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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá obecnými charakteristikami niklových superslitin, 

působením vodíku v Ni superslitinách a základním vyhodnocením mechanických vlastností 

po tahové zkoušce. Na tuto část navazuje experimentální práce, ve které byla provedena 

tahová zkouška, metalografické a fraktografické hodnocení vzorků studované niklové 

superslitiny IN 738LC sycené a nesycené vodíkem. Na základě výsledků experimentu bylo 

prokázáno, že vodík obsažený v Ni superslitině IN 738LC má negativní vliv na její 

mechanické vlastnosti a vede ke změně charakteru lomu. 

 

Abstract 

This bachelor work deals with general characteristics of nickel-based superalloys, 

effect of hydrogen in the nickel superalloys and basic evaluation of mechanical properties 

after the tensile test. This part is followed by experimental work, which was performed tensile 

test, metallographic and fractographic evaluation of samples from studied nickel superalloy 

IN 738LC saturated and non-saturated with hydrogen. Based on the results of the experiment 

showed that, hydrogen contained in a nickel superalloy IN 738LC has a negative effect on its 

mechanical properties and leads to change of the fracture characteristic. 

 

Klíčová slova 

Superslitina IN 738LC, vodík, tahová zkouška, fraktografie. 

 

Keywords 

Superalloy IN 738LC, hydrogen, tensile test, fractography. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

Symbol Jednotka Význam 

Tm (K) teplota tání 

γ 

 

matrice niklových superslitin 

γ´ 

 

intermetalická fáze Ni3(Al,Ti) 

γ´´ 

 

intermetalická fáze Ni3Nb koherentní s bázi γ 

KPC 

 

kubicky plošně centrovaná mřížka 

KSC 

 

kubicky prostorově centrovaná mřížka 

HTU 

 

šesterečně těsně uspořádaná mřížka 

L12 

 

druh krystalové mřížky - fáze γ´ 

APB 

 

antifázové rozhraní 

 ⃗  

 

Burgersův vektor 

     

 

energie APB 

G (Mpa) smykový modul 

  

 

úhel mezi Burgersovým vektorem a tangentou k dislokační linii 

  

 

střední vzdálenost mezi precipitáty 

h 

 

střední průměr precipitátu 

  

 

velikost koherentní deformace 

  

 

objemový zlomek γ´ fáze 

M 

 

atom kovu 

        
 

vodík absorbovaný v kovu 

       

 

vodík adsorbovaný na povrchu kovu 

ε (1) poměrné prodloužení 

Rp0,2 (Mpa) smluvní mez kluzu pro deformaci 0,2 % 

Rm (Mpa) mez pevnosti v tahu 

A (%) tažnost 

Z (%) kontrakce 

E (MPa) modul pružnosti v tahu 

Ru (Mpa) mez úměrnosti 

  (MPa) napětí v tahu 
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ÚVOD 

 Superslitiny na bázi niklu jsou hlavními materiály pro výrobu plynových turbín 

a lopatek spalovacích motorů. Jejich aplikace je velmi různorodá. Používají se v leteckém 

průmyslu, jaderné energetice či chemickém průmyslu. Maximální provozní teplota superslitin 

na bázi niklu byla za posledních padesát let zvýšena o více než 300°C a blíží se k hranici 

1100°C. I přes tyto snahy je třeba poznamenat, že drastické zvýšení odolnosti superslitin proti 

vysokým teplotám je stále obtížnější. To je dáno nízkou teplotou tání niklu, která činí 1453°C 

[1,2]. 

Mezi základní požadavky na vlastnosti niklových superslitin řadíme odolnost vůči 

vysokoteplotní oxidaci, antikorozi, žárovzdornost, žáropevnost a creepovou odolnost [3]. 

Působením extrémně agresivních podmínek okolního prostředí, ve kterých jsou niklové 

superslitiny vystaveny, dochází k jejich křehnutí.  

 Jednou z příčin křehnutí a degradace superslitin, a s tím spojenou změnou 

mechanických vlastností, je pronikání vodíku do základní matrice. Možným zdrojem 

pronikání vodíku do superslitin může být okolní prostředí při výrobě, tepelném zpracování 

a během zpracování povrchů. V neposlední řadě se vodík dostává do objemu superslitin 

při exploataci, kdy dochází k chemickým, či elektrochemickým reakcím mezi materiálem 

a plynným prostředím obsahujícím vodík [4]. Tím se stává studium vlivu vodíku 

na mechanické vlastnosti důležitým článkem pro vědu a výzkum. 

 Experimentální část bakalářské práce je věnována právě studiu vlivu vodíku 

na mechanické vlastnosti niklové superslitiny IN 738LC. Je zde také popsáno metalografické 

vyhodnocení struktury a fraktografické hodnocení lomových ploch vzorků superslitiny 

IN 738LC sycených, respektive nesycených vodíkem podrobených tahové zkoušce. 

 Teoretická část práce je zaměřená na obecné charakteristiky niklových superslitin, 

jejich vlastnosti, chemické složení, fázové složení a mechanismy zpevnění vlivem fáze γ´. 

Dále je rozebráno působení vodíku v niklových superslitinách, jsou popsány základní principy 

určování mechanických vlastností po tahové zkoušce a vyhodnocování lomových ploch.  
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1 NIKLOVÉ SUPERSLITINY 

1.1 Vlastnosti niklových superslitin 

Pod pojmem niklové superslitiny se ukrývá celá řada slitin niklu o vysokých 

mechanicko - metalurgických parametrech používaných za zvýšených teplot, které mají 

vysokou antikorozní odolnost. Mohou být lité, ale i tvářené. Superslitiny jsou založeny 

na bázi Ni–Cr a dále legovány přísadami jako jsou W, Fe, Co, V, Nb, B, Ta, Zr, Mo, Ce atd. 

[2]. Působení jednotlivých prvků na vlastnosti niklových superslitin bude uvedeno v kapitole 

(1.2.1).  

Niklové superslitiny se nevyznačují vysokou úrovní modulu pružnosti, ani nízkými 

difúzními charakteristikami, což jsou parametry typické pro vysokou odolnost proti creepu, 

přesto jsou používány v podmínkách dlouhodobého namáhání při velmi vysokých teplotách 

(do teplot odpovídající cca 0,9 Tm a doby expozice mohou dosahovat až 10
5
 hodin při mírně 

snížených teplotách). Tyto vlastnosti jsou dány: 

 strukturní stabilitou niklových slitin, vzhledem k vysokému zaplnění 3d sféry 

elektrony u niklu, 

 spolupůsobením chromu vzniká u niklových superslitin ochranný antikorozní povlak 

Cr2O3 o nízké koncentrací vakancí, který tak omezuje difúzi atomů kovu ze slitiny 

a difúzi kyslíku a síry do objemu slitiny [2,5]. 

