ve 

vakuu nedošlo ke snížení obsahu vodíku, což napovídá, že vodík byl patně vázán v silných 

ireverzibilních pastech (viz kapitola 2.2.1).  

Tabulka 8.5 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku 

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Stav Vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS 

1 790 922 1,8 

5,6 ± 0,2 2 782 919 2,0 

Průměrná hodnota ± s 786 ± 4 921 ± 2 1,9 ± 0,1 

TZ 800°C/4h/vakuum 

1V 801 932 2,6 

6,2 ± 1,0 
2V 794 924 2,3 

3V 827 954 1,7 

Průměrná hodnota ± s 807 ± 14 937 ± 13 2,2 ± 0,4 

TZ 800°C/4h/vodík 

1H 774 900 2,7 

10,2 ± 0,4 
2H 795 912 2,3 

3H 793 924 3,0 

Průměrná hodnota ± s 787 ± 9 912 ± 10 2,7 ± 0,3 

Obrázek 8.25 Srovnání přímek,  

které reprezentují sklon křivek 

deformačního zpevnění  
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Slitina ve výchozím stavu dosahovala střední hodnoty meze kluzu 786  4 MPa, meze 

pevnosti 921  2 MPa a tažnosti 1,9 %. Hodnoty pevnostních vlastností jsou mírně nižší, než 

předepsané hodnoty pro předlité zkušební vzorky, nicméně tyto odchylky patrně souvisí 

s tepelnou úpravou, rozměrem tahových tyčí a rychlostí deformace, které byly v experimentu 

jiné, než je požadovaná tepelná úprava, rozměry vzorků a rychlost deformace pro ověřování 

požadovaných mechanických vlastností odlitků (viz kap. 6.2) a nebudou již dále 

komentovány. Tepelné zpracování ve vakuu vedlo k mírnému zvýšení pevnostních vlastností, 

průměrná hodnota meze kluzu vzrostla o cca 3 % a meze pevnosti o cca 2 %, o cca 16 % se 

zvýšila rovněž tažnost. Tepelným zpracováním ve vodíku nedošlo ke změně hodnoty meze 

kluzu a mez pevnosti se snížila o cca 1 %, průměrná hodnota tažnosti však byla vyšší o cca 

42 %, resp. o cca 22 % oproti vzorkům TZ ve vakuu. Pro větší názornost jsou všechny 

průměrné hodnoty srovnány graficky na obrázku 8.26. 

 
 Obrázek 8.26 Srovnání průměrných hodnot tahových charakteristik pro všechny tři stavy 

Tepelné zpracování ve vakuu vedlo ke zvýšení 

průměrné hodnoty mikrotvrdosti o cca 4 %, což 

koresponduje s nejvyšší mezí kluzu těchto 

vzorků. Nejnižší mikrotvrdost vykazovala 

struktura vzorků TZ ve vodíku, oproti vzorkům 

ve VS se průměrná hodnota snížila o necelé 2 %, 

nicméně hodnoty mikrotvrdosti vzorků ve VS 

vykazovaly vyšší rozptyl, tudíž lze tyto hodnoty 

považovat v zásadě za srovnatelné. Výsledky 

jsou srovnány v grafu na obrázku 8.27. 

 

Mikrostrukturní rozbor  

Po tahové zkoušce byly odebrány vzorky pro rozbor mikrostruktury a EDS analýzu 

přítomných fází. Vzorky ve výchozím stavu vykazovaly výraznou dendritickou licí strukturu, 

která byla zdokumentována pomocí optického mikroskopu (obrázek 8.28a). Nicméně zde 

nebyly pozorovány významnější rozdíly ve velikosti nebo distribuci fáze γ´ v ramenech 

dendritů a mezidendritických prostorách. Dvoustupňové tepelné zpracování vedlo ke vzniku 

bimodální distribuce této fáze (obrázek 8.28b).  
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Procesy odmíšení v průběhu solidifikace vedly ke vzniku výrazných chemických 

heterogenit ve výsledné mikrostruktuře. V mezidendritických prostorách byly vyloučeny 

četné útvary eutektika  + . V oblastech eutektik, které utuhnuly jako poslední, vznikly 

hrubé částice fáze  nekoherentní s matricí γ. Dále byly v kovové matrici nehomogenně 

vyloučeny částice primárních karbidů typu MC, které obsahovaly proměnlivá množství 

silných karbidotvorných prvků: Ti, Nb a Ta. Tyto částice byly opět soustředěny převážně v 

mezidendritických prostorách a často dekorovaly hranice zrn. Karbidy situované v okolí 

eutektik byly drobnější a obsahovaly větší množství Nb a méně Ta. Výjimečně zde byla 

zaznamenána přítomnost karbonitridů náhodně vyloučených v matrici, které však nebyly ve 

struktuře příliš dobře patrné, neboť oproti primárním karbidům vykazovaly pouze mírně 

odlišný kontrast. Místy se vyskytovaly drobné mikrořediny (≤ 50 μm). REM snímky 

mikrostruktury jsou prezentovány na obrázku 8.29, kde při zobrazení ve zpětně odražených 

elektronech (BEI) odpovídá bílý kontrast primárním MC karbidům, karbonitrid s mírně 

tmavším kontrastem je na obrázku 8.29a označen šipkou. Dále pak na obrázku 8.29 b 

odpovídá světle šedý kontrast větším částicím fáze γ´ a tmavě šedý matrici. 

 
Obrázek 8.28 a) Výrazná dendritická struktura (OM) 

                       b) REM snímek bimodální distribuce fáze γ´ (SEI, leptáno elektrolyticky) 

  
Obrázek 8.29 REM snímky mikrostruktury (BEI): a) rozložení MC karbidů, karbonitrid označen 

šipkou (leptáno chemicky), b) detail rozložení karbidických fází v okolí eutektika (leptáno 

elektrolyticky) 

Na obrázku 8.30a je uveden detailní REM snímek mikrostruktury mezidendritických 

oblastí, přítomné fáze byly identifikovány pomocí EDS mikroanalýzy a jsou zde označeny 

čísly. Průměrné semikvantitativní chemické složení jednotlivých fází je uvedeno v tabulce 8.6 

v hmotnostních i atomárních %. Do tabulky bylo zahrnuto rovněž průměrné složení 
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karbonitridů a analýza označená „bloky MC karbidů“ odpovídá průměrnému složení 

primárních karbidů nehomogenně vyloučených v matrici.  

Hranice zrn byly dekorovány většími částicemi fáze γ´(č. 3 na obrázku 8.30b), které 

byly obohaceny o Cr na úkor menšího obsahu Ti. Dále se na hranicích zrn vyskytovaly MC 

karbidy a velmi jemné řetízky fáze bohaté Cr se zvýšeným obsahem Mo, které místy tvořily 

spojitý film. Vzhledem k velikosti částic výrazně pod 1 μm je nutné jejich analýzu považovat 

pouze za orientační a není tedy zařazena v tabulce. Nejlépe viditelné byly tyto řetízky na 

metalografických vzorcích ve vyleštěném stavu na obrázku 8.30c, kde mají tmavý kontrast. 

Chemickým leptáním se tyto drobné částice nepodařilo dostatečně zviditelnit, jak je patrné 

z obrázku 8.30d. Tato fáze nebyla přesně identifikována. Na základě informací autorů článku 

[158] by se však s největší pravděpodobností mělo jednat o karbidy M23C6, případně boridy, 

či jejich kombinaci. Ve struktuře vzorků po tepelném zpracování, se tyto jemné řetízky jevily 

mírně výraznější, nejvýraznější pak po TZ ve vodíku. Jiné významnější změny mikrostruktury 

TZ vzorků, z hlediska chemického složení a distribuce vyloučených fází, nebyly zjištěny. 

   
Obrázek 8.30 REM snímky: a) Rozložení a označení fází v okolí eutektika (BEI, elektrolyticky 

leptáno). Řetízky fází vyloučených na hranicích zrn: b) v BEI, leptáno elektrolyticky, c) v BEI 

ve vyleštěném stavu, d) v SEI, leptáno chemicky 

Tabulka 8.6 Výsledky EDS analýzy  

Hmotnostní % 

Označení N Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

Karbonitridy 8,32 2,76 40,74 1,56 0,28 2,78 8,47 2,31 25,66 7,14 

Bloky MC karbidů   

 
24,23 1,67 0,45 3,06 18,48 4,95 36,91 10,26 

1 (fáze γ´ - eutektikum)  5,68 8,42 4,13 5,11 71,08 1,28 0,51 2,38 1,43 

2 (karbidy v okolí eutektik)  

 
24,34 1,26 0,53 3,24 34,49 4,26 25,25 6,63 

3 (fáze γ´ - hranice zrn)  5,83 6,50 6,56 5,12 68,18 1,23 0,80 3,61 2,17 

Atomární % 

Označení N Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

Karbonitridy 30,87 5,31 44,19 1,56 0,25 2,46 4,73 1,25 7,37 2,02 

Bloky MC karbidů   

 
45,66 2,89 0,68 4,71 17,94 4,66 18,41 5,04 

1 (fáze γ´ - eutektikum)  11,67 9,75 4,40 4,81 67,15 0,76 0,29 0,73 0,43 

2 (karbidy v okolí eutektik)  

 
42,77 2,04 0,76 4,65 31,27 3,74 11,75 3,04 

3 (fáze γ´ - hranice zrn)  12,13 7,62 7,09 4,88 65,27 0,74 0,47 1,12 0,66 

Poznámka: Do analýzy nebyl zahrnut uhlík. 
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Na povrchu zkušebních tahových tyčí ve VS byla na metalografických vzorcích 

v podélném řezu pozorována deformovaná vrstva materiálu (obrázek 8.31a), která vznikla 

patrně obráběním dodaných zkušebních odlitků při výrobě tahových tyčí. Tepelné zpracování 

ve vodíku i ve vakuu vedlo k eliminaci této deformované vrstvy (obrázek 8.31b). 

