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Anotace v českém jazyce: 

Niklové slitiny se používají hlavně díky výborným mechanickým vlastnostem i za 

zvýšených teplot a dobré odolnosti vůči vlivům prostředí. V teoretické části je řešena 

problematika niklových slitin se zaměřením na základní charakteristiku a třídění niklových 

slitin, oblasti použití niklových superslitin, možné technologie přípravy těchto slitin a 

mechanické vlastnosti za zvýšených teplot. Praktická část se zabývá vyhodnocením 

strukturních a mechanických charakteristik experimentálních slitin na bázi niklu, které byly 

taveny metodou vakuového indukčního tavení, odlévány odstředivě do grafitové kokily a u 

některých vzorků bylo provedeno izostatické lisování za tepla (HIP). Vzorky byly využity pro 

hodnocení creepových charakteristik. Dále byla stanovena mikrotvrdost, pórovitost a 

strukturní charakteristiky jak ve stavu litém, tak ve stavu po HIP. 

 

Klíčová slova: 

niklové superslitiny, mechanické vlastnosti, creep, struktura, HIP 

 

Anotation: 

Nickel alloys are mainly used due to the excellent mechanical properties even at elevated 

temperatures and good resistance to environmental conditions. In the theoretical part, the 

issues of nickel alloys with a focus on basic characteristics and classification of nickel alloys, 

nickel-based superalloys application areas, possible technology for the preparation of these 

alloys and mechanical properties at elevated temperatures. The practical part deals with the 

evaluation of structural and mechanical characteristics of experimental nickel-based alloys 

which have been melted by vacuum induction melting, centrifugally cast into a graphite mold 

and some samples were subjected to hot isostatic pressing (HIP). Samples were used for 

evaluation of creep characteristics. Further were determined microhardness, porosity and 

structural characteristics both in the as-cast state and the state after HIP. 

 

Keyword 

nickel-based superalloy, mechanical properties, creep, structure, HIP 
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Seznam použitých symbolů, zkratek, veličin a jednotek  

 

symbol jednotka význam 

Rm MPa pevnost 

A % tažnost 

pH - vodíkový exponent 

γ´       - precipitáty Ni3Al 

l nm délka 

l µm délka 

t °C  teplota 

Tm K teplota oblasti krystalického stavu 

γ - substituční tuhý roztok Ni 

ODS - materiály disperzně zpevněné oxidy 

HIP - izostatické lisování za tepla 

OL - odstředivé lití 

HV  - mikrotvrdost podle Vickerse 

P % pórovitost 

- at.% obsah prvku 

- hm.% obsah prvku 
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1. Úvod 
Niklové slitiny označovány taky jako superslitiny jsou slitiny vyvinuté převážně pro práci 

v podmínkách, kde je potřeba dosáhnout vysoké žáruvzdornosti, žárupevnosti a korozní 

odolnosti. Superslitiny mají využití při teplotách vyšších než 650℃. Za těchto teplot si totiž 

udrží svou vysokou pevnost, korozní odolnost a rozměrovou stálost. Použití těchto slitin při 

teplotách nižších než je 650℃  by bylo finančně náročné. Hlavním základním prvkem 

superslitin je nikl, který vytváří s přísadovými prvky matrici , která může být legována 

prvky, jako jsou kobalt, chrom, wolfram, molybden. 

Tato práce je zaměřená převážně na třídění niklových slitin, na oblasti použití superslitin, 

a také na možné technologie přípravy těchto slitin. 

 

1.1. Význam a vývoj niklových slitin 

Žárupevné niklové slitiny se využívají na výrobu namáhaných částí, provozovaných 

v rozsahu teplot asi 600-1100 °C. Tyto slitiny byly odvozeny od žáruvzdorných slitin typu  

Ni-20Cr, které byly používány už od počátku našeho století za účelem výroby topných 

elementů. Hlavním bodem jejich vývoje bylo pochopení významu precipitačního vytvrzení 

Ni-Cr slitin pomocí přísad hliníku a titanu za účelem zvýšení mechanických vlastností. Tento 

jev byl objeven už koncem 20. let, jenže až v roce 1940 byla v Anglii patentována první 

niklová žáropevná vytvrditelná slitina, která byla později označena jako Nimonic 80 a od této 

slitiny byla v dalších letech odvozena celá řada materiálů s tímto obchodním názvem. Stejný 

vývoj probíhal v USA, kde v roce 1941 byla patentována vytvrditelná žáropevná slitina na 

bázi    Ni-Fe-Cr, označená jako Inconel X [1]. 

Od čtyřicátých let do současnosti si prošly slitiny na bázi niklu neustálým vývojem. 

Jelikož tyto slitiny mají hlavní význam především v letectví, staly se jednou z nejvíce 

zkoumaných skupin kovových materiálů. Hlavním cílem bylo vyrábět slitiny se stále vyššími 

užitnými vlastnostmi, umožňující vyrábět výkonnější, účinnější a ekonomičtější agregáty. 

Vyvíjela se i technologie jejich zpracování, od prvních typů zpracovaných tvářením, až po 

vakuové odlévání. Díky tomuto vývoji je dnes k dispozici velký počet superslitin [2]. 
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2. Nikl a jeho slitiny 
Dělení: 

 Čistý kov 

 Konstrukční slitiny  

 Superslitiny 

 

2.1. Nikl jako čistý kov 

Nikl jako čistý kov má mřížku kubickou plošně centrovanou. Jedná se o typický kovový 

feromagnetický prvek bílé barvy. V přírodě se jako čistý kov nevyskytuje, nejčastěji se 

vyskytuje ve směsi se železem ve formě oxidů nebo jako sulfid nikelnato-železnatý. Výroba 

niklu je velmi složitá a závisí na použité rudě. Abychom dosáhli čistého niklu, tak se dále 

oxid nikelnatý redukuje koksem za vzniku elementárního niklu. Výsledný kov ale ještě není 

čistý, proto se ještě přečisťuje elektrolýzou. Na anodě je znečištěný nikl a na katodě se 

vylučuje čistý nikl [3]. 

Vlastnosti: 

Nikl má dobré plastické vlastnosti a tvářením za studena výrazně zpevňuje. Dobře odolává 

koroznímu prostředí jak v atmosféře, ve vodě a také v alkalických roztocích [2]. 

Má dobré mechanické vlastnosti a zachovává si svou pevnost i za zvýšených teplot [4]. 

Použití: 

Asi 65 % niklu se spotřebovává na výrobu nerez oceli. Dalších 12 % se využívá na výrobu 

vysoce legovaných slitin. Zbývajících 23 % niklu se používá na výrobu slitin, nabíjecích 

baterií, katalyzátoru, keramiky, mincí, odlitků, k barvení skla a k pokování [5]. 

