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1. ABSTRAKT 

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

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

 

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

KEY WORDS 

Cast nickel based super-alloys; Differential Thermal Analysis (DTA); temperatures of phase 
transformations; latent heats of phase transformations; phase analysis; scanning electron 
microscopy. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

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

Dílčí cíle: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Podrobná diskuze a interpretace všech experimentálně získaných výsledků. 

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

K dosažení hlavního cíle disertační práce, tj. „Studium vybraných termofyzikálních 
a termodynamických veličin slitin na bázi Ni“, bylo využito experimentálního zařízení pro 
termickou analýzu Setaram SETSYS 18TM [1] a metody diferenční termické analýzy (DTA). Jako 
experimentální materiál byly vybrány perspektivní niklové superslitiny IN 713LC, IN 738LC a 
IN 792-5A. 

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

3.1.1. Experimentální materiál 

Jako experimentální materiál byly vybrány tři lité niklové superslitiny s označením Inconel 713LC 
(IN 713LC), Inconel 738LC (IN 738LC) a Inconel 792-5A (IN 792-5A), které odpovídají úrovni 
tuzemského technologického prostředí i úrovni současných požadavků konstruktérů. Jedná se o 
typické materiály pro lopatky a další žárově namáhané části plynových turbín a turbodmychadel. Ve 
všech případech se jedná o komplexně legované, precipitačně vytvrditelné slitiny na bázi Ni. Tyto 
slitiny byly odlity standardní technologií ve slévárnách přesného lití v První brněnské strojírně 
Velká Bíteš, a.s. (PBS Velká Bíteš, a.s.) [2] a nebyly pro účely disertační práce tepelně zpracovány. 
Chemické složení všech studovaných niklových superslitin je uvedeno v tabulce 1 (hmotnostní 
procenta; hm. %) a tabulce 2 (atomová procenta; at. %).  

Tab. 1 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (hm. %) 

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

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

Slitina
Koncentrace prvků (hm. %)

 
Tab. 2 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (at. %) 

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

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

Slitina
Koncentrace prvků (at. %)

 
3.1.2. Experimentální zařízení a měřicí aparatura 

Pro experimentální měření termofyzikálních a termodynamických dat niklových superslitin byl 
využíván laboratorní systém SETARAM Setsys 18TM [1], obr. 1, který je umístěn na Katedře 
fyzikální chemie a teorie technologických procesů, VŠB – TU Ostrava. Zařízení Setsys 18TM je 
vybaveno elektrickou válcovou pecí s grafitovým topným tělesem pracujícím v rozmezí od teploty 
okolí až do +1600 °C (s odpovídajícím regulačním termočlánkem, měřicí tyčí  a chladicím médiem 
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by bylo možné provádět měření v rozsahu od –50 °C až  do 1750 °C). Rychlost ohřevu a 
ochlazování vzorků při analýze lze nastavit v rozsahu 0 °C/min – 99 °C/min (vysoké rychlosti 
ochlazování lze dosáhnou s lepším chladicím zařízením – kapalným dusíkem, v disertační práci 
byla jako chladicí médium pece používaná voda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K měření teplot a tepel fázových transformací byla použita měřicí tyč TG/DTA typu S (S − type rod 
Pt/PtRh 10 %), která umožňuje měřit v rozsahu teplot +20 °C až + 1600 °C. Pro zajištění co 
nejčistší inertní atmosféry kolem vzorku, je používán inertní argon o čistotě 6N, který je před 
vstupem do aparatury ještě přečišťován na čistotu 99,999999 % pomocí čisticího zařízení Getter. 
Aktivní část čisticího zařízení pracuje na principu chemisorpce „škodlivých“ plynů. Čisticí zařízení 
umožňuje průchod inertním plynům, ale molekuly ostatních plynů (O2, N2, H2O a další) jsou 
sorbovány slitinou na bázi Zr, V a Fe. K systému SETSYS je také napojen okruh s inertním 
argonem 99,999 %, který tvoří inertní atmosféru grafitového topného tělesa pece.  

3.1.3. Experimentální podmínky DTA − analýz niklových superslitin 

Pro účely disertační práce byly vybrány niklové superslitiny IN 713LC [3−7], IN 738LC [3, 7−9, 
10−13] a IN 792-5A [7, 9, 14−17]. Všechny slitiny byly dodány První Brněnskou strojírnou, Velká 
Bíteš, a.s. (PBS Velká Bíteš, a.s.). Ze slitiny IN 713LC byly PBS odlity 4 hladké tyče s kruhovým 
průřezem o průměru 4 mm a měrné délce cca 6 cm. V rámci disertační práce byla studována 
zkušební tyč s označením „1“. Slitina IN 738LC byla dodána rovněž ve tvaru hladké tyče s 
kruhovým průřezem o průměru 4 mm a měrné délce cca 7,5 cm. Tyč byla v PBS řezána a následně 
soustružena z jednoho kusu materiálu – konkrétně ze závěsu lopatky. Slitina IN 792-5A byla 
dodána ve tvaru nepravidelného obdélníku o rozměrech cca 5x4 cm, který byl řezán rovněž ze 
závěsu lopatky. Zkušební tyče nebyly tepelně zpracovány, tj. byly dodány ve stavu „as-received“. 
Pro účely měření metodou DTA s využitím laboratorního systému SETARAM Setsys 18TM byly na 

 

 
Obr. 1 Experimentální zařízení SETARAM Setsys 18TM:  

1 – váhový systém; 2 – měřicí tyč; 3 – korundová trubice; 4 – korundový kelímek s 
měřeným vzorkem; 5 – korundový kelímek pro srovnávací vzorek;  

6 – regulační termočlánek; 7  – grafitové topné těleso; 8 – izolační materiál,  
9 – primární vakuum; 10 – ochranná atmosféra vzorku (Ar > 99,9999 %);  

11 – ochranná atmosféra topného tělesa (Ar 99,999 %); 12 – okruh chladicí vody 
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VŠB – TU Ostrava ze všech tří studovaných slitin mechanicky připraveny (osoustruženy) tyčinky o 
konečném průměru 3 mm. Z takto připravených tyčinek byly nařezány válečky o průměru 3 mm a 
výšce 3 mm. Hmotnost každého vzorku (válečku) byla cca 150 − 200 mg. Z důvodu odstranění 
případných nečistot byly všechny vzorky niklových superslitiny před vlastním měřením na přístroji 
Setsys 18TM mechanicky obroušeny (odstranění otřepů) a ponořeny do roztoku acetonu za 
současného působení ultrazvuku. Před vlastní analýzou metodou DTA byl vzorek vždy zvážen 
s přesností na desetiny miligramů. Poté byl vložen do korundového (Al2O3) kelímku o objemu 
100 μl.  

Při všech analýzách prováděných v rámci disertační práce nebyl použit srovnávací vzorek − bylo 
měřeno s prázdným srovnávacím kelímkem, který plnil funkci srovnávacího vzorku. Oba kelímky 
(kelímek se vzorkem niklové superslitiny i prázdný srovnávací kelímek) byly pečlivě usazeny na 
termočlánek a měřicí tyč (S – type rod Pt/PtRh 10%) byla zasunuta do pecního prostoru. Pod oběma 
kelímky jsou na měřicí tyči umístěny tři termočlánkové spoje, které umožňují měření teplotních 
diferencí mezi měřeným vzorkem a prázdným kelímkem pro srovnávací vzorek. Pro přesné měření 
bylo nutné, aby měřicí tyč byla umístěna ve středu pece. Z tohoto důvodu bylo nutné před každou 
analýzou provést vyvážení vah, které se nachází v horní části přístroje Setsys 18TM. Přístroj byl poté 
uzavřen a pecní prostor byl před každou analýzou cca 15 minut proplachován inertním argonem 
(Ar > 99,9999%). Před spuštěním vlastních experimentů bylo nutné zapnout průtok chladícího 
média – vody. Posledním krokem přípravných experimentálních kroků je evakuace pecního 
prostoru a jeho opětovné napuštění interním plynem, v našem případě Ar > 99,9999%. Při vlastních 
DTA − analýzách byla udržována stálá dynamická atmosféra s průtokem argonu 2 litry/hodinu. 
Během prováděných experimentů byly vzorky všech studovaných slitin řízeně ohřívány rychlostmi 
1 °C/min, 5 °C/min, 10 °C/min, 20 °C/min v teplotním rozmezí 20 – 1450 °C, po dosažení teploty 
1450 °C (po natavení) byly vzorky řízeně ochlazovány uvedenými rychlostmi zpět k 20 °C. Vzorky 
slitin IN 713LC a IN 738LC byly kromě výše uvedených rychlostí řízeně ohřívány/ochlazovány 
rychlostí 50 °C/min.  