Deformovaná povrchová vrstva mohla být jednou z příčin nižší tažnosti vzorků ve VS oproti 

vzorkům TZ ve vakuu. S nižší tažností také souvisí i nižší mez pevnosti těchto vzorků, což 

vyplývá z povahy tahového diagramu této slitiny (zpevnění téměř lineárně narůstá až do 

lomu). 

  

Obrázek 8.31 Okraj tahových vzorků v podélném řezu: a) deformace povrchu po obrábění (VS)  

b) povrchová vrstva po TZ, struktura bez deformace (REM - SEI, leptáno elektrolyticky) 

V mikrostruktuře vodíkovaných vzorků (po tahové zkoušce) byly místy pozorovány 

protnuté a částečně posunuté částice fáze γ´ po průchodu dislokací, jak je zobrazeno na 

obrázku 8.32, v němž červená šipka označuje směr působení tahového napětí a zelená šipka 

ukazuje na protnuté částice. Tento efekt u vzorků ve VS a po TZ ve vakuu nebyl pozorován, 

docházelo zde spíše ke zvětšení vzdálenosti 

mezi částicemi a ke vzniku sekundárních 

trhlin po hranicích zrn, jejichž výskyt byl 

v těchto vzorcích vyšší a zároveň byly řádově 

větší, než ve vzorcích vodíkovaných.  

 

Fraktografie 

Na lomových plochách vzorků vodíkem nesycených převládal kvazištěpný lom 

(obrázek 0.33a), štěpný na primárních karbidických částicích, jamkový na částicích fáze γ´ 

rovnoměrně rozptýlených v matrici γ. Nebyly shledány významnější rozdíly mezi vzorky 

ve VS a vzorky TZ ve vakuu. Vliv tepelného zpracování ve vodíku vedl k obdobným změnám 

charakteru lomových porušení jako v předchozích experimentech, ovšem v mnohem menším 

rozsahu, jednalo se spíše o změny místního charakteru. Lomové plochy vodíkovaných vzorků 

σ Obrázek 8.32 Detailní REM snímek částic 

fáze γ´ ve vodíkovaném vzorku,  

(SEI, chemicky leptáno) 



82 
 

vykazovaly větší zastoupení křehkého stupňovitého lomu (obrázek 0.33b), který byl na 

vzorcích vodíkem nesycených pozorován pouze ojediněle. Nejvýraznější byly tyto změny 

v osách dendritů, na obrázku 0.33c je zobrazena lomová plocha na ose dendritů vzorků 

nevodíkovaných a na obrázku 0.33d na ose dendritů vzorku vodíkovaných. Při bližším 

přiblížení je zde patrná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´, v nevodíkovaných 

vzorcích byly pozorovány hlubší protažené důlky (obrázek 0.33e), zatímco ve vzorcích 

vodíkovaných byly tyto důlky mělké a stupňovité (obrázek 0.33f). Rovněž karbidické částice 

primárních MC karbidů se jevily na lomových plochách nevodíkovaných vzorků méně 

popraskané, než u vzorku vodíkovaných (obrázek 0.34). Na  všech vzorcích byly místy 

pozorovány drobné řediny, jejich výskyt byl však minimální a jejich rozměry byly menší než 

50 μm. 

  

 

  

Obrázek 8.33 Fraktografické snímky lomových ploch vzorků: a), c), e) nevodíkovaných,  

b), d), f) vodíkovaných 
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8.5 IV. Etapa 

Tahová zkouška  

Materiál, z něhož byly zhotoveny vzorky pro tahovou zkoušku, byl dodán ve stavu 

shodném se zpracováním finálních výrobků, kdy před tepelným zpracováním byly zkušební 

odlitky podrobeny procesu HIP (viz kapitola 6.2). Vzorky byly rozděleny, stejně jako 

v předchozí etapě (III.), do tří skupin: výchozí stav (VS), tepelné zpracování ve vakuu (TZ 

vakuum) a TZ v atmosféře plynného vodíku (TZ vodík). Dva vzorky z každého stavu byly 

ponechány pro studium vlivu rychlosti deformace na změnu charakteristik získaných tahovou 

zkouškou, srovnání je uvedeno na konci této části v kapitole 8.5.1. Na všech ostatních 

vzorcích byla tahová zkouška provedena při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. Příslušné 

tahové diagramy jsou prezentovány na obrázku 8.35 (a, b, c). Na obrázku 8.35d jsou srovnány 

tahové diagramy pro vybrané vzorky z každého stavu, z nichž je patrné, že křivky 

jednotlivých stavů vykazují poněkud odlišný průběh. 

Jak již bylo řečeno, daná slitina netvoří krček a průběh deformačního zpevnění 

v rozmezí od meze kluzu do meze pevnosti lze považovat za lineární. Sklon křivky 

deformačního zpevnění je tedy možno, obdobně jako v předchozí etapě (viz kap. 8.4), 

zjednodušeně modelovat pomocí přímky, určené na základě bilineárního konstitutivního 

vztahu. Z tahových dat všech vzorků byly odečteny hodnoty napětí σ na dvou pozicích 

poměrného prodloužení εp (0,002 a 0,02) a z průměrných hodnot pro jednotlivé stavy 

materiálu byly vypočteny směrnice k lineární závislosti napětí na deformaci. Výsledné přímky 

závislosti σ = k ∙ εp, jejichž sklon udává míru deformačního zpevnění, jsou srovnány v grafu 

na obrázku 8.36. Z tohoto grafu je zřejmé, že TZ v atmosféře vodíku vedlo i v tomto případě 

k poklesu míry deformačního zpevnění v oblasti plastické deformace oproti vzorkům ve VS, 

resp. stavu TZ ve vakuu.  

Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro všechny vzorky jsou shrnuty 

v tabulce 8.7, ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) v hmotnostních ppm. 

Průměrné naměřené množství vodíku bylo pro všechny stavy slitiny srovnatelné s předchozí 

etapou experimentu (III.) a obsah vodíku ve vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný 

oproti vzorkům ve výchozím stavu. Tepelným zpracováním ve vakuu nedošlo ke snížení 

obsahu vodíku, což napovídá, že vodík byl i v tomto případě patně vázán v silných 

Obrázek 8.34 Částice MC karbidů na lomech vzorků: a) nevodíkovaných, b) vodíkovaných 
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ireverzibilních pastech. Tento předpoklad podporuje zjištění, že ani během deformace při 

tahové zkoušce a následném dělení nedošlo k významnému snížení jeho množství ve struktuře 

vodíkovaných vzorků. Ze zbytků slitiny po obrábění tahových tyčí byly nařezány a 

navodíkovány tři vzorky o hmotnosti do 1 g, v nichž byl bezprostředně po vodíkování 

naměřen obsah vodíku 11,5 ± 0,8 hm. ppm. 

 

Obrázek 8.35 Tahové diagramy pro vzorky: a) ve výchozím stavu (VS), b) po tepelném zpracování ve 

vakuu (TZ vakuum), c) po tepelném zpracování ve vodíku (TZ vodík), d) srovnání vybraných vzorků 

všech tří stavů 

Obrázek 8.36 Srovnání přímek,  

jež reprezentují sklon křivek 

deformačního zpevnění 
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Tabulka 8.7 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku 

Stav Vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS 

1 761 922 2,3 

5,7 ± 0,3 2 753 916 2,4 

Průměrná hodnota ± s 757 ± 5 919 ± 3 2,4 ± 0,1 

TZ 800°C/4h/vakuum 

1V 756 935 2,9 

6,8 ± 1,1 
2V 767 983 3,6 

3V 750 946 3,9 

Průměrná hodnota ± s 758 ± 7 955 ± 21 3,5 ± 0,4 

TZ 800°C/4h/vodík 

1H 764 947 5,2 

10,6 ± 0,7 
2H 767 910 4,1 

3H 753 900 4 

Průměrná hodnota ± s 761 ± 6 919 ± 20 4,4 ± 0,5 

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Slitina ve výchozím stavu dosahovala střední hodnoty meze kluzu 757  5 MPa, meze 

pevnosti 919  3 MPa a tažnosti 2,4 %. Oproti etapě III. je hodnota meze kluzu o cca 30 MPa 

nižší a tažnost se zvýšila o cca 0,5 %, hodnota meze pevnosti se v podstatě nezměnila. 

Tepelné zpracování ve vakuu vedlo k mírnému zvýšení meze pevnosti o cca 4 %, o cca 45 % 

se zvýšila rovněž tažnost, mez kluzu se prakticky nezměnila. Tepelným zpracováním ve 

vodíku rovněž nedošlo k významnějšímu zvýšení meze kluzu a průměrná hodnota meze 

pevnosti se nezměnila, průměrná hodnota tažnosti však byla vyšší o cca 83 %, resp. o cca 

28 % oproti vzorkům TZ ve vakuu. Pro větší názornost jsou všechny průměrné hodnoty 

srovnány graficky na obrázku 8.37. 

 
Obrázek 8.37 Srovnání průměrných hodnot tahových vlastností pro všechny tři stavy 

Tepelné zpracování ve vakuu vedlo ke zvýšení 

průměrné hodnoty mikrotvrdosti o cca 5 %, 

nejnižší mikrotvrdost vykazovala struktura vzorků 

TZ ve vodíku, oproti vzorkům ve VS se snížila o 

cca 1 %. Výsledky jsou srovnány v grafu na 

obrázku 8.38. 
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Mikrostrukturní rozbor   

Izostatické zhutňování odlitků, které předcházelo tepelnému zpracování na jakost, 

vedlo k úplné eliminaci mikropórů a eutektik. Dendritická licí struktura, zdokumentována 

pomocí optického mikroskopu na obrázku 8.39a, byla oproti struktuře vzorků předchozí 

III. etapy méně výrazná. Dvoustupňové tepelné zpracování vedlo ke vzniku bimodální 

distribuce fáze γ´ homogenně vyloučené v matrici. Tyto částice, zobrazené na obrázek 8.39b, 

byly celkově poněkud větší, než ve struktuře vzorků předchozího experimentu. Rozdíly ve 

velikosti nebo distribuci fáze γ´ v ramenech dendritů a mezidendritických prostorách nebyly 

pozorovány. 