V závislosti na složení se nikl používá jako součásti zařízení v potravinářském průmyslu, 

dále také jako přepravní kontejnery pro chemikálie, elektronické součástky (Ni 205 a 220), 

součásti v leteckém a raketovém průmyslu, součásti pro vysoké teploty a prostředí se 

zvýšeným obsahem síry, elektrody v doutnavkách, lisovací součásti pro průtlačné lisování 

plastů, formy pro výrobu skleněných výrobků atd. [6]. 
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2.1.1. Dopad na životní prostředí 

Nikl přítomný v ovzduší se může atmosférickou depozicí dostat do půdy nebo vody. Nikl 

se hlavně váže na částice obsahující železo a mangan, které se často vyskytují v půdě a 

sedimentech. Proto se zde vyskytuje většina niklu v prostředí. V přírodní vodě při pH 5-9 je 

dominantní formou výskytu Ni2+. V tomto rozmezí pH se nikl může sorbovat na oxidy železa 

a manganu nebo tvořit komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy. Toxicita niklu pro 

některé vodní organismy je poměrně vysoká, proto je jeho přípustná koncentrace ve 

vodárenských tocích limitována přísněji než v pitné vodě. Rostliny přijímají převážně kořeny 

nikl z půdy, jsou schopné ho akumulovat. Snížením pH dochází ke zvýšení mobility niklu a 

tím i příjem rostlinami [5]. 

 

2.1.2. Dopad na zdraví člověka 

Nikl patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně 

negativní. Vyskytuje se ve stopách organismu, např. v některých enzymech. Při kontaktu 

způsobuje vznik kožní dermatitidy, nazývané niklový svrab. 6-10 % lidstva trpí alergií na 

nikl, která se projevuje zarudnutím kůže a později vznikem kožních ekzémů při trvalém styku 

s předměty niklu. Hlavní nebezpečí představují náušnice, protože oblast ucha patří mezi 

velice citlivé části lidského těla. Nikl je také karcinogenní (rakovina plic a nosní přepážky). 

Otrava má za následek poškození zažívacího traktu, cév, ledvin, srdce a centrální nervové 

soustavy [5]. 

 

2.2. Konstrukční slitiny 

2.2.1. Slitiny Ni-Cu 

Slitiny niklu a mědi je možné rozdělit na dvě velké skupiny a to podle převažujícího 

obsahu niklu nebo mědi. Binární systém, který je uveden na obr.1 je charakteristický 

vzájemnou dokonalou rozpustností v tuhém stavu, což znamená, že nedochází ke vzniku 

sekundární fáze a mikrostruktura je v celém rozsahu složení tvořena pouze jednou fází, tedy 

tuhým roztokem mědi v niklu nebo niklu v mědi. Tento typ mikrostruktury má příznivý vliv 

na tvařitelnost slitin za studena a přispívá také k velké odolnosti vůči korozi. Od určité 

koncentrace niklu probíhá v systému spinodální rozpad tuhého roztoku [6]. 
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Obr. 1 Rovnovážný fázový diagram binárního systému Cu – Ni s dokonalou rozpustností v 

tuhém stavu a spinodálním rozpadem při teplotách pod 345,5 °C. Čerchovaná čára Tc 

představuje Curieovu teplotu přechodu Ni z paramagnetického do feromagnetického stavu [6] 

 

 Převaha Ni  ( tzv. monely) 

Monely mají vysokou pevnost, odolnost proti korozi. Obsahují 29 až 32 hm. % Cu, 

případně další prvky (křemík, mangan, železo, hliník). S přísadou hliníku jsou vytvrditelné a 

dosahují pevnosti až 1400 MPa [7]. 

Lze je rozdělit na čtyři varianty. Jde o tzv. R-Monel s 0,025 – 0,060 % S, kde síra 

zajišťuje zvýšenou obrobitelnost. Typ K-Monelu obsahuje cca 66 % Ni, 2,5 – 30 % Al a lze 

ho tak disperzně zpevňovat (po žíhání 870 °C/voda + 590 °C/8 – 16h/pec). Pevnostní úroveň 

dosahuje 900 – 950 MPa. Slitina označována jako S-Monel má okolo 63 % Ni a přísadu 4 % 

Si. Jedná se hlavně o slévárenskou variantu, u níž se zpracování zpravidla realizuje při 

rozpouštěcím žíhání na teplotě okolo 870 °C/1h/vzduch do 650 °C/voda nebo olej + 

precipitační zpevnění na teplotě 595 °C/4 – 6h/pec. Materiál pak dosahuje pevnosti okolo 950 

MPa, tažnost je samozřejmě nízká ( A= 3%). Tento materiál lze aplikovat např. pro sedla 

ventilů, kde je vyžadována vysoká úroveň otěruvzdornosti v kombinaci s antikorozní 
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odolností. Posledním typem je H-Monel s maximálním obsahem 3 % Si. Tato varianta je 

prakticky shodná jako S-Monel. Dosahuje se u ní hlavně nižších pevnostních parametrů [8]. 

V konečném součtu se jedná tedy o materiály, které dosahují výborných mechanických 

vlastností a chemické odolnosti v náročném prostředí. Původně byly určeny pro mírně 

redukční prostředí, dnes se ale díky své výborné antikorozní odolnosti vůči mořské vodě, 

kyselinám HF, H2SO4 a zásadám používají všude tam, kde již nedostačují vlastnosti 

nerezových ocelí, např. v dlouhodobém kontaktu se slanou vodou, ale i v chemickém 

průmyslu.  

Své využití také naleznou v lodním průmyslu pro výrobu lodních šroubů, dále také jako 

zařízení pro výrobu chemikálií a uhlovodíku, ale i na plechy, trubky, ventily, čerpadla, 

hřídele, stěrky a škrabáky, armatury, výměníky tepla, nýty, šrouby atd. [6]. 

 

 Převaha Cu 

I. Konstantan- 45 % Ni, 1 % Mn 

Konstantan se používá pro výrobu tenzometrů, termočlánku a drátových rezistorů do 500 

°C. Snadno se pokrývá izolační vrstvou oxidů, takže se z něho dají přímo navíjet rezistory bez 

další izolace. 

II. Nikelin - 30 % Ni + 3 % Mn 

Nikelin není příliš stabilní, s teplotou se mění jeho odpor. Používá se pro výrobu rezistorů 

do 400 °C [9]. 

III. Niklové stříbro – 55 - 65% Cu, 10 – 30 % Ni, zbytek Zn 

Slitiny, které jsou známé i pod dalšími názvy: argentan či nejčastěji alpaka, se do Evropy 

dostaly z Číny v 18. století, ale mince se z nich začaly razit ve velkém až po 2. světové válce. 

Alpaka obsahuje 10 – 20 % Ni, 40 – 70 % Cu a 5 – 40 % Zn. 