3.2.   Strukturní analýza Ni − superslitin 
Jedním z dílčích cílů disertační práce bylo provedení strukturních analýz vzorků všech studovaných 
niklových superslitin ve stavu „as−received“ (výchozí stav − VS) a rovněž ve stavu po 
DTA − analýzách. Vytvoření základních strukturních podkladů sloužilo ke zpřesnění popisu 
chování niklových superslitin během řízeného ohřevu/ochlazování výchozího materiálu (stav 
„as−received“) různými rychlostmi (1, 5, 10, 20, popř. 50 °C/min) v průběhu DTA − analýz. 
V závislosti na rychlosti řízeného ohřevu/ochlazování dochází ke změnám velikosti a množství 
těchto fází. Abychom mohli strukturní změny porovnat a vyhodnotit, bylo potřeba u všech 
studovaných slitin provést rovněž strukturní analýzu materiálu ve výchozím stavu (stav 
„as−received“), tj. ve stavu před DTA − analýzami.  

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

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

ochlazování vzorků (DTA − analýzy). 
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4. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE 

4.1.   Teploty fázových transformací 
Metody zkoumání fázových přeměn nejen niklových superslitin jsou založeny na využití změn 
převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury 
doprovázejí. Jejich cílem bývá obvykle určení teplotního rozmezí, v němž přeměna probíhá. 
K získávání termofyzikálních a termodynamických dat v oblasti fázových přeměn kovových 
systémů/slitin se uplatňují nejčastěji metody termické analýzy. Jak již bylo řečeno v teoretické části 
disertační práce, podstata termické analýzy spočívá ve sledování změn teploty, ke kterým dochází 
vybavením nebo pohlcením tepla při fázových přeměnách kovů nebo slitin při přechodu z tuhého do 
kapalného stavu a naopak. Tyto změny teploty není možno spolehlivě určovat z křivek chladnutí 
v souřadnicích teplota − čas, protože je-li fázová přeměna spojená s uvolněním/pohlcením malého 
latentního tepla (a to fázové přeměny zejména v tuhém stavu bývají), nedochází k výraznému 
zlomu na křivce chladnutí. Tento nedostatek dokáží odstranit metody DTA (Differential Thermal 
Analysis) a DSC (Differential Scanning Calorimetry), které jsou v dnešní době v oblasti výzkumu 
termofyzikálních a termodynamických dat nejen kovových systémů stále více využívány. Mezi 
přednosti metod DTA a DSC patří jejich relativní jednoduchost a poměrně dobrá cenová dostupnost 
měřicích zařízení. Pomocí těchto metod lze stanovit tyto veličiny [18−25]: 
o teploty fázových transformací (teploty fázových transformací v tuhém stavu, teploty likvidu a 

solidu, atd.) 
o latentní tepla fázových transformací – entalpie (tání, tuhnutí, atd.) 
o specifická tepla materiálů (tepelných kapacit) a jejich závislostí na teplotě. 

Všechny tyto veličiny (data) je možné získat z tzv. DTA (DSC) – křivek, které znázorňují tepelné 
efekty v průběhu lineárního ohřevu/ochlazování vzorků. V rámci disertační práce byly získány 
DTA křivky, které byly zaznamenávány a vyhodnocovány na počítači pomocí programu SETSOFT 
(podprogram „Processing“). Tento program byl dodán firmou SETARAM s přístrojem Setsys 18TM. 
Pro účely vyhodnocení a zpracování experimentálních dat byla, pro vyjádření DTA − křivek, 
zvolena v programu SETSOFT závislost tepelného toku v [µV] na teplotě ve [°C], obr. 2 a 3. Takto 
získané DTA − křivky vyjadřují tepelné efekty fázových transformací, přičemž plochy píků na 
DTA − křivkách jsou uváděny v [µV⋅s/mg]. Ze získaných DTA − křivek lze přímo vyhodnotit 
teploty fázových transformací a jim odpovídající plochy píků. Plocha píku při ohřevu indikuje 
množství tepla pohlceného vzorkem při tavení, u ochlazování dochází naopak k odevzdávání tepla 
vzorkem do okolí a plocha píku značí množství odevzdaného tepla.  

Obr. 2 DTA – křivka slitiny IN 713LC (ohřev 
10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 

Obr. 3 DTA – křivka slitiny IN 713LC (ochlazování 
10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 
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Příkladem grafického záznamu reálného vzorku niklové superslitiny jsou DTA − křivky na obr. 2 
(červená DTA – křivka) a obr. 3 (modrá DTA – křivka), znázorňující tepelné efekty fázových 
transformací při ohřevu/ochlazování vzorku slitiny IN 713LC. Tento vzorek byl ohříván z teploty 
20 °C na teplotu 1450 °C rychlostí ohřevu 10 °C/min, po dosažení teploty 1450 °C (po kompletním 
natavení) byl vzorek řízeně ochlazován stejnou rychlostí zpět k 20 °C.  

4.1.1. Slitina IN 713LC 

V této kapitole je věnována pozornost výsledkům experimentálních měření teplot fázových 
transformací niklové superslitiny IN 713LC metodou DTA. Všechny DTA – křivky získané při 
lineárním ohřevu/ochlazování vzorků slitiny IN 713LC všemi studovanými rychlostmi: 1, 5, 10, 20 
a 50°C/min jsou uvedeny na obr. 4 a 5. Ze získaných DTA − křivek byly odečteny teploty fázových 
transformací jak při režimu ohřevu, tak při ochlazování. Pro názornost a z důvodu lepšího 
posouzení vlivu rychlosti režimu ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací byly 
všechny vyhodnocené DTA – křivky slitiny IN 713LC uvedeny pro každý režim do jednoho 
společného zobrazení (obr. 4 – ohřev; obr. 5 – ochlazování).  
 

Obr. 4 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 713LC (ohřev 1, 5, 10, 20 a 50 °C/min) 

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

Slitina IN 713LC byla podrobena kromě běžně používaných rychlostí ohřevu/ochlazování, také 
řízenému ohřevu/ochlazování  rychlostí 50 °C/min. U takto extrémní rychlosti dochází ke splynutí, 
překrývání některých „sousedících“ píků a tím ke snížení možnosti určení charakteristických teplot 
fázových transformací. Teploty odečtené z DTA − křivek při řízeném ohřevu/ochlazování rychlostí 
50 °C/min jsou u slitiny IN 713LC v tabulkách 3 a 4 uvedeny, ale nebyly do níže popsané 
extrapolace zahrnuty. Teploty fázových transformací slitiny IN 713LC byly u režimu ohřevu 
odečítány zleva → doprava a u ochlazování zprava → doleva.  

V průběhu řízeného ohřevu byly stanoveny následující teploty fázových transformací (tabulka 3): 
Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´, Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění 
fáze γ´, Tγ´,solvus – konečná teplota rozpouštění fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), TS,1 (Tγ/γ´,S) 
– počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) − 
konec intervalu teploty solidu (konečná teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TMC – teplota úplného 
rozpuštění karbidů MC, TL – teplota likvidu.  

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

Tab. 3 Transformační teploty slitiny IN 713LC pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ohřev (IN 713LC) 

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

[°C/min] [°C] 

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

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

Při vyhodnocování teplot fázových transformací byly všechny teploty korigovány na teploty tání 
standardních kovů. V nízkoteplotní oblasti (do 1100 °C) byla pro korekci teplot použita teplota tání 
čistého zlata (Au 5N), ve vysokoteplotní oblasti (nad 1100 °C) čistého niklu (Ni 5N). Všechny 
získané hodnoty teplot fázových transformací byly v rámci disertační práce extrapolovány 
na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování, označeny „0 (vyp.)“ a uvedeny v tabulkách 3 a 4. 
Vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na teploty fázových transformací může být vyjádřen 
následujícím vztahem (1): 

BrATt +⋅=                                                                        (1) 
kde Tt je teplota transformace [°C], r je rychlost ohřevu/ochlazování [°C/min], A a B jsou konstanty. 

