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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na žáropevné niklové slitiny, nazývané také 

superslitiny, které jsou díky svým specifickým vlastnostem aplikovány zejména v leteckém 

průmyslu. Zahrnuje jejich základní popis včetně procesů poškozování, až po jejich 

mikrostrukturní rozbor.  

Práce obsahuje experimentální část, ve které je zkoumána slitina MAR – M247 ve stavu 

po odlití. U této slitiny byla provedena strukturně fázová analýza pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV s rtg. mikroanalyzátorem Oxford Inca x-act. 

Experiment je soustředěn na strukturní charakteristiky této slitiny. 

 

Klíčová slova 

superslitiny, procesy poškozování, odlévání, slitina MAR – M247, strukturní fázová analýza  

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on heat-resisting nickel alloys, also called superalloys, 

due to their specific properties they are applied in the aerospace industry. It includes primary 

description these alloys including degradation processes to their microstructural analysis.  

The thesis contains experimental part, where alloys MAR – M247, in the state after 

casting, is examined. For this alloy was performed structural phase analysis by scanning 

elektron microscope JEOL JSM-6490LV with the x-ray microanalyser Oxford Inca x-act. The 

experiment is concentrated on the structural characteristics of this alloy. 

 

Key words 

superalloys, degradation processes, casting, alloys MAR – M247, structural phase analysis 
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1. Úvod 

V téhle bakalářské práci s názvem „Strukturní charakteristiky žáropevných niklových 

slitin používané v leteckém průmyslu“ se zaměřím na charakteristiku, vlastnosti, testování, 

degradaci a využití těchto materiálů. Práce zahrnuje experimentální část věnovanou slitině 

MAR – M247. 

Výroba žáropevných niklových slitin, nazývaných také superslitiny, se zdokonalila 

během posledních šedesáti let.  S technickým rozvojem jsou na ně kladeny vyšší a vyšší 

požadavky, které musí splňovat. Proto mnohé z nich prošly fázemi zlepšování, např. úprava 

chemického složení nebo změny v technologii výroby.  

Požadavky kladené na superslitiny: 

- odolnost vůči vysokým teplotám a tlakům,  

- odolnost proti vysokoteplotní korozi (solné a síranové), 

- odolnost proti otěru a erozí za vysoké teploty, 

- odolnost proti tepelně - mechanické únavě (vysoko-cyklová i nízko-cyklová), 

- vyšší součinitel tepelné vodivosti, 

- nízký součinitel tepelné roztažnosti, 

- odpovídající odolnost proti tečení a proti rázovému zatížení,  

- odolnost vůči agresivnímu prostředí, 

- plasticita, 

- stabilita struktury za působení velkých teplotních gradientů. 

Produkty z niklových slitin jsou při běžném používání vystavovány extrémním 

podmínkám. Konkrétně v leteckém průmyslu, zejména turbínové motory, vzdorují extrémně 

vysokým teplotám spalin a tlakům. Principem leteckých turbínových motorů je přeměna 

chemické energie paliva na mechanickou energii doprovázenou vznikem spalin. Na vstupech 

do turbín se teplota spalin může pohybovat až do 2200 °C.  

Žáropevné slitiny niklu také nacházejí široké uplatnění v petrochemii, energetice, v 

konstrukcích vysokoteplotních reaktorů, při výrobě kotlů a spalovacích motorů. Důležitým 

odběratelem je bezpochyby průmysl vyrábějící plynové turbíny pro letectví, pozemní a 

mořské komunikace. Zkrátka všude tam, kde je zapotřebí materiálu, který neztrácí svou 

pevnost za vysokých teplot.  
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2. Žáropevné materiály 

Materiály, respektive oceli a slitiny, které čelí vlivu mechanického namáhání při 

vysokých teplotách, jsou označovány za žáropevné. Snaží se uchovat své mechanické 

vlastnosti navzdory působení napětí při vysokých teplotách.  Teploty, při kterých musejí 

pracovat, se pohybují v rozmezí od 200 – 2000 C. Pro vyšší teploty nad 2000 C se 

v průmyslech uplatňují keramické a kompozitní materiály. 

  

2.1. Charakteristika žáropevných materiálů 

Teplota není jediným činitelem rozhodujícím o procesech deformace a poškození, je 

však v tomto ohledu faktorem nejdůležitějším. O zařazení materiálu mezi žáropevné 

rozhoduje mezní teplota Tg (obr. 1), kterou pro daný materiál vyznačuje průsečík dvou 

charakteristik pevnostních vlastností za zvýšené teploty, tj. minimální hodnoty meze kluzu Re 

(Rp0,2) a časové pevnosti při tečení RmT/T/t.[1] 

 

        Obr. 1. Stanovení mezní teploty Tg [1] 

Oceli a slitiny pracující nad teplotou Tg v tzv. creepové oblasti, řadíme mezi žáropevné. 

Pro výpočty hodnoty dovoleného napětí, při kterém nedojde k trvalé deformaci součásti nebo 

jejímu porušení, se používá časová pevnost při tečení RmT/T/t. Pod teplotou Tg se procesy 

tečení neuskutečňují, proto se hodnoty dovoleného napětí určují pomocí meze kluzu Re. 

Předpokladem žáropevného materiálu je vysoká teplota tavení Tt. Není tomu tak vždy. 

Nejčastěji používané kovy Fe a Ni, pro výrobu slitin odolných proti tečení, se příliš vysokými 

teplotami tavení nevyznačují. Opakem jsou Mo, Ta, W, které tuto vlastnost mají, ale z důvodu 

nízké odolnosti proti oxidaci, je jejich využitelnost malá. 
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Co se týče meziatomových vazeb a druhu krystalové mřížky, nejvýhodnější žáropevné 

charakteristiky vykazují materiály s kovalentní vazbou a kovy s mřížkou kubickou prostorově 

centrovanou (bcc). Kovalentní vazba je velmi silná, takže ani táním nebo rozpouštěním se 

molekuly nemění. Mřížka bcc je vhodná z důvodu nízké rozpustnosti intersticiálních atomu a 

malé difúzní schopnosti atomů, která jindy přispívá ke změně struktury v pevných látkách. 

Mezi další faktory ovlivňující stálost mechanických vlastností při vysokých teplotách patří 

chemické složení, odolnost proti cyklickým změnám teploty a napětí, odolnost proti oxidaci 

v prostředí spalin, korozi, technologické a surovinové ekonomické požadavky. 

 

2.1.1. Rozdělení žáropevných slitin kovů 

V současnosti rozvoj těchto slitin, zahrnující novodobá chemická složení a modernizaci 

technologií, ovlivňuje míru existujících hodnocení a rozdělení. Hlavním rysem pro členění 

žáropevných slitin je chemické složení. Změna chemického složení žáropevného materiálu 

bývá doprovázena přetvořením jeho vlastností i použití. Použitelnost závisí na teplotní oblasti, 

která vymezuje rozsah teplot, při kterých jsou slitiny kovů schopny pracovat (obr. 2). 

Obr. 2. Teplotní oblasti použití hlavních skupin žáropevných materiálů [1] 

Členění podle prvků tvořících matrici: 

 Slitiny Al, Ti (lehkých kovů) 

Nacházejí využití díky svému vysokému poměru pevnosti k hustotě i vysoké korozní 

odolnosti. Pro svou lehkost jsou používány u všech druhů dopravních prostředků, zejména 
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letadel a kosmických lodí, s cílem snížení spotřeby pohonných hmot a emise škodlivých látek 

do atmosféry.  

 Slitiny Ni, Co 

Označovány často jako superslitiny, zpevňovány fází γ´. Díky své schopnosti pracovat 

za vysokých teplot jsou využívány v leteckém, lodním průmyslu a energetice. 

 Slitiny V, Cr, Nb, Mo, Ta, W (vysokotavitelných kovů) 

Vhodné pro součásti konstrukcí pracujících za teplot 1000 - 1500 °C pod zatížením. 

Vyznačují se svou vysokou teplotou tavení (2500 – 3000 °C). Nejsou příliš odolné vůči 

oxidaci. Jejich hustota nabývá dvakrát větších hodnot než hustota superslitin niklu a jsou 

značně křehké. 

 Žáropevné oceli  

        Rozlišovány podle typu struktury. Oceli s feritickou strukturou zahrnují jak legované, tak 

nízkolegované a vysokolegované oceli. Mohou pracovat v rozmezí teplot 400 – 560 °C. 

Uplatňují se v chemickém průmyslu na výrobu tlakových zásobníků, pro konstrukce 

vysokotlakých parních kotlů. Také v petrochemickém průmyslu při výrobě energetických 

strojů na spalování odpadů.  

Žáropevné austenitické oceli dosahují vyšší žáropevnosti, vyvolané nižší energii 

vrstevné chyby, než feritické oceli. Nevýhodu těchto ocelí představují špatné fyzikální 

vlastnosti, jako je vyšší tepelná roztažnost nebo malý součinitel tepelné vodivosti. Jsou však 

dobře odolné proti koroznímu praskání a mezikrystalové korozi. Slouží jako vysokoteplotní 

konstrukční materiály schopny pracovat při teplotách od 550 do 700 °C. 