Jsou charakteristické bílým zbarvením, dobrou tvařitelnosti, střední pevnosti, velmi 

dobrou korozivzdornosti i vůči mořské vodě, vysokým obsahem niklu, který brání 

odzinkování, z tohoto důvodu nahrazuje mosazi v korozním prostředí slané vody,  

Tyto slitiny se používají hlavně na plátování, ventily, armatury, různé součásti běžného 

vybavení, architektonické prvky, dekorativní prvky a také na mince [6]. 

IV. Kupronikl – 10 – 30 % Ni + do 1,5 % Fe, zbytek Cu 

Dvě hlavní slitiny  Cu - Ni určeny pro tváření a pro provoz v mořské vodě obsahují 10 

nebo 30 % Ni. Obě jsou legovány významným množstvím železa a manganu, které jsou nutné 
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pro zachování dobré korozní odolnosti. Jejich vývoj byl založen na pochopení vlivu těchto 

legur, zejména železa na vlastnosti slitiny. Výzkumné práce začaly ve 30. letech 20. století, 

s cílem zlepšit materiál pro chladiče, protože dosud používaná mosaz 70 – 30 nedokázala 

dostatečně odolávat rychlosti proudu mořské vody. 

Bylo zjištěno, že vlastnosti slitin Cu – Ni v poměru 70 – 30 se mění v závislosti na obsahu 

železa a manganu a tak se hledalo takové složení, které dává optimální odolnost vůči 

rychlostním vlivům, korozi vlivem nánosů a bodové korozi. Nakonec bylo připraveno typické 

složení 0,6 % Fe a 1,0 % Mn. U slitiny o složení s 10 % Ni je optimální obsah železa vyšší a 

manganu nižší, než v případě 70 – 30 slitiny, např. 1,5 % Fe a 0,8% Mn. 

Tyto slitiny jsou používány na chladiče, kondenzátory, kondenzátorové plechy, destilační 

trubky, výparníky a tepelné výměníky, potrubí na mořskou vodu v obchodním i námořním 

loďstvu. Zatímco slitina 90 – 10 je nejčastěji používána pro hladinové lodě, slitina 70 – 30 má 

uplatnění v ponorkách, protože její vyšší pevnost umožňuje vydržet vyšší okolní tlaky. Tyto 

slitiny jsou také používány pro chladiče v elektrárnách a pobřežní potrubí na vrtných 

plošinách (nafta/plyn), pro desalinační průmysl a pro plátování a oplášťování námořních 

konstrukcí a zařízení [6]. 

 

2.2.2. Slitiny Ni – Be 

Obsah Be do 2 %, po vytvrzení dosahují pevnosti až 1800 MPa při dobré houževnatosti. 

Do 500 °C se používají na membrány, pružiny a trysky. 

 

2.2.3. Slitiny Ni – Mn 

K těmto slitinám se může přidávat také chrom a křemík. Vyznačují se výbornou odolností 

proti korozi i za vyšších teplot v prostředí sirných sloučenin. Díky těmto vlastnostem se 

využívají pro elektrody zapalovacích svíček. 

 

2.2.4. Slitiny Ni – Mo 

Tyto slitiny se hlavně využívají v prostředí kyseliny chlorovodíkové a chloridů[7]. 
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2.3. Niklové slitiny se speciálním magnetickými a fyzikálním 

vlastnostmi 

Niklové slitiny se používají jako speciální magnetický materiál. Se zvyšujícím se obsahem 

niklu se také zvyšuje počáteční permeabilita matrice niklové slitiny. Vhodných vlastností se 

dosahuje při obsahu niklu okolo 80 %. Jedná se především o slitinu zvanou Permalloy, která 

kromě niklu obsahuje ještě 20 % Fe [8]. 

Tato slitina se řadí mezi magneticky měkké slitiny, která může obsahovat i další přísady 

jako jsou např. molybden, měď, chrom a křemík. Využívají se hlavně pro jádra 

transformátorů měřících zařízení a přístrojů [7]. 

Ještě lepších vlastností dosahuje slitina označována jako Supemalloy, která má nižší obsah 

železa než Premalloy (okolo 16 % Fe), ale navíc obsahuje okolo 5 % Mo. 

Mezi slitiny se speciálními fyzikálními vlastnostmi spadají např. slitiny s cca 50 % Ni, 

0,15 % C a zbytek tvoří železo. Ty to slitiny patří do skupiny typu Kovar, které jsou známé 

tím, že jejich koeficient tepelné roztažnosti je téměř shodný s koeficientem tepelné roztažnosti 

skla a porcelánu. 

Slitina Nichrom vykazuje zase vysoký měrný elektrický odpor. Při normální teplotě je 

měrný elektrický odpor na úrovni 105 µΩ·cm a při teplotě 1000 °C je pouze mírně vyšší. (120 

µΩ·cm). Nichrom obsahuje 80 % Ni, 19 % Cr, 0,5 % Fe, 0,1 % Mn, 0,2 % Si a 0,05 % C. 

Další slitinou, která má podobné vlastnosti jako Nichrom je Chromel s 90 % Ni a 10 % Cr[8]. 

 

2.4. Niklové superslitiny 

Pojem superslitiny se koncem 50.let minulého století vžil pro označení komplexně 

legovaných materialů na bázi niklu, kobaltu, železa, používaných hlavně pro výrobu nejvíce 

namáhaných žárových částí plynových turbín a turbodmychadel. Mezi základní požadavky 

kladené na tyto materiály jsou:  

- odolnost proti mechanismům poškozování vlivem mechanického namáhání za 

vysokých teplot, 

- odolnost proti korozním účinkům pracovního media, 

- vyhovující technologické vlastnosti. 

Superslitiny se vzhledem ke svému strategickému významu, zejména v letectví, staly 

nejprozkoumanější skupinou kovových materiálů. Výsledkem vývoje je dnes k dispozici 

velké množství těchto materiálů a mnoho nových technologií [10]. 
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Ze strukturního hlediska se jedná o austenitické slitiny zpevněné účinkem disperzně 

vyloučené fáze γ' [ Ni3(Al, Ti)]. Nejčastěji bývají legovány chromem, přičemž oxidy chromu 

vytvářejí ochranný povlak. Dalšími legurami mohou být kobalt, železo, wolfram, vanad, niob, 

tantal, bór, zirkonium, hořčík, titan, molybden [6]. 