1.1.1 Žárovzdorné slitiny 

Žárovzdorné slitiny jsou na bázi Ni–Cr nebo Ni–Cr–Fe. Nikl spolu s chromem tvoří 

soustavu s úplnou rozpustností v tuhém stavu. Základní složkou podmiňující udržení 

žárovzdornosti je chróm. Jeho obsah se pohybuje od 16 do 30 hmot. %.  Podíl železa 

v ternární bázi bývá až 20 hmot. %. Struktura žárovzdorných slitin je tvořená tuhým roztokem 

s KPC (kubicky plošně centrovanou) mřížkou, který je zpevněn pouze substitučně. Z tohoto 

důvodu nemohou žárovzdorné slitiny přenášet mechanická zatížení za vyšších teplot. Hrozbou 

je značná rychlost tečení u těchto materiálu. Obsah uhlíku a příměsových prvků, které by 

mohly tvořit nežádoucí fáze, je minimální. Bez působení mechanických napětí mohou být 

žárovzdorné slitiny niklu vystaveny teplotám do 1 150°C. S rostoucím podílem γ´ fáze roste 

jejich žárovzdornost [6]. 
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1.1.2 Žáropevné slitiny 

Základní bází žáropevných niklových superslitin opět tvoří tuhý roztok Ni–Cr. 

Přísadovými prvky jsou Al a Ti, tvořící hlavní vytvrzující fázi Ni3(Al,Ti), označovanou 

symbolem γ´. Dále jsou zde prvky karbidotvorné, substitučně zpevňující niklovou matrici 

a vytvářející vlastní karbidy. 

K žáropevnosti přispívá i disperze karbidů. Vhodným tepelným zpracováním lze 

dosáhnout vytvoření karbidických fází typu M23C6, M7C3 nebo M6C podél hranic zrn, kde 

jsou překážky proti prokluzům. Kovovou složkou M v karbidech bývá nejčastěji chrom, 

případně i molybden. Žáropevné slitiny niklu mohou být dlouhodobě vystaveny teplotám 

max. 950°C při působení mechanických napětí. [6]. 

1.2 Chemické složení niklových superslitin 

Slitiny niklu v závislosti na prvcích, které tvoří matrici, je možno rozdělit do tří 

hlavních skupin [7]: 

a) Ni-Cr, 

b) Ni-Co-Cr, 

c) Ni-Fe-Cr. 

Superslitiny, které mají mít prvořadě vysokou pevnost za přispění precipitačního 

zpevnění jsou komplexně legovány především titanem nebo hliníkem a označují se 

NIMONIC. U superslitin typu INCONEL je primární antikoroze, matrice je tvořená 

homogenním tuhým roztokem i s vyšším objemovým podílem přísady niobu. Rozdíl mezi 

superslitinami typu NIMONIC a INCONEL je v obsahu železa nacházejícím se v matrici. 

U typu NIMONIC musí být železo na co nejnižší úrovní, zatímco u INCONEL je přípustný 

obsah železa 15-25 % [2]. 

1.2.1 Legující prvky vyskytující se v superslitinách 

Legující prvky vyskytující se v superslitinách je možno rozdělit do pěti základních 

skupin [7]: 

 prvky tvořící a zpevňující matrici, jenž je tvořená tuhým roztokem s kubicky plošně 

centrovanou mřížkou, 

 prvky vytvářející intermetalickou fázi γ´ s mřížkou kubicky plošně centrovanou, 

 prvky ovlivňující fázové složení a strukturu hranic zrn, 



  

6 

 

  

 prvky tvořící karbidické nebo boridické fáze, 

 nežádoucí přísady. 

 

 

 

Na obrázku 1.1 je zobrazen přehled nejčastěji vyskytujících se prvků v niklových 

superslitinách. Prospěšné prvky jsou vyšrafovány, zatímco škodlivé prvky jsou označeny 

vodorovnými čárami [8]. 

Chemické složení aktuálně používaných superslitin je velmi různorodé. Zahrnuje 

od 10 do 18 legujících prvků. Působení jednotlivých prvků je popsáno níže [7]: 

Nikl – je hlavním prvkem tvořící základní složku niklových superslitin. Předurčuje jejich 

strukturu, stabilitu fází a chování v technologických procesech. 

Železo – používá se k částečnému zastoupení niklu. S jeho rostoucím obsahem ve struktuře 

klesá žárovzdornost, protože oxidy obsahující ve své struktuře železo, vykazují sníženou 

přilnavost k základu. Zároveň stoupá náchylnost slitin niklu k vylučování nežádoucí 

intermetalické fáze σ. 

Povrchová 

ochrana 

Ovlivnění 

hranic zrn 

Zvýšení 

žáropevnosti 
Spolutvorba 

matrice 

Tvorba 

fáze γ´ 

Zpevnění 

hranic zrn 
Zpevnění 

tuhého roztoku 

Obr. 1.1:  Legující prvky používané v niklových superslitinách [8] 
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Kobalt – stabilizuje matrici a se zvyšováním jeho obsahu se snižuje rozpustnost jiných 

legujících prvků v matrici, hlavně hliníku a titanu. Cílem přidávání kobaltu je zvýšení 

žáropevnosti a zajištění dobrých technologických vlastností superslitin. 

Chrom – obsažený ve slitině v množství od 5-30 % hm. zajišťuje zejména odolnost proti 

oxidaci za vysoké teploty a navíc přispívá ke zpevnění matrice. Vytvářením karbidu M23C6 

má za důsledek zvýšení odolnosti proti tečení a zlepšení plasticity. Ve slitině se tento karbid 

vylučuje přednostně na hranicích zrn a defektech krystalické struktury. 

Molybden a wolfram – přídavek těchto dvou prvků zpevňuje matrici γ. Pokud jejich obsah 

přesahuje 6 % at., potom tyto prvky tvoří karbid M6C. 

Hliník – hlavní zdroj zpevnění niklových superslitin, vytváří fázi γ´. 

Titan, niob, tantal, vanad – mohou nahradit hliník ve fázi γ´. V procesu křehnutí tvoří 

jmenované prvky precipitáty jednoduchých karbidů. Vzniklé karbidy nevykazují stabilitu 

během delší doby. Zároveň dochází k jejich rozpouštění ve středním rozmezí teplot. 