V kovové matrici byly dále nehomogenně vyloučeny částice primárních karbidů typu 

MC ve formě bloků, které obsahovaly proměnlivá množství silných karbidotvorných prvků: 

tantalu, niobu a titanu. Tyto částice byly soustředěny převážně v mezidendritických 

prostorách a často dekorovaly hranice zrn. Dále bylo v kovové matrici vyloučeno poměrně 

velké množství náhodně situovaných karbonitridů. Na obrázku 8.40 jsou prezentovány REM 

snímky mikrostruktury zobrazené ve zpětně odražených elektronech, kde bílý kontrast 

odpovídá MC karbidům, světle šedý kontrast odpovídá větším částicím fáze γ´, tmavě šedý 

matrici a částice s černým kontrastem na obrázku 8.40a je karbonitrid. Většina MC karbidů 

vykazovala dvojí kontrast, jejich středové oblasti byly mírně tmavší a byly bohatší Nb. 

Přítomné fáze byly identifikovány pomocí EDS mikroanalýzy a průměrné semikvantitativní 

chemické složení jednotlivých fází je uvedeno v tabulce 8.8 v hmotnostních i atomárních %. 

Obrázek 8.40 REM snímky mikrostruktury: a) rozložení MC karbidů a karbonitridu v objemu 

matrice, b) rozložení MC karbidů na hranicích zrn (BEI, leptáno elektrolyticky) 

Obrázek 8.39 Snímky mikrostruktury vzorků ve VS: a) dendritická licí struktura (OM),  

b) REM snímek bimodální distribuce částic fáze γ´ (SEI, leptáno elektrolyticky) 
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Tabulka 8.8 Výsledky EDS analýzy  

Hmotnostní % 

Název N Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

Karbonitridy 14,07 0,79 60,64 0,99 0,30 2,17 4,06 0,56 13,27 3,15 

MC karbidy 
  

24,85 1,52 0,51 3,51 26,14 4,50 31,43 7,54 

Fáze γ´ 
 

5,49 5,86 7,86 5,24 67,88 1,04 0,88 3,28 2,47 

Atomární % 

Název N Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

Karbonitridy 40,16 1,16 50,64 0,76 0,20 1,48 1,75 0,23 2,93 0,69 

MC karbidy 
  

44,76 2,52 0,74 5,14 24,19 4,06 15,02 3,55 

Fáze γ´ 
 

11,47 6,90 8,52 5,01 65,18 0,63 0,52 1,02 0,76 

Poznámka: Do analýzy nebyl zahrnut uhlík. 

Na hranicích zrn byly opět vyloučeny jemné řetízky fází bohatých Cr a s mírně 

zvýšeným obsahem Mo, jež mají na REM snímcích tmavý kontrast (obrázek 8.41). Tyto 

řetízky se jevily nejvýraznější ve struktuře vzorků tepelně zpracovaných ve vodíku. Z liniové 

analýzy, uvedené v grafech na obrázku 8.41 nad příslušnými REM snímky každého stavu, je 

patrná změna intenzity koncentrace (k) Cr (červená křivka), Ni (modrá křivka) a Mo (zelená 

křivka) na hranici zrn, kterou v grafech prezentuje zelená svislá čára. Nejvyšší koncentrace Cr 

i Mo na hranicích zrn byla pozorována ve struktuře vodíkovaných vzorků. Intenzity 

koncentrace C a B byly velmi malé a jejich změny byly takřka nepatrné. Jiné významnější 

změny mikrostruktury TZ vzorků, z hlediska chemického složení a distribuce vyloučených 

fází, nebyly zjištěny.  

 

Na povrchu vzorků ve VS byla, obdobně jako v předchozím experimentu, pozorována 

deformovaná vrstva materiálu, která vznikla patrně obráběním odlitků při výrobě zkušebních 

tyčí pro tahovou zkoušku. Tepelné zpracování ve vodíku i ve vakuu vedlo k eliminaci této 

Obrázek 8.41 Liniová analýza přes hranici zrn v mikrostruktuře vzorků: a) ve VS, b) po TZ ve vakuu,  

c) po TZ ve vodíku (BEI, vyleštěno) 
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deformované vrstvy, která mohla být jednou z příčin nižší tažnosti, a s tím spojené nižší 

pevnosti (viz komentář v etapě III.), vzorků ve VS oproti vzorkům TZ ve vakuu.  

Dále byly pozorovány změny morfologie částic fáze γ´ bezprostředně pod lomovou 

plochou přetržených zkušebních tahových tyčí v podélném řezu. Tyto změny souvisí 

s plastickou deformací působením tahového napětí a korespondují se změnou tažnosti 

jednotlivých stavů vzorků. Na obrázku 8.42 jsou zobrazeny REM snímky částic fáze γ´ pod 

lomovou plochou vzorků ve VS a po TZ ve vakuu, kde deformace částic není významná. 

Naproti tomu pod lomovou plochou vodíkovaných vzorků byly částice místy značně 

deformované. Na obrázku 8.43a, kde jsou částice fáze γ´ částečně odleptané, je možno 

pozorovat výrazné skluzové pásy. Na obrázku 8.43b, kde jsou částice fáze γ´ zviditelněny 

elektrolytickým leptáním, jsou patrné jejich zubaté okraje, které jsou důsledkem posunutí 

rovin po průchodu dislokací při deformaci. Červená šipka v obrázcích naznačuje směr 

působení tahového napětí. 

    

Obrázek 8.42 Morfologie částic fáze γ´ těsně pod lomem tahových tyčí: a) ve VS b) po TZ ve vakuu  

(SEI, leptáno chemicky) 

 

    

Obrázek 8.43 Morfologie částic fáze γ´ těsně pod lomem vodíkovaných tahových tyčí naleptaných:  

a) chemicky, b) elektrolyticky (SEI) 

V mikrostruktuře vzorků ve VS a po TZ ve vakuu byl také pozorován větší výskyt 

sekundárních trhlin po hranicích zrn, které byly zároveň řádově delší, než ve vzorcích 

vodíkovaných.   

σ 

σ 
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Fraktografie 

Na lomových plochách vzorků vodíkem nesycených zcela převládal kvazištěpný lom 

(obrázek 8.44a), kvazištěpný jamkový na částicích fáze γ´ rovnoměrně rozptýlených v matrici 

γ a štěpný na karbidických částicích. Detail porušení na částicích fáze γ´ je zobrazen na 

obrázku 8.44b. Nebyly shledány významnější rozdíly mezi vzorky ve VS a vzorky TZ ve 

vakuu, lomy však celkově vykazovaly houževnatější charakter, než v předchozím 

experimentu. 

  
Obrázek 8.44 Lomová plocha vzorků nevodíkovaných: a) kvazištěpný lom, b) detail porušení na 

částicích fáze γ´ 

Tepelné zpracování ve vodíku vedlo pouze k lokálním změnám charakteru porušení. 

Především v okrajových oblastech lomových ploch byl místně pozorován přechod od 

kvazištěpného ke štěpnému stupňovitému lomu, což je zachyceno na obrázku 8.45a. Na 

detailním snímku na obrázku 8.45b je viditelná změna charakteru porušení na částicích 

fáze γ´. Jsou zde patrné velmi mělké důlky, kde částice fáze γ´ jsou porušeny transkrystalicky 

rovinným lomem a olemovány jemně vytaženou matricí. Křehký stupňovitý lom byl 

pozorován rovněž v osách dendritů vodíkovaných vzorků (obrázek 8.46a), na detailním 

snímku na obrázku 8.46b jsou na transkrystalicky porušených částicích fáze γ´ viditelné 

jemné stupňovité linie. Rovněž karbidické částice primárních MC karbidů se jevily na 

lomových plochách nevodíkovaných vzorků méně popraskané, než u vzorku vodíkovaných, 

obdobně jako ve všech předchozích etapách experimentu (obrázek 8.47).  

  
Obrázek 8.45 Lomová plocha vzorků vodíkovaných: a) přechod kvazištěpného lomu na křehký 

stupňovitý, b) malé mělké důlky na částicích fáze γ´ 
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Obrázek 8.46 Charakteru porušení v osách dendritů vodíkovaných vzorků: a) stupňovitý lom,  

b) detail porušení na částicích fáze γ´ 

  
Obrázek 8.47 Částice primárních MC karbidů na lomové ploše vzorku: a) nevodíkovaného,  

b) vodíkovaného 

8.5.1 Srovnání tahových charakteristik při klesající rychlosti deformace 

Dále byl studován vliv rychlosti deformace na změnu tahových vlastností slitiny. Byly 

studovány všechny tři stavy slitiny, na jejichž základě byla následně možná predikce vlivu jak 

samotného TZ, tak vlivu TZ ve vodíku na změny pevnostních a plastických vlastností dané 

slitiny. Vzhledem k nedostatku zkušebních vzorků bylo zkoušeno pouze po jednom vzorku 

z každého stavu při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 a po jednom vzorku z každého stavu při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1. Množství vodíku ve všech zkoušených stavech bylo 

obdobné, jako u vzorků hodnocených v textu výše při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. 