Na obrázku č. 2 je znázorněna typická struktura niklových superslitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Struktura niklových superslitin[4] 

 

Fáze vyskytující se v niklových superslitinách [4]: 

1. γ – substituční tuhý roztok matrice 

2. γ' – základní zpevňující fáze 

3. karbidy – různých typů, převážně M23C6 a MC  

V průběhu vývoje superslitin na bázi niklu došlo ke zvyšování procentuálního objemu 

precipitátů γ', nyní množství této fáze dosahuje až 80% u moderních superslitin, které 

v důsledku tohoto obsahu vykazují zajímavou vlastnost, která je charakteristická pro čistou 

intermetalickou fází γ' ( Ni3Al), jedná se tedy o pozitivní teplotní závislost meze kluzu       

(obr. 3), kdy s rostoucí teplotou se zvyšuje pevnost do teplot okolo 800 °C. Vysokoteplotní 

vlastnosti byly rovněž optimalizovány zvyšováním velikosti částic γ' až se zastavila na 

hodnotě okolo 1µm [6]. 
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Obr. 3 Anomální teplotní závislost meze kluzu niklových superslitin[11] 

 

Z hlediska vlastností, niklové superslitiny vykazují za vysokých teplot výborné pevnostní 

charakteristiky a v mnoha případech vysokou odolnost proti korozi [8]. 

Na vlastnosti jako jsou pevnost a korozní odolnost má přímý vliv chemické složení. 

K dosažení přesně požadovaných parametrů ovšem nestačí kontrolovat pouze obsahy 

jednotlivých prvků, ale rozhodující je teplené zpracování, které je odlišné jak pro tvářené, tak 

pro odlévané výrobky. Tabulka 1 ukazuje nejběžnější obsahy chemických prvků [12]. 

 

Tabulka 1 Intervaly obsahu hlavních přísadových prvků v superslitinách [13] 
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Superslitiny mohou být lité i tvářené. Pracují v rozmezích teplot od 650 °C–1150 °C. Díky 

svým příznivým vlastnostem nacházejí uplatnění jak v leteckém průmyslu, potravinářství a 

energetice. 

Niklové superslitiny se nevyznačují vysokou úrovni modulu pružnosti, ani nízkými 

difúzními charakteristikami, což jsou parametry, které jsou typické pro vysokou odolnost 

proti creepu, ale i přesto se využívají v podmínkách při dlouhodobém namáhání za velmi 

vysokých teplot (do teplot cca 0,8 Tm). 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 kovu ze slitiny a 

difúzi kyslíku a síry do objemu superslitiny. Jejich využití je velmi rozmanité. Využívají se 

pro konstrukční části turbín, trysky turbomotorů, přesně lité odlitky, redukční ventily, 

letadlové převodovky, turbodmychadla na různé ventilové filtry, výměníky turbochladičů, 

odlučovače vody, tlakové přípojky, uzavírací ventily atd. [8]. 

V literatuře se můžeme setkat s rozdělením těchto materialů na slitiny žáruvzdorné a 

slitiny žárupevné, jejichž hlavní rozdíly jsou následující. 

Žáruvzdorné slitiny – jejich hlavním požadavkem je odolnost vůči oxidaci za zvýšených 

teplot [14]. 

Žáruvzdorné slitiny mohou být na bází Ni-Cr nebo Ni-Cr-Fe, kde železo částečně 

nahrazuje chrom (obsah Fe do 20 %). Obsah uhlíku v těchto slitinách je minimální z důvodů, 

aby nedošlo k tvorbě nežádoucích fází. [7].  

Tyto slitiny jsou zpevněné pouze substitučně. Prvky, které substitučně zpevňují tuhý 

roztok jsou především molybden, wolfram a kobalt. Matrice je tvořena tuhým roztokem NiCr, 

který obsahuje 10-30 % Cr, popřípadě existuje i levnější varianta Ni-Cr-Fe s obsahem železa    

5-20 %. Teplota jejich použití dosahuje hranice až 1150 °C, ovšem za předpokladu, že 

nedochází ke spolupůsobení mechanických napětí [15]. 

Využívají se především v hutním a keramickém průmyslu, kde jsou vystaveny různým 

druhům atmosfér např. se využívají pro součásti pecí, retort, žíhacích hrnců atd.[14]. 

Žárupevné slitiny – v případě těchto materiálů je hlavní podmínkou odolnost proti 

mechanickému namáhání za vysokých teplot [14]. 

Své mechanické vlastnosti si udržují až do teploty 950 °C při spolupůsobení 

mechanických napětí. Mechanismů zpevnění je zde více: tyto slitiny mohou být zpevněné 

buď substitučně, karbidy, ale také i disperzně, ale největší roli zde hraje precipitační zpevnění 

koherentními precipitáty [15]. 
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Nejrozšířenější jsou slitiny Ni-Cr-Al s přísadou titanu nebo molybdenu. Jedním z hlavních 

představitelů z této skupiny materiálů jsou slitiny NIMONIC s obsahem přibližně 75 % Ni, 20 

% Cr, 3 % Ti a 0,01 % C. Tyto slitiny při teplotách vyšších než je 1000 °C vytvářejí tuhé 

roztoky, kde při ochlazování z těchto tuhých roztoků precipitují částice Ni3Al a Ti3Al. Tyto 

částice způsobí zpevnění matrice a zajišťují slitině lepší mechanické vlastnosti. U slitin 

s přísadou molybdenu, kde hlavním představitelem těchto slitin je typ HASTELLOY B 

obsahující 65 % Ni, 28 % Mo, a 0,35 % V. Doménou těchto slitin jsou jejich velmi dobré 

tvárné vlastnosti, příznivá svařitelnost, což umožňuje konstruovat složité součástí, které 

vzniknou např. přivařením lopatek turbín z rotoru. V Případě slitiny HASTELLOY C, která je 

obohacena o chrom, kobalt, železo a wolfram se stává tvářením nezpracovatelná a v úvahu 

přichází jen odlévání [14]. 

 

3. Oblasti použití superslitin 

3.1. Aplikace niklových superslitin v proudovém motoru 

Při výrobě proudových motorů je hlavní podmínkou dosáhnout maximální výkonnosti a 

mechanické odolnosti a zároveň dosáhnout minimální spotřeby paliva a také co nejnižší 

hmotnosti. Z těchto důvodů je kladen velký důraz na volbu vhodných materiálů. 

Proudové motory se dají rozdělit na dvě části a to studenou a horkou. Niklové slitiny se 

používají v části horké, kde jsou části proudového motoru, zvláště pak lopatky turbín 

vystaveny extrémním podmínkám a to jak teplotním, tak i mechanickým. Za těchto podmínek 

jsou lopatky turbín vystaveny degradačním procesům a creepu. Takovýmto podmínkám díky 

svým vlastnostem vyhovují žárupevné slitiny na bázi niklu a z těchto důvodů jsou právě tyto 

materiály při výrobě proudových motorů nenahraditelné [16]. 