Bor, zirkonium, hafnium – bor zvyšuje pevnost při tečení, pokud jeho přídavek 

v superslitinách nepřesahuje 0,02 hmot. %. Přídavek zirkonia v množství do 0,05 hmot. % 

a hafnia do 2,0 hmot. % působí na morfologii precipitátu po hranicích zrn a zvyšuje odolnost 

proti tečení. Přítomnost boru a zirkonia v superslitinách zaručuje odolnost vůči křehkému 

lomu za vysokých teplot. Přídavek B a Zr ve slitině prokazuje při podmínkách dlouhodobé 

práce zpožděné vylučování karbidu chrómu po hranicích zrn. 

Cer a jiné prvky vzácných zemin – při malých obsazích přidávaných do superslitin zvyšují 

odolnost proti vysokoteplotní oxidaci.  

Příměsí ostatních prvků vyskytujících se v superslitinách jsou nežádoucí. S ohledem 

na odolnost proti praskání nesmí převýšit určitou horní hranici. Avšak některé z nich mohou 

i zlepšovat vlastnosti. Například křemík při obsahu 0,2 % zlepšuje žárovzdornost. Hořčík 

v množství 0,01-0,05 % může zlepšovat mechanické vlastnosti superslitin určených 

ke zpracování tvářením [7]. 

1.3 Fázové složení a zpevnění niklových superslitin 

Aktuálně používané slitiny na bázi niklu jsou nejčastěji materiály vícesložkové 

a mnohofázové. Mikrostruktura je tvořená jak stabilními, tak nestabilními fázemi [7].  
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1.3.1 Tuhý roztok γ 

Základní kovová matrice superslitin niklu je tvořená tuhým roztokem γ s kubicky 

plošně centrovanou mřížkou (obr. 1.2). Mezi přísadové prvky podílející se na vlastnostech 

tuhého roztoku můžeme řadit například kobalt, chrom, molybden, železo, wolfram, vanad, 

titan a hliník. Tyto prvky se liší svými atomárními poloměry od atomárního poloměru niklu 

o 1-13 % [5,9].  

 

 

1.3.2 Fáze γ´ 

Vedle tuhého roztoku γ fáze γ´ (v množství nad 50 %) je základní fází niklových 

superslitin. Morfologie, chemické složení a rozmístění precipitátu fáze γ´ ve struktuře mají 

rozhodující vliv na žáropevnost. Fáze γ´ je nadstrukturou intermetalické sloučeniny A3B  

s mřížkou typu L12, kubicky plošně centrovanou (obr. 1.3). Složkou A je prvek více 

elektronegativní – Ni a složkou B prvek více elektropozitivní – např. Al, Ti, Mo, Nb, Ta, V. 

Této fázi se nejčastěji přiřazuje vzorec Ni3(Al,Ti) [7]. 

Vznik fáze γ´ je zobrazen v binárním diagramu Ni-Al podle Massalského (obr. 1.4). 

Tato intermetalická fáze je při nízkých teplotách stabilní v intervalu koncentrací 73-

76 at. % Ni. Vzniká peritektickou reakcí při teplotě 1395°C a při teplotě 1385°C eutektickou 

reakcí [11]. 

 Al nebo Ni 

             Obr. 1.2:  Tuhý roztok γ, mřížka KPC           Obr. 1.3:  Fáze γ´, mřížka typu L12 [10] 
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1.3.3 Vliv γ´ fáze na zpevnění niklových superslitin 

Vliv γ´ fáze na zpevnění superslitin zahrnuje [2]: 

 účinek antifázové hranice (APB), 

 modifikaci vrstevné chyby, 

 zpevnění vyvolané koherentní precipitací, 

 rozdíly v modulech pružnosti γ a γ´ fáze, 

 modifikaci zpevnění v závislosti na objemovém podílu a velikosti vyloučených částic 

fáze γ´. 

Zpevnění vlivem antifázové hranice (APB) 

Předpokládá se pohyb dislokací s Burgersovým vektorem  ⃗  
 

 
      v párech 

precipitátem. Zpevnění matrice nastane tehdy, když vedoucí dislokace páru tvoří APB, 

Obr. 1.4:  Fázový diagram sytému Al – Ni [12] 

γ´ 



  

10 

 

  

zatímco pohyb druhé dislokace páru vede k anihilaci APB. Tím je omezen daný skluz 

dislokací. Průběh celého procesu závisí na objemovém podílu γ´ fáze, na velikosti částic γ´ 

a na úrovni energie APB. Přírůstek zpevnění vlivem APB (τAPB) lze vyjádřit vztahem [2,5]: 

      
    

  ⃗ 
 (1) 

Tento příspěvek zpevnění bývá u niklových superslitin 300 - 350 MPa. 

Efekt protnutí fáze γ´ dislokacemi 

 Základem je omezení pohybu dislokací ve fázi γ´. Po tomto efektu narůstá 

několikanásobně mez kluzu. Pokud vyloučené precipitáty dosahují větších rozměrů, je proces 

jejich protínání nahrazen procesem obcházení dislokacemi. Tento je pak spojen se vznikem 

dislokačních smyček nebo šplhem dislokací. Přírůstek meze kluzu (  L) lze vyjádřit pomocí 

vztahu [5]: 

          ⃗    
 

 
   

 

  ⃗ 
 (2) 

V podmínkách creepového namáhání (za teplot nad 0,6Tm) je rychlost creepu řízena 

rozvojem difúzních procesů ve fázi γ´, šplhem dislokací, respektive vlečením stupňů 

na šroubových dislokacích v této fázi. Nízká difúzní kapacita Mo, W, Nb a Ta pozitivně 

působí na zpomalení creepového procesu [2]. 

Koherentní precipitace 

 Koherentní precipitace je dalším zpevňujícím parametrem, působí jak v podmínkách 

protínání, tak při obcházení precipitátu dislokacemi. Míra koherentní precipitace závisí 

na velikosti mřížek matrice a fáze γ´. Vliv přísad na koherentní precipitaci: 

 Titan, Niob – zvyšují koherentní precipitaci svým účinkem v γ´ fázi tím, že zvyšují 

parametr mřížky dané fáze. 

kde      je energie, 

  ⃗  – Burgersův vektor. 

kde   je smykový modul, 

  ⃗  – Burgersův vektor, 

   – úhel mezi Burgersovým vektorem a tangentou k dislokační linii, 

   – střední vzdálenost mezi precipitáty, 

   – střední průměr precipitátu. 
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 Chrom, molybden, železo – dochází ke zvětšování mřížkového parametru matrice 

a tím ke snížení zpevnění při koherentní precipitaci. 