  

2.2. Procesy poškozování materiálů za vysokých teplot 

Při každodenní aplikaci materiálu vystavovaného nejen vysokým teplotám, ale také i 

oxidačnímu prostředí, tahovým a tlakovým napětím proměnlivých v čase, může docházet 

k procesům způsobující zhoršení vlastností respektive k degradaci materiálu.  

Procesy zde hrají důležitou roli v hodnocení žáropevnosti. Za účelem poznání podstaty, 

průběhu jevů a procesů se provádějí zkoušky simulující skutečné podmínky, při kterých tyto 

procesy probíhají. Pomocí získaných poznatků můžeme ovlivnit respektive zvýšit životnost 

konstrukčních produktů a jejich vysokoteplotní pevnost.   

Na vysokoteplotní pevnost a životnost konstrukčních prvků mají zásadní vliv 

následující činitelé: 
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 teplota (se zohledněním časových změn), 

 napětí (se zohledněním časových změn), 

 čas, 

 agresivita prostředí, 

 konstrukční faktory, jakost provedení.[1] 

 

2.2.1. Tečení (Creep) 

Jedná se o proces vyvolávající pomalou plastickou deformaci materiálu při působení 

stálého napětí a za konstantní teploty. Důsledkem procesu tečení může být trvalá deformace, 

výskyt vnitřních poškození nebo lom. 

Ke klasifikaci creepu se využívá homologická teplota, což je poměr provozní teploty T 

a teploty tavení Ttav. Pomocí homologické teploty lze rozlišit tři druhy tečení (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Rozdělení druhů tečení materiálu podle homologické teploty 

Z uvedených typů má největší význam vysokoteplotní tečení. Při zkoušce tečení 

okamžitě po zatížení vzorku nastává elastická deformace a nezávisle na čase okamžitá 

plastická deformace. Obě se neustále zvětšují s postupem času (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 4. Křivka vysokoteplotního tečení materiálu 
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V primární oblasti, respektive oblasti neustáleného tečení, klesá rychlost tečení. 

Materiál vykazuje odpor vůči creepové deformaci a dochází k deformačnímu zpevnění. 

Sekundární oblast představuje ustálené tečení. Dochází zde k rovnováze mezi zpevněním 

materiálu a jeho zotavováním v důsledku tepelně aktivovaných procesů. Z hlediska životnosti 

materiálu je zapotřebí, aby doba ustáleného tečení byla co největší. Terciální oblast je území 

zrychleného tečení končící lomem materiálu a to z důvodu tvorby trhlin při zatěžovaní. 

Lomy vzniklé při tečení postupují většinou po hranicích zrn, tudíž jsou vyvolány 

pokluzy na těchto hranicích zrn. Oblasti zrn se deformují a mění se jejich vzájemné polohy. 

Poškození materiálu tedy vznikne tím rychleji, čím větší budou pokluzy po hranicích zrn, 

vyvolané napětím, vytvořeným při nízké odolnosti zrn proti plastické deformaci. Z procesu 

tečení vyplývají tři typy interkrystalických lomů: 

1. Lomy zapříčiněny inkluzemi na hranicích zrn. Vyskytují se za působení vysokých 

napětí a značných celkových deformací. Přítomnost inkluzí narušuje hranice zrn a to 

vede v těchto místech k odtržení hranic od sebe.  

2. Lomy vzniklé vlivem koncentrace napětí na styku tří zrn tzv. klínové trhliny. Dochází 

k vzájemným pokluzům a poté k oddělení zrn v těchto místech. 

3. Dutiny, tzv. kavity, vznikající na volných hranicích zrn. Jedná se o výstupky na hranici, 

ve kterých dochází díky vzájemným posuvným silám sousedních hranic k odtržení, 

dalšímu růstu a posléze ke slévání kavit. Projevují se při nižších napětí než klínové 

trhliny.[2] 

Zkoumání odolnosti materiálu proti tečení se realizuje za pomocí zkoušky tečení. 

Materiál je namáhán při konstantní teplotě, při stálém napětí a v nezměněném prostředí. Po 

přetržení vzorku je stanovena doba do lomu a celkové prodloužení vzorku. Tyto dvě 

charakteristiky slouží jako kriteria plasticity materiálu, užitečné pro kontrolu jakosti a 

porovnávání materiálu. Výsledkem zkoušky je právě již zmiňovaná křivka tečení materiálu. 

Všeobecně nejlepší odolnost proti creepu zajišťuje materiál s vysokou teplotou tavení, 

vysokým modulem pružnosti a hrubozrnnou strukturou. Vysoká teplota tavení představuje 

snížení homologické teploty. Vysoký modul pružnosti zaručuje menší počáteční deformaci a 

hrubozrnná struktura snižuje počet ploch pro růst interkrystalického porušení. 

 

2.2.2. Tepelná únava 

Degradační proces projevující se po určité době u materiálů, které jsou namáhány 

opakovaným tepelným, mechanickým nebo tepelně mechanickým zatěžováním. Pravidelně se 
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opakující změny napětí, ovlivněné tepelnými změnami, podněcují cyklickou deformaci ke 

vzniku a šíření trhlin případně k únavovému lomu. V závěru procesu dochází ke snížení 

pevnosti a životnosti dané součástky nebo zařízení. 

Jestliže se deformace vyskytují při nezměněné teplotě, pak se jedná o únavu 

izotermickou. Pokud stav napětí je neměnný a změně bude podléhat pouze teplota a dilatace 

s ní spojené, pak hovoříme o čisté tepelné únavě. V reálných podmínkách těžko docílíme 

toho, aby teplotní pole nevytvářelo pole napětí, proto všechny případy mimo uvedené stavy 

jsou označovány jako tepelně-mechanická únava.  

Podle počtu zátěžových cyklů N lze tento jev rozčlenit na vysokocyklovou a 

nízkocyklovou tepelnou únavu (obr. 5).  

Vysokocyklová únava se realizuje v oblasti pružných deformací, zatímco nízkocyklová 

je podmíněna cyklickou změnou nepružných deformací. Hodnota způsobující lom po N 

cyklech se značí jako mez únavové pevnosti σc a počet cyklů do poškození Nc. Při cyklickém 

zatěžování je materiál porušován při napětí mnohem nižším než mez pevnosti Rm a mez 

kluzu Re. 

Z větší části žáropevné materiály podléhají hlavně nízkocyklové tepelné únavě. Únava 

nízkým počtem cyklů probíhá při vysokých napětích a velkých deformacích, kdy počet cyklů 

do lomu je menší než 10
4
.[1] V souvislosti se změnami teplot, při rychlém ohřevu obvykle 

vzniká tlakové namáhání a při ochlazení namáhání tahové. 

Aby se materiál mohl bránit tepelné únavě je zapotřebí ovlivnit některé jeho fyzikální 

materiálové veličiny. Tepelná roztažnost α by měla mít lineární průběh, což zajistí nepatrnou 

Obr. 5. Wöhlerova křivka. NC – rozmezí nízkého počtu cyklů, VC – rozmezí omezeného počtu 

cyklů, UP – oblast neomezené únavové pevnosti.[1] 
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změnu objemu respektive velikostních rozměrů v čase zatěžování. Nízký modul pružnosti E 

značí nízké napětí v tahu a relativně malou deformaci. O odvod tepla od povrchu se stará 

vysoká tepelná vodivost, která je charakterizována měrnou tepelnou vodivosti. Naneštěstí u 

kovových materiálů s rostoucí teplotou měrná tepelná vodivost klesá.  

Také vruby a defekty, koncentrátory napětí, působí proti odolnosti vůči tepelné únavě a 

mohou vyvolat křehký lom. Ten vzniká při napětí nižším než mez kluzu a většinou za nízkých 

teplot. Kdy v kořenu ostrého vrubu nebo trhliny vzniká u tvárného materiálu plastická 

deformace, která eliminuje napětí ve špičce, což brzdí trhlinu. S klesající teplotou a rostoucí 

rychlostí deformace se oblast plastické deformace zmenšuje a plastická schopnost se snadněji 

vyčerpá, takže se trhlina šíří dál.[2] 

Odolnost proti tepelné únavě je možno zvýšit některými povrchovými úpravami. 

Prokázán byl příznivý vliv alitování u niklových slitin. Proces nanášení slitinové vrstvy Fe-Al 

na povrch železných předmětů difuzí z tuhé fáze. Výhodné jsou také úpravy zmenšující 

přestup tepla mezi kovem a okolním médiem.[2] 

 

2.2.3. Koroze 

 Samovolně znehodnocuje materiál za přítomnosti oxidačního prostředí. Způsoby 

poškození mohou být rozdílné, od nežádoucí změny vzhledu až po úplný rozpad. Dále koroze 

podněcuje změnu přestupu tepla a mechanických vlastností. Ty vyvolávají značné zhoršení 

funkcí kovu, prostředí, technického systému, kterého je kov součástí.  

Podle typu oxidačního prostředí rozlišujeme korozi atmosférickou, korozi v kapalinách, 

půdě a plynech. Většinu případů, kdy dochází k napadení, má za následek atmosférická 

koroze. Je to dáno tím, že působení atmosféry je vystavena celkově největší plocha materiálu. 