 

3.2. Automobilový průmysl 

Nové předpisy pro automobilové motory a požadavky na snížení znečišťování životního 

prostředí vytvořily další možnosti pro aplikaci niklových slitin typu INCOLOY, INCONEL a 

NIMONIC pro výfukové systémy, ventily, zapalovací jednotky, senzory, elektrické a 

elektronické spínací jednotky a bezpečnostní systémy. 
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3.3. Chemický a zpracovatelský průmysl 

Tvářený nikl a slitiny typu INCOLOY, INCONEL a MONEL jsou používány pro jejich 

korozní odolnost pro výrobu nádob, potrubí, výměníku tepla a jako materiál vhodný pro 

čerpadla a ventily. 

 

3.4. Elektrické a odporové topné elementy 

Od průmyslových pecí až k domácím spotřebičům, bojlerům a toustovačům, tam všude 

jsou používány slitiny typu BRIGHTRAY pro topné elementy ve tvaru drátů, pásků a pásů. 

Slitiny INCONEL a INCOLOY se ve formě svařované trubky používají k ochraně topných 

elementů. Další typy jsou použity pro trakční rezistory v železničních lokomotivách a další 

aplikace v těžkém strojírenství. 

 

3.5. Elektronika a telekomunikace 

Fyzikální vlastnosti čistých niklů a slitin typu Ni-Fe předurčují tyto materiály pro celou 

řadu aplikací od těsnění kov-sklo, magnetické stínění až k integrovaným obvodům [5]. 

 

3.6. Slitiny niklu používané na ventily dieselových motorů 

Novou generací kovových materiálů na ventily lodních dieselových motorů jsou 

superslitiny niklu typu Ni-Cr20-Ti-Al. Chemické složení všeobecně používaných slitin niklu 

na ventily je dáno v tab. 2. 

 

Tabulka 2 Chemické složení niklových superslitin, používaných na ventily (hm. %)[2] 

Označení Cr Ti Al C B Jiné 
Nimonic80A 19,5 2,35 1,4 0,06 0,0015 Zr-0,04 
Nimonic 81 30 1,8 0,9 0,05 0,003 ZR-0,06 
Nimonic 91 28,5 2,3 1,2 0,05 - Mo-0,75;Co-20 
InconelX750 15,5 2,5 0,8 0,08 - Nb-1,0 

MHW4 22,7 2,3 1,3 0,04 0,005 Nb-0,85 
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Dieselovy motory o velkém výkonu, které pracují na tzv. těžké palivo, jsou používány 

nejen k pohonu automobilů, lodí a jiných plovoucích jednotek, ale také k pohonu generátorů 

elektrického proudu o výkonu 20-50 MW. Ventily dieselových motorů pracují ve 

vysokoteplotních podmínkách proměnlivých tepelně-mechanických zatížení v agresivním 

prostředí, obsahující sloučeniny vanadu a síry a také popel. Produkty spalování, usazující se 

během provozu na výfukovém ventilu, jsou bohaté na sírany a sloučeniny vanadu 

s alkalickými kovy, urychlují proces korozního poškození. Jejich další přeměna způsobuje, že 

rychlost koroze roste exponenciálně. Mechanická zatížení vyvozují na sedlech ventilů tlak 

přesahující 100 MPa a teplota může překročit 500 °C. V dříku a talíři ventilu vznikají 

ohybová napětí, vedoucí k únavovému poškozování. V důsledku složitých tepelně 

mechanických namáhání podléhají ventily následujícím procesům poškozování: 

• nízkocyklové nebo vysokocyklové únavové poškozování, projevující se rozvojem 

hlavní trhliny až do přetržení nebo vznikem sítě povrchových trhlin (obr. 4) 

• korozní poškozování – koroze pod úsady anebo vysokoteplotní koroze. Vypalování 

úsad během provozu vede k urychlení koroze a místních přehřátí a nečistot na místa 

rozdrobených úsad 

• korozně-únavové poškozování. Tvorba radiálních trhlin a kanálků snižuje těsnost 

systému, usnadňuje penetraci paliva a růst teploty výfukového systému 

Aby došlo k eliminaci těchto katastrofálních poškození ventilů a prodloužila se tak jejich 

životnost v podmínkách vysokých a proměnlivých mechanicko-tepelných namáhání 

v agresivním prostředí, tak se využívá niklových superslitin, jako jsou Nimonic 80A a 81, a 

později Nimonic 91 a Inconel. Širší použití superslitin na ventily je omezeno technologickými 

bariérami, spjatými hlavně s obtížným tvářením a také s cenou [2]. 

 

 

 

Obr. 4 Makrofotografie typických poškození talíře ventilu motoru [2] 
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4. Možné technologie přípravy superslitin 
Tyto slitiny se poddávají zpracovacím procesům za účelem zjištění vhodných optimálních 

vlastností. Tyto procesy nám v konečném produktu jsou schopny zajistit vynikající pevnost za 

zvýšené teploty. Slitiny niklu se mohou dělit: 

• slitiny zpracované tvářením 

•  odlévané slitiny 

• slitiny s usměrněnou krystalizací 

• slitiny vytvářené metodami práškové metalurgie 

• slitiny vytvrzované disperzně oxidy 

 

4.1. Tváření 

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

požadovaných tvarů. Tváření materiálu se může provádět dvěma způsoby a to jak tvářením za 

studena, tak tvářením za tepla. Tváření za studena je vhodné pro tenké části, jako jsou plechy, 

kde tímto způsobem se dosahuje lepších pevnostních vlastností. Při tváření za tepla dochází 

k odpevnění. Slitiny po tváření mají více homogenní strukturu než slitiny odlévané, jelikož 

odlévání je doprovázeno tuhnoucími procesy, které ve slitině vytvářejí segregace [2]. 

 

4.2. Odlévání 

Niklové superslitiny jsou nejčastěji používány v litém stavu. Aby byla zajištěna optimální 

mikrostruktura a tím i mechanické vlastnosti, je třeba přesně definovat parametry lití: 

 licí teplota 

 teplota formy 

 rychlost ochlazování tekutého kovu 

 tepelný tok 

tyto parametry mají významný vliv na strukturní charakteristiky, jako jsou velikost a orientace 

zrna, tvar a rozložení precipitátu γ´, velikost mezidendritických  prostor atd. [13]. 

Při výrobě a odlévání niklových superslitin je nutno využívat vakuové technologie, jinak 

by při výrobě za přístupu vzduchu totiž docházelo k oxidaci reaktivních prvků s vysokou 

afinitou ke kyslíku – tedy hliníku a titanu a při přesném odlévání by docházelo k nežádoucímu 

naplynění.  
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Vakuová technologie umožňuje: 

 hluboké odplynění 

 dokonalou dezoxidaci díky dlouhé výdrži ve vakuu 

 nepatrné množství nekovových vměstků díky promíchávání lázně 

 ochranu legur před oxidací a tím vynikající stav povrchu 

 zlepšení zabíhavosti a tím možnost výroby složitých a tenkostěnných odlitků 

 úzké rozmezí chemického složení a tím stabilní vlastnosti odlitků 

Jediným vážnějším problémem vakuové technologie tavení je, že může dojít ke kontaminaci 

při kontaktu mezi roztaveným kovem a žáruvzdorným kelímkem. 