 Nikl – nahrazující chrom a železo v matrici zvyšuje deformaci při koherentní 

precipitaci, protože zmenšuje parametr mřížky matrice. 

 Kobalt – má zanedbatelný účinek. 

 Tantal – vykazuje podobné účinky jako niob. 

Vzrůst meze kluzu účinkem koherentní deformace (  KD) lze vyjádřit vztahem [5]: 

         
 
  (

   

  ⃗ 
)

 
 
 (3) 

1.3.4 Fáze γ´´ a δ 

Ve slitinách obsahujících více jak 4 % hm. Nb nebo 10 % Ta se může objevit 

metastabilní fáze Ni3Nb nebo Ni3Ta s tetragonální prostorově centrovanou mřížkou, 

koherentní s bázi γ, označovanou γ´´  nebo γ
*
. Vytváří jemné destičkovité precipitáty a její 

působení je podobné k fázi γ´. Precipituje na hranicích zrn, v rozmezích teplot 400-980°C, 

důsledkem je snížení úrovně creepových charakteristik (doby do lomu). 

Za určitých podmínek dochází k přeměně fáze γ´´ na variantu δ s mřížkou 

ortorombickou typu D019. Fáze δ nevykazuje koherenci s matricí γ, zároveň negativně 

ovlivňuje vlastnosti superslitiny [2,7]. 

1.3.5 Karbidické a boridické fáze 

Žáropevné niklové superslitiny obsahují ve struktuře sloučeniny meziuzlových prvků 

a odpovídajících kovů. Jsou to hlavně karbidy typu MC, M7C3, M23C6, M6C a boridy M3B2, 

M23B6, M2B a MB12. 

Karbidy typu MC – jsou nerovnoměrně rozloženy v matrici γ, nebo se kupí 

na hranicích zrn. Vykazují hrubou globulární nebo kubickou mikrostrukturu. Tyto karbidy 

tvoří titan, tantal, niob a vanad. Jejich přítomnost ve struktuře znamená vazbu určitého 

kde   je smykový modul, 

   – velikost koherentní deformace, 

   – střední průměr precipitátu, 

   – objemový zlomek γ´ fáze. 
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množství uhlíku a zpomalování růstu zrn při vysokoteplotním zpracování. Stabilita karbidu 

MC stoupá podle pořadí: VC, NbC, TaC, TiC. V přítomnosti γ´ fáze ve struktuře podléhá 

stabilita karbidu TiC výraznému snížení, protože titan přechází do fáze Ni3(Al,Ti). 

Chrom, molybden a wolfram se rozpouštějí v karbidu typu MC a oslabují síly jeho 

meziatomových vazeb. To vede k rozpadu karbidů MC na karbidy M23C6 a M6C. Tento jev 

se vyskytuje v karbidech TiC a (Ti,Nb)C při teplotě vyšší 815°C. Rozpadu karbidů lze 

zabránit zvýšením obsahu Nb ve slitině, kdy se MC karbidy stabilizují do teplot 1200-1260°C 

[7,8]. 

Karbid M7C3 – obecně se nevyskytuje ve slitinách vícesložkových. Tvoří se 

ve slitinách s vysokým obsahem chrómu, které neobsahují molybden, wolfram a další silně 

karbidotvorné prvky. Nad teplotou 1100°C se přeměňuje na karbid M23C6. 

Karbid M23C6 – tvoří se v teplotním intervalu 750-1000°C ve slitinách s vysokým 

obsahem chrómu. Za přítomnosti Mo a W ve slitině je možno uvažovat vzorec 

Cr21(Mo,W)2C6. Karbid M23C6 ve struktuře může vznikat precipitací z matrice γ nebo 

v důsledku přeměny karbidu MC. Karbid M23C6 má významný vliv na mechanické vlastnosti 

niklových superslitin. Jeho přednostní místa pro nukleaci jsou hranice zrn, kde pak často 

dochází k mezikrystalickému porušení [1]. 

Karbidy M6C – tvorba karbidů M6C probíhá ve slitinách s vysokým obsahem 

molybdenu a wolframu, nejčastěji při teplotách 800°C a výše. Chemické složení odpovídá 

nejčastěji vzorcům (Ni,Co)3Mo3C nebo (Ni,Co)2W4C. Soustřeďují se hlavně na hranicích zrn 

a vykazují morfologické znaky podobné ke karbidu M23C6. Základní přeměna karbidických 

fází ve vícesložkových slitinách niklu probíhá podle reakce [7]: 

                nebo               (4) 

V současnosti se do žáropevných slévárenských slitin přidává bor v množství od 0,005 

do 0,20 % hm. Ve slitinách, obsahujících 0,10 % B, se snižuje koncentrace uhlíku 

pod 0,05 %. To vede k nahrazení karbidů MC, M23C6 a M6C boridy, nejčastěji typu M3B2, 

M23B6, M2B a MB12. 

Boridy M3B2 – vylučující se během krystalizace slitin namísto karbidů MC, vykazují 

vyšší disperznost a jsou příznivé na změny morfologických znaků v procesech tepelného 

zpracování. Slitiny obsahující nad 0,2 % B, jsou náchylné během krystalizace k vylučování 
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velkých boridických částic M3B2. Sloučeniny boru vyrůstají od hranic zrn do jejich okolí jako 

precipitáty ve tvaru bloků a půlměsíců [7]. 

1.3.6 Intermetalické fáze topologicky těsně uspořádané (TPC) 

Během dlouhodobého žíhání v podmínkách exploatace dochází u vícesložkových 

žáropevných slitin k vylučování TPC fází vlivem výskytu metastabilních fází ve struktuře. 

Mezi vylučující se fáze řadíme σ, μ, η, Lavesovy fáze a fáze typu G a R [7]. TPC fáze jsou 

obecně křehké a nežádoucí. Často nukleují na hranicích zrn, v blízkosti karbidů [1,9]. 

Fáze σ – vyskytuje se v uzavřených oblastech fáze γ´. Může se vyskytnout v teplotním 

intervalu 650-925°C. Vylučuje se mnohem snadněji při malé koncentraci uhlíku. Působí 

degradačně, zejména v superpozici s působícím napětím. Při normální teplotě vede ke snížení 

tažnosti a za zvýšených teplot k poklesu creepové pevnosti. S nárůstem střední hodnoty 

vakancí elektronů (Nv) se zvyšuje náchylnost ke vzniku σ fáze [2,7]. 