Při vyšší rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 dosahovala slitina ve výchozím stavu 

hodnoty meze kluzu 810  MPa, meze pevnosti 923 MPa a tažnosti 5,3 %. Tepelné zpracování 

ve vakuu vedlo ke snížení meze kluzu o cca 2 % a zvýšení meze pevnosti o cca 5 %, tažnost 

se zvýšila o cca 22 %. Tepelné zpracování ve vodíku vedlo ke snížení meze kluzu a zvýšení 

meze pevnosti shodně o cca 2 %, hodnota tažnosti byla vyšší o cca 26 %. Pro větší názornost 

jsou všechny hodnoty srovnány graficky na obrázku 8.48. Pokud srovnáme pouze 

charakteristiky stanovené na tahových tyčích v TZ stavech, je možno vysledovat, že TZ ve 

vodíku nevedlo k  ovlivnění meze kluzu, zatímco mez pevnosti byla mírně nižší (o cca 3 %), 

což by mohlo signalizovat jistou nižší míru deformačního zpevnění, neboť tažnost se 

významně nezměnila, resp. byla o cca 3 % vyšší. Ovšem vzhledem k počtu hodnocených 
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vzorků a rozptylů hodnot meze pevnosti (± cca 20 MPa) a tažnosti (± cca 0,5 %) zjištěných 

při zkoušení za rychlosti deformace o řád nižší, nelze toto zjištění považovat za významné a 

lze konstatovat, že zvýšené množství vodíku ve slitině se za této rychlosti deformace 

neprojevilo žádnou významnější změnou hodnocených tahových charakteristik.  

  

Obrázek 8.48 Srovnání tahových charakteristik slitiny ve VS, po TZ ve vakuu a TZ ve vodíku při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 

Při nižší rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 dosahovala slitina ve výchozím stavu 

hodnoty meze kluzu 743  MPa, meze pevnosti 895 MPa a tažnosti 3,3 %. Všechny tyto 

hodnoty jsou nižší, než při zkoušení za předchozí vyšší rychlosti deformace, což potvrzuje, že 

tato má na vlastnosti slitiny hodnocené tahovou zkouškou významný vliv. Tepelné zpracování 

ve vakuu vedlo ke snížení meze kluzu o cca 3 %, rovněž mez pevnosti se mírně snížila o cca 

1 % a tažnost se zvýšila o cca 9 %. Tepelné zpracování ve vodíku naopak vedlo ke zvýšení 

meze kluzu o cca 3 % a rovněž meze pevnosti o cca 2 %, hodnota tažnosti byla vyšší o cca 

6 %. Pro větší názornost jsou všechny hodnoty srovnány graficky na obrázku 8.49. Pokud 

opět srovnáme pouze charakteristiky stanovené na tahových tyčích v TZ stavech, je možno 

vysledovat, že TZ ve vodíku vedlo ke  zvýšení meze kluzu o cca 7 %, meze pevnosti o 

cca  4 %, kdežto tažnost se snížila o cca 3 %. Za významnější projev zvýšeného množství 

vodíku ve slitině lze považovat pouze zvýšení meze kluzu, neboť hodnoty této charakteristiky 

zjištěné při rychlosti deformace o řád nižší nevykazovaly větší rozptyl pro žádný ze 

zkoušených stavů (max. ± 7 MPa). Snížení plasticity není významné. 

  

Obrázek 8.49 Srovnání tahových charakteristik slitiny ve VS, po TZ ve vakuu a TZ ve vodíku při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 

Na obrázku 8.50 je uvedeno srovnání změn tahových charakteristik v závislosti na 

rychlosti deformace v rozmezí 2,5 ∙ 10-5 až 2,5 ∙ 10-3 s-1 pro vzorky: a) ve VS, b) po TZ ve 
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vakuu, c) po TZ ve vodíku a hodnoty tahových charakteristik jsou shrnuty v tabulce 8.9. 

Z grafů je patrné, že u vzorku ve výchozím stavu a po tepelném zpracování ve vakuu, 

docházelo se snižující se rychlostí deformace k postupnému snižování meze kluzu, zatímco 

nejnižší tažnost byla zaznamenána při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. S nižší rychlostí 

deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 se tažnost mírně zvýšila pro vzorky TZ ve vakuu a výrazněji pak pro 

vzorky ve VS, kdy již byl patrně částečně eliminován vliv povrchové deformační vrstvy na 

tuto charakteristiku. Zcela jinak se projevovaly vzorky slitiny TZ ve vodíku. Vliv zvýšeného 

obsahu vodíku ve struktuře se projevil postupným snižováním tažnosti slitiny se snižující se 

rychlostí deformace, zatímco hodnoty meze kluzu a meze pevnosti jsou při obou nižších 

rychlostech v zásadě shodné a při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 se obě meze mírně zvýšily. 

 

Fraktografie 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že zvýšené množství vodíku v objemu slitiny 

mělo při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 na tahové vlastnosti jen nepatný vliv, což je 

v souladu se zjištěním fraktografické analýzy, kdy ani na lomových plochách vzorků TZ ve 

vodíku nebyly pozorovány významnější změny. Naproti tomu na lomových plochách 

přetržených tahových tyčí při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 se zvýšený obsah vodíku 
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Obrázek 8.50 Srovnání změny tahových charakteristik v závislosti na rychlosti deformace v rozmezí 

2,5 ∙ 10-5 až 2,5 ∙ 10-3 s-1  pro vzorky: a) ve VS, b) po TZ ve vakuu, c) po TZ ve vodíku 

Tabulka 8.9 Tahové charakteristiky 

 Stav 
Rychlost 

deformace [s-1] 
Rp0.2 

[Mpa] 
Rm 

[Mpa] 
A [%] 

VS 

2,5 ∙ 10-3 801 923 5,3 

2,5 ∙ 10-4 757 919 2,5 

2,5 ∙ 10-5 743 895 3,3 

TZ vakuum 

2,5 ∙ 10-3 785 968 6,5 

2,5 ∙ 10-4 758 955 3,5 

2,5 ∙ 10-5 719 885 3,6 

TZ vodík 

2,5 ∙ 10-3 782 942 6,7 

2,5 ∙ 10-4 761 919 4,4 

2,5 ∙ 10-5 766 916 3,5 
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v objemu slitiny projevil obdobnými změnami charakteru porušení jako při rychlosti 

deformace o řád nižší (2,5 ∙ 10-4 s-1). Nejvýraznější změny charakteru porušení byly 

pozorovány především v osách dendritů, na obrázku 8.51a je zobrazena lomová plocha na ose 

dendritů vzorku nevodíkovaného a na obrázku 8.51b osa dendritů vzorku vodíkovaného. Při 

větším zvětšení je zde zřejmá změna charakteru porušení na částicích fáze γ´, 

v nevodíkovaných vzorcích byly pozorovány důlky hlubší a mírně protažené (obrázek 8.51c), 

zatímco ve vzorcích vodíkovaných byly důlky velmi mělké (obrázek 8.51d).  

    

     

Obrázek 8.51 Změna charakteru porušení v osách dendritů vzorku nevodíkovaného (a, c) oproti 

vodíkovanému (b, d) 

Povrchy tahových tyčí  po tahové zkoušce  

REM studiu byly podrobeny také povrchy tahových zkušebních tyčí TZ ve vakuu a ve 

vodíku přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 a 2,5 ∙ 10-5 s-1. Při obou rychlostech 

deformace byly pozorovány rozdíly mezi vzorky vodíkovanými a nevodíkovanými, rozdíly 

v morfologii povrchů byly rovněž zaznamenány mezi oběma rychlostmi deformace. 

Na površích tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 byly 

místně pozorovány deformační skluzové pásy, které se vzájemně křížily. Oblasti s viditelnými 

deformačními pásy byly na vzorcích TZ ve vakuu soustředěny spíše v blízkosti lomu, kdežto 

na vzorcích TZ ve vodíku byly viditelné po celé délce vzorku. Hlavní skluzovou rovinou v fcc 

slitinách je rovina {111}, mírně odlišný sklon skluzových pásů na povrchu vzorků TZ ve 

vodíku oproti TZ ve vakuu pravděpodobně nesouvisí s působením vodíku, ale spíše s odlišnou 

orientací krystalů v pozorovaném místě. Na vzorcích TZ ve vakuu byly skluzové pásy méně 
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výrazné, s rovnoměrnými rozestupy mezi jednotlivými liniemi v obou směrech (obrázek 

8.52a). Oproti tomu na vzorcích TZ ve vodíku byly skluzové pásy výraznější, četnější a 

nerovnoměrně rozložené (obrázek 8.52b) a místně zde vznikaly ostré „zubaté“ trhlinky 

(obrázek 8.53a). Na obrázku 8.53b je v BEI zobrazeno iniciační místo trhliny (černý kontrast) 

v místě protnutí skluzových pásů. Červená šipka v obrazcích označuje směr působení 

tahových napětí. Obdobný mechanismus vzniku trhlin na povrchu tahových vzorků niklové 

superslitiny sycené vodíkem byl popisován v práci [159], a také v dalších pracích [107; 

113; 160] je tento mechanismus zmiňován.  

    
Obrázek 8.52 Deformační skluzové pásy na povrchu přetržených tahových tyčí: a) TZ ve vakuu,  

b) TZ ve vodíku (SEI, rychlost deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1) 

     
Obrázek 8.53 Povrchy přetržených tahových tyčí TZ ve vodíku: a) ostrá „zubatá“ trhlina (SEI),  

b) iniciační místo vzniku trhliny (BEI); rychlost deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 

Na površích tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 nebyly 

deformační skluzové pásy pomocí REM viditelné (zřejmě byly velmi jemné a nevýrazné, což 

může souviset i s nižší tažností vzorků), byly zde patrné pouze stopy po obrábění. Na povrchu 

vzorku TZ ve vodíku se v prohlubních po obráběcím nástroji vyskytovaly četné trhliny, které 

mají na obrázku 8.54a černý kontrast. Při bližším pohledu na ohraničenou oblast jsou na 

obrázku 8.54b viditelné vzájemně rovnoběžné trhliny s ostrými mírně „zubatými“ okraji. 