Moderní a nejčastěji používanou technologií při odlévání niklových superslitin je metoda 

přesného lití na vytavitelný model, označována taky jako skořepinové odlévání. Tato metoda 

umožňuje výrobu tvarově složitých odlitků, s vysokými požadavky na kvalitu povrchu, 

rozměrovou přesnost, jakost odlitku, ale také i na nižší cenu [17]. 

Při skořepinovém odlévání se využívá keramické suspenze, která se nanáší na voskový 

model, ztvrdnutím této suspenze se vytvoří licí forma (skořepina). Vosk se pak z licí formy 

odstraní pomocí ohřevu, čímž vznikne dutá keramická skořepina, do níž se pak lije roztavený 

kov z vakuových pecí nebo pecí s ochrannou atmosférou. Roztavený kov pak ve skořepině 

ztuhne. Pokud tuhne přirozeně, bez vnějších zásahů do změny teploty během krystalizace, tak 

vznikne polykrystalická struktura. Pokud netuhne přirozeně, ale jeho teplota je při tuhnutí 

řízená, tak vzniká struktura se sloupcovou texturou nebo monokrystal, který má z těchto 

struktur nejlepší vlastnosti. Pro vyjmutí odlitku je třeba skořepinu rozbít, tuto formu lze tedy 

použít pouze jednou. Na obrázku č. 5 je schematicky znázorněn proces skořepinového 

odlévání [13]. 
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Obr. 5 Schéma postupu při skořepinovém odlévání [13] 

 

4.3. Směrová krystalizace 

Směrová krystalizace představuje možnost ovlivnění struktury a vlastností výsledného 

produktu tavení. Tímto procesem je možno ovlivňovat tvorbu staženin, velikost zrn a způsob 

růstu zrn, dále mikrosegregaci po hranicích zrn, distribuci legur apod. Tato metoda se nabízí 

jako možnost výroby nebo jen přetavení hotové slitiny pro dosažení lepších vlastností už 

hotového výrobku. 

Princip této metody spočívá v tom, že roztavený vzorek je postupně ochlazován od 

jednoho konce k druhému, přičemž v ochlazené části postupně narůstá vrstva utuhlého 

materiálu. Řídícím faktorem pro strukturu zatuhlé fáze je rychlost růstu, která je možno 

ovlivnit gradientem teploty a přechlazením na hranici solidus – likvidus. Směrová 



 

krystalizace se většinou provádí Bridgmanovou technikou budˇ v

vertikálním uspořádání. Pokud je požadavek, aby výsledné vzorky m

výhodnější provádět směrovou krystalizaci ve vertikálním uspo

uspořádání je uveden na obr. 6. Rychlost r

vysouvání kelímku z pece. Vzhledem k

nejvýhodnějším žáruvzdorným materiálem pro tavící kelímky korund. Tavení se p

provádí v atmosféře argonu, jako zdroj tepla je používán odporový, pop

 

Obr. 6 Schéma zařízení pro smě

 

Směrovou krystalizací lze získat materiál s

s řízenou velikostí zrna, navíc se m

Kolumnární zrna jsou uložena rovnob

(obr. 7). Tímto způsobem byl získán zna

v důsledku menší segregace a pórovitosti, a také asi p

únavě v důsledku eliminace př

gradientem teploty anebo s rychlostí tuhnutí slitiny 
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tšinou provádí Bridgmanovou technikou budˇ v horizontálním nebo ve 

ádání. Pokud je požadavek, aby výsledné vzorky mě

ěrovou krystalizaci ve vertikálním uspořádání. P

ádání je uveden na obr. 6. Rychlost růstu pevné fáze a gradient teploty je 

pece. Vzhledem k chemickým vlastnostem niklových slitin je 

jším žáruvzdorným materiálem pro tavící kelímky korund. Tavení se p

e argonu, jako zdroj tepla je používán odporový, popř. induk

ízení pro směrovou krystalizaci [18] 

cí lze získat materiál s kolumnární (sloupcovitou) strukturou 

ízenou velikostí zrna, navíc se může týkat eutektických slitin a monokrystalických slitin. 

Kolumnární zrna jsou uložena rovnoběžně s hlavním směrem napětí, působících na lopatku 

ůsobem byl získán značný nárůst pevnosti při tečení, nár

sledku menší segregace a pórovitosti, a také asi pětinásobný nárůst odolnosti proti tepelné 

sledku eliminace příčných hranic zrn. Pevnost při tečení stoupá s

rychlostí tuhnutí slitiny [2]. 

také u mnoha eutektických slitin umožňuje získat tzv.

vláknitou strukturou (obr. 8). Jednoduchým př

materiálu je slitina NiTaC, která je zpevněna karbidy TaC orientovanými ve sm

ní slitin se dosahuje vylučováním koherentních fází v soustav

avšak tato slitina vykazuje téměř nulovou plasticitu v příčném směru [2]. 

horizontálním nebo ve 

ěly rotační tvar, je 

řádání. Příklad takového 

stu pevné fáze a gradient teploty je řízen rychlostí 

chemickým vlastnostem niklových slitin je 

jším žáruvzdorným materiálem pro tavící kelímky korund. Tavení se převážně 

ř. indukční ohřev [18]. 

 

kolumnární (sloupcovitou) strukturou 

že týkat eutektických slitin a monokrystalických slitin. 

ě ůsobících na lopatku 

ř čení, nárůst tažnosti 

ůst odolnosti proti tepelné 

čení stoupá s rostoucím 

ňuje získat tzv. přirozené 

vláknitou strukturou (obr. 8). Jednoduchým příkladem těchto 

na karbidy TaC orientovanými ve směru největšího 

ustavě Ni-Al-Ti-Nb, 
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Obr. 7 a) Makrostruktura lopatky turbíny s polykrystalickou strukturou. 

b) Makrostruktura lopatky s kolumnární strukturou [2] 

 

 

Obr. 8 Struktura vláknitého kompozitu krystalizovaného Ni(Cr-Al)-TiC [2] 

 

4.4. Slitiny vyráběné metodami práškové metalurgie a ODS 

Práce zabývající se výběrem materiálu se zvýšenou pevností a odolností proti 

nízkocyklové únavě za vysoké teploty na disky turbo reaktivních motorů vedly v 70. letech 

k praktickému využití metod práškové metalurgie. Neobvykle malá velikost zrn práškových 

žáropevných slitin zajišťuje součástem o poměrně velkých rozměrech zvýšenou plasticitu a 

houževnatost, přitom v některých slitinách nezpevněných oxidy je možno získat 

superplastické vlastnosti. Technologie práškové metalurgie je používána pro vytváření 

konstrukčních částí z konvenčních superslitin, ze slitin o superplastických vlastnostech a 

disperzně zpevněných [2]. 