Lavesovy fáze – mají obecný vzorec (Fe,CR,Mn,Si)2 (Mo,Ti,Nb) a mohou 

precipitovat v niklových slitinách obsahujících Fe (méně než 20 %) nebo Co (méně než 30 %) 

a dále Mo nebo W o obsahu vyšším než 3 %. Vylučování Lavesových fází zintenzivňuje 

hlavně obsah křemíku ve slitině. Vznikají v teplotním intervalu 650-1100°C a obvyklá forma 

jejich vylučování odpovídá hrubé interkrystalické precipitaci. Tyto fáze vznikají v případě 

rozdílů poloměrů atomů nad 15 % [2,7]. 

Fáze μ – vylučují se ve slitinách s velkou koncentrací Mo, W, Nb a Ta. Ve slitinách 

Ni-Cr-Mo-W o obsahu kolem 15 % Cr se fáze μ vylučuje během stárnutí (1000°C / 300 h). 

Při koncentraci Mo+W v rozsahu 12,5 % do 32 % ve slitině se vyskytuje fáze μ typu 

(Mo,W)6Ni7. 

 Náchylnost slitin niklu k vylučování TPC fází se označuje podle různých modifikací 

tzv. metody PHACOMP (phase computation), umožňující určit mezní koncentraci 

jednotlivých prvků ve slitině. Po překročení mezní koncentrace nastává vylučování fáze σ, μ 

nebo Lavesovych fází. Mírou náchylnosti slitiny k vylučování fází tohoto typu je střední 

koncentrace elektronových děr v matrici γ (Ńv) po zohlednění molárních podílů prvků 

vázaných v karbidech, boridech a fázi γ´ [7].  
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2 PŮSOBENÍ VODÍKU V Ni SUPERSLITINÁCH 

2.1 Pronikání vodíku do kovů a slitin z prostředí 

Vodík může být adsorbován a následně absorbován kovem nebo slitinou v atomární 

podobě. Pronikání z plynného prostředí do kovu vyjadřuje následující rovnice [4]: 

 

 
                (5) 

Během elektrochemických procesů dochází nejprve k redukci vodíku a jeho adsorpci 

na povrchu kovu. Poté jen část atomů proniká do kovu a jsou jím absorbovány. Zbylé atomy 

vodíku, které zůstaly na povrchu, se rekombinují chemicky nebo elektrochemicky 

na molekuly. Tyto molekuly již do materiálu neproniknou: 

                        

                           
(6) 

Penetrace vodíku do materiálu může probíhat různými mechanismy. Je možné rozlišit 

tři jevy doprovázející penetraci atomárního vodíku do materiálu [4]: 

a) adsorpce atomárního vodíku po předchozí redukci na protony H
+
 a následná 

absorpce atomů H dovnitř krystalu nebo na hranice zrn, 

b) vzniku hydridů kovů při reakci záporných iontů vodíku H
-
, 

c) rekombinace rozpuštěného atomárního H na molekulu H2 za vzniku bublin a póru. 

2.2 Křehnutí a degradace niklových superslitin vlivem působení 

vodíku 

Superslitiny niklu zpevněné intermetalickou fází Ni3Al (γ´) jsou náchylné na vodíkové 

křehnutí. Citlivost těchto slitin na vodík silně závisí na přítomnosti fáze γ´, jejím objemovém 

podílu, rozdělení a velikosti této fáze. Matrice γ je jen omezeně citlivá na vodíkové zkřehnutí. 

S rostoucím podílem rozhraní γ´/γ a precipitátu γ´ se zvyšuje náchylnost na vodíkové křehnutí. 

Za pokojových teplot představují precipitáty γ´ pro vodík ireverzibilní pasti. Při zvýšených 

kde   je atom kovu, 

         – vodík absorbovaný v kovu. 

kde        je vodík adsorbovaný na povrchu kovu. 
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teplotách mohou být precipitáty zdrojem vodíku pro jeho difúzi matricí. Precipitáty γ´ se 

zachyceným vodíkem mohou představovat místa pro iniciaci lomu během deformačních 

procesů v těchto slitinách. 

Následující formy působení vodíku v systému způsobují degradaci materiálu [4]: 

 vodík rozpuštěný v mřížce kovu, 

 vodík zachycený na dislokaci, 

 vodík vázaný v hydridu, 

 shluky atomů vodíku, případně molekuly vodíku v bublinách. 

Atomární procesy degradace jsou ovlivněny čistotou, chemickým složením, strukturou 

a mikrostrukturou daného materiálu. Dále na způsobu, jakým byl vodík do superslitiny 

zaveden, na jeho difuzivitě nebo na rychlosti a teplotě deformace [13]. 

Na niklové superslitiny mohou působit různé mechanismy chování vodíku v závislosti 

na podmínkách prostředí, ve kterém pracují. Tyto mechanismy nepříznivě působí 

na vlastnosti superslitin a jsou popsány v teoriích vodíkové křehkosti [4]: 

Teorie vnitřních pnutí  

  Vodík se ve formě protonů kupí v určitých oblastech a následně se rekombinuje 

na molekulární vodík. Nejčastějšími oblastmi pro rekombinaci jsou například rozhraní 

nekovových vměstků a kovové matrice, hranice zrn. Vzniklé molekuly vodíku vyvolávají 

vysoké lokální pnutí, které může překročit mez kluzu i mez pevnosti materiálu. Důsledkem je 

iniciace trhlin. 

Dekohezní teorie  

Podle této teorie může vodík oslabovat kohezní pevnost atomových vazeb. Vodík 

se koncentruje před čelem existujících mikrotrhlin, kde působí hydrostatická složka 

elastického napětí. Vodík poté může difundovat před nové čelo trhliny a rozvíjet mikrotrhliny. 

Teorie kritické koncentrace vodíku  

Teorie je založena na dvou faktorech: na existenci pastí v materiálu a na kritické 

koncentraci ck vodíku v určitých oblastech. V závislosti na mikrostruktuře materiálu se 

kritická koncentrace vodíku může v jednotlivých oblastech lišit. Pokud je koncentrace vodíku 

cH > ck, pak dojde ke vzniku trhliny. 

  



  

16 

 

  

Teorie interakce vodík-dislokace  

Uvažuje interakci mezi působením vodíku a dislokací. Existují dva základní 

mechanismy působení vodíku. Na jedné straně se předpokládá, že vodík snižuje kritické 

skluzové napětí, zvyšuje mobilitu dislokací a zvyšuje plasticitu materiálu. Na druhé straně 

se uvažuje zvýšení kritického skluzového napětí vlivem působení vodíku, a tím omezení 

pohybu dislokací a poklesu plasticity materiálu [4]. 