Atmosférickou korozi vyvolává množství vlhkosti obsažené ve vzduchu. Při nadkritické 

vlhkosti vzduchu, to je 60 – 80 % vlhkosti, se na povrchu vytváří tlustá vrstva elektrolytu, 

která umožňuje průběh korozních reakcí. Rychlost korozních reakcí v mnoha případech nelze 

potlačit, a proto se stanovuje tzv. přijatelná korozní rychlost. To je povolená intenzita koroze, 

při níž je možné daný povrch materiálu dlouhodobě exponovat v korozním prostředí bez 

nepřijatelných změn užitných vlastností výrobku nebo kvality prostředí.[9] Agresivita 

atmosféry roste s přítomností oxidu siřičitého (Si2O3) a chloridů (Cl
-
).  

Stejně jako je důležitá vlhkost pro atmosférickou korozi, tak je důležitá vlhkost pro 

půdní korozi, aby vytvářela společně s dalšími složkami obsaženými v půdě půdní elektrolyt. 

Půdní koroze se vyskytuje zejména u potrubí pro dopravu plynů, vody, ropy, atd. Korozi 
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značně ovlivňuje schopnost půdy vodu propouštět nebo zadržovat. Vyšší korozi lze 

předpokládat v jílovité, rašelinné půdě a močálech, které na sebe vážou vodu. Menší korozní 

napadení lze očekávat u půd písčitých. 

Pod korozi v kapalinách spadá nejen chemicky čistá voda, ale také slabě koncentrované 

vodné roztoky obsahující složky, které se ve vodě hromadí během jejího koloběhu. Právě 

příměsi nahromaděné ve vodě jsou zodpovědné za průběh korozních reakcí. Největší význam 

pro tuto korozi představuje kyslík rozpuštěný ve vodě a to proto, že rychlost koroze je řízena 

právě rychlosti redukce kyslíku. Kyslík má také vliv na agresivitu vody společně s množstvím 

a typem rozpuštěných solí, přítomnost mikroorganismů, organických látek, mírou pH, 

rychlosti proudění, obsahem pevných částic a teplotou.[9]  

Posledním důležitým typem korozního prostředí je plyn. V praxi má největší význam 

koroze v plynech za vysokých teplot, kdy rozmezí teplot je od 871 °C do 1093 °C. Vyskytuje 

se převážně u plynových turbín, dieselových motorů nebo jiných strojů přicházející do 

kontaktu s horkými plyny. Provoz těchto zařízení vytváří nepřátelské prostředí v oblasti 

spalování a plynového generátoru a může způsobit zrychlení korozního napadení. 

 Poškození povrchu je dáno dvěma typy znečištění. Prvním typem je znečištění plynu 

pramenící z paliva a spalovacího vzduchu. Druhým typem znečištění jsou nánosy v podobě 

pevných nebo kapalných látek, vzniklé kondenzací páry z proudu spalin. Vyprodukované 

nánosy vykazují soli s matricí sulfátu sodného a další složky jako např. draslík, hořčík. Jak 

tyto prvky ovlivňují korozní napadení niklových slitin, probíhající v podmínkách exploatace, 

ilustruje obr. 6.  

 

Obr. 6. Schéma korozního poškození slitin niklu a kobaltu v závislosti na době exploatace. [1] 
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Tyto sulfáty společně se sloučeninami vanadu, které jsou běžně součástí paliva, v 

procesu spalování vytváří sloučeniny s nízkou teplotou tání v rozmezí 596 – 694 °C a 

umožňují tak průběh koroze za nižších teplot.[6]  

K zamezení a brzdění korozního napadení se žáropevné materiály obohacují přísadou 

chromu nebo hliníku. Ty v oxidační atmosféře produkují na povrchu materiálu ochranné 

vrstvy oxidu chromitého (Cr2O3) a oxidu hlinitého (Al2O3), jenž brání jak korozi tak i 

rychlému opalu kovu. Vrstvičky Cr2O3 a Al2O3 mají silnou iontovou vazbu přes kterou další 

atomy kyslíku, zprostředkující korozi, neproniknou. Nepříznivý účinek představuje kysličník 

vanadičný, který rozpouští kysličník chromitý, tvořící ochrannou vrstvu.[8] 

 

3. Niklové superslitiny 

Vykazují za vysokých teplot vynikající pevnostní charakteristiky a v řadě případu i 

vysokou korozní odolnost. Jsou schopny pracovat v rozmezí teplot 650 °C – 1150 °C. Pro své 

příznivé vlastnosti nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu, energetice a potravinářství. 

Konkrétními případy použití jsou konstrukční části turbín, trysky turbomotorů, 

turbodmychadla, na různé ventilové filtry, redukční ventily, letadlové převodovky, 

odlučovače vody, palivo-olejové výměníky a další.[5] 

 

3.1. Charakteristika a vlastnosti Ni superslitin 

Mezi superslitiny řadíme slitiny založeny na bázi niklu, který determinuje jejich 

strukturu, stabilitu fází a chování v technologických procesech. Jedná se o kov se střední 

teplotou tavení 1453 °C. Vyznačuje se mřížkou kubickou plošně centrovanou (fcc), která je 

charakteristická obtížnou difúzí atomů a dobrou rozpustností intersticiálních atomů. Některé 

legující prvky napomáhá snadno rozpouštět. Dále poskytuje vynikající kujnost a příznivé 

charakteristiky pro zpevňující precipitáty.  

Přítomnost niklu dokáže slitinu částečně zpevnit, ale hlavně zplastičtit. Například 

vysokou pevnostní úrovní se mohou pochlubit slitiny typu Nimonic, legovány především Ti a 

Al, kdy jejich mez pevnosti Rm dosahuje krásných 500 MPa. Jejich pevnost není podmíněna 

jen fcc matricí a chemickým složením slitiny, ale také přítomnosti precipitátů. Niklové slitiny 

s přísadou chromu, hliníku nebo kobaltu vykazují značnou antikorozní odolnost za vysokých 

teplot. Typickým příkladem antikorozních Ni superslitin jsou slitiny typu Inconel tvořeny 

homogenním tuhým roztokem a přísadou niobu.  
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Superslitiny niklu nejsou charakteristické vysokou úrovní modulu pružnosti E, ani 

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

creepu, ale i přesto jsou používány v podmínkách dlouhodobého namáhání při velmi 

vysokých teplotách. Toto je dáno strukturní stabilitou niklových slitin v důsledku vysokého 

zaplnění 3d- sféry elektrony a spolupůsobením antikorozní ochranné vrstvy Cr2O3 o nízké 

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

objemu superslitiny.[5] 

 Jejich hustota se pohybuje v rozmezí 7,8 – 8,9 g/cm
3
. Na hustotu působí přítomnost 

legujících přísad jako je hliník, titan, chrom, které přispívají ke snížení hustoty. Opačný 

účinek vykazují přísady jako je wolfram, rhenium a tantal. 

O horní hranici použití těchto slitin rozhoduje počáteční teplota tavení a rozpuštění 

zpevňujících fází.  Počáteční teplota tavení je teplota tavení ztuhlých částí objevujících se ve 

slitině, jež neobsahují rovnovážné složení. Tavení tedy proběhne při nižší teplotě, kdy se 

ztuhlé části rozpustí. Počátek tavení se projevuje za teplot nižších jak 1204 °C.  

Fyzikální vlastnosti, zahrnující elektrickou vodivost, měrné teplo, teplotní roztažnost a 

teplotní vodivost, ve srovnání s ostatními kovovými systémy směřují k nižším hodnotám. 

Vina se přisuzuje povaze základního kovu a přítomnosti žáruvzdorných kovových přísad. 

 

3.1.1. Roztřídění Ni slitin podle typu zpracování 

Pro zajištění vhodných optimálních vlastností se tyto slitiny poddávají zpracovacím 

procesům. Tyto procesy jsou schopny zajistit v konečném produktu vynikající pevnosti za 

zvýšených teplot. V souvislosti s rozvojem technologií zpracování se slitiny niklu mohou 

dělit: 

 slitiny zpracované tvářením, 

 odlévané slitiny (vakuové tavení), 

 slitiny s usměrněnou krystalizací – kolumnární, 

 slitiny s usměrněnou krystalizací – monokrystalické, 

 slitiny vytvrzované disperzně oxidy, 

 slitiny vytvářené metodami práškové metalurgie, včetně slitin o superplastických 

vlastnostech, 

 slitiny nové generace.[1] 

Při tváření dochází k opakovaným deformacím a ohřevu kontislitků, až do jejich 

požadovaných tvarů. Tváření materiálu se provádí dvěma způsoby, a to tvářením za studena, a 
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tvářením za tepla. Tváření za studena zlepšuje pevnostní vlastnosti a je vhodné pro tenké 

časti, jako jsou plechy. Opakem je tváření za tepla, kdy dochází k odpevnění. Slitiny po 

tváření, mají více homogenní strukturu než slitiny odlévané, jelikož odlévání je doprovázeno 

tuhnoucími procesy, které ve slitině vytvářejí segregace. Niklové slitiny jsou dostupné 

v protlačované, kované nebo válcované formě.  

Slitiny se špatnou tvářitelností se zpracovávají metodami práškové metalurgie. Ta se 

používá k přímému produkování složených polotovarů pro konečné obrábění. Neobvykle 

malá velikost zrn práškových žáropevných slitin zajišťuje součástem o poměrně velkých 

rozměrech zvýšenou plasticitu a houževnatost.[1] Jejich chemické složení se svou čistotou a 

homogenitou pohybuje na velmi vysoké úrovni a fyzikální vlastnosti jsou stejné v každém 

směru. 