Tab. 4 Transformační teploty slitiny IN 713LC pro různé rychlosti ochlazování 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ochlazování (IN 713LC) 

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

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tγ´,E 

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

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

Na základě experimentálních výsledků a extrapolace byl z DTA – křivek získaných během řízeného 
ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 713LC patrný vliv rychlosti ohřevu/ochlazování na 
posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 4 a tabulky 3 byl pozorován posun téměř 
všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu směrem k vyšším hodnotám se vzrůstající 
rychlostí ohřevu. Největší posun byl pozorován u teploty Tγ´,P (teplota vrcholu píku odpovídající 
rozpouštění fáze γ´). U teplot Tγ´,S a TS,2 byl pozorován opačný trend – zvyšující rychlost snižovala 
teplotu fázové transformace. Teploty TS,1 a TMC nebyly rychlostí ohřevu téměř ovlivněny. 
Z hlediska technické praxe je jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací 
niklových superslitin teplotní interval mezi teplotami Tγ´,solvus a TS,1, který je obecně označován jako 
„okno tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window). Rychlost ohřevu neměla podstatný vliv na 
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šíři tohoto intervalu, z experimentálně získaných teplot nebyl pozorován vliv rychlosti ohřevu. Šíře 
intervalu teplot byla 40±4 °C. Chapman [18] uvádí šíři tohoto intervalu mezi 0 až 71 °C.  

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

Z tabulky 4 a obr. 5 je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech měřených 
transformačních teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané transformace 
nižší. Největší posun teplot byl u ochlazování znatelný u teploty Tγ´,E. Výjimku tvoří Tγ´,solvus, u 
které je trend opačný − zvyšující se rychlost ochlazování posouvá teploty k vyšším hodnotám. 
Teploty Tγ´,P a TMC,1 nebyly rychlostí ochlazování téměř ovlivněny. U ochlazování je z hlediska 
technické praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací niklových 
superslitin oblast tuhnutí slitiny IN 713LC a to oblast mezi teplotami TL a TS,2. Interval tuhnutí 
získaný při rychlostech 1 až 20 °C/min byl téměř identický. Tento interval nebyl rychlostí 
ochlazování nijak významně ovlivněn.  

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

U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty všech fázových 
transformací blízké rovnováze a lze opět konstatovat, tabulka 4, že hodnoty získané na základě 
experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací jsou si 
velice blízké.  

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací, byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 713LC, které by mohlo 
mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování k nižším 
hodnotám, než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 3 a 4). Podchlazení bylo pozorováno 
v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 713LC. Obecně lze říci, že podchlazení bylo 
pozorováno téměř u všech teplot fázových transformací. Na stupeň podchlazení niklové slitiny 
IN 713LC měla vliv především rychlost ohřevu/ochlazování.  

Největší podchlazení bylo pozorováno vždy u rychlosti 20 °C/min, kde dosahovalo i 50 °C (rozdíl 
teplot Tγ´,S (ohřev) a Tγ´,E (ochlazování)). Naopak nejmenší podchlazení se vyskytovalo u 
extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 1 °C/min a to 3 °C (rozdíl teploty likvidu − TL při 
ohřevu a ochlazování). Téměř u všech teplot fázových transformací byl pozorován se zvyšující se 
rychlostí ochlazování nárůst stupně podchlazení. Výjimkou je pouze teplota rozpustnosti fáze γ´ 
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(Tγ´,solvus), u které tento trend nebyl patrný, podchlazení nebylo závislé na rychlosti režimu a 
dosahovalo 30±7 °C.  

V dostupné literatuře nebyly autorem předkládané práce nalezeny teploty fázových transformací 
slitiny typu IN 713 získané při režimu ohřevu. Na základě literární rešerše v oblasti teplot fázových 
transformací niklových superslitin byly nalezeny pouze hodnoty při ochlazování, které jsou pro 
přehlednost uvedeny v tabulce 5. Převážná většina teplot byla získána na základě experimentů 
metodami DTA [26−29], teploty dle autorů [26] byly získány na základě numerického modelování 
programem CALCOR. 

Téměř u všech teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi experimentálně získanými 
(tabulka 4) a publikovanými hodnotami (tabulka 5). Je nutno rovněž upozornit na nedostatek 
publikovaných dat, na základě kterých by mohla být provedena adekvátní srovnání. Velkým 
problémem je způsob, kterým autoři data publikují. Surová data, popř. samotné křivky DTA jsou 
uváděny ojediněle, a pokud jsou uvedeny, jsou mnohdy nečitelné a graficky na velmi nízké úrovni. 
Autoři často neuvádějí přesné experimentální podmínky. Ve většině případů je uvedena rychlost 
režimu ohřevu/ochlazování, použitá experimentální metoda, popř. typ experimentálního zařízení, 
ale nikdy autoři neuvádějí detailně aplikované experimentální podmínky, které mají podstatný vliv 
nejen na posun teplot fázových transformací. Důležité je zejména upozornit na hodnoty teplot, které 
jsou v dostupné literatuře publikovány. U převážné většiny dat autoři neuvádějí, zda byla tato data 
(např. teploty fázových transformací) korigována a jakým způsobem. V disertační práci byly 
všechny experimentálně získané hodnoty teplot fázových transformací korigovány na základě 
teplotní kalibrace, která byla v disertační práci detailně popsána v předešlých kapitolách. Na 
základě těchto skutečností nemohou být experimentálně získané teploty všech studovaných 
niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) jednoznačně s publikovanými údaji 
porovnávány. I přesto lze na základě srovnání, konstatovat, že v mnoha případech bylo dosaženo 
poměrně dobré shody s literárními údaji. 
Tab. 5 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny typu IN 713 (ochlazování; vybrané publikace 

zabývající se studiem vlastností slitiny typu IN 713) 

Rychlost 
Slitina Literatura 

Teplota fázové transformace – ochlazování 

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

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,E 

[°C/min] [°C] 
5 IN 713LC [28] − 1356 − 1312 1304 1278 − − 

10  IN 713C [27] 1345 1335 1330 − − 1210 1135 700 
5 

IN 713LC 

[26] − 1351 − 1306 1296 1276 − − 
5 [29] − 1355 − 1315 − 1281 − − 

0 (vyp.) 
(JMatPro) [29] − 1321 − − − 1300 − − 
Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 

Teploty solidu a likvidu slitiny IN 713LC, stejně jako IN 738LC a IN 792-5A, byly v rámci 
disertační práce kromě výše uvedeného, porovnány s teoretickými teplotami vypočtenými podle 
vztahů (2) až (4) uvedených v publikacích [30, 31]. Tyto vztahy vyjadřují závislost teplot fázových 
transformací (teplot solidu a likvidu) na chemickém složení, do vztahů není zahrnut vliv rychlosti 
ohřevu a ochlazování na posun teplot. U obou teplot je do výpočtu zahrnut pouze vliv následujících 
prvků: Ni, Co, Al, Ti, Ta, Cr, Mo, W, Re, Ru, Fe, Nb a Hf. Další prvky, které se ve studovaných 
slitinách nachází (C, Mn, Si, Cu, Zr, B, P a S) nejsou ve výpočtech uvažovány.  
Tliq (K) = 956,9 + 8,2.YNi + 7,6.YCo + 2,2.YAl + 3,4.YTi – 3,7.YTa + 3,9.YCr + 7,2.YMo + 11,5.YW + 21,1.YRe     

                + 12,1.YRu + 7,4.YFe – 3,3.(YNb + YHf)                                               (2) 
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Tsol (K) = -120 + 17,7.YNi + 16,0.YCo + 15,2.YAl + 2,1.YTi + 13,4.YTa + 19,2.YCr + 5,0.YMo + 20,4.YW +  

                 34,3.YRe + 23,1.YRu + 15,4.YFe + 6,4.(YNb + YHf)                                                   (3) 

Yi = 100.Xi                                      (4) 

kde Xi je molární zlomek í-tého prvku. Autoři neuvádějí, zda výpočty podle těchto vztahů 
odpovídají procesu ohřevu nebo ochlazování. Tabulka 6 uvádí pro všechny studované slitiny 
hodnoty teplot solidu a likvidu získané dle vztahů (2) až (4). 