 

3 ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

3.1 Princip tahové zkoušky 

Tahová zkouška se řadí mezi nejdůležitější statické zkoušky v technické praxi. 

Zkouška tahem se provádí na zkušební tyči pomocí trhacího zařízení. Trhací zařízení se 

skládá ze zkušebního stroje, vyvozujícího zátěžnou sílu a registračního zařízení a prodloužení. 

Výsledkem tahové zkoušky je křivka závislosti zatížení na prodloužení, respektive z nich 

odvozené závislosti napětí na deformaci nazývané jako pracovní nebo tahové diagramy [14]. 

Tahové diagramy se liší různými tvary v závislosti na použitém materiálu, jeho 

předchozím zpracování a podmínkách při provádění tahové zkoušky [14]. Na obrázku 3.1 

jsou ilustrovány základní typy smluvních tahových diagramů. 

 

 

 

 

  

Obr. 3.1:  Základní typy smluvních tahových diagramů [15] 

a) všeobecný tvar diagramu s obvyklým poměrem jednotlivých oblastí a bez výrazné meze 

kluzu, b) diagram materiálů, který se v důsledku deformačního zpevnění roztrhne při 

maximální síle bez vytvoření krčku, c) diagram křehkého materiálu, který se před 

roztrhnutím deformuje jen nepatrně, d) diagram s výraznou mezí kluzu (K), e) diagram 

materiálů, které v oblasti plastické stability mají malou schopnost deformačně se zpevnit 
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Princip zkoušky spočívá v roztržení zkušební tyče na dvě částí s cílem zjistit napěťové 

a deformační charakteristiky zkoušeného materiálu. Aplikované napětí σ ≡ R respektive 

příslušná deformace ε jsou definovány vztahem (7) a (8) [14]: 

  
 

  
           (7) 

  
    

  
 

  

  
         (8) 

Na jedné zkušební tyči je možné zjistit čytři základní mechanické vlastnosti [15]: 

A. mez kluzu (smluvní i výrazná), 

B. mez pevnosti, 

C. tažnost (poměrné prodloužení po přetržení), 

D. kontrakce (poměrné zúžení po přetržení). 

Mimo tyto základní vlastnosti se speciálním zkušebním postupem dá zjistit: 

E. modul pružnosti, 

F. mez úměrnosti, 

G. smluvní mez pružnosti. 

ad A. Mez kluzu 

 Mez kluzu je definována jako napětí, při kterém vznikají první trvalé deformace. 

Rozlišují se tyto základní případy stanovení meze kluzu [14]: 

a) stanovení výrazné meze kluzu (Re, ReH, ReL) 

Výrazná mez kluzu Re (obr. 3.2a) se určuje z vyjádřené prodlevy ukazatele siloměrného 

zařízení zkušebního stroje nebo z tahového diagramu získaného na zkušebním stroji. 

Horní mez kluzu ReH (obr. 3.2b) je definována jako napětí odpovídající prvnímu vrcholu 

zatížení zachycenému při skluzu kovu. Dolní mez kluzu ReL je definována jako nejmenší 

napětí při skluzu kovu bez uvažování začátku přechodového jevu, pokud se vyskytuje [14,15].  

kde   je působící síla, 

    – počáteční průřez zkoušeného vzorku. 

kde    je prodloužení vzorku 

    – počáteční délka zkoušeného vzorku. 
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b) stanovení smluvní meze kluzu Rp 

Nevýrazná mez kluzu je charakterizována plynulým přechodem z elastické 

do elasticko-plastické oblasti deformace. Z tohoto důvodu se musí mez kluzu vyjádřit jako 

smluvní veličina. Tato mez je definována jako napětí, při kterém trvalá deformace 

dosáhne předepsanou hodnotu, vyjádřenou v %  měřené délky zkušební tyče L0 nebo 

měřené délky průtahoměru. Hodnota deformace se označuje např. Rp0,2 pro deformaci 

0,2 % [15]. Způsob určení smluvní meze kluzu Rp0,2 je ilustrován na obrázku 3.3. 

 

 

ad B. Mez pevnosti 

 K určení meze pevnosti v tahu se zkušební tyč deformuje působením plynule 

se zvětšujícího zatížení až do přetržení. Největší zatížení stanovené bezprostředně 

před přetržením tyče při zkoušce se bere jako zatížení odpovídající mezi pevnosti v tahu.  

  

Obr. 3.3:  Smluvní mez kluzu Rp0,2 určená z trvalé deformace pod zatížením [15] 

 

   Obr. 3.2:  a) Výrazná mez kluzu Re [15] b) Diskontinuitní průběh zatížení při  

  výrazné mezi kluzu [15] 
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Mez pevnosti v tahu se vyjadřuje vztahem [14]: 

   
  
  

           (9) 

ad C. Tažnost 

 První charakteristikou plastických vlastností materiálu ve směru zatížení je tažnost. 

Tato charakteristika je definována jako relativní prodloužení po přetržení vzorku vyjádřené 

v % [14].  

  
     

  
        

  

  
             (10) 

ad D. Kontrakce 

 Druhou charakteristikou plastičnosti materiálu při tahové zkoušce je kontrakce. Je 

definována jako největší poměrné trvalé zúžení průřezu zkušební tyče naměřené po její 

přetrhnutí v místě lomu [15]. 

  
     

  
        

  

  
             (11) 

ad E. Modul pružnosti 

Modul pružnosti je vyjádřen jako vnitřní odpor materiálu proti pružné deformaci. Čím 

je modul pružnosti větší, tím větší napětí je potřebné na vyvolání deformací. Zjišťuje se 

v lineární části tahového diagramu (obr. 3.4). Deformace se určí přesným průtahoměrem. 

Modul pružnosti je dán vztahem [15]: 

      
 

 
 

         

          
           (12) 

kde    je maximální síla v tahovém diagramu, 

    – počáteční průřez zkoušeného vzorku. 

kde    je délka tyče po přetržení, 

    – počáteční délka tyče. 

kde    je plocha původního průřezu zkušební tyče, 

    – plocha nejmenšího průřezu zkušební tyče po přetrhnutí v místě lomu. 

kde    je počáteční síla, kterou se zatíží zkušební tyč, aby se eliminovaly nepřesnosti 

v měřících přístrojích, 
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 Prodloužení     při síle F0 se při měření neuvažuje a musí se od celkového 

prodloužení odečíst. Měření deformace    , odpovídající zatížení Fn se provede 

při několikanásobném zatížení a odlehčení zkušební tyče v lineární části diagramu [15]. 