Na základě zásad práškové metalurgie byla vypracována technologie mechanického 

legování, související se zpevněním slitin disperzními oxidy. Mezi disperzní oxidy řadíme 

La2O3, CeO2, Al2O3, ZrO2, ThO2 a Y2O3. Rozptýlené stabilní oxidy svými určitými rozměry 

(10 – 50 nm), objemovým množstvím ve struktuře (od 0,4 do 4 %) a teplotou tavení nad 1300 

°C přispívají ke zlepšení jak mechanických vlastností, tak i korozní odolnosti. 

Vysokou pevnostní úroveň zajišťuje slitina odlévaná. Roztavená slitina je nalita do 

příslušné formy, kde postupně chladne a tuhne. Podle teploty tuhnutí se může měnit struktura 

odlitého materiálu. Při řízeném tuhnutí vzniká kolumnární nebo monokrystalická struktura. 

Následuje vyjmutí odlitku popřípadě rozbití formy. Většina odlitků je polykrystalických, ale 

některé jsou usměrněny krystalizací. Polykrystalické odlitky obsahují mnoho rozmanitých 

zrn, které se od sebe liší jejich velikosti (obr. 7a). Odlitky usměrněny krystalizaci mohou 

vykazovat kolumnární zrna (obr. 7b).  

                                              
 a)      b)           c) 

Obr. 7 Makrostruktura lopatek turbín: a) polykrystalická, b) kolumnární, c) monokrystalická 
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Jde o zrna, jejichž osy jsou většinou rovnoběžné se směrem maximálního tepelného 

toku. Odlitky také mohou vykazovat jedno zrno – monokrystal (obr. 7c). Dále kolumnární a 

monokrystalická struktura zvětšuje pětinásobně únavovou pevnost, jelikož snižuje počet 

hranic zrn a desetinásobně zvyšuje životnost za vysokých teplot. 

 

3.2. Chemické složení 

V závislosti na rozvoji superslitin byly zavedeny programy, jejichž cílem je stanovení 

chemického složení žáropevné slitiny, tak aby bylo docíleno její optimálních vlastností pro 

potřebná použití. Z výsledků těchto programu vyplývá značný vliv chemické složení na řadu 

vlastností zahrnující pevnost, antikorozní odolnost, hustotu, tepelnou únavu, tečení, schopnost 

tváření materiálu a jiné. Pozitivní vliv na tyto vlastnosti zajišťuje omezené množství 

legujících přísad, jež se ve slitině rozpouští. Aktuální chemické složení niklových slitin 

zahrnuje okolo 15 legujících prvků. Rozdílné chemické složení několika standardních 

žáropevných slitin niklu je představeno v tabulce č. 1.  

Tabulka 1. Chemické složení vybraných žáropevných slitin na bázi Ni.[1] 

Slitina Cr Co Mo W Ta Nb Al Ti C B Zr Jiné 

Hasteloy  

X 
22 1,5 9 0,6 - - - - 0,1 - - 

Fe 

18,5 

IN 625 21,5 - 9 - - 3,6 0,2 0,2 0,05 - - 
Fe 

2,5 

Haynes 

230 
22 - 2 14 - - 0,3 - 0,1 - - 

La 

0,02 

Waspaloy 19,5 13,5 4,3 - - - 1,3 3 0,08 0,006 - - 

Udimet 

500 
18 18,5 4 - - - 2,9 2,9 0,08 0,006 0,05 - 

N 115 14,3 13,2 - - - - 4,9 3,7 0,15 0,16 0,04 - 

IN 713C 12,5 0 4,2 - - 2 6,1 0,8 0,12 0,012 0,1 - 

IN 

738LC* 
16 8,5 1,7 2,6 1,7 0,9 3,4 3,4 0,11 0,01 0,05 - 

Rene 77 0,015 15 4,3 - - - 4,3 14,6 0,07 0,016 0,05 - 

Rene 80 14 9,5 4 4 - - 3 5 0,17 0,015 0,05 - 

Rene 95 14 8 3,5 3,5 - 3,5 3,5 2,5 0,15 0,01 0,05 - 

IN 792 12,4 9 1,9 3,8 3,9 - 3,1 4,5 0,12 0,02 0,1 - 

IN-100 10 15 3 - - - 5,5 4,7 0,18 0,014 0,06 
V 

1 

M-M 200 9 10 - 12,5 - 1 5 2 0,15 0,015 0,06 - 

M-M 

200 + Hf 
9 10 12,5 - 1 5 2 - 0,14 0,015 0,05 

Hf 

1,8 

M-M 247 8,3 10 0,7 10 3 - 5,5 1 0,14 0,015 0,05 
Hf 

1,5 

phaB-1900 8 10 6 - 4 - 6 1 0,1 0,015 0,1 - 

GTD 111* 14 9,5 1,5 3.8 2,8 - 3 4,9 0,1 0,01 - - 

IN 939* 22,5 19 0 2 1,4 1 1,9 3,7 0,15 0,009 0,09 - 

 materiály na stacionární turbíny 
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Základní matrice niklových superslitin vykazuje kubickou plošně centrovanou strukturu 

tuhého roztoku ozn. γ. Právě přísady jako jsou železo, chrom, kobalt, titan, molybden, 

wolfram, vanad, titan a hliník značně ovlivňují jeho vlastnosti. Tyto prvky výrazně modifikují 

základní kovovou matrici, což má za následek změny v pevnostní úrovni slitiny a úrovni 

energie vrstevné chyby. S klesající energií vrstevné chyby dochází k omezení příčných skluzů 

v rovině skluzu v tuhém roztoku γ a tím i k navýšení jeho mechanických charakteristik, 

zejména za vyšších teplot.    

3.2.1. Legující prvky 

V souvislosti s působení legujících prvků na strukturu a s ní spojené vlastnosti, můžeme 

přísady roztřídit do pěti hlavních skupin: 

1. Prvky tvořící a zpevňující matrici: Ni, Fe, Co, Cr   

Železo mající podobné vlastnosti jako nikl, jej může z určité části zastoupit a tím snížit 

cenu slitiny. Při jeho zvýšeném obsahu vnikají oxidy železa, které narušují přilnavost 

k základu a ovlivňují tak nepříznivě žáropevnost. Nevýhody železa vyplývají například 

z porovnání slitin Nimonic a Inconel. Zatímco slitina typu Inconel (priorita vynikající 

antikorozní odolnost) smí obsahovat okolo 15 - 20 % Fe, slitiny typu Nimonic (priorita 

vysoká pevnost) nesmí obsahovat žádné procento Fe, neboť by vytvářelo intermetalické fáze 

vyplňující vakance, což má za následek ztrátu pevnosti. 

Přísada kobaltu stabilizuje tuhý roztok a zvyšuje jeho komplexnost. Příznivě zpomaluje 

difúzní pochody a zvyšuje teploty rekrystalizace slitin. Zvýšením jeho obsahu docílíme za 

nižších teplot snížení rozpustnosti ostatních prvků, jmenovitě hliníku a titanu. Má pozitivní 

vliv na zvýšení žáropevnosti díky snížení energie vrstevné chyby. 

Pro zpevnění matrice je také důležitá přítomnost chromu. Množství 5 - 30 % Cr 

zaručuje dobrou odolnost proti oxidaci za vysoké teploty. Chrom je schopen produkovat 

vysoce stabilní karbidy M23C6 mající pozitivní vliv na odolnost proti tečení a plasticitu slitin. 

Ve slitinách niklu se karbidy M23C6 vylučují převážně na hranicích zrn a defektech krystalické 

struktury.[1] 

2. Prvky tvořící intermetalickou fázi γ´ (A3B) s mřížkou kubickou plošně 

centrovanou typu L12: Al, Ti, Nb, Ta, V   

Hliník společně s titanem má vysokou afinitu ke kyslíku a při procesu tavení a odlévání 

mají za následek tvorbu kysličníkových blan, které slitinu znehodnocují. Aby se riziko tvorby 

kysličníkových blan snížilo, využívá se metody tavení a odlévání ve vysokém vakuu (10
-3

 

torr), kde se zároveň navyšuje žáropevnost slitin. Při navyšování obsahu titanu a hliníku klesá 



15 

 

teplota tavení doprovázena zvyšující se teplotou rozpustnosti vytvrzující fáze. Platí, že čím 

menší bude jejich rozpustnost, tím více se zvýší objemový podíl fáze γ´. Je to právě poměr   

Ti : Al, který určuje podmínky a oblasti výskytu i tvar fáze γ´. 

Přísada titanu umožňuje zlepšení korozní odolnosti za vysokých teplot díky schopnosti 

vytvářet v oxidačním prostředí na povrchu slitiny ochrannou vrstvu. 

Také Nb, Ta a V byly obdařeny schopností produkovat intermetalickou fázi γ´, mohou 

tedy ve slitině nahradit hliník. 

3. Prvky ovlivňující fázové složení a strukturu hranic zrn: B, Zr, Hf 

Zvýšení žáropevnosti může být docíleno ovlivněním struktury hranic zrn. 