Kromě teplot solidu a likvidu bylo na základě vztahu (5) uvedeného rovněž v [30] a [31] vypočítáno 
množství zpevňující fáze γ´. Tento vztah vychází pouze z množství hliníku, které je v dané slitině 
zastoupeno. Největší množství fáze γ´ bylo na základě výpočtů zjištěno u slitiny IN 713LC.  

γ´298 (at. %) = 16,14+10,63(hm. % Al)                               (5) 
Tab. 6 Teploty solidu a likvidu podle autorů [30, 31] 

[30, 31] Slitina 
IN 713LC IN 738LC IN 792-5A 

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

Hodnoty teplot solidu a likvidu získané na základě teoretických výpočtů jsou v tabulce 7 porovnány 
s hodnotami získanými experimentálně v rámci disertační práce a následně extrapolovanými na 
nulovou rychlost ohřevu. Je nutno opakovaně poznamenat, že u režimu ohřevu je velice obtížné 
jednoznačně odečíst teplotu solidu, z tohoto důvodu je tato teplota v tabulce uvedena u režimu 
ohřevu i ochlazování v teplotním intervalu.  

Tab. 7 Srovnání experimentálně a teoreticky získaných teplot solidu a likvidu 

Slitina Autoři Teploty [°C] 
TL TS 

IN 713LC 
[30, 31] 1353 1301 
ohřev 0 (vyp.) 1349 1248 − 1287 
ochlaz. 0 (vyp.) 1346 1232 − 1258 

IN 738LC 
[30, 31] 1353 1303 
ohřev 0 (vyp.) 1336 1212 − 1247 
ochlaz. 0 (vyp.) 1336 1202 − 1221 

IN 792-5A 
[30, 31] 1356 1273 
ohřev 0 (vyp.) 1336 1254 − 1268 
ochlaz. 0 (vyp.) 1336 1207 − 1230 

V případě teploty likvidu bylo dosaženo poměrně dobré shody mezi teplotou vypočtenou dle [30, 
31] a extrapolovanou (experiment) zejména u slitiny IN 713LC. U ostatních dvou studovaných slitin 
byly rozdíly 17 °C, resp. 20 °C. V oblasti teploty solidu bylo z důvodu teplotních intervalů poměrně 
složité provést jednoznačné srovnání hodnot.  Nejlepší shody bylo dosaženo u slitiny IN 792-5A 
(vypočtená hodnota a extrapolace − ohřev). Zároveň lze, na základě srovnání, konstatovat, že 
nejvyšší teplota solidu a likvidu získaná na základě extrapolace byla zjištěna u slitiny IN 713LC u 
režimu ohřevu.  

4.1.2. Slitina IN 738LC 

V této kapitole jsou uvedeny a shrnuty výsledky experimentálních měření teplot fázových 
transformací niklové superslitiny IN 738LC metodou DTA. Všechny DTA – křivky získané 
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lineárním ohřevem/ochlazováním vzorků slitiny IN 738LC všemi studovanými rychlostmi: 1, 5, 10, 
20 a 50°C/min jsou uvedeny na obr. 6 a 7. Z těchto získaných DTA − křivek byly stejným 
způsobem jako u slitiny IN 713LC odečteny teploty fázových transformací jak při režimu ohřevu, 
tak při ochlazování pro všechny přesně definované rychlosti.  

Obr. 6 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 738LC (ohřev 1, 5, 10, 20 a 50°C/min) 

Obr. 7 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 738LC (ochlazování 1, 5, 10, 20 a 50°C/min)

V průběhu řízeného ohřevu (tabulka 8) byly stanoveny následující teploty fázových transformací: 
Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´, Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění 
fáze γ´ ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech, Tγ´,solvus – konečná teplota rozpouštění 
fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu (počáteční 
teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) − konec intervalu teploty solidu (konečná teplota 
rozpouštění eutektika γ/γ´), TMC,1, TMC,2, TMC,3 – teploty rozpouštění karbidů typu MC, TL – teplota 
likvidu.  

Tab. 8 Transformační teploty slitiny IN 738LC pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ohřev (IN 738LC) 

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

[°C/min] [°C] 

50 981 1128 1217 1223 1246 − − 1345 1353

20 925 1122 1208 1216 1240 − − 1336 1342

10 917 1119 1200 1216 1243 − − 1329 1338

5 957 1120 1206 1206 1240 1278 1296 1323 1336

1 914 1087 1201 1217 1251 1292 1302 1312 1338

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

V průběhu řízeného ochlazování (tabulka 9) byly stanoveny následující teploty fázových 
transformací: TMC,1 – teplota krystalizace „prvních“ karbidů MC, TL – teplota likvidu, TP1 – teplota 
vrcholu prvního exotermického píku, TMC,S – počáteční teplota vzniku karbidů MC, TMC,E – teploty 
odpovídající konci vzniku karbidů typu MC o různém chemickém složení (TaC, TiC,…), TS,1 

(Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota vzniku eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) – 
konec intervalu teploty solidu (konečná teplota vzniku eutektika γ/γ´), Tγ´,solvus  – počáteční teplota 
precipitace fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídajícího 
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precipitaci fáze γ´;  Tη,S – počáteční teplota vzniku fáze η; Tγ´,E – konečná teplota precipitace fáze γ´ 
(konečná teplota vzniku fáze η). 

Všechny získané hodnoty teplot fázových transformací byly v rámci disertační práce extrapolovány 
na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování, označeny „0 (vyp.)“ a uvedeny v tabulkách 8 a 9. 
Na základě experimentálních výsledků a extrapolace, byl z DTA – křivek získaných během 
řízeného ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 738LC patrný vliv rychlosti 
ohřevu/ochlazování na posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 6 a tabulky 8 byl 
pozorován posun téměř všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu směrem k vyšším 
hodnotám se vzrůstající rychlostí ohřevu. Největší vliv měla rychlost ohřevu na posun teploty Tγ´,P 
(teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´). U teplot Tγ´,S a TS,2 byl pozorován opačný 
trend – zvyšující rychlost snižovala teplotu fázové transformace. Teplota TS,1 nebyla rychlostí 
ohřevu téměř ovlivněna. 

Tab. 9 Transformační teploty slitiny IN 738LC pro různé rychlosti ochlazování 

rychlost 

Teplota fázové transformace – ochlazování (IN 738LC) 

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

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S Tγ´,E

[°C/min] [°C] 

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

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

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

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

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

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

Rychlost ohřevu neměla podstatný vliv na šíři intervalu mezi teplotami Tγ´,solvus a TS,1 (Heat 
Treatment Window), resp. na základě získaných hodnot nelze vliv jednoznačně určit. Šíře „okna 
tepelného zpracování“ se pohybovala okolo 12±4 °C. U slitiny IN 713LC byl tento interval širší 
téměř o 30 °C.  