Naproti tomu na povrchu vzorku TZ ve vakuu se trhliny vyskytovaly minimálně (obrázek 

8.54c), jediná drobná trhlina na zobrazené ploše je zvětšena na obrázku 8.54d. Toto zjištění je 

v souladu s tvrzeními v kapitole 4.6, že způsob obrábění má vliv na odolnost materiálu vůči 

σ 

σ 
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vodíkové křehkosti (HE). Je zřejmé, že i drobné rýhy mohou být iniciátory trhlin vzniklých za 

přispění vodíku a zvyšovat tak náchylnost obrobené komponenty k HE. 

   

    
Obrázek 8.54 Povrchy tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5∙10-5 s-1:  

a), b) vodíkovaných; c), d) nevodíkovaných ,(SEI) 

Rozložení  deformačních  polí při rychlosti deformace 2,5∙10-3 s -1 

Deformace na povrchu zkušebních tahových tyčí v průběhu tahové zkoušky byla 

snímaná vysokorychlostní kamerou a vyhodnocena metodou digitální obrazové korelace 

(DIC) pomocí softwaru Vic 2D. Z obrázku 8.55 je patrné rozložení napěťově deformačních 

polí těsně před porušením tahových tyčí nevodíkovaných (TZ vakuum) a vodíkovaných (TZ 

vodík). Vzhledem k barevné škále od modré (nejnižší deformace) až po červenou (nejvyšší 

deformace) je při srovnání vzorků nevodíkovaných (obrázek 8.55a) a vodíkovaných 

(obrázek 8.55b) zřejmé, že s vyšším množstvím vodíku v objemu materiálu docházelo 

k lokalizaci nejvyšší deformace v okolí následného lomu, na rozdíl od vzorku 

nevodíkovaného, kde byla deformace rozložená nerovnoměrně a její lokální hodnoty byly 

nižší (viz příslušné barevné stupnice). Obrázky přetržených tyčí jsou umístěny pod 

příslušnými grafy.  

σ 
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Obrázek 8.55 Rozložení deformačních polí na povrchu tahových tyčí: a) TZ ve vakuu, b) TZ ve vodíku 

8.6 Shrnutí a diskuze výsledků III. a IV. etapy  

Mechanické vlastnosti slitiny ve výchozím stavu určené tahovou zkouškou za 

pokojové teploty u uvedených strukturních modifikací slitiny III. a IV. etapy nevykazovaly 

velké rozdíly. Izostatické zhutňování odlitků (IV. etapa), které předcházelo tepelnému 

zpracování na jakost, vedlo k homogenizaci struktury a eliminaci drobných mikropórů a 

eutektik, což se projevilo pouze mírným snížením meze kluzu a malým zvýšením tažnosti při 

zachování stejné úrovně meze pevnosti.  

Průměrné naměřené množství vodíku bylo pro všechny stavy slitiny srovnatelné 

v obou etapách zkoušení a obsah vodíku ve vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný 

oproti vzorkům ve výchozím stavu. Tepelným zpracováním ve vakuu nedošlo ke snížení 

obsahu vodíku, což napovídá, že vodík byl patrně vázán v silných ireverzibilních pastech. 

Tento předpoklad podporuje zjištění, že ani během deformace při tahové zkoušce a následném 

dělení vzorků určených pro měření obsahu vodíku nedošlo k významnému snížení jeho 

množství ve struktuře vodíkovaných vzorků. Nicméně oproti vzorkům předchozí tavby (etapa 

I. a II.) bylo naměřené množství vodíku ve struktuře mnohem nižší, a to jak ve stavu 

výchozím, tak především po TZ v atmosféře plynného vodíku. 

Vzhledem k odhalení deformované povrchové vrstvy na tahových tyčích ve výchozím 

stavu v důsledku obrábění, která byla zřejmě dominantní příčinou nižší tažnosti těchto vzorků, 

se dále omezíme pouze na srovnání následně tepelně zpracovaných tahových tyčí, kde byla 

tato vrstva eliminována. Zvýšený obsah vodíku v objemu slitiny se v obou experimentech 

projevil zvýšením tažnosti (při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1) vodíkovaných vzorků 

průměrně o 22 % v III. etapě, resp. o 28 % ve IV. etapě. Zvýšení tažnosti bylo spojeno 

s mírně nižší hodnotou mikrotvrdosti a významným snížením míry zpevnění, což značí, že 

k porušení došlo při nižší hodnotě napětí.  

V mikrostruktuře vodíkovaných vzorků (po tahové zkoušce) byly místy, především 

bezprostředně pod lomovou plochou, pozorovány částice fáze γ´ deformované protnutím a 

částečným posunutím rovin po průchodu dislokací. Tento efekt plastické deformace částic 

fáze γ´ dislokacemi byl pozorován, byť v poněkud větším rozsahu, u niklové superslitiny o 

obdobném chemickém složení v práci [161] ovšem při teplotě 650°C a nikoli při teplotě 

před porušením 

porušená tyč 

před porušením 

porušená tyč 

εx εx 
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pokojové. Bylo pozorováno, že dochází k výrazným smykovým posunům v deformovaných 

částicích fáze γ´ jejich protínáním párem dislokací a/2 <110>. Pro tento způsob deformace 

koherentních částic je potřebné vyšší napětí, proto je obvykle pozorováno až při vyšších 

teplotách. Zdá se pravděpodobné, že vodík může snížit napětí potřebné pro protnutí těchto 

koherentních částic a usnadnit rovinný skluz na rovinách {111}.  

Na površích tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 byly 

místně pozorovány deformační skluzové pásy, které se vzájemně protínaly na odlišných 

rovinách {111}. Na vzorcích TZ ve vodíku byly skluzové pásy výraznější, četnější a 

nerovnoměrně rozložené a místně zde vznikaly ostré „zubaté“ trhlinky, které iniciovaly 

v místě protínání skluzových pásů. Obdobný mechanismus vzniku trhlin na povrchu vzorků 

niklové superslitiny sycené vodíkem byl popisován v práci [159] a  je zmiňován také 

v dalších pracích [107; 113; 160]. Výraznější nerovnoměrně rozložené skluzové pásy a nižší 

míra zpevnění bývá spojována s teorií vzniku vodíkové křehkosti (HE) mechanismem HELP 

[43] (teorie vzniku HE jsou popsány v kapitole 2.5). V tomto případě ovšem termín zkřehnutí 

není tak úplně na místě, neboť ten je obvykle spojován se snížením plastických vlastností 

zjištěných tahovou zkouškou. Nicméně pečlivá detailní fraktografická analýza určité lokální 

projevy zkřehnutí odhalila.  

Přestože vodíkované vzorky vykazovaly vyšší plasticitu, byla na lomových plochách 

lokálně pozorována obdobná změna porušení jako v II. etapě. Nejvýraznější změny byly 

pozorovány v osách dendritů na částicích fáze γ´, kde houževnatý jamkový lom, pozorovaný 

ve vzorcích TZ ve vakuu, přecházel na lom křehký stupňovitý s rovinným transkrystalickým 

porušením částic. Také primární karbidické částice, které jsou klasifikovány jako silné 

ireverzibilní vodíkové pasti (viz kapitola 2.2), byly na lomových plochách vodíkovaných 

vzorků viditelně více popraskané, obdobně jako v předchozích experimentech.  

Ze srovnání vlivu rychlosti deformace na projevy působení vodíku ve IV. etapě 

vyplynulo, že tažnost vodíkovaných vzorků se s nižší rychlostí deformace poměrně významně 

snižovala, zatímco mez kluzu se v zásadě neměnila. Což je v kontrastu se vzorky 

nevodíkovanými, kde se tažnost při rychlosti deformace o řád  nižší (2,5 ∙ 10-5 s-1) v podstatě 

nezměnila, ale snížila se mez kluzu. Také projevy zkřehnutí na lomových plochách 

vodíkovaných vzorků se při nižší rychlosti deformace jevily výraznější a na povrchu 

přetržených tahových tyčí byly pozorovány četné trhliny, které se tvořily ve stopách po 

obráběcím nástroji. Toto zjištění dokládá, že i drobné rýhy mohou být iniciátory trhlin 

vzniklých za přispění vodíku a zvyšovat tak náchylnost obrobené komponenty k vodíkové 

křehkosti, což je v souladu s tvrzeními uvedenými v kapitole 4.6, tedy že způsob obrábění má 

vliv na odolnost materiálu vůči vodíkové křehkosti. Tyto výsledky je však nutno brát s jistou 

rezervou, neboť při rychlosti deformace o řád nižší (10-5) a vyšší (10-3) byl hodnocen vždy jen 

jeden vzorek od každého stavu slitiny a bylo by potřebné toto chování ověřit. 

  



98 
 

8.7 Studium deformované struktury 

Ve snaze o detailnější pochopení působení vodíku ve slitině IN 738LC byla struktura 

po deformaci u vybraných vzorků z I. a IV. etapy zkoušení dále studována pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie. Ve struktuře vodíkovaných vzorků I. etapy byl obsah vodíku 

několikanásobně vyšší, než obsah vodíku naměřený ve struktuře vodíkovaných vzorků 

IV. etapy. Vyšší obsah vodíku v etapě I. vedl ke zvýšení meze kluzu a značnému snížení 

plasticity (IE = 73 %) vodíkovaných vzorků. Nižší obsah vodíku v etapě IV. vedl naopak ke 

zvýšení plasticity (o cca 28 % oproti vzorkům TZ ve vakuu), které bylo doprovázeno nižší 

mírou deformačního zpevnění vodíkovaných vzorků. 

Struktura byla sledována na tenkých fóliích vyrobených metodou FIB (viz kap. 7.4). 