Nejjednodušším způsobem se zdá být legování zirkonem v obsahu do 0,02 %, borem 

v množství do 0,05 % a hafniem v množství do 2 %. Tyto prvky se vzhledem 

k charakteristikám svých atomů usazují po hranicích zrn, zpomalují difúzní pochody, které na 

těchto hranicích probíhají a zpomalují tak tvoření mikrotrhlin, které jsou vlastní příčinou 

lomu při tečení.[2] Bor rovněž napomáhá omezit nadbytečné vylučování karbidů po hranicích 

zrn, neboť ovlivňuje pravidelnost rozmístění atomů uhlíku v zrnech a zvyšuje mechanické 

(creepové) charakteristiky. 

4. Prvky tvořící karbidické nebo boridické fáze: C, B, Ti, Ta, Nb, Hf, Mo, W, Cr, V  

S výskytem uhlíku v žáropevných slitinách na bázi niklu je vždy spojena přítomnost 

karbidických fází. Vliv těchto fází na modifikaci mechanicko-metalurgických charakteristik 

superslitin je velmi složitý. Optimální efekt závisí na struktuře, morfologii a distribuci 

karbidů, což souvisí se složením slitiny a jejím tepelným zpracováním. Ve struktuře slitin se 

vyskytují čtyři základní typy karbidů a to MC, M23C6, M7C3, M6C. 

Karbidy tvořeny zejména Ti, Mo, W, jsou charakteristické vyšší termodynamickou 

stabilitou. Molybden a wolfram patří mezi vysoce karbidotvorné prvky. Při jejich společném 

obsahu (Mo + W) nad 6 % produkují ve struktuře karbidy typu M6C. Při obsahu pod 6 % jsou 

obsaženy v karbidech typu Cr12(Mo,W)2C6. V přítomnosti boru vytváří ve struktuře slitiny 

boridy typu Mo3B2. Podobně jako kobalt převážně zvyšují celistvost tuhého roztoku γ. 

Negativum Mo a W představuje účast na tvorbě nežádoucích tcp fází (σ, μ, lavesovy fáze, 

atd.).  

5. Nežádoucí přísady: Si, P, S, Pb, Bi, Sb, Te, Se, Ag, N 

Všechny tyto prvky mají svou horní hranici množství, do které se ve slitině mohou 

objevovat. Vyjímkou může být Si, který při obsahu výše jak 0,2 % pozitivně ovlivňuje 

žáropevnost.  
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Výskyt olova, bismutu a antimonu v množství kolem 0,001 % dříve vedlo 

k nekontrolovatelným změnám v žáropevnosti. Naštěstí díky rozvoji vakuového tavení a lití 

byla škodlivost těchto prvků snížena, jelikož tyto prvky mají nízkou tenzi par, při tavení a lití 

ve vakuu se snadno odpaří. 

Síra v přítomnosti niklu produkuje sirníky NiS, které inklinují k hranicím tuhého 

roztoku γ, tam se v průběhu tváření při určité teplotě rozpadají, což vede k interkrystalickému 

porušení. Zabránit tomu může prvek jako je mangan. Je schopen na sebe vázat a odstraňovat 

sloučeniny síry ze struktury.  

Vyskytuje – li se ve struktuře s obsahem chromu volný dusík, má snahu se vázat na 

chrom a seskupují se do nepříznivých Cr2N. Problém můžeme odstranit přísadou Ti, jež na 

sebe naváže dusík jako TiN. Přehled úloh některých legujících přísad v superslitinách 

znázorňuje tabulka č. 2. 

Tabulka 2. Role legujících prvků ve slitinách niklu 

Účinek 

 

Niklové slitiny 

Zpevnění tuhého roztoku Co, Cr, Fe, Mo, W, Ta, Re 

 

 

MC W, Ta, Ti, Mo, Nb, Hf 

Tvorba karbidů M7C3 Cr 

 M23C6 Cr, Mo, W 

 M6C Mo, W, Nb 

Karbonitridy C, N 

Tvorba fáze γ´ Al, Ti 

Zvýšení teploty rozpustnosti fáze γ´ Co 

Zpevnění precipitáty a intermetaliky Al, Ti, Nb 

Odolnost proti oxidaci Al, Cr, Y, La, Ce 

Zlepšení odolnosti proti vysokoteplotní korozi La, Th 

Odolnost vůči sulfitaci Cr, Co, Si 

Zlepšení creepových vlastností B, Ta 

Zvýšení odolnosti proti křehkému porušení B 

Rafinace hranice zrn B, C, Zr, Hf 

Zpomalení hrubnutí fáze γ´ Re 

 

3.3. Mikrostruktura a zpevnění 

Ze všech superslitin je vývoj mikrostruktury významný právě pro slitiny založené na 

bázi niklu. Jsou to materiály vícesložkové a mnohofázové. Některé z již zmíněných prvků 

vyvolávají v mikrostruktuře snadno rozpoznatelné změny a ostatní přispívají k jejímu 

zjemnění. V mikrostruktuře se mohou vyskytovat jak fáze stabilní tak i nestabilní. 
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Nejzřetelnější vliv na mikrostrukturu představuje precipitace geometricky těsně uspořádaných 

fází (GCP) jako třeba fáze γ´, γ´´, η , dále tvorba karbidů a tvorba topologicky těsně 

uspořádaných fází (TCP) jako třeba fáze σ, μ, nebo Lavesovy fáze. 

Příznivá mikrostruktura, na které závisí vlastnosti slitiny, je výsledkem zpracovacích 

procesů a tepelného zpracování, které vede k vytvrzování materiálu pomocí precipitace 

malých částic intermetalických fází, obsahujících hliník, titan nebo niob. Pro průběh 

precipitace je nutné, aby rozpustnost precipitující fáze v tuhém stavu poklesla zároveň se 

snižující se teplotou.  

Tepelné zpracování spočívá ve dvou krocích, a to v rozpouštěcím a vytvrzovacím 

žíhání. Při režimu rozpouštěcího žíhání, většinou okolo 1100 °C, dochází k rozpuštění fáze γ´, 

části karbidů a k homogenizaci tuhého roztoku. Tento režim může využívat dvou ohřevu, aby 

se zamezilo vzniku vysokých vnitřních pnutí, vzniklých v důsledku vysokého gradientu 

teplot. Vytvrzovací žíhání závisí na objemovém podílu fáze γ´ vyloučeném po úplném 

tepelném zpracování.3] Například u slitin s objemovým podílem 20 – 25 % γ´ se obvykle 

uplatňuje dvoustupňové tepelné zpracování, skládající se z homogenizačního žíhání a 

vytvrzování. Pokud k němu dojde, GCP fáze jsou vyloučeny tzv. bimodálně. Přehled fází 

vyskytujících se v mikrostruktuře niklových slitin ilustruje tabulka č. 3. Prakticky s rostoucím 

objemovým podílem fáze γ´ se mohou navyšovat stupně tepelného zpracování. Podstatnou 

roli při vytváření konečných vlastností superslitin hraje doba a teplota vytvrzovaní. Teplota a 

doba vytvrzování musí být stanovena tak, aby nedocházelo k přestárnutí slitiny, způsobující 

pokles pevnosti. 

Tabulka 3. Sestavení fází, vyskytujících se ve vícesložkových žáropevných slitinách niklu [1] 

Druh fáze: Struktura a chemické složení 

Intermetalické fáze 

s mřížkou geometricky těsně 

uspořádanou 

γ´- mřížka kubická plošně centrovaná, uspořádaná typu Cu3Au 

(Ni,Co,Fe,Cr,..)3(Al,Ti) 

γ´´ nebo γ* - mřížka tetragonální prostorově centrovaná, Ni3Nb 

η - mřížka hexagonální těsně uspořádaná, Ni3Ti 

δ - ortorombická mřížka, Ni3Nb 

Intermetalické fáze 

s mřížkami topologicky 

těsně uspořádanými 

fáze sigma (σ) - mřížka tetragonální prostorově centrovaná typu AxBy 

(Cr,Mo) (Fe,Ni) 

Lavesova fáze - mřížka hexagonální těsně uspořádaná typu A2B, 

(Fe,Cr,Mn,Si)2(Mo,Ti,Nb) 

fáze mí (μ) - mřížka romboedrická typu A6B7, o složení 

(Mo,W)6(Ni,Fe,Co)7 

fáze G - mřížka kubická plošně centrovaná typu A6B23, Hf6N8Al15 

Karbidy 

MC - mřížka kubická plošně centrovaná, (Ti,Mo,Nb,Ta,W)C 

M7C3 - mřížka tetragonální, Cr7C3 

M23C6 - mřížka kubická plošně centrovaná, (Cr,Mo,Co,W,N,B)23C6 

M6C, (Ni,Co)4(Mo,W)2C 
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Boridy 
M3B2 - mřížka tetragonální, (Mo,Ti,Cr,Ni)3B2 

M23(C,B)6 - mřížka kubická plošně centrovaná 

Nitridy a karbonitridy 

MX - mřížka kubická plošně centrovaná, TiN 

Ti(C,N) 

M23(C,N)6 

Jiné fáze 

Nix(Mo,Cr)y(C,Si) 

TinC2S2 

ZrSx 

 

3.3.1. Geometricky těsně uspořádané fáze 

Zkratka GCP (Geometrically Closed-Packed) charakterizuje uspořádání fází, které je 

těsné a stejné ve všech směrech. Pro mikrostrukturu představují převážně příznivé vlastnosti. 