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

Na základě extrapolace byly získány teploty fázových transformací slitiny IN 738LC při nulové 
rychlosti ohřevu, tzn. teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. Z tabulky 8 je 
patrné, že hodnoty získané na základě experimentálních měření rychlostí ohřevu 1 °C/min a 
hodnoty získané extrapolací jsou si stejně jako u slitiny IN 713LC velice blízké. Z tabulky 9 a obr. 7 
je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech měřených transformačních teplot a 
to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané transformace nižší. Největší posun 
teplot byl znatelný u teploty Tγ´,E.  
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Výjimku tvoří Tγ´,solvus a TMC,1 u kterých je trend opačný − zvyšující se rychlost ochlazování 
posouvá teploty k vyšším hodnotám. Teplota Tγ´,P nebyla rychlostí ochlazování téměř ovlivněna. U 
ochlazování je z hlediska technické praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových 
transformací niklových superslitin oblast tuhnutí slitiny IN 738LC a to oblast mezi teplotami TL a 
TS,2. Interval tuhnutí nebyl, stejně jako interval tání, rychlostí ochlazování téměř ovlivněn. Nejširší 
interval precipitace fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ochlazovaného rychlostí 20 °C/min, kde 
rozdíl činil 296 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 208 °C, byl pozorován u rychlosti 
1 °C/min. Rychlost ochlazování, stejně jako rychlost ohřevu, neovlivnila nijak významně oblast 
precipitace fáze γ´. V teplotní oblasti mezi TS,2 a Tγ´,solvus (u ohřevu je tato oblast označována jako 
„okno tepelného zpracování“) způsobovala narůstající rychlost ochlazování zúžení intervalu mezi 
těmito teplotami. U ohřevu nebyla oblast „okna tepelného zpracování“ rychlostí řízeného ohřevu 
téměř vůbec ovlivněna. U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty 
blízké rovnovážným teplotám fázových transformací a lze opět konstatovat, tabulka 9, že hodnoty 
získané na základě experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané 
extrapolací jsou si v případě slitiny IN 738LC velice blízké.  

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 738LC, které by mohlo 
mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování k nižším 
hodnotám než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 8 a 9). Podchlazení bylo pozorováno 
v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 738LC. Podchlazení bylo pozorováno téměř u 
všech teplot fázových transformací.  

Na stupeň podchlazení niklové slitiny IN 738LC měla vliv rovněž rychlost ohřevu/ochlazování.  
Stejně jako u slitiny IN 713LC, bylo největší podchlazení pozorováno zejména u rychlosti 
20 °C/min, kde dosahovalo i 66 °C (rozdíl teplot Tγ´,S (ohřev) a Tγ´,E (ochlazování)). Naopak 
nejmenší podchlazení se vyskytovalo u extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 1 °C/min a 
to 1 °C (rozdíl teploty likvidu − TL při ohřevu a ochlazování). V oblasti teplot likvidu, solidu a 
rozpouštění/vzniku karbidů byl pozorován se zvyšující se rychlostí ochlazování nárůst stupně 
podchlazení. U teploty Tγ´,solvus nebyl tento trend patrný, podchlazení nebylo závislé na rychlosti 
režimu a největší podchlazení bylo zjištěno u rychlosti 1 °C/min.  

Na základě literární rešerše v oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 738LC bylo provedeno 
srovnání teplot fázových transformací s údaji uvedenými v dostupné literatuře a pro úplnost jsou 
nalezená data rovněž součástí této kapitoly. V tabulkách 10 a 11 jsou pro přehlednost uvedeny 
publikované hodnoty teplot jak v oblasti ohřevu, tak ochlazování. V porovnání se slitinou IN 713LC 
bylo nalezeno mnohem více experimentálně stanovených teplot fázových transformací a to i 
v oblasti řízeného ohřevu.  

Tab. 10 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny IN 738LC (ohřev; vybrané publikace 
zabývající se studiem vlastností slitiny IN 738LC) 

Rychlost Slitina Literatura
Teplota fázové transformace – ohřev 

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

20 

IN 738LC 

[18] − 1240 1335 
10 [18] − 1241 1318 
5 [18] − 1240 1303 

0 (vyp.) [32] − 1269±6 1325±4 
5 [33] 1240 1282 − 

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 
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Autoři, uvedení v tabulkách 10 a 11, publikovali teploty fázových transformací zejména v oblasti 
teplot likvidu a solidu, v ostatních teplotních oblastech je publikovaných experimentálně získaných 
hodnot teplot fázových transformací poměrně málo. Je nutné zdůraznit, že v oblasti 
rozpouštění/precipitace fáze γ´nebyly téměř vůbec teploty publikovány.  

Většina teplot z literatury, které jsou uvedeny v tabulkách 10 a 11, byla získána na základě 
experimentů převážně s využitím metody DTA [33−38], teploty dle autorů [32] byly získány na 
základě výpočtů, nikoliv experimentálních měření. Téměř u všech teplot fázových transformací jsou 
patrné rozdíly mezi námi experimentálně získanými a publikovanými hodnotami jak u režimu 
ohřevu, tak ochlazování.  

Tab. 11 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny IN 738LC (ochlazování; vybrané publikace 
zabývající se studiem vlastností slitiny IN 738LC) 

Rychlost Slitina Literatura 

Teplota fázové transformace – ochlazování 

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

[°C/min] [°C] 
10 

IN 738LC 

[36] 1329 1291 1195 1186 − 1095 
20 [18] 1309 − − 1165 − − 
10 [18] 1306 − − 1197 − − 
5 [18] 1295 − − 1214 − − 
− [35] − − 1198 1180 − − 
− [34] − − 1200 1200 − −
− [37] − − − 1198 − −
− [38] − − − 1180 − −
5 [33] 1346 1298 1230 − 1166 −

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 

4.1.3. Slitina IN 792-5A 

Poslední studovanou niklovou superslitinou je slitina IN 792-5A. V této kapitole jsou shrnuty 
výsledky experimentálních měření sltiny IN 792-5A s využitím metody DTA. Studované teploty 
fázových transformací byly získány z experimentálně získaných DTA – křivek, které jsou pro 
všechny použité rychlosti řízeného ohřevu/ochlazování (1, 5, 10 a 20 °C/min) uvedeny na obr. 8 a 
9. Vzorky této slitiny nebyly, v porovnání s předchozími slitinami, řízeně ohřívány/ochlazovány 
rychlostí 50 °C/min. Tato rychlost není běžně používanou, jelikož dochází u takto extrémní 
rychlosti ke splynutí, překrývání některých „sousedících“ píků a tím snížení možnosti určení 
charakteristických teplot fázových transformací.  

Na základě strukturní analýzy a předcházejících fázových studiích [39] bylo zjištěno, že slitina 
IN 792-5A je ze všech tří studovaných slitin strukturně nejbohatší. Vyznačuje se zejména vysokým 
obsahem karbidotvorných prvků (zejména Ta), kterým odpovídá i větší počet malých tepelných 
efektů, odpovídajících rozpouštění/vzniku karbidů typu MC. DTA − křivky slitiny IN 792-5A mají 
v porovnání s předchozími slitinami mírně odlišný průběh, větší počet menších tepelných efektů, a 
to zejména v oblasti teplot rozpouštění fáze γ´.  

V průběhu řízeného ohřevu (tabulka 12) byly stanoveny následující teploty fázových transformací: 
Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´, Tγ´,P1 a Tγ´,P2 – teploty vrcholů píků odpovídající 
rozpouštění fáze γ´ ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech, Tγ´,solvus – konečná teplota 
rozpouštění fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu 
(počáteční teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) − konec intervalu teploty solidu (konečná 
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teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TMC,1, TMC,2, TMC,3 a TMC,4 – teploty rozpouštění karbidů typu 
MC, TL – teplota likvidu.  

Obr. 8 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 792-5A (ohřev 1, 5, 10 a 20 °C/min) 

Obr. 9 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 792-5A (ochlazování 1, 5, 10 a 20 °C/min) 

V průběhu řízeného ochlazování (tabulka 13) byly stanoveny následující teploty fázových 
transformací: TMC,1 – teplota krystalizace „prvních“ karbidů MC, TL – teplota likvidu, TP1 – teplota 
vrcholu prvního exotermického píku, TMC,S – počáteční teplota vzniku karbidů MC, TMC,E1 a 
TMC,E2 – teploty odpovídající konci vzniku karbidů typu MC o různém chemickém složení (TaC, 
TiC,…), TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota vzniku eutektika γ/γ´), 
TS,2 (Tγ/γ´,E) – konec intervalu teploty solidu (konečná teplota vzniku eutektika γ/γ´), Tγ´,solvus  – 
počáteční teplota precipitace fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), Tγ´,P – teplota vrcholu píku 
odpovídajícího precipitaci fáze γ´;  Tη,S – počáteční teplota vzniku fáze η; Tγ´,E – konečná teplota 
precipitace fáze γ´ (konečná teplota vzniku fáze η). 