 

 

 

ad F. Mez úměrnosti 

 Nejvyšší napětí, pro které platí Hookeův zákon se nazývá mez úměrnosti. Spolu 

s mezí pružnosti lze tuto hodnotu považovat za totožné a podobně jako mez pružnosti zjistit 

pouze přibližně. Mez úměrnosti má v tahovém diagramu F – ΔL lineární průběh (obr 3.5) 

a odpovídá bodu U při síle FU [15].  

 

 

 

Mez úměrnosti lze vypočítat ze vzorce: 

   
  
  

           
(13) 

 

     – aritmetický průměr hodnot, odpovídající příslušným stupněm zatížení Fn. 

Obr. 3.5:  Grafické vyjádření meze úměrnosti [15] 

 

Obr. 3.4:  Údaje na lineární části tahového diagramu pro zjištění modlu pružnosti E [15] 
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3.1.1 Charakteristiky lomových ploch 

Působením přídavného zatížení se v mezním případě kov či slitina porušuje až 

do vzniku lomu. Vlivem silových účinků se poruší soudržnost materiálu, jehož části 

se oddělují při současném vzniku nových volných povrchů. 

Porušení meziatomových vazeb v kovových materiálech se může uskutečnit dvěma 

mechanismy, a to [16]: 

a) štěpným,  

b) smykovým mechanismem. 

Štěpné porušení materiálů se uskutečňuje odtrhnutím dvou vrstev atomů v krystalu 

vlivem působení normálových napětí. Smykový mechanismus probíhá působením 

tangenciálního napětí. Mechanismy se od sebe liší velikostí plastické deformace, která je 

doprovází a energií, která se na porušení spotřebuje. Tyto mechanismy porušování vytváří 

specifický charakter lomové plochy s rozdílnou morfologií lomových plošek, fazet [16]. 

Mechanismus křehkého porušení 

 V určitých podmínkách při napětí blížícímu se mezi kluzu se může uskutečnit 

postupné porušení meziatomových vazeb štěpením, vedoucí k vytvoření lomu 

bez makroskopické plastické deformace tělesa. K tomuto typu lomu často dochází při nízkých 

teplotách. Uvnitř zrn vzniká říčkový reliéf, stupňovitě od sebe oddělující štěpné plochy. Lom 

je schopen se větvit podél různých rovin a z makroskopického hlediska tvoří chaotický reliéf 

[4]. Křehké porušení štěpením se realizuje přes hranice zrna materiálu – transkrystalicky, 

nebo po hranicích zrn – interkrystalicky. 

Transkrystalické štěpení (obr. 3.7) 

probíhá v rovinách s nízkými Millerovými 

indexy, tj. v rovinách hustě obsazených 

atomy. V kovech s KSC (kubicky 

prostorově centrovanou) mřížkou jsou to 

roviny {100}, v kovech s HTU (šesterečně 

těsně uspořádanou) mřížkou roviny {0001}. 

V kovech s KPC mřížkou se štěpné porušení 

zpravidla nevyskytuje ani při nízkých 

teplotách [16]. 
Obr. 3.7:   Transkrystalicky křehký lom 
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Interkrystalické štěpení (obr. 3.8) 

nastane v případě, že hranice zrn začnou být 

slabými místy struktury. Toto může nastat 

vyloučením precipitátu na hranicích zrn, 

vytvořením souvislého filmu sekundární 

fáze nebo segregováním atomů příměsí 

následkem snížení koheze na hranicích zrn 

při vyšších teplotách apod. Lomové fazety 

odpovídají velikosti ploch, které oddělují 

zrna kovu [16].  

Mechanismus tvárného porušení 

 Tento mechanismus nastává tehdy, když porušení předchází makroskopická plastická 

deformace. Pozoruje se tvárné porušení, může se uplatnit smykový mechanismus. Velikost 

deformace před vznikem a šířením porušení je funkcí čistoty, druhu struktury a deformačního 

stavu materiálu. 

 Deformace tělesa v místech lomového průřezu je spojená se vznikem dutin. Tyto 

dutiny zvětšují svůj rozměr intenzivněji ve směru kolmém na směr hlavních tahových napětí. 

Dochází k vytahování a zeslabování můstku mezi dutinami. Porušením můstků se trhliny 

spojují až do konečné lomové plochy. 

 Zárodky dutin se tvoří v místech, kde se vyskytuje jiná fáze, např. karbidy a vměstky. 

Celkový průběh tvárného porušení 

vyžaduje větší energii v porovnání 

s křehkým štěpením. Povrch lomu 

po tvárném porušení má charakteristickou 

jamkovou morfologii. Tvárné porušení 

může probíhat jak interkrystalicky, tak 

transkrystalicky (obr. 3.9). K rozvoji 

interkrystalického tvárného porušení jsou 

energetické nároky relativně nízké 

a celková deformace tělesa je malá [16]. 

Obr. 3.8:   Interkrystalicky křehký lom 

 

 

Obr. 3.9:  Transkrystalicky houževnatý lom 

 

 



  

23 

 

  

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je studium vlivu vodíku na mechanické 

vlastnosti niklové superslitiny IN 738LC. Slitina IN 738LC je nízkouhlíková superslitina, 

používaná na výrobu lopatek turbín a trysek motorů. Tato slitina je precipitačně zpevněná fází 

γ´. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2 jsou superslitiny na bází niklu, podobně jako většina 

konstrukčních materiálů, náchylné na vodíkovou křehkost. Snahou experimentální části je 

potvrdit změnu mechanických vlastností vlivem působení vodíku ve struktuře superslitiny 

IN 738LC.  

4.2 Postup experimentu 

Experimentální vzorky IN 738LC slitiny dodala PBS Velká Bíteš ve stavu 

po tepelném zpracování na jakost. Nominální chemické složení těchto vzorků je uvedeno 

v tabulce 4.1. Vliv vodíku na mez kluzu a mez pevnosti v tahu byl pozorován na vzorcích 

sycených a nesycených vodíkem. Délka zkušebních vzorků byla 25 mm a průměr 5 mm. 

Sycení vzorků vodíkem proběhlo za teploty 800°C po dobu 4 hodin v plynném vodíku 

s mírným přetlakem (700 Pa).  