Nevýhodou tohoto způsobu přípravy byla značná povrchová poškození preparátu (především 

vodíkovaných vzorků) způsobená iontovým odprašováním (obrázek 8.56 a, b), která se přes 

veškerou snahu o optimalizaci přípravy nepodařilo zcela eliminovat, a dislokační substruktura 

byla tedy obtížně identifikovatelná. Příprava tenké fólie z vodíkovaných vzorků se navíc 

ukázala být značně obtížná, neboť při finálním ztenčování se preparát vlivem vnitřního pnutí, 

souvisejícího se zvýšeným obsahem vodíku ve struktuře, začal prohýbat, ztenčování bylo 

nerovnoměrné a docházelo místní destrukci preparátu (obrázek 8.56c). Nicméně se nakonec 

podařilo problémy alespoň částečně eliminovat a připravit pozorovatelné vzorky. 

   
Obrázek 8.56 Povrchová poškození preparátů vodíkovaných vzorků: a) I. etapy, b) IV. etapy;  

c) destrukce preparátu vodíkovaného vzorku 

Dislokační substruktura 

Úplné dislokace v uspořádané struktuře (L12) fáze γ´ mají dvakrát větší Burgersův 

vektor než dislokace v fcc mřížce matrice γ, proto se nazývají superdislokace [162]. 

Superdislokace a <110>, které jsou tvořeny párem dislokací a/2 <110>, čímž snižují 

elastickou energii kolem svého jádra, se pohybují po rovinách {111}. Pro svůj snazší pohyb 

se musí rozštěpit na parciální dislokace, mezi nimiž jsou další vrstevné chyby. Toto lze 

pozorovat na snímcích nevodíkovaných vzorků na obrázcích 8.57 a 8.58a, kde je viditelná 

velmi hustá dislokační síť. Zvýšený obsah vodíku vedl k odlišnému uspořádání dislokací 

patrným na obrázku 8.58b, kde byly pozorovány páry dislokací zakotvených v částicích 

fáze γ´. Zdá se pravděpodobné, že vodík zvyšuje energii vrstevné chyby a brzdí štěpení 

dislokací a/2 <110> na parciální dislokace. Obdobný vliv vodíku na deformační chování 

uspořádané struktury L12 byl pozorován také v práci Losertové [33] v binární i legované 

slitině Ni3Al. Vodík v tomto intermetaliku také zvyšoval kritické skluzové napětí a mez 

kluzu. 
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Obrázek 8.57 Zobrazení dislokační struktury ve světlém poli ve vzorku nevodíkovaném TZ ve vakuu: 

 a) vysoká hustota dislokací, b) detail dislokací ve fázi γ´(IV. etapa) 

  
Obrázek 8.58 Zobrazení dislokační struktury ve světlém poli ve vzorku: a) nevodíkovaném,  

b) vodíkovaném (I. etapa) 

Přítomnost cizích atomů zvyšuje energii jakékoliv plošné poruchy a vysoké energie 

plošných poruch posunují oblast anomálie (nárůst meze kluzu s růstem teploty) intermetalika 

Ni3Al k nižším teplotám [162]. Obdobné chování vykazují rovněž superslitiny zpevněné touto 

intermetalickou fází (γ´). Nicméně v těchto slitinách je působení vodíku mnohem složitější, 

neboť je ovlivněno kontroverzním chováním matrice γ a zpevňující fáze γ´. Předpokládá se, 

že preferenční poloha vodíku v částicích γ´, vzhledem k vyšší rozpustnosti vodíku v této fázi 

[46], může redukovat smykové napětí v matrici γ a může ovlivnit hodnoty přírůstků napětí 

spojených s protnutím částic a/nebo jejich obcházením Orowanovým mechanismem.  Na 

základě srovnání výsledku práce Brass a kol. [46] u monokrystalické slitiny se strukturou po 

rozpouštěcím žíhání (plně γ) a stárnutou (γ + γ´) vyplynulo, že vodík zvyšuje lokalizaci 

plasticity především v matrici γ, kde usnadňuje rovinný skluz dislokací na rovinách {111}.  

Dominantní mechanismus působení vodíku ve slitině IN 738LC, která obsahuje 

objemový podíl fáze γ´ zhruba 45 – 50 %, bude tedy závislý na mnoha faktorech. Hlavními 

σ 
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faktory se jeví obsah vodíku v objemu slitiny a rychlost deformace. Pomocí TEM byly ve 

struktuře vodíkovaných vzorků IV. etapy pozorovány výrazné, nerovnoměrně rozložené 

skluzové pásy na rovinách {111} (obrázek 8.59 a, b), což je v souladu s jejich výskytem na 

povrchu přetržených tahových tyčí. Páry dislokací zakotvených v částicích fáze γ´ jsou 

zobrazeny na obrázku 8.59c. Protože vrstevné chyby typu APB (antiphase boundary -

antifázová hranice), které jsou mezi nimi, představují poměrně velkou překážku pro pohyb 

dalších párů dislokací v této fázi, může docházet k protínání částic [163]. Tímto způsobem 

deformované částice byly pozorovány ve struktuře vodíkovaných vzorků (obrázek 8.59d). Dle 

Vorontsova [163] je pro protínání částic párem dislokací s APB nutné pouhých 10 % 

teoretického smykového napětí ve srovnání s pohybem parciálních dislokací s vrstevnými 

chybami.  

        

        

Obrázek 8.59 TEM snímky vodíkovaných vzorků: a) skluzové pásy zobrazeny v tmavém poli,  

b) skluzové pásy zobrazeny ve světlém poli, c) zakotvené dislokace ve fázi γ´ zobrazeny ve světlém poli; 

d) SEM snímek v SEI protnutých a posunutých částic fáze γ´ zde odleptaných (červená šipka udává 

směr tahového napětí)  

  

σ 
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Mikrostruktura 

Mikrostruktura vzorku ve výchozím stavu (I. etapa) je zobrazena ve STEM 

(skenovacím) módu na obrázku 8.60a, kde černý kontrast odpovídá karbidické fázi typu MC, 

světlé šedé jsou částice fáze γ´ a tmavě šedý kontrast znázorňuje matrici γ, šipka označuje 

směr působení tahového napětí. Ve vzorku po tepelném zpracování ve vodíku byly poblíž MC 

karbidu pozorovány ve STEM módu částice bohaté Cr (obrázek 8.60b – červený kruh), což je 

patrné z rtg. mapy distribuce Cr. Jedná se pravděpodobně o karbidy M23C6 vyloučené v 

důsledku TZ. Primární MC karbidy jsou při vysokých teplotách nestabilní a v průběhu 

exploatace dochází k jejich rozpouštění za vzniku karbidů M23C6 (případně M6C, které však 

nebývají v této slitině pozorovány). Nicméně k tomuto jevu obvykle dochází (při dané teplotě 

800°C), až po delších časových intervalech než čtyři hodiny [164]. Výraznější řetízky těchto 

fází vyloučených na hranicích zrn vodíkovaných vzorků, byly pozorovány ve všech etapách 

zkoušení. 

 
Obrázek 8.60 Zobrazení struktury ve STEM módu vzorku: a) nevodíkovaného, b)vodíkovaného, rtg. 

mapa rozložení Cr v oblasti částic označených červeným kruhem  

Otevřenou otázkou také zůstává změna chemického složení karbidických fází 

vyloučených na hranicích zrn v mikrostruktuře vodíkovaných vzorků oproti nevodíkovaným 

v I. etapě zkoušení. Je pravděpodobné, že vlivem difuzních pochodů aktivovaných tepelným 

zpracováním ve vodíkové atmosféře může docházet k chemickým reakcím mezi karbidy, 

eventuálně mezi dalšími fázemi, tuhým roztokem a přítomným vodíkem. Hranice zrn na 

vzorcích v dodaném stavu byly dekorovány řetízky karbidů M23C6 bohatých Cr, které se 

jevily v případě vodíkovaných vzorků výraznější. Rovněž jejich chemické složení určené 

pomocí EDS analýzy se poněkud lišilo, vykazovaly zvýšený obsah Mo a snížený obsah Cr 

oproti vzorkům nevodíkovaným. Zda bylo toto chování obdobné i u ostatních strukturních 

modifikací slitiny se nepodařilo ověřit, neboť částice karbidů M23C6 byly velmi jemné, a 

jejich přesnější identifikace byla mimo možnosti EDS analýzy v objemných vzorcích. 

Studium změn v těchto fázích pomocí TEM se tedy jeví velmi vhodné a bude předmětem 

dalšího výzkumu, v prvé řadě bude ovšem nutné odladit přípravu tenkých fólií. 

 

Rtg. mapa Cr 
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8.8 Celkové srovnání a diskuze – etapy I. a II. versus etapy III. a IV. 

Při porovnání výsledků je třeba brát v úvahu, že v etapě I. a II. byly studovány vzorky 

pocházející z jedné tavby a v etapě III. a IV. byly studovány vzorky pocházející z jiné tavby, 

přičemž vzorky z etapy I. vykazovaly poměrně vysoký podíl licích vad a struktura vzorků II. 

etapy byla degradovaná v důsledku vysokoteplotní expozice během procesu HIP.  

Základním rozdílem v chování vzorků I. a II. etapy na straně jedné a vzorků III. a IV. 

etapy na straně druhé je skutečnost, že v I. a II. etapě vedl zvýšený obsah vodíku ve slitině 

z pohledu mechanických vlastností ke zvýšení meze kluzu a k poklesu tažnosti. Mez pevnosti 

vodíkovaných vzorků vzrostla jen u vzorků etapy I., zatímco v etapě II. vedlo vodíkování u 

meze pevnosti k poklesu. V obou etapách, tj. jak v etapě I. i II., byl již ve výchozím stavu ve 

slitině poměrně vysoký podíl vodíku (8-29 hm. ppm), který vodíkováním významně vzrostl až 

k hodnotám přesahujícím 100 hm. ppm, a to zejména u vzorků etapy II. 