Výroba začíná tím, že předslitina o požadovaném chemickém složení je zatomizováním 

roztoku převedena na prášek, který se smíchá s přísadou potřebnou pro slinování. Tento 

proces probíhá při teplotách okolo 75% bodu tání s následným rychlým ochlazením, aby se 

dosáhlo ještě většího objemového podílu zpevňující fáze γ´. Díky jemné mikrostruktuře, 
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hlavně při výrobě pomocí exturze, je vyvoláno superplastické chování, které lze dobře využít 

k formování disků turbín pomocí izotermického kování. 

Druhá technologie práškové metalurgie je mechanická, kde se prášek získává pomocí 

drcení a válení směsi částic o různém chemickém složení. Superslitiny, které se vyrábějí touto 

cestou jsou zpevněny disperzně.  Ke zpevnění dochází díky přítomnosti oxidických částic 

v materiálu, které jsou stabilní i při velmi vysokých teplotách. Nejčastěji se využívá oxid 

Y2O3. Matrici je možno zpevnit precipitací fáze γ´. Prášky získané mechanicky jsou 

formovány pomocí exturze a kolumnární struktura se získá následnou usměrněnou 

krystalizací [15]. 

Technologie práškové metalurgie je využívaná zejména z důvodu nižší ceny, úspory 

energie a odstranění nebo snížení stupně tváření pro dosažení hotového výrobku. Zároveň 

však přináší i dva hlavní problémy, kterými jsou pórovitost a nečistoty, které jsou s touto 

technologií spojeny [18]. 

Slitiny vyrobené metodou práškové metalurgie vykazují velmi vysokou čistotu i 

homogenitu chemického složení a izotropní vlastnosti. Touto metodou jsou vyráběné slitiny, 

které se používají na výrobu částí systému spalování plynových turbín, leteckých motorů, 

nářadí pro výrobu skleněných vláken, ohřívačů vzduchu v zařízeních zamezujících 

zledovatění částí letadel a jiných [2]. 

 

Materiály disperzně zpevněné oxidy – ODS 

V důsledku výzkumu nových metod modifikace kovu a slitin byla vypracována 

technologie mechanického legování využívající zásady práškové metalurgie zejména 

v souvislosti se slitinami vytvrzovanými oxidy – ODS. Základní navrhování slitin ODS jsou 

následující: 

1) oxid má být stabilní 

2) rozměr částic oxidů má dosahovat 10 – 50 nm 

3) objemové množství oxidu má dosahovat 0,4 do 4% 

4) střední vzdálenost mezi částicemi má dosahovat 50 – 300 nm 

5) teplota tavení má převyšovat 1300 °C 

Tato kritéria splňuje několik různých oxidů (La2O3, CeO2, Al2O3, ZrO2, ThO2, Y2O3), avšak 

nejlépe splňují tyto požadavky Al2O3 a ThO2. Nejlepší výsledky odolnosti proti praskání byly 

získány při obsahu 1-2% obj. Y2O3 (0,6% hm.) o velikosti částic 30 nm s druhým maximem 

při 1,5-2,5% (1,1% hm.) a velikosti částic 45-57 nm. Byly vybrány tři typy slitin na bázi niklu 

pro zpevnění oxidy. 
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První typ označený jako INCONEL MA 754 obsahuje malé množství hliníku a 

neobsahuje fázi γ'. Druhý typ označený jako INCONEL MA 757E je jednoduchou slitinou 

NiCrAl s přídavkem hliníku pro zvýšení protikorozní odolnosti. Třetí skupinu tvoří slitiny 

ODS zpevněné precipitáty fáze γ' a obtížně tavitelnými prvky. Jedna z nejznámějších 

komerčních slitin s nejlepšími mechanickými vlastnostmi a korozní odolností je slitina 

MA6000, ve které bylo dosaženo velkého nárůstu pevnosti při tečení za teploty 1100 °C a 

nárůstu únavové životnosti z důvodu struktury s prodlouženými zrny, zpevněné disperzní fázi 

γ' o sférickém tvaru a částicemi oxidu o průměru 20-40 nm. Významný nárůst žáropevných 

vlastností byl získán na slitinách typu ODM, v závislosti na velikosti zrn a částic oxidu 

(velikost 20-50 nm, vzdálenost 100-300 nm) a také tepelného zpracování a zformované 

textury. Použití metod práškové metalurgie a ODS umožňuje libovolnou regulaci velikosti 

zrna a formování struktury rovněž pomocí tepelného zpracování, vytvoření heterogenních 

slitin, ve kterých vzdálenosti mezi částicemi oxidu jsou menší než 1 µm a umožňují vytváření 

superplastických vlastností. Kromě toho stále nesplňují požadavky odpovídající tvárnosti. 

Materiály ODS s ohledem na určitá omezení, vycházející z možností vytváření částí 

v podobě složitějších tvarů, budou nejspíše používány ve spalovacích komorách a 

usměrňujících lopatkách rotorů. Velké naděje jsou vkládány s využitím povlaku tepelných 

bariér, které dovolují snížení teploty povrchu slitiny až o 85 °C, jenže jejich využití pro 

rotující části je stále ve stádiu zkoušek. Eutektické slitiny s usměrněnou krystalizací a jiné 

vláknové kompozity nenalezly praktické využití [2]. 

 

5. Odstředivé lití 
Odstředivé lití se liší od většiny typů procesů odlévání tím, že se jedná o proces, který 

využívá odstředivé síly k vytvoření válcové části, na rozdíl od ostatních typů odlévání, které 

využívají gravitaci nebo tlak, aby došlo k vyplnění formy. U odstředivého lití se používá 

forma z oceli, litiny, grafitu, popř. se dají také použít i pískové formy [19]. 

Využitím technologie odstředivého lití se dá dosáhnout u odlitků vysoké hustoty, 

vysokých hodnot mechanických vlastností, a také dobré kvality povrchu odlitku [20]. 

Nevýhodou této metody je, že se mohou odlévat jenom jednoduché odlitky válcového tvaru 

[21]. 

Podle osy rotace se odstředivé lití dělí na svislé a vodorovné jak je znázorněno na obr. 9 

[22]. 
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Obr. 9 Schéma metody odstředivého lití[22] 

 

Niklové superslitiny se mohu připravovat buď tavením a odléváním ve vakuu nebo na 

vzduchu, přičemž vakuum umožňuje výrazné snížení obsahu dusíku a kyslíku v tavenině, 

kdežto na vzduchu není možné dosáhnout snížení obsahu těchto prvků. Superslitiny tavené a 

lité ve vakuu mají vyšší odolnost proti únavě a také lepší odolnost vůči působení napětí. 