Tahová zkouška vzorků sycených i nesycených vodíkem byla provedena při pokojové 

teplotě na vzduchu o rychlosti deformace 5.8x10
-5

 s
-1

 na dynamickém stroji typu Instron.  

Vzorky pro metalografické studium struktury byly odebrány pod lomovou plochou, 

zalisovány za tepla a plochy pro pozorování byly upraveny broušením a leštěním. Broušení 

se provádělo mechanicky na hrubých papírech a pro jemné dobroušení byla využita 

automatická bruska Struers LaboPol-5. Leštění se provádělo ručně na textilních kotoučích 

s přídavkem kapalné emulze Al2O3. Mikrostruktura byla vyvolána chemickým leptáním 

roztokem 40 ml HCl + 2 g CuCl2 + 80 ml C2H5OH a zdokumentována na světelném 

metalografickém mikroskopu Olympus GX51. 

 Lomové plochy vzorků byly podrobeny fraktografickému hodnocení na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Provedla se analýza k určení celkového 

obsahu vodíku ve struktuře testované slitiny pomocí analyzátoru LECO RH600.  
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Tab. 4.1:  Nominální chemické složení slitiny IN 738LC (hmotn. %) 

Ni Cr Co Al Ti W Mo Ta Nb 

vyváženo 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 

Zr B Fe Si Mn Cu P C S 

  0,03- 

0,08 

 0,007-

0,012 

 0,5 

max. 

 0,3 

max. 

 0,2 

max. 

 0,1 

max. 

 0,015 

max. 

 0,09-

0,13 

 0,015 

max. 

4.3  Vyhodnocení a výsledky experimentu 

4.3.1 Tahová zkouška 

Hodnoty mechanických vlastností určených tahovou zkouškou jsou shrnuty v tabulce 

4.2. Na obrázku 4.1 jsou zobrazeny křivky tahových diagramů pro vzorky jak sycené, tak 

nesycené vodíkem namáhané při rychlostech 5.8x10
-5

 s
-1

. Z tahového diagramu je zřejmé, 

že u vzorků sycených vodíkem došlo k nárůstu smluvní meze kluzu Rp0,2 o 11,6 %, zároveň 

se snížila tažnost o 75 %. Hodnoty meze pevnosti v tahu Rm se překvapivě zvýšily u vzorků 

sycených vodíkem o cca 5,4 %.  

 

Tab. 4.2:  Mechanické hodnoty v tahu u vybraných vzorků superslitiny IN 738LC 

 Vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

V
zo

rk
y
 n

ev
o
d

ík
o
v
a
n

é 1 716 784 1,8 

2 706 791 1,7 

3 729 825 2,6 

střední hodnota 717 800 2,0 

směrodatná odchylka 9 18 0,4 

     

V
zo

rk
y
 v

o
d

ík
o
v
a
n

é 1H 813 860 0,8 

2H 726 798 0,2 

3H 860 872 0,6 

střední hodnota 800 843 0,5 

směrodatná odchylka 55 32 0,2 
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4.3.2 Metalografické hodnocení 

Metalografickým pozorováním (obr. 4.2) bylo odhaleno množství licích vad (ředin), 

které způsobily snížení a značný rozptyl hodnot meze pevnosti v nevodíkovaných vzorcích. 
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Obr. 4.1:  a) Mechanické vlastnosti vybraných vzorků nesycených vodíkem 

 

 

Obr. 4.1:  b) Mechanické vlastnosti vybraných vzorků sycených vodíkem 
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4.3.3 Fraktografické hodnocení 

Lomové plochy nevodíkovaných vzorků (obr. 4.3) vykazují obecně houževnatý lom 

s dolíčky nebo kvazištěpný charakter. Interkrystalické nebo mezidendritické porušení 

se vyskytovalo v menší míře. Bloky MC karbidů působí jako koncentrátory napětí na jejich 

rozhraní s matricí a lom se zde jeví jako křehký. 

1 2 

Obr. 4.2:  Mikrostruktura vzorků – a) a b) nevodíkovaný vzorek, c) a d) vzorek vodíkovaný 

 

 

 

 

a b 

c d 
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U vzorků vodíkovaných došlo vlivem rozpuštěného vodíku ve struktuře ke změně 

charakteru lomu, který vykazuje obecně křehčí charakter (obr. 4.4). Je zde patrné 

interkrystalické porušení a dochází ke změně kvazištěpného lomu na štěpný s množstvím 

sekundárních trhlin. 

 

 

 
Obr. 4.4:  SEM snímky lomových ploch po tahové zkoušce: 

charakter lomu matrice a částic MC karbidů u vodíkovaných vzorků IN 738LC 

 

 

1 2 

3 

3 

Obr. 4.3:  SEM snímky lomových ploch po tahové zkoušce: 

charakter lomu matrice a částic MC karbidů u nevodíkovaných vzorků IN 738LC 
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Obsah vodíku byl měřen na dvou vybraných vzorcích pro tahovou zkoušku. Byly 

naměřeny hodnoty 41,6 a 71,4 ppm. Je třeba vzít v potaz, že rozmístění vodíku v objemu 

slitiny není zcela homogenní a bude spojeno s výskytem a množstvím fází v mikrostruktuře 

vodíkovaných vzorků. 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo ověřit negativní účinky vodíku obsaženého ve struktuře 

niklové superslitiny IN 738LC na její mechanické vlastnosti. Vzorky nesycené, respektive 

sycené vodíkem byly podrobeny souboru tahových zkoušek, metalografickému 

a fraktografickému hodnocení. Na základě výsledku tahové zkoušky a fraktografického 

vyhodnocení bylo skutečně prokázáno, že vodík má nepříznivé účinky na mechanické 

vlastnosti studované superslitiny IN 738LC a vede k jejímu zkřehnutí. 

Při fraktografickém studiu niklové superslitiny – IN 738LC byly stanoveny tyto dílčí 

závěry: 

1. Licí vady ovlivnily hodnoty meze pevnosti v nevodíkovaných vzorcích. 

2. Přítomnost vodíku ve struktuře vedl ke zvýšení meze pevnosti a smluvní meze kluzu. 

Zároveň došlo k výraznému snížení tažnosti. 

3. Charakter porušení souhlasí s výskytem vodíku ve struktuře. Vyšší tažnost a tvárný 

lom byly zjištěny v nevodíkovaných vzorcích, zatímco vzorky vodíkované vykazovaly 

větší podíl lomu křehkého. 

4. Vodík obsažený ve struktuře vybraných vzorků dosáhl hodnoty 41,6 a 71,4 ppm. 
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