Primární fáze γ´ je intermetalická sloučenina Ni3(Al, Ti) s mřížkou typu L12. V tuhém 

roztoku γ se fáze γ´ začíná objevovat při koncentraci Al či Ti nižší jak 10 %. Mřížka L12 (γ´) 

je podobná mřížce KPC (γ) s rozdílem, že atomy niklu jsou umístěny ve středech stran a 

atomy Al nebo Ti v uzlových bodech (obr. 8). Parametry mřížky jsou si podobné a tak je γ 

koherentní s fází γ´ za podmínky, že velikost precipitátu bude malá, γ + γ´ tedy tvoří 

dvoufázovou rovnovážnou mikrostrukturu o nízké mezifázové energii.  

 

Obr. 8. Krystalová struktura fáze γ´ - mřížka typu L12. 

Pro dislokace tuhého roztoku γ je přesto obtížné proniknout fází γ´, neboť atomy v ní 

jsou uspořádány. Dislokace mohou precipitáty buď protínat, nebo jej obcházet. Který 

z uvedených procesů bude probíhat, záleží na velikosti částic a objemovém podílu γ´. 

Například při obsahu γ´ fáze do 20 % a při velikosti částic větší než 280 Å, bude 

převládajícím mechanismem proces obcházení precipitátů dislokacemi. Avšak zvýšený obsah 

γ´fáze a dosahují-li tyto částice větších rozměrů např. 2500 Å (po dlouhodobé creepové 

expozici niklové superslitiny za vysoké teploty 925 °C), upřednostňuje rozvoj procesu 

protínání precipitátů dislokacemi.[4] Tak či tak dojde k omezení pohybu dislokací a tím i k 

zpevnění slitiny. Oblast elasticity se s narůstající teplotou vícenásobně rozšíří důsledkem 



19 

 

vyvolání napětí vzniklé při blokování pohybu dislokací v γ´. Díky bezvýznamné odlišnosti 

mřížek a vysoké mezi kluzu si tyto slitiny udrží vysokou žáropevnost až do teplot blížících se 

teplotám jejich tavení.  

Nevýhodu představuje snadné obcházení precipitátů dislokacemi, což se odehrává při 

zhrubnutí fáze γ´, za teplot vyšších než 800 °C, kdy mez kluzu klesá společně s creepovou 

životností (obr. 9). Zabránění hrubnutí zrna vyžaduje buď vysoký objemový podíl fáze γ´nebo 

přísadu prvků přednostně se rozpouštějících v γ´ o nízkém koeficientu difúze v základní 

matrici γ jako je tantal a niob.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.  Závislost meze kluzu na teplotě - při obcházení precipitátů dislokacemi. [7] 

Pokud dojde k nesouladu mezí mřížkami KPC a L12, nastává změna v morfologii a 

tvrdost slitiny roste. Fáze γ´ má při 0 – 0,2 % nesouladu mezi mřížkami tendenci vyskytovat 

se ve formě globulí. Při 0,5 – 1 % nesouladu mřížek se formuje do tvaru krychlí a při 

nesouladu výše jak 1,5 % nabývá tvaru tyčinek. Příčinou jsou příměsi Ta, Nb, Ni nebo C. 

Naproti tomu prvky Cr, Mo a W rozpuštěné v matrici γ nesoulad mřížek snižují pomocí 

zvýšení parametru mřížky fáze γ a tím napomáhají snížit koherentní napětí na mezifázové 

hranici. 

Fáze γ" vzniká za značné přítomnosti niobu (od 4 %) nebo tantalu (od 10 %), 

označována chemickým vzorcem Ni3Nb a Ni3Ta. Jedná se o metastabilní fáze s mřížkou 

tetragonální prostorově centrovanou, koherentní s tuhým roztokem γ. Fáze γ" precipituje na 

hranicích zrn a zvyšuje tak pravděpodobnost lomu při tečení. Tato fáze tvoří nejčastěji jemné 

destičkovité precipitáty a její působení je podobné k fázi γ´. [1]. Fází γ" jsou posíleny slitiny 

potřebující vykazovat vysokou pevnost za nižších teplot např. turbínové disky.  

Fáze η závisí na množství titanu v γ´. Při jeho výrazném množství se fáze 

γ´ transportuje ve fázi η, označovanou Ni3Ti s hexagonální mřížkou. Fáze γ´se tak stává méně 

stabilní. Fáze η vzniká intergranulárně, čímž se zvyšuje pravděpodobnost porušení slitiny 
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lomem při tečení. Oblast precipitace fáze η se vyskytuje v rozmezí 400 – 980 °C.[4] Fázová 

rozhraní fází η jsou semikoherentní tzn. deformace vytvořené při vzniku fáze η se vyrovnávají 

částečně elasticky a částečně seskupením dislokací. Nepříznivé vlastnosti představuje také 

možnost vzniku fáze η s Widmanstätenovou morfologií, čili v podobě jehlic. Ta má za 

následek snížení pevnosti, kdy vznikající zárodky η fáze se spojují přes základní γ fázi a 

pohlcují částice γ´ fáze.[4] Přeměna γ´ na η fází může být omezena přísadou boru, který jak 

už bylo řečeno, se hromadí po hranicích zrn a zvyšuje mechanické charakteristiky. 

Fáze δ je stabilní varianta fáze γ" s ortorombickou mřížkou. S matricí γ je nekoherentní. 

Má podobu velkých deskovitých precipitátů a podobně jako fáze η ovlivňuje negativně 

vlastnosti slitiny.[1] Nicméně, v malém množství může být využita k řízení a zjemnění zrna, 

což vede k zlepšení tahových vlastností. 

 

3.3.2. Topologicky těsně uspořádané fáze 

V angličtině označovány jako TCP fáze (Topologically Close-Packed) tzn. struktura je 

tvořena vrstvami těsně uspořádaných atomu vzájemně od sebe oddělenými poměrně velkou 

meziatomovou vzdálenosti, kterou vyvolala vrstva tvořena většími atomy mezi ně vložená. 

Jsou to nežádoucí fáze vyvolané dlouhodobým žíháním vícesložkové žáropevné slitiny, 

v jejichž struktuře se nacházejí metastabilní fáze. TCP fáze mají nízkou kujnost a jsou křehké. 

Obvykle se vyskytují po hranicích zrn a zároveň svou nepříznivou morfologii snižují tvárné a 

mechanické vlastnosti slitiny. Tyto precipitační procesy snižují také žárovzdornost v důsledku 

vázání Cr, Co a způsobují pokles zpevnění v důsledku zmenšení koncentrace Mo a W 

v matrici slitiny.[1]    

Fáze σ se často vyskytuje v uzavřených oblastech fáze γ´. Její výskyt závisí na obsahu 

uhlíku. Čím menší procento uhlíku bude struktura obsahovat, tím snadněji se bude fáze σ 

vylučovat. Nukleuje na hranicích zrn, čímž snižuje creepové pevnost a již při normální teplotě 

snižuje tažnost. Náchylnost ke vzniku fáze σ se zvyšuje s nárůstem střední hodnoty vakancí 

elektronů Nv. Fáze σ vzniká v případě, kdy Nv ≥ 2,5.[5]  

Lavesovy fázi můžeme najít zejména ve struktuře obsahující navíc přísadu Fe (méně 

jak 20 %), Co (méně než 30 %), Mo a W (více než 3 %). Nejzřetelnější vliv na tvorbu 

Lavesových fází má křemík, který tuto fází stabilizuje. K precipitaci těchto fází o obecném 

vzorci (Fe, Cr, Mn, Si)2(Mo, Ti, Nb), dochází v teplotním intervalu 650 až 1000 °C. Fáze 

mohou vznikat uvnitř zrn nebo interkrystalicky ve formě hrubých precipitátů. Právě velké 
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množství Lavesových fází v podobně hrubých precipitátů má za následek snížení plastických 

charakteristik za normální teploty, zatímco vliv na creepové vlastnosti je zanedbatelný.[4] 

Fáze μ se vylučuje ve slitinách o značném množství kobaltu a železa. Vykazuje 

podobné vlastnosti jako fáze σ. Tvoří křehké precipitáty. 

 

3.3.3. Karbidy a boridy 

Karbidy jsou důležitou složkou superslitin, konkrétně těch, které nejsou 

v monokrystalické formě. Jsou obzvláště důležité na hranicích zrn polykrystalických 

odlévaných slitin, aby vytvářely požadované pevnostní a plastické charakteristiky. Míra 

karbidů odlévaných slitin bude vždy větší než u tvářených slitin. Čím větší je čistota tvářené 

slitiny, tím nižší je intenzita karbidů v ní. Karbidy mohou do určité míry zpevnit matrici a 

jsou nezbytné pro řízení velikosti zrna v tvářených slitinách. Karbidy se mohou ve struktuře 

vyskytovat přirozeně, nebo musí být vyvolány za pomocí tepelného zpracování. Rozmanitost 

karbidů závisí na chemickém složení a zpracování slitin. Mezi hlavní důležité typy karbidů 

spadají MC, M6C, M23C6 a M7C3, kde M vyjadřuje jeden nebo více kovových prvků. Základní 

přeměna karbidických fází ve vícesložkových slitinách niklu probíhá podle reakce: 

 

Srážení karbidů je významné ze tří hlavních důvodů: 

1. Při správné tvorbě karbidů na hranicích zrn dochází k zpevnění hranic zrn, bránění nebo 

zpomalení pokluzů po hranicích zrn a toleranci relaxačního napětí. 