Naproti tomu je tato metoda dražší ve srovnání s metodou klasického odlévání na vzduchu 

[13]. 

 

Odstředivé lití obvykle obsahuje následující kroky [19]: 

1. Příprava – stěny formy jsou potaženy keramickým povrchem. Když je forma 

připravena, otáčí se kolem své osy velkými rychlostmi. 

2. Nalévání – roztavený kov se nalije do rotující formy, aniž by došlo k využití vtokové 

soustavy. Materiál je popoháněn ke stěnám formy pomocí odstředivé síly. 

3. Chlazení – kov v rotující formě začne tuhnout nejprve na stěnách. 

4. Odstranění – po ztuhnutí kovu se vyjme materiál a nechá se dochladit na vzduchu. 

5. Dokončení – zde se provádí procesy úpravy povrchu odlitku (obrábění, broušení, 

pískování) za účelem zbavení se nečistot, bublin, které se vyskytují na povrchu odlitku 
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6. Zkoušky mechanických vlastností za vyšších teplot -  

creep 
Pro konstrukci a technologii je třeba znát, jaké vlastnosti má materiál za vyšších než 

obvyklých teplot. Zkoušky mechanických vlastností za zvýšených teplot jsou dvojího druhu a 

to krátkodobé, při kterých se zpravidla zjišťují vlastnosti materiálu za účelem posouzení jeho 

vhodnosti k technologickým operacím, zejména ke tváření, no a dlouhodobé zkoušky, při 

kterých se zjišťují vlastnosti materiálu za účelem posouzení jeho vhodnosti k použití do 

zařízení pracujících při zvýšených teplotách. 

Provedení krátkodobých zkoušek za vyšších teplot je v podstatě shodné s metodami 

užívanými při zkouškách za běžných teplot. Nejčastěji se provádí zkouška tahem, někdy 

zkouška vrubové houževnatosti a také zkouška tvrdosti. 

U materiálu jako jsou niklové superslitiny je rozhodující, aby tyto slitiny byly vhodné 

k použití do zařízení pracujících při vysokých teplotách, z tohoto důvodu se u těchto slitin 

využívá dlouhodobých zkoušek za vyšších teplot. Při dlouhodobém zatěžování za vyšších 

teplot se deformace s časem zvětšuje i při neměnném zatěžování. Tento jev se nazývá tečení 

materiálu, označován také jako creep. Průběh tečení materiálu potřebuje znát konstruktér, 

navrhující zařízení, které bude během provozu vystaveno vyšším teplotám. Hlavním 

požadavkem je, aby u navrhované konstrukce za předpokládanou dobu provozu nedošlo 

k deformaci, která by zapříčinila nefunkčnost nebo dokonce havárii zařízení. Dlouhodobými 

zkouškami za vyšších teplot se zjišťuje závislost rychlosti deformace vzorku na jeho zatížení. 

Zpravidla se provádí zkouška tahem, která je podobná zkoušce za běžných teplot. Zkušební 

vzorek je však při zkoušce natahován uvnitř zvláštní elektrické odporové pece, vybavené 

zařízením pro přesnou regulaci teploty. Zatěžující síla se zvyšuje stejně jako to je u zkoušky 

za běžných teplot až na určenou velikost, pak zůstává stálá. V pravidelných časových 

intervalech se zaznamenává celkové prodloužení vzorku až do porušení jeho soudržnosti. Ze 

záznamu se pak vytvoří diagram závislosti celkového prodloužení na čase (obr. 10) [23]. 
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Obr. 10 Křivka tečení a stádia tečení[1] 

 

Křivka tečení, která vznikne při creepové zkoušce se dělí na tři úseky tzv. stádia tečení. 

Nejdříve dochází ke vzniku elastické deformace, která je na obr. 10 znázorněna jako oblast    

A-B. dále pak následuje plastická deformace, která je charakteristická tím, že se neustále 

zvětšuje. 

V prvním stádiu, to je úsek B-C rychlost tečení s časem klesá. Převládají zde pochody 

vedoucí k deformačnímu zpevnění. Toto stádium se nazývá také primární nebo tranzitní. Při 

nízkých homologických teplotách (homologická teplota je definována jako poměr T/TT) 

dochází jen k tomuto stádiu. 

Ve druhém stádiu, což je úsek C-D, toto stádium nazýváme sekundární, nebo-li 

stacionární creep a je charakteristické tím, že rychlost tečení se s časem nemění. Uskutečňuje 

se jen při dostatečně vysokých teplotách a dochází zde k rovnováze mezi zpevňujícími a 

opevňujícími pochody. 

Ve třetím stádiu, úsek D-E, označováno také jako terciární stádium dochází k tomu, že 

rychlost tečení s časem vzrůstá až do lomu. Tento vzrůst rychlosti tečení vyplývá buď ze 

vzrůstu napětí, nebo z fyzikálně metalurgických změn struktury uskutečňujících se v průběhu 

tečení. Jedná se o vznik mikrotrhlinek, které pomalu rostou, až překročí kritickou mez, tak  

dojde k lomu. Za určitých podmínek může stadium sekundárního creepu vymizet, takže po 

primárním creepu nastupuje přímo terciární creep [24]. 
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6.1. Možné mechanismy creepu niklových superslitin 

Dislokační creep 

V creepových podmínkách mohou být částice sekundární fáze, v případě niklových 

superslitin fáze γ´, efektivními překážkami pohybu dislokací i při velmi vysokých teplotách, 

splňují-li alespoň tyto předpoklady [24]: 

 jsou dostatečně stabilní vzhledem ke koalescenci, takže střední vzdálenost 

mezi nimi vzrůstá v průběhu creepu jen velmi pomalu. Ideální případ 

představují částice prakticky inertní k matrici. 

 jsou tvořeny fází vyznačující se v uvažovaném intervalu teplot výrazně vyšším 

smykovým modulem pružnosti nežli matriční fáze. Jinými slovy, částice 

minoritní fáze jsou v podstatě plasticky nedeformovatelné za podmínek  creepu 

 jsou v matrici vhodně dispergovány vzhledem k vnějším podmínkám, při 

kterých creep probíhá. Za podmínek, při kterých se uskutečňuje difúzní creep, 

jsou částice situované mimo hranice zrn v podstatě neefektivní. Naopak 

v případě dislokačního creepu, kde částice situované na hranicích zrn hrají jen 

druhořadou úlohu. 

Vhodná disperze částic γ´ je při vhodně zvoleném chemickém složení slitiny vytvořena 

tepelným zpracováním, zahrnujícím jako konečnou fázi rozpadu tuhého roztoku (precipitační 

zpevnění). Rychlost creepu precipitačně zpevněných slitin je řízena procesy závislými na 

difúzi. Při nízkých napětích,které jsou nepostačující k protlačení dislokací mezerami mezi 