Tab. 12 Transformační teploty slitiny IN 792-5A pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 

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

Tγ´,S Tγ´,P1 Tγ´,P2 Tγ´,solvus
TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) TMC,1 TMC,2 TMC,3 TMC,4 TL 

[°C/min] [°C] 

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

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

Všechny získané hodnoty teplot fázových transformací byly stejným způsobem jako u předchozích 
studovaných slitin extrapolovány na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování a jsou rovněž 
uvedeny v tabulkách 12 a 13.  

Na základě experimentálních výsledků a extrapolace byl z DTA – křivek získaných během řízeného 
ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 792-5A pozorován vliv rychlosti 
ohřevu/ochlazování na posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 8 a tabulky 12 byl 
pozorován posun téměř všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu směrem k nižším 
hodnotám se vzrůstající rychlostí ohřevu (slitiny IN 713LC a IN 738LC vykazovaly převážně 
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opačný trend, se vzrůstající rychlostí ohřevu se teplota dané fázové transformace posouvala 
k vyšším hodnotám). Největší vliv měla rychlost ohřevu na posun teplot Tγ´,P1 a TS,1. U teplot Tγ´,S, 
Tγ´,solvus a TL byl pozorován opačný trend – zvyšující rychlost ohřevu zvyšovala teplotu fázové 
transformace. Teplota TMC,1 nebyla rychlostí ohřevu téměř ovlivněna. 

Tab. 13 Transformační teploty slitiny IN 792-5A pro různé rychlosti ochlazování 

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

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

(Tγ/γ´,S)
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S Tγ´,E

[°C/min] [°C] 

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

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

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

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

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

V oblasti teplot „okna tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window), neměla rychlost ohřevu 
podstatný vliv na šíři tohoto intervalu, resp. na základě získaných hodnot nelze vliv jednoznačně 
určit. Nejužší interval „okna tepelného zpracování“ byl pozorován u rychlosti ohřevu 20 °C/min a 
nejširší u rychlosti 1 °C/min. Nejširší interval tání byl pozorován u vzorku ohřívaného rychlostí 
20 °C/min, konkrétně 104 °C. Se snižující se rychlostí ohřevu se interval tání zužoval. Nejširší 
interval rozpouštění fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ohřívaného rychlostí 5 °C/min, kde 
rozdíl činil 392 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 343 °C, byl pozorován u rychlosti 
20 °C/min. Se vzrůstající rychlostí ohřevu se diskutovaný teplotní interval téměř neměnil, na rozdíl 
od slitiny IN 713LC, kdy byla šíře tohoto intervalu rychlostí ohřevu poměrně značně ovlivněna. Na 
základě experimentálních měření metodou DTA lze konstatovat, že slitina IN 792-5A se vyznačuje 
nejširším intervalem rozpouštění zpevňující fáze γ´.  

Pomocí extrapolace byly získány teploty fázových transformací slitiny IN 792-5A při nulové 
rychlosti ohřevu, tzn. teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. Z tabulky 12 je 
patrné, že hodnoty získané na základě experimentálních měření rychlostí ohřevu 1 °C/min a 
hodnoty získané extrapolací jsou si stejně jako u slitin IN 713LC a IN 738LC v některých teplotních 
oblastech velice blízké.  

Z tabulky 13 a obr. 9 je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech měřených 
transformačních teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané transformace 
nižší. Největší posun teplot byl znatelný u teploty Tη,S, TP1 a teplot v oblasti vzniku karbidů typu 
MC. Výjimku tvoří Tγ´,solvus, TS,1 a TS,2 u kterých je trend opačný − zvyšující se rychlost ochlazování 
posouvá teploty k vyšším hodnotám. Teploty TS,1 a TS,2 nebyly rychlostí ochlazování téměř 
ovlivněny. Interval tuhnutí slitiny IN 792-5A nebyl rychlostí ochlazování téměř vůbec ovlivněn. 
Nejširší interval byl patrný u rychlosti ochlazování 1 °C/min, konkrétně 138 °C. Nejširší interval 
precipitace fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ochlazovaného rychlostí 10 °C/min, kde rozdíl 
činil 351 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 300 °C, byl pozorován stejně jako u slitiny 
IN 738LC u rychlosti 1 °C/min. Rychlost ochlazování, stejně jako rychlost ohřevu, neovlivnila 
nijak významně oblast precipitace fáze γ´. V teplotní oblasti mezi TS,2 a Tγ´,solvus (u ohřevu je tato 
oblast označována jako „okno tepelného zpracování“) nebyl, stejně jako u ohřevu („okno tepelného 
zpracování“), vliv režimu ochlazování/ohřevu pozorován.  
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U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty blízké rovnovážným 
teplotám fázových transformací a lze opět konstatovat (tabulka 13), že hodnoty získané na základě 
experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací jsou si 
v případě slitiny IN 792-5A velice blízké. Výjimkou jsou pouze teploty v oblasti precipitace fáze γ´ 
(Tγ´,solvus, Tη,S a Tγ´,E). 

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací, byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 792-5A, které by mohlo 
mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování k nižším 
hodnotám než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 12 a 13). Podchlazení bylo 
pozorováno v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 792-5A.  

V dostupné literatuře nebyly autorem předkládané práce nalezeny teploty fázových transformací 
slitiny typu IN 792 získané při režimu ohřevu. Na základě literární rešerše v oblasti teplot fázových 
transformací niklových superslitin byly nalezeny pouze hodnoty při ochlazování, které jsou pro 
přehlednost uvedeny v tabulce 14.  
Tab. 14 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny typu IN 792 (ochlazování; vybrané publikace 

zabývající se studiem vlastností slitiny typu IN 792) 

Rychlost 
Slitina Literatura 

Teplota fázové transformace – ochlazování 

TL TMC,S TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2  

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S 

[°C/min] [°C] 
5 IN 792-5A [40] 1339 1315 1245 1215 1175 1160 − 
17 IN792-5B [41] 1287 1263 1239 − − − − 
0,2 IN792-5B [41] 1287 1278 − − − − − 
10 IN792-5B [42] 1323 1280 1231 − − 1160 1129 

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 

Autoři uvedení v tabulce 14 publikovali teploty fázových transformací zejména v oblasti teplot 
likvidu a solidu a také v oblasti teploty vzniku karbidů typu MC (TMC,S). Stejně jako u předchozích 
dvou slitin nebyly teploty v oblasti precipitace fáze γ´ téměř vůbec publikovány. Téměř u všech 
teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi námi experimentálně získanými a 
publikovanými hodnotami. V literatuře však většinou nebývají přesné podmínky experimentů 
(DTA/DSC − analýz) uvedeny. Na základě tohoto faktu nemohou být experimentálně získané 
teploty všech studovaných niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) jednoznačně 
s publikovanými údaji porovnávány. I přesto lze na základě srovnání, konstatovat, že v mnoha 
případech bylo dosaženo poměrně dobré shody s literárními údaji. 

Na základě provedených DTA − analýz a strukturní analýzy bude pravděpodobně k průběhu 
fázových transformací u všech studovaných niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC, 
IN 792 5A) docházet dle následujícího reakčního schématu:  

 

 

 

 

 

 

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

4.1.4. Vliv chemického složení na termofyzikální vlastnosti studovaných niklových superslitin 

V této kapitole bylo snahou autora práce posoudit vliv chemického složení na termofyzikální 
vlastnosti (teploty fázových transformací) studovaných niklových superslitin.  Studované niklové 
superslitiny jsou multikomponentní systémy, ve kterých se kromě niklu vyskytuje nejméně 17 
dalších chemických prvků, které mohou mít vliv na výsledné chování dané niklové superslitiny. 
V dnešní době existují poměrně široké znalosti o vlivu legujícího prvku na posun teplot fázových 
transformací zejména u jednodušších systémů, např. binárních (Ni−Ti, Ni−Al,...), popř. Ternárních 
(Ni−Ti−Al, Ni−Al−Cr,...). Vliv legujících prvků u složitých multikomponentních systémů, např. 
niklových superslitin, je poměrně složitou záležitostí zejména z důvodu obsahu mnoha prvků, které 
mohou mezi sebou vzájemně interagovat. Mezi tyto faktory patří zejména chemická segregace 
přimíšených a legujících prvků, interakce mezi prvky v systému a také difúzní procesy, které jsou 
ovlivňovány rychlostí procesů (ohřevu/ochlazování). Zároveň může docházet k násobení vlivu 
jednotlivých prvků, popř. k vzájemné negaci. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně stanovit výsledný 
vliv všech působících faktorů na posun teplot fázových přeměn. Slitiny studované v rámci 
disertační práce jsou si složením velice podobné. Z tohoto důvodu je poměrně složité tyto slitiny 
mezi sebou srovnávat. Niklová superslitina IN 738LC se liší od slitiny IN 713LC vyšší koncentrací 
uhlíku, vysokým podílem kobaltu, poměrem hliníku a titanu (precipitační zpevnění) a také 
poměrem molybdenu a wolframu (substituční zpevnění). Materiál IN 792-5A má srovnatelnou 
koncentraci uhlíku s materiálem IN 713LC, vysoký podíl kobaltu stejně jako IN 738LC, poměr 
hliníku a titanu (precipitační zpevnění) je srovnatelný s IN 738LC, obsah molybdenu a wolframu je 
poměrně vysoký (substituční zpevnění). 