2. Pokud v matrici precipitují jemné karbidy, výsledkem je zpevnění slitiny. 

3. Karbidy na sebe mohou vázat prvky, které by jinak podporovaly nestabilní fáze během 

provozu slitiny. 

Karbidy MC jsou hrubé, kuličkovité nebo blokovité, primární karbidy, které mohou být 

nerovnoměrně rozmístěny v matrici γ´ nebo mohou shlukovat na hranici zrn. MC je 

vysokoteplotní karbid, produkovaný z taveniny, buď reakcí nebo vysrážením 

ze supernasyceného pevného roztoku při vysokých teplotách. Tyto karbidy jsou hlavním 

zdrojem uhlíku pro následující fázové reakce, které probíhají během zpracování, tepelného 

zpracování a provozu. Karbidy MC produkují hlavně kovy jako je Ti, Ta, Nb a V. Stabilita 

karbidu MC stoupá podle následujícího pořadí: VC, NbC, TaC, TiC. Prvky jako wolfram a 

molybden se rozpouštějí v karbidu MC, dochází k oslabení jeho vazeb a poté i k jeho rozpadu 

na M23C6 a M6C.[1]  
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Karbidy M6C mají kubickou strukturu. Vyskytují se ve slitinách, kde obsah molybdenu 

nebo wolframu je větší než 6 – 8 % a v rozmezí teplot 800 – 1000 °C. Karbidy M6C mohou 

precipitovat buď ve formě bloků na hranicích, nebo ve formě Widmanstättenovy morfologie 

uvnitř zrn.[4] Protože karbid M6C je více stabilní za vyšších teplot než M23C6, hraje M6C 

důležitou roli při precipitaci po hranicích zrn, s jehož pomocí může být řízena velikost zrna 

během zpracování tvářených slitin. 

Karbidy M7C3 jsou nízkoteplotní karbidy. V mikrostruktuře se projevují jako hrubé 

bloky precipitující na hranicích zrn.[4] Vyskytuje se ve slitinách s nízkou koncentrací Cr, 

neobsahujících Mo a W. Obvykle se ve vícesložkových slitinách vůbec nevyskytuje. Při 

teplotách nad 1100 °C podléhá přeměně na karbid M23C6.[1]  

Karbidy M23C6 vzniká za nižších teplot, nejčastěji ve slitinách s vysokým obsahem 

chromu. Příkladem je Cr23C6, který se snadno tvoří ve slitinách se středně vysokým obsahem 

chromu. Vzniká při nízkoteplotním tepelném zpracování a provozu. Karbidy M23C6 se první 

řadě nacházejí na hranicích zrn obvykle jako nesouvislé, nepravidelné, zaoblené nebo 

blokovité částice (obr. 9). Ve svém složení mohou zahrnovat Ni, Co a Fe.[1]  

 

Obr. 10. Transmisní elektronová mikrografie zobrazující globulární fázi γ´ v matrici γ a také 

karbidy M23C6 běžící úhlopříčně z levého dolního rohu do pravého horního rohu po 

hranicích zrn [7] 

Malé množství boru zlepšuje odolnost proti porušení při tečení. Při obsahu 0,10 % je 

snížen obsah uhlíku ve slitině pod 0,05 %, což vede k nahrazení karbidů MC, M23C6 a M6C 

boridy typu M3B2, M23B6, M2B a MB12.[1]  

Boridy M3B2 se vylučují během krystalizace slitin namísto karbidů MC, vykazují vyšší 

disperznost a jsou příznivé na změny morfologických znaků v procesech tepelného 

zpracování. S vyšším procentem boru (od 0,2 %) roste velikost boridů M3B2. Jsou to tvrdé 

částice ve tvaru bloků a půlměsíců vyrůstající od hranic zrn do jejich okolí. 
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4. Experiment – strukturně fázová analýza 

superslitiny MAR - M247 
 

 Experiment je složen z údajů o superslitině, přípravě vzorku pro pozorování a ze 

strukturní fázové analýzy slitiny doprovázené fotodokumentací a komentářem. 

  

4.1. Charakteristika slitiny 

Rozvoj této slitiny nastal zhruba před dvaceti lety. Zásadním cílem bylo zdokonalení 

superslitiny pro výrobu turbínových lopatek a rotačních částí v leteckém průmyslu. Zde 

použití tohoto materiálu vychází z jeho fenomenálních vlastností, zahrnujících jak řádnou 

slévatelnost, pevnost, tak i vynikající creepovou a vysokoteplotní odolnost při zvýšených 

teplotách. Zlepšení mechanických vlastností může být podníceno přísadou některých prvků. 

Chemické složení výchozího stavu slitiny ilustruje tabulka č. 4.  

Tabulka 4. Chemické složení slitiny MAR – M247 v hm % 10] 

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

0,16 8,60 0,80 5,60 1,00 0,20 10,00 3,00 0,06 10,00 1,50 0,02 zb 

 

Legující přísady jako Co, W, Mo, Ti a další vedou k substitučnímu, případně 

precipitačnímu zpevnění matrice a tím k posílení zpevňujícího účinku faze  ´. Přísada uhlíku 

C okolo 0,05 - 0,2 % vede ke vzniku karbidů typu M23C6, MC a M6C. Uvedené karbidy 

nejsou stabilní. Vlivem provozní teploty se mohou měnit, včetně velikosti, morfologie, a tím 

ovlivňují vlastnosti slitiny při vysokoteplotní expozici.[10] Chemické složení výchozího stavu 

slitiny ilustruje tabulka č. 4. Ke zlepšení mechanických vlastnosti pozoruhodně dochází ještě i 

za přítomnosti jemných primárních karbidů a fází γ´. Z jemnozrnosti však vyplývají i 

negativní vlastnosti. Ochlazování jemnozrnných odlitků vede ke vzniku mikropórovitosti, 

která má za následek snížení pevnost a kujnosti. Aby se zamezilo jejich vzniku, je slitina 

podrobena izostatickému lisování, které umožňuje homogenizaci složení a uzavírání 

mikropórů. 

Z hlediska struktury je zkoumaná slitina MAR – M247 příznačná polykrystalická 

žáropevná niklová slitina produkována procesem odlévání, po kterém následovalo ochlazení 

vodou. Pozorujeme tedy slitinu, na níž nebylo aplikováno žádné tepelné zpracování.  Její tuhý 

roztok γ reaguje převážně s přísadou Ti a Al, čímž ve struktuře vytváří zpevňující fázi γ´. Ve 
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struktuře se objevují karbidy, které mají tendenci ovlivňovat vlastnosti za vysokých teplot a 

také eutektika ve tvaru růžic tvořeny γ + γ´. 

 

4.2. Příprava vzorku 

Slitiny kovu patří mezi materiály neprůhledné, proto při jejich pozorování využíváme 

mikroskopy v režimu odrazu. Abychom mohli stanovený vzorek pozorovat, je zapotřebí jej 

patřičně upravit, respektive provést metalografický výbrus slitiny MAR-M247. 

Metalografický výbrus se skládá z několika na sebe navazujících kroků: 

1. Odběr vzorku 

U litých produktů např. ingotu je potřeba odebrat více vzorků, z důvodu jeho 

nehomogenní struktury. 

2. Preparace vzorku 

Je-li odebraný vzorek příliš malý, musí být preparovány do umělé hmoty. Plocha 

metalografického výbrusu se tak zvětší, což usnadní manipulaci při následném broušení.  

3. Broušení 

Broušení je aplikováno za účelem dosáhnutí rovinného povrchu vzorku s minimálním 

poškozením.  

4. Leštění 

Pomocí něj jsou odstraněny nerovnosti na povrchu broušeného vzorku. Nedochází zde 

k úbytku vzorku, jak je tomu u broušení. Dochází pouze k deformaci vrcholů povrchové 

drsnosti. 

5. Leptání 

Naleptání vzorku zviditelní jeho strukturu, kterou pak můžeme pozorovat mikroskopem. 

Leptání se provádí za využití leptacího činidla o vhodné koncentraci, teplotě a po určitou 

dobu. 

Pro náš experiment jsem měla k dispozici již odebraný vzorek slitiny MAR-M247. 

V důsledku jeho dostatečné velikosti nebyl preparován do umělé hmoty. Vzorek byl podroben 

rovinnému broušení za mokra na brusných papírech o zrnitosti od 60 do 2500. Pro zahlazení 

nerovností na povrchu, vzniklých během broušení, byl vyleštěn na leštícím kotouči 

s roztokem Al2O3 o velikosti částic 0,1 μm. Vzorek se opláchl v proudu vody a usušil. 

Následovala kontrola pod mikroskopem, zda je vzorek dostatečně vyleštěn. Vzorek se leskl 

jako zrcadlo a pod mikroskopem nebyly zpozorovány žádné rýhy. Závěrem výbrusu bylo 

provedeno elektrolytické leptání vzorku s maskou 2cm ve směsi kyselin HNO3, H2SO4, 
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H3PO4 po dobu 3 sekund. Došlo k odleptání matrice. Ve struktuře jsou odhaleny jednotlivé 

fáze. 

4.3. Mikrostrukturní rozbor  

Mikrostruktura lité slitiny MAR-M247 byla zdokumentována řádkovacím elektronovým 

mikroskopem JEOL JSM-6490LV vybaveném energiově disperzním spektrálním 

analyzátorem INCA x-act v režimu sekundárních elektronů (SEI) a odražených elektronů 

(BEC). U jednotlivých fází byla provedena semikvantitativní rentgenová mikroanalýza. 