Naproti tomu u vzorků z etapy III. a IV. vedlo vodíkování k poklesu míry 

deformačního zpevnění v oblasti plastické deformace a k určitému nárůstu tažnosti. Přitom 

obsah vodíku byl ve výchozím stavu a ve stavu po TZ ve vakuu v zásadě podobný (hodnoty 

okolo 6 hm. ppm), tedy mnohem nižší než u vzorků v etapě I. a II. Sycení slitiny vodíkem, 

provedené dle stejného režimu jako v předchozích etapách, zde vedlo k nárůstu obsahu 

vodíku jen na hodnoty okolo 11 hm. ppm, což je mnohem méně než u vzorků z etapy I. a II. 

Stručně lze tedy konstatovat, že z pohledu mechanických vlastností vyvolal vodík u 

vzorků I. a II. etapy spíše makroskopické zpevnění spojené s poklesem tažnosti, zatímco u 

vzorků III. a IV. etapy vyvolal vodík spíše změkčení spojené naopak se zvýšením tažnosti. 

Přitom z fraktografického pohledu byly u vzorků všech etap pozorovány převážně projevy 

spojované s vodíkovým zkřehnutím, tj. zvýšený podíl křehkého porušení, v případě tvárného 

porušení pak mělčí jamky za přítomnosti vodíku apod. 

Z hlediska seriózního přístupu k vědecko-výzkumné práci je nutné konstatovat, že 

tento rozdíl působí v jistém smyslu jako paradox a diskutované závěry v rámci disertační 

práce se nepodařilo zcela doložit průkaznými a nezpochybnitelnými výsledky. V tomto 

případě je možné nabídnout jen několik hypotéz. 

Jak bylo uvedeno v rešeršní části této práce (kapitoly 3. a 4.), u mnoha superslitin bylo 

za spolupůsobení vodíku různými autory pozorováno snížení plasticity, přičemž hodnoty 

meze kluzu nebyly obvykle příliš ovlivněny, případně byly mírně zvýšeny nebo sníženy 

v závislosti na podmínkách zkoušení, tepelném zpracování a struktuře konkrétní superslitiny. 

V některých případech byl zaznamenán mírný stupeň změkčení, ovšem neplatí to obecně  

[6; 43]. Z pohledu fraktografického pak byly většinou pozorovány ty projevy, které bývají 

často spojovány se zkřehnutím. Všeobecně je také známo, že byť se lokálně – v mikroměřítku 

– může uplatnit změkčení vyvolané vodíkem, z makroskopického hlediska může být stejně 

pozorováno zkřehnutí materiálu [97; 165]. V případě IHE (zkřehnutí vlivem vnitřního vodíku) 

pak byla míra poklesu plasticity a citlivosti superslitin k vodíkové křehkosti (HE) významně 

ovlivněna celkovým množstvím vodíku ve slitině, kdy se náchylnost k IHE snižovala s 

klesající koncentrací vodíku [111; 116; 125], avšak zvýšení plasticity na základě zvýšení 

tažnosti nebylo nikde prezentováno. Autoři ovšem většinou pracovali se slitinami tvářenými 

s nižšími podíly zpevňujících intermetalických fází, případně slitinami monokrystalickými 
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s vysokým podílem zpevňující fáze γ´. Odlévané polykrystalické slitiny se středním obsahem 

fáze γ´, jako je slitina našeho zájmu, nebyly ve vztahu k IHE studovány nebo nebyla data 

publikována v dostupné literatuře.  

V našem případě byly studovány dvě tavby vyrobené s odstupem několika let, přičemž 

v první tavbě, využité v I. a II. etapě řešení disertační práce, bylo pozorováno velké množství 

licích vad. Zvýšený výskyt licích vad měl velmi pravděpodobně za následek absorpci 

vysokého množství vodíku během sycení vodíkem a částečně lze výskytu těchto vad přisoudit 

i zvýšený podíl vodíku ve výchozím stavu. Během realizace tahových zkoušek mohlo 

docházet k uvolňování vodíku z licích vad (dutin), jak bylo popsáno v části 8.3. Uvolňování 

vodíku z dutin probíhalo až v průběhu tahové zkoušky, kdy bylo podpořeno existencí 

tahových napětí, a mohlo vést k vysokým lokálním heterogenitám v obsahu vodíku. Nelze 

také opominout vrubový účinek těchto vad. Jak bylo uvedeno v rešeršní části této práce, 

vykazují zkušební tyče opatřené vrubem, či s předpřipravenou trhlinou výrazně vyšší citlivost 

k HE než tahové tyče hladké. Tyto vady, jak bylo uvedeno, byly sice částečně eliminovány ve 

II. etapě procesem HIP, ale na druhé straně vedl tento proces ke vzniku mikrostruktury 

s částečně raftovou morfologii částic fáze γ, což je doprovázeno ztrátou jejich koherence 

s matricí γ [15]. Rozhraní těchto částic s matricí tak mohou představovat silnější vodíkové 

pasti a s ohledem na velký podíl rozhraní mezi nekoheretními částicemi γ a matricí tedy 

mohou akumulovat velké množství vodíku. Za těchto podmínek pak mohlo dojít k projevům 

typickým spíše pro HEDE (viz kapitola 2.5.2), byť lokálně nelze ani v tomto případě vyloučit 

uplatnění mechanismu HELP (viz kap 2.5.4). Tím lze vysvětlit, že za přítomnosti vodíku 

došlo ve studované superslitině v etapě I. i II. k makroskopickému zpevnění doprovázenému 

poklesem tažnosti, tzn. objevily se typické projevy vodíkové křehkosti.  

Ve vzorcích III. a IV. etapy byl výskyt licích vad minimální a struktura byla korektní, 

s tím může souviset, že také obsahy vodíku, jak ve výchozím stavu, tak po vodíkování byly 

mnohem nižší. V průběhu tahové zkoušky pak mohlo být rozložení vodíku v materiálu 

rovnoměrnější v porovnání s etapami I. a II. a mohlo dojít k projevům typickým pro HELP, 

včetně změkčení a zvýšení tažnosti. Nicméně, tomu ne zcela odpovídají výsledky analýzy 

dislokační substruktury (viz kapitola 8.7), kdy ve vodíkovaných vzorcích IV. etapy byla 

pozorována výraznější lokalizace skluzu, která by podle literárních údajů měla vést u většiny 

klasických materiálů spíše k projevům makroskopického zpevnění a k poklesu tažnosti [97]. 

Naproti tomu, za nesoulad výsledků nelze považovat to, že i u vzorků III. a IV. etapy byly 

z fraktografického hlediska nalezeny spíše projevy typické pro vodíkové zkřehnutí. Jak uvádí 

Richardson a kol. [165], mechanismus HELP je nejspolehlivěji identifikovatelný metodou 

transmisní elektronové mikroskopie, a to zejména při možnosti použití vodíku v komoře 

mikroskopu (in situ) a při možnosti aplikace mechanického zatěžování tenkých fólií. Jen 

v některých případech je mechanismus HELP identifikovatelný i na základě výsledků tahové 

zkoušky. Naproti tomu, výsledky analýzy lomových ploch prováděné ex post mohou být i 

v případě, kdy se prokazatelně uplatnil mechanismus HELP, podle Richardsona a kol. 

zavádějící. 
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9. Závěr 

Předložená disertační práce byla zaměřena na problematiku působení vodíku v 

superslitinách niklu, jež jsou určeny především pro vysokoteplotní aplikace v agresívních 

prostředích, a to i takových, z nichž může do materiálu pronikat vodík. Z teoretického rozboru 

vyplynulo, že i tyto odolné slitiny mohou vykazovat značnou náchylnost k degradaci 

mechanických vlastností vlivem vodíku, ovšem poznatky o chování vodíku v těchto 

strukturně složitých materiálech jsou vzhledem k jejich velké variabilitě stále značně omezené 

a jejich rozšíření je tedy velmi potřebné. Tato problematika se jeví velmi závažnou především 

vzhledem ke skutečnosti, že tyto slitiny jsou často používány ve velmi agresivních prostředích 

s potenciálním zdrojem vodíku, který může být následně významným faktorem urychlujícím 

degradaci těchto slitin. Proto hlavním cílem této práce bylo posoudit vliv vodíku na vlastnosti 

superslitiny tuzemské provenience IN 738LC, která zůstala stranou pozornosti studia 

působení vodíku v superslitinách niklu. Jednalo se úkol značně náročný a složitý, a je nutno 

konstatovat, že ne všechny závěry diskutované v rámci disertační práce se podařilo zcela 

nezpochybnitelně prokázat.  

V provedeném experimentu byl sledován vliv zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře 

dané slitiny na změny mechanických vlastností určených tahovou zkouškou, změny 

charakteru porušení a mikrostruktury. Byly studovány čtyři různé strukturní modifikace 

pocházející ze dvou odlišných taveb realizovaných v odstupu několika let. Z dosažených 

výsledků je možné ve vztahu k působení vodíků ve slitině IN 738LC vyvodit následující 

závěry.  

Sycení vodíkem vzorků první tavby (v I. a II. etapě) vedlo v důsledku poměrně 

velkého výskytu licích vad a degradované struktury k několikanásobnému zvýšení obsahu 

vodíku (až 105 hm. ppm). Naproti tomu struktura vzorků druhé tavby (III. a IV. etapa) byla 

korektní s minimálním výskytem licích vad a vodíkované vzorky vykazovaly jen velmi malý 

nárůst obsahu vodíku (cca 11 hm. ppm). Vliv vodíku na tahové charakteristiky jednotlivých 

taveb byl kontroverzní. Zvýšený obsah vodíku ve struktuře vzorků první tavby se projevil 

zvýšením smluvní meze kluzu a výrazným snížením tažnosti, kdežto u vzorků druhé tavby 

vedl k poklesu míry deformačního zpevnění v oblasti plastické deformace a k určitému 

zvýšení tažnosti. 