Slitina IN 713LC má nejnižší obsah uhlíku i karbidotvorných prvků (např. Ta, Ti, Nb), z tohoto 
důvodu se pravděpodobně na DTA − křivkách slitiny IN 713LC u ohřevu neprojevilo mezi 
teplotami solidu a likvidu tolik „malých“ tepelných efektů jako v případě slitin IN 738LC a 
IN 792-5A. Rovněž fáze η (hexagonální fáze Ni3Ti) a jejímu vzniku odpovídající tepelný efekt, 
nebyl ve vzorcích slitiny IN 713LC odhalen − pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti v této 
slitině. Teplota likvidu je tím vyšší, čím je nižší obsah Ti [40, 43−45]. Na základě experimentálních 
měření bylo zjištěno, že nejvyšší teplotu likvidu (ohřev) měla právě slitina IN 713LC, která má 
nejnižší obsah Ti a to 0,77 hm. %. Autoři [46] uvádějí, že čím vyšší je obsah uhlíku, tím nižší je 
teplota počátku rozpouštění eutektik γ/γ´ − Tγ/γ´,S. Slitina IN 713LC má nejnižší obsah uhlíku 
(0,05 hm.%), a tím téměř nejvyšší teplotu Tγ/γ´,S. S obsahem uhlíku rovněž souvisí posun teploty 
solidu [47] – se snižujícím se obsahem uhlíku se zvyšovala teplota solidu, resp. TS,1 i TS,2.  

Na základě získaných experimentálních výsledků – teplot fázových transformací (extrapolace teplot 
na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) byly u všech studovaných niklových superslitin určeny 
intervaly tání a tuhnutí, které jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 15.    
Tab. 15 Teplotní intervaly odpovídající tání (ohřev; TS,1 – TL) a tuhnutí (ohřev; TL – TS,2) všech studovaných 

niklových superslitin 

Teplotní interval  Slitina 
[°C] IN 713LC IN 738LC IN 792-5A 
Tání  101 124 82 
Tuhnutí 114 134 129 
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Slitina IN 738LC se vyznačuje nejširším intervalem tání a tuhnutí. Tato slitina obsahuje poměrně 
vysoký obsah Cr, který se v niklových superslitinách využívá ke zpevnění matrice. Rovněž má ve 
svém chemickém složení vysoký obsah karbidotvorných prvků. Vznik/rozpouštění těchto karbidů 
probíhá právě v oblasti tání/tuhnutí niklových superslitin. Všechny tyto skutečnosti mohly mít vliv 
na šíři intervalu tání a tuhnutí slitiny IN 738LC. Naopak slitina IN 792-5A má nejužší interval tání a 
zároveň stejný interval tuhnutí jako IN 738LC.  

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

4.2.   Latentní tepla fázových transformací niklových superslitin  

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

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

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

Pro přehlednost jsou v tabulce 16 uvedeny odečtené teploty fázových transformací [°C] a plochy 
píků – A [µV.s/mg], ze kterých byly vypočteny entalpie fázových transformací − ΔH [J/g] pro 
všechny vzorky studovaných niklových superslitin analyzované rychlostí 5 a 10 °C/min jak při 
režimu ohřevu (ΔHendo.), tak ochlazování (ΔHexo.). 

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

Tab. 16 Naměřené hodnoty teplot, ploch píků a vypočtené hodnoty ΔH všech studovaných niklových 
superslitin (IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A)  

teplotní interval 

rychlost 
 Slitina 

IN 

ohřev ochlazování 

teplota A ΔHendo. teplota A ΔHexo. 

[°C/min] [°C] [µV.s/mg] 
(+) 

[J/g] 
(+) [°C] [µV.s/mg] 

(-) 
[J/g]    
(-) 

(Tγ´,S − Tγ´,solvus) 

5 

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

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

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

(TS − TL) 

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

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

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

(Tγ´,S − Tγ´,solvus) 

10 

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

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

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

(TS − TL) 

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

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

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

Experimentálně získané latentní teplo tání, rozpouštění fáze γ´mělo téměř u všech slitin nižší 
hodnotu než latentní teplo tuhnutí, resp. precipitace fáze γ´. Zvýšená hodnota tepla při ochlazování 
je pravděpodobně způsobená akumulací tepla ve vzorku při ochlazování. Akumulované teplo je ze 
vzorku uvolňováno až při překročení jisté energetické hranice (teploty), kdy již systém není 
schopen existovat ve stávající podobě, a v tomto okamžiku dochází k téměř okamžitému utuhnutí 
vzorku, ale při nižší teplotě [18]. Dalším neméně důležitým faktorem je samotný princip tání a 
tuhnutí nejen kovových systémů. Při procesu tání a tuhnutí nedochází k „přesně opačným“ 
procesům a tento fakt by mohl být dalším faktorem majícím podstatný vliv na velikost latentních 
tepel fázových transformací.  

Dalším důvodem, který mohl přispět k větším rozdílům mezi hodnotami latentních tepel je 
skutečnost, že termočlánek DTA sondy je uzpůsoben především pro měření teplot fázových 
transformací. U DSC − sondy jsou termočlánkové spoje vyvedeny do plošek, tepelné efekty jsou 
lépe detekovány. V [22] se uvádí, že odchylka při měření latentních tepel s využitím DTA − sondy 
v porovnání s měřením DSC − sondou, je cca o 10% vyšší.  

Především u transformací s relativně malým tepelným zabarvením mohou být výsledky více 
zkresleny. U vysokých hodnot latentních tepel (tání/tuhnutí) je tento negativní vliv mnohem menší a 
výsledky by měly být přesnější. Získané hodnoty latentních tepel byly v oblasti tání/tuhnutí 
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porovnány s hodnotami uváděnými v dostupné literatuře. Z porovnání hodnot latentních tepel plyne, 
že byly získány poměrně dobré výsledky. 

4.3.   Elektronomikroskopický a mikroanalytický rozbor niklových superslitin 

Při interpretaci experimentálních výsledků strukturní analýzy všech studovaných slitin se vycházelo 
z konkrétního chemického složení (tabulka 1 a 2). Pro všechny tři slitiny (IN 713LC, IN 738LC a 
IN 792-5A) je charakteristické, že v průběhu tuhnutí dochází k tvorbě dendritů γ fáze, což je 
doprovázeno odměšováním prvků s rozdělovacím koeficientem k menším než 1 do zbývající 
taveniny. Jedná se především o tyto prvky: B (k = 0,0082), Zr (k = 0,06), Nb (k = 0,04), Ti (k = 
0,6), Ta (k = 0,7), Mo (k = 0,85) a C (k = 0,3). V mezidendritických prostorech dochází v důsledku 
přesycení k tvorbě částic MC, jejichž složení závisí na složení konkrétní slitiny. Při dalším poklesu 
teploty v mezidendritických prostorech vznikají útvary eutektika ve tvaru „koruny“. Podél části 
„koruny“ eutektika jsou vyloučeny hrubé částice γ′ fáze. Prvky s malou rozpustností v  γ a γ′ fázi 
jsou v průběhu vzniku eutektika vytlačovány do posledních zbytků taveniny, což má za následek 
pokles teploty tuhnutí těchto posledních ostrůvků taveniny. Tuhnutí těchto obohacených ostrůvků 
taveniny před řetízkem hrubých γ′ částic v eutektiku je v literatuře [34, 35, 48] označováno jako 
„terminal eutectic transformation“ (závěrečná eutektická transformace) a v závislosti na chemickém 
složení ostrůvků mohou v dané oblasti vzniknout následující fáze: 