Nicméně její omezení spočívalo ve velikosti částic. Nemohla být využita u částic menších jak 

1 μm, neboť by rtg. signály z okolní matrice zkreslovaly výsledky. Do žádné analýzy nebyl 

zahrnut uhlík. 

V zachycené mikrostruktuře (obr. 11) se objevují světlé karbidické fáze. Patrná je i 

přítomnost eutektik, spojení dvou tuhých fází γ + γ´, které vznikly v průběhu solidifikace. 

Projevují se jako růžicovité útvary ohraničeny eutektickou korunou. V oblastech eutektika, 

které utuhly jako poslední, vznikly velké šedé částice ´. 

 

 

Obr. 11. Mikrostruktura – vzorek MAR-M247 (BEC) 
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4.3.1. Strukturně fázová analýza 

V režimu BEC, zajišťující fázový kontrast, byla zachycena mikrostruktura se značným 

podílem karbidických fází. Na fotce jsou vidět jako volně rozprostřené bílé útvary o 

rozdílných velikostech. Jak už bylo zmíněno, karbidy mohou vznikat buď přirozeně, nebo 

vlivem tepelného zpracování. Naše slitina však neprošla žádným tepelným zpracováním, je 

tedy zřejmé, že karbidy vznikly přirozeně v průběhu tuhnutí, kdy uhlík obsažený ve slitině na 

sebe navázal karbidotvorné prvky. Objemové podíly karbidů, uchycení a chování během růstu 

jsou závislé na jejich rychlosti růstu. S nižší rychlosti klesá jejich objemový podíl. [11] 

Rozmanitost velikosti karbidů zachycuje obr. 12. a 13. Na základě semikvatitativní rtg. 

analýzy byly karbidy identifikovány z pohledu chemického složení. Typická spektra 

jednotlivých karbických fází jsou na obr. 14 a 15. Chemické složení malých a velkých 

karbidů znázorňují tabulky č. 5. a 6.  

 

Obr. 12. Mikrostruktura – vzorek MAR-M247   (BEC); 1 – malé karbidy, 2 – velké karbidy, 

3 – fáze γ´, 4 – eutektika γ+γ´ 
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Obr. 13. Mikrostruktura - vzorek MAR-M247 (BEC); 1 – malé karbidy, 3 – fáze γ´, 

4 – eutektikum 
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Obr. 14.  Spektrum chemického složení malých karbidických fází MX 
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Obr. 15. Spektrum chemického složení velkých karbidických fází MX 
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Tabulka 5.  Chemické složení malých karbidů typu MX v hm. % 

Name Ti Cr Co Ni Hf Ta W 

1_MX 9,56 0,79 0,84 3,94 19,34 52,53 12,99 

1_MX 10,00 0,85 0,61 3,26 16,35 52,78 16,15 

1_MX 9,56 0,85 0,54 3,18 19,58 51,63 14,68 

 

Tabulka 6. Chemické složení velkých karbidů typu MX v hm. % 

Name Ti Cr Co Ni Hf Ta W 

2_MX velke 10,84 1,50 0,14 1,43 6,79 53,00 26,30 

2_MX velke 10,75 1,24 0,42 2,18 7,58 52,99 24,85 

2_MX velke 10,60 1,50 0,57 2,52 6,28 51,35 27,18 

V mikrostruktuře se vyskytují primární karbidy typu MC. Jsou převážně obohaceny 

karbidotvornými prvky jako je Ti, Ta, W a Hf. V porovnání malých karbidů s velkými, mají 

malé karbidy značně větší podíl Hf a značně menší podíl W, což je dáno jejich rychlosti růstu. 

Při pomalém růstu se rostoucí karbidy obohacují Hf a Ti, zatímco při rychlém růstu se 

potlačuje jejich difúze a karbidy obsahují více wolframu.[10] 

V režimu SEI, umožňující vidět topografii vzorku, byla zachycena fáze γ´ (obr. 16).  

 

  Obr. 16.  Fáze γ´ v matrici (SEI) 

Objevuje se v matrici ve formě pravidelných kostiček. Velikost těchto kostiček je menší 

než 1 μm. Proto byla analýza provedena na větších zrnech fáze γ´, vyskytujících se okolo 
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eutektika. Spektrum odpovídající fází γ´ zachycuje obr. 17. Chemické složení gamma prime je 

uvedeno v tabulce č. 7. 
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Obr. 17.  Spektrum chemického složení gamma prime  

Tabulka 7.  Chemické složení fáze gamma prime v hm. % 

Name Al Ti Cr Co Ni Hf Ta W 

3_gamma prime 7,94 1,87 3,96 6,81 64,12 5,09 4,92 5,30 

3_gamma prime 8,13 1,82 4,58 6,79 63,92 4,72 4,58 5,48 

3_gamma prime 8,13 1,90 4,12 6,61 63,86 5,41 4,56 5,41 

V tabulce můžeme pozorovat vysoký podíl niklu, což podtrhuje přítomnost fáze γ´s 

mřížkou typu L12. Z hlediska zaplnění mřížky, atomy niklu zahrnují 3 atomy, zatímco 

přísady jako Al a Ti jen 1 atom.  

Jako poslední fáze byla v režimu SEI zdokumentována eutektika γ + γ´ (obr. 18).  

 

Obr. 18.  Útvar eutektika (SEI) 
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Na snímku jsou zachyceny v růžicovitém tvaru. Eutektika uzavírá eutektická koruna, 

která obrůstá fází γ´. Byla provedena semikvant. rtg analýza, které odpovídá spektrum na obr. 

19. Chemické složení eutektika uvádí tabulka č. 8. 
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Obr. 19.  Spektrum chemického složení eutektika 

 

Tabulka 8.  Chemické složení eutektika v hm. % 

Name Al Ti Cr Co Ni Hf Ta W 

4_eutektikum 7,87 1,79 6,06 7,63 64,47 2,38 3,82 5,98 

4_eutektikum 7,92 1,74 6,44 7,70 64,08 2,59 3,58 5,95 

4_eutektikum 7,88 1,67 6,70 7,64 63,33 2,82 3,83 6,13 

Eutektika obsahují vysoké procento Ni, což je samozřejmé s ohledem na to, že jsou 

tvořeny tuhým roztokem γ (Ni) + γ´. Zvýšené množství Cr a Co charakterizuje zbytky po 

odleptané matrici, která byla bohatá právě na Cr a Co. 
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5. Závěr   

Závěrem mé bakalářské práce bych chtěla shrnout své poznatky a informace, které jsem 

při psaní získala. Závěrečná práce zahrnuje teoretickou a experimentální část. 

První, teoretická část vykazuje fakta o žáropevných materiálech. Kde jsou tyto materiál 

významné pro jejich výraznou deformační odolnost za vysokých teplot. Jejich aplikace jsou 

rozmanité. Zahrnují lodní, energetický a hlavně letecký průmysl. Bohužel materiály podléhají 

vlivům degradačních procesů, což ovlivňuje jejich vlastnosti a chemické složení, které 

materiály činí významným. V důsledku toho jsou materiály podrobovány zkouškám, které 

hodnotí, zda je materiál provozuschopný.  

Do žáropevných materiálů spadají superslitiny založené na bázi niklu. Tyto slitiny jsou 

legovány přísadami prvků, které zlepšují jejich příznivé charakteristiky. Ve struktuře pak 

přísady vytvářejí výhodné nebo nevýhodné fáze, které mohou mít za následek zhoršení 

vlastností žáropevné niklové slitiny. Nepříznivé fáze mohou být výsledkem např. špatného 

tepelného zpracování nebo špatně zvoleného podílu přísad.    

Druhá, experimentální část obsahuje strukturně fázovou analýzu superslitiny MAR – 

M247, využívanou zvlášť na výrobu turbínových lopatek pro letecký průmysl. Jedná se o 

polykrystalickou odlévanou slitinu, která byla analyzována pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu.  

V mikrostruktuře superslitiny se vyskytovaly příznivé zpevňující fáze γ´, jimiž jsou 

žáropevné niklové slitiny charakteristické. Fáze γ´ je tvořena přísadou Ti a Al, což je 

výhodné, neboť oba tyto prvky zajišťují antikorozní odolnost. Další výhodu této fáze γ´ 

představuje zpevnění, ke kterému dochází v důsledku bránění pohybu dislokací. Kromě této 

fáze byl v mikrostruktuře pozorován výskyt malých a velkých karbidů, tvořených z větší části 

karbidotvornými přísadami jako je Ti, Ta, W a Hf. Malé karbidy obsahující větší podíl Hf 

přispívaly ke zlepšení plasticity slitiny, neboť Hf ovlivňuje patřičně morfologii karbidů. 

Tantal zde podporuje creepovou odolnost. Poslední fáze, které jsme identifikovali, byly 

eutektika γ + γ´. Oproti ostatním fází vykazují zvýšený obsah Co a Cr, které mohou omezit 

síření. Při pozorování jsme v lité slitině nenašli žádné nepříznivé fáze, které by jí 

znehodnocovaly. Kdyby zde obsaženy byly, slitina by byla pro výrobu turbínových lopatek 

nevhodná. 
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