Z fraktografického pohledu byly u vzorků obou taveb, byť u druhé tavby v mnohem 

menším rozsahu, pozorovány převážně projevy spojované s vodíkovým zkřehnutím, tj. 

zvýšený podíl křehkého porušení, v případě tvárného porušení pak mělčí jamky za 

přítomnosti vodíku apod. Bloky primárních karbidů, které mohou působit jako koncentrátory 

napětí na rozhraní s matricí, byly na lomových plochách vodíkovaných vzorků obou taveb 

výrazně více popraskané. Karbidy jsou obecně považovány za silné ireverzibilní pasti a ve 

struktuře superslitin niklu pak mohou v důsledku zvýšeného pnutí vlivem nahromaděného 

vodíku tyto poměrně křehké fáze předčasně popraskat a iniciovat vznik trhlin. 

Studiem dislokační substruktury pomocí TEM byly ve vodíkovaných vzorcích 

odhaleny dislokace zablokované v částicích fáze γ´ a ve vzorcích druhé tavby pak také 

výrazné nerovnoměrně rozložené skluzové pásy na rovinách {111}, což svědčí o určité 

lokalizaci skluzu. Tato pozorování podporují myšlenku, že působení vodíku v matrici γ a 
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zpevňující intermetalické fázi γ´ je v určitém smyslu kontroverzní, a dominantní 

mechanismus působení vodíku ve slitině IN 738LC, která obsahuje objemový podíl fáze γ´ 

zhruba 45 – 50 %, tedy bude závislý na mnoha faktorech. Hlavními faktory se jeví obsah 

vodíku v objemu slitiny, vrubový účinek licích vad a rychlost deformace, přičemž vyšší 

náchylnost této slitiny k vodíkovému zkřehnutí byla zaznamenána při nižší rychlosti 

deformace.  

Z předložených experimentálních výsledků je možno vyvodit závěr, že zvýšený obsah 

vodíku ve struktuře má významný vliv na mechanické vlastnosti a změnu charakteru 

lomového porušení superslitiny IN 738LC.  

Zajímavou a otevřenou otázkou zůstává změna chemického složení jemných 

minoritních fází vyloučených na hranicích zrn za spolupůsobení vodíku, jejichž přesnější 

identifikace byla mimo možnosti EDS analýzy v objemných vzorcích. Studium změn těchto 

fází pomocí TEM se tedy jeví velmi vhodné a bude předmětem dalšího výzkumu. V prvé řadě 

bude ovšem nutné odladit přípravu tenkých fólií, jejichž příprava, především z vodíkovaných 

vzorků, se ukázala být velmi obtížná. 

Doporučením při směřování dalšího výzkumu je soustředit se na vzorky slitiny, které 

prošly před tepelným zpracováním na jakost procesem HIP (IV. etapa), neboť jejich 

homogenní mikrostruktura bez vlivu nekoherentních částic fáze γ´ je pro studium vlivu 

vodíku nejvhodnější. Pro přesnější stanovení působení vodíku v dané slitině by bylo účelné 

připravit dostatečný počet vzorků s odstupňovaným obsahem vodíku a tahovou zkoušku 

provést při různých rychlostech deformace jak na hladkých tyčích, tak na vrubovaných 

vzorcích s přesně definovanou velikostí vrubu. Pro pozorování dislokační substruktury se jeví 

vhodnější její studium při malých deformacích, kdy je hustota dislokací menší a jsou tedy 

lépe identifikovatelné. 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 

Označení Jednotka Popis 

A % hodnota tažnosti 

AH  % hodnota tažnosti vodíkovaných vzorků 

AIDE 
 

adsorpcí indukované dislokační emise (Adsorption-induced 

dislocation emission) 

APB 
 

antifázová hranice (antiphase boundary) 

aγ'  m mřížkový parametr zpevňující fáze γ' (rovnice 1) 

aγ   m mřížkový parametr matrice γ (rovnice 1) 

bct 
 

mřížka tetragonální prostorově centrovaná (body-centered 

tetragonal) 

BEI 
 

zobrazení ve zpětně odražených elektronech 

CL  atomů/m3 koncentrace vodíku v jednotce objemu slitiny (rovnice 5) 

CMOD 
 

rozevření trhliny na povrchu tělesa 

CN  
počet 

míst/m3 
počet intersticiální míst v jednotce objemu slitiny (rovnice 5) 

D0  m2/s konstanta 

da/dt  m/s rychlost růstu trhliny 

DH m2/s difúzní koeficient vodíku 

DHeff m2/s efektivní difúzní koeficient vodíku 

DIC 
 

digitální obrazová korelace 

DTA  
 

diferenční termická analýza 

E GPa modul pružnosti v tahu 

Ea J/mol aktivační energie pro desorpci vodíku z pasti 

Eb  J/mol vazebná energie vodíku v pasti 

Ed  J/mol 
aktivační energie difúze pro běžné intersticiální polohy 

vodíku 

ED  J/mol aktivační energie pro difúzi vodíku (rovnice 7) 

ES  J/mol aktivační energie pro rozpustnost vodíku (rovnice 8) 

Et  J/mol aktivační energie přeskoku vodíku do pasti 

Eϕ  J/mol aktivační energie pro permeabilitu vodíku (rovnice 6) 

fcc 
 

mřížka kubická plošně centrovaná (face centred cubic) 

FIB  
 

fokusovaný iontový svazek (Focused Ion Beam) 

GCP 
 

intermetalické geometricky těsně uspořádané fáze 

(Geometrically Close-Packed) 

Hads  
 

atom vodíku adsorbovaný na povrchu kovového materiálu 

hcp 
 

mřížka hexagonální těsně uspořádaná (hexagonally close-

packed) 
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HE 
 

vodíková křehkost (Hydrogen Embrittlement) 

HEDE 
 

dekoheze vlivem vodíku (Hydrogen-enhanced decohesion) 

HEE 
 

vodíková křehkost vlivem prostředí (Hydrogen Environment 

Embrittlement ); 

HEE index - měřítko náchylnosti materiálu k HEE 

HELP 
 

vodíkem lokálně zvýšená plasticita (Hydrogen-enhanced 

localized plasticity) 

HIP 
 

izostatické zhutňování za tepla (Hot Isostatic Pressing) 

HRE 
 

zkřehnutí vlivem reakcí vodíku (Hydrogen-reaction 

embrittlement) 

HV 
 

tvrdost měřená podle Vickerse 

CHdif atomů/m3 obsah difúzního vodíku 

CHtot atomů/m3 celkový obsah vodíku 

IE % index zkřehnutí vlivem zvýšeného obsahu vodíku ve slitině 

IHE 
 

křehnutí vlivem vnitřního vodíku (Internal Hydrogen 

Embrittlement) 

K MPa∙m1/2 faktor intenzity napětí 

k MPa směrnice lineární závislosti napětí na deformaci (rovnice 20) 

k 
 

intenzita koncentrace prvku v liniové EDS analýze 

KC  MPa∙m1/2 faktor intenzity napětí pro nerovinnou deformaci 

KIC  MPa∙m1/2 faktor intenzity napětí pro rovinnou deformaci 

KIC(H) , KC(H)   MPa∙m1/2 faktory intenzity napětí naměřené v prostředí vodíku 

KTH  MPa∙m1/2 prahová hodnota faktoru intenzity napětí 

L12, D019  

D022, D024  
typ uspořádané struktury 

LME 
 

zkřehnutí vlivem tekutého kovu (Liquid-Metal 

Embrittlement) 

M 
 

obecně kovový prvek 

MC, M23C6 
 karbidické fáze, kde M je kovový prvek 

M6C, M7C3 
 

MHabs  
 

vodík absorbovaný do objemu kovu 

n - materiálová konstanta (rovnice 16) 

NTS MPa vrubová pevnost v tahu (Notched Tensile Strength ) 

Nv - střední koncentrace elektronových vakancí 

Nv
c  - kritická koncentrace elektronových vakancí 

p  MPa tlak vodíku (rovnice 16) 

PM 
 

prášková metalurgie 

QH hm. ppm obsah vodíku ve slitině 

R J/K∙mol molární plynová konstanta 
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RA, (Z) % kontrakce (Reduction of Area), (zúžení) 

REM  
 

rastrovací elektronová mikroskopie 

REM-FIB 
 

duální rastrovací elektronový mikroskop s fokusovaným 

iontovým svazkem 

Rm MPa mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 MPa smluvní mez kluzu 

S0  mol/m3∙Pa1/2 konstanta rozpustnosti vodíku v materiálu (rovnice 8) 

SEI 
 

zobrazení v sekundárních elektronech 

SFE J/m2 energie vrstevné chyby (Stacking Fault Energy) 

SH mol/m3∙Pa1/2 koeficient rozpustnosti vodíku (rovnice 8) 

STEM 
 

skenovací transmisní mód 

T K termodynamická teplota 

t s čas (rovnice 17) 

TCP 
 

intermetalické topologicky těsně uspořádané fáze 

(Topologically Close-Packed) 

TEM 
 

transmisní elektronová mikroskopie 

Tm °C teplota tání 

TSL 
 

technické specifikace pro materiály a přejímky 

TZ 
 

tepelné zpracování 

VS 
 

výchozí stav slitiny 

x m difúzní vzdálenost (rovnice 17) 

α  (MPa)n konstanta úměrnosti (rovnice 16) 

γ 
 

substitučně zpevněná matrice superslitin 

γ', γ'' 
 

koherentní zpevňující fáze superslitin 

δ, μ, σ, η 
 

nekoherentní fáze superslitin 

δ - mřížkový nesoulad (rovnice 1) 

εp, εp1, εp2 
 

poměrné prodloužení - plastické (rovnice 20) 

θtrap  - nasycenost pasti (rovnice 5) 

σ, σ1, σ2 MPa napětí (rovnice 20) 

ϕ0 mol/m∙s∙Pa1/2 konstanta permeability (propustnosti) vodíku (rovnice 6) 

ϕH mol/m∙s∙Pa1/2 koeficient propustnosti vodíku (rovnice 6) 
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