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

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

V utuhlé matrici budou v průběhu postupného ochlazování precipitovat částice γ′ fáze [46]. 
Kinetika vylučování těchto částic ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech bude odlišná 
(střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické prostory jsou obohaceny Ti). Z tohoto 
důvodu je teplota rozpustnosti („solvus“) fáze Ni3Al ve středu dendritů uváděna 1120 − 1130 °C, 
zatímco u Ni3(Al,Ti) v mezidendritických prostorech tato teplota dosahuje 1170 − 1180 °C. 
Vzhledem k tomu, že teplota tavení intermetalik Ni − Zr leží v oblasti teplot 1154 − 1184 °C, 
přítomnost daného typu fáze v okolí eutektických útvarů bude komplikovat tepelné zpracování 
slitin a může být příčinou lokálního předčasného natavení mezidendritických prostor, což při 
následném ochlazení povede ke vzniku trhlin v materiálu. Obdobné chování lze očekávat i u 
ostatních výše diskutovaných minoritních fází, které se vyskytují v okolí γ/γ′ eutektik [34, 35, 
48−50].  
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5. ZÁVĚR 

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

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

Získané výsledky lze shrnout následovně: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Získané teploty fázových transformací byly porovnány s hodnotami teplot fázových přeměn 
uváděných v dostupné literatuře, s hodnotami teplot vypočtených podle nalezených 
výpočetních vztahů. Téměř u všech teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi 
experimentálně získanými a publikovanými hodnotami. V literatuře však většinou nebývají 
přesné podmínky experimentů (DTA/DSC − analýz) uvedeny. Na základě tohoto faktu 
nemohou být experimentálně získané teploty všech studovaných niklových superslitin 
(IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) jednoznačně s publikovanými údaji porovnávány. I přesto 
lze na základě srovnání, konstatovat, že v mnoha případech bylo dosaženo poměrně dobré 
shody s literárními údaji. 
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   Na posun teplot fázových transformací má rovněž vliv chemického složení studovaných slitin. 
Jelikož jsou studované niklové superslitiny složité multikomponentní systémy, ve kterých se 
kromě niklu vyskytuje nejméně 17 dalších chemických prvků, které mohou mít vliv na 
výsledné chování dané niklové superslitiny, bylo velice obtížné posoudit vliv legujících prvků 
na teploty a tepla fázových transformací. Slitina IN 713LC má nejnižší obsah uhlíku i 
karbidotvorných prvků (např. Ta, Ti, Nb), z tohoto důvodu se pravděpodobně na 
DTA − křivkách slitiny IN 713LC u ohřevu neprojevilo mezi teplotami solidu a likvidu tolik 
„malých“ tepelných efektů jako v případě slitin IN 738LC a IN 792-5A. Rovněž fáze η 
(hexagonální fáze Ni3Ti) a jejímu vzniku odpovídající tepelný efekt, nebyl ve vzorcích slitiny 
IN 713LC odhalen − pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti v této slitině. Na základě 
experimentálních měření bylo zjištěno, že nejvyšší teplotu likvidu (ohřev) měla právě slitina 
IN 713LC, která má nejnižší obsah Ti a to 0,77 hm. %. Slitina IN 713LC má nejnižší obsah 
uhlíku (0,05 hm.%), a tím téměř nejvyšší teplotu počátku rozpouštění eutektik γ/γ´ − Tγ/γ´,S. 
S obsahem uhlíku rovněž souvisí posun teploty solidu – se snižujícím se obsahem uhlíku se 
zvyšovala teplota solidu.  

Na základě získaných experimentálních výsledků – teplot fázových transformací (extrapolace 
teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) byly u všech studovaných niklových superslitin 
určeny intervaly tání a tuhnutí, které jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 15.    
Tab. 15 Teplotní intervaly odpovídající tání a tuhnutí všech studovaných niklových superslitin 

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

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

   Byly získány hodnoty latentních tepel (entalpií [J/g]) fázových přeměn všech studovaných 
niklových superslitin v oblasti tání/tuhnutí i v oblasti rozpouštění/precipitace fáze γ´. Největší 
latentní teplo tání bylo zjištěno pro vzorek slitiny IN 792-5A řízeně ohřívaný rychlostí 
10 °C/min. Naopak nejmenší plocha píku v oblasti tání slitin byla získána u vzorku slitiny 
IN 738LC (rychlost ohřevu 10 °C). U ochlazování bylo zjištěno největší teplo tuhnutí u slitiny 
IN 713LC a nejmenší u slitiny IN 738LC (obě slitiny byly ochlazovány rychlostí 5 °C/min). 
Z širšího pohledu vyplývá, že největší latentní tepla jak v oblasti tání, tak tuhnutí vykazují 
slitiny IN 713LC a IN 792-5A, naopak nejmenší slitina IN 738LC. V oblasti 
rozpouštění/precipitace zpevňující fáze γ´ byla největší latentní tepla vypočtena u slitiny 
IN 792-5A, nejmenší naopak u slitiny IN 713LC. Získané hodnoty byly v oblasti tání/tuhnutí 
porovnány s hodnotami latentních tepel uváděnými v dostupné literatuře. Z porovnání hodnot 
latentních tepel plyne, že byly získány poměrně dobré výsledky. 

   Byly provedeny strukturní analýzy vzorků všech vybraných niklových superslitin ve stavu 
„as − received“ a rovněž ve stavu po provedených DTA − analýzách. Na jejich zákaldě byly 
vytvořeny základní strukturní podklady, které sloužily ke zpřesnění popisu chování niklových 
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superslitin ze přesně definovaných experimentálních podmínek a k zpřesnění průběhu fázových 
transformací. Během prováděných DTA − experimentů docházelo ke změnám ve struktuře, tj. 
rozpouštění, následný vznik, popř. precipitace jednotlivých strukturních fází (např. γ, γ´, 
eutektik, karbidů, atd.). V závislosti na rychlosti řízeného ohřevu/ochlazování docházelo rovněž 
ke změnám velikosti a množství těchto fází. Na základě provedeného strukturního rozboru byl 
u některých strukturních fází posouzen vlivu řízené rychlosti ochlazování na výslednou 
mikrostrukturu vzorků všech sledovaných niklových superslitin.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU A 
PRO PRAXI 

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

Měřená databáze a veškeré informace o chování slitin na bázi Ni je možné využít ke zpřesnění 
výpočtových vztahů teplot fázových transformací a ostatních veličin a rovněž je možné využít 
získané informace k modifikaci stávajících simulačních programů, anebo také pro vytvoření nových 
simulačních programů. Získaná data lze také využívat jako vstupní data do numerických modelů 
simulujících krystalizaci odlitků niklových superslitin. Velkou měrou mohou získaná data přispět k 
optimalizaci reálných podmínek technologických procesů a při dalším následném tepelném a 
mechanickém zpracování. Znalost hodnot latentních tepel fázových transformací niklových 
superslitin zejména v oblasti tuhnutí je nezbytná především k projektování a následnému sestrojení 
ústí vtoků formy při plynulém odlévání těchto slitin [18]. 

Získaná přesná a věrohodná data v připravované databázi niklových superslitin mohou dále 
spolehlivě posloužit v technologické praxi jako kritické vstupní parametry matematických modelů 
v oblasti tuhnutí a odlévání těchto materiálů [18]. Hodnoty teplot fázových transformací umožňují 
nastavení optimálních licích podmínek. Teploty likvidu a solidu se také využívají při analýze a 
výpočtech teplotních polí odlitků niklových superslitin. Znalost oblasti likvidu − solidu a 
mechanismus tuhnutí má také velký význam při svařování niklových superslitin [34, 48]. Teplota 
Tγ´,solvus je velice důležité z hlediska nastavení a následné kontroly intervalu teplot tepelného a 
mechanického zpracování dané slitiny (Heat Treatment Window).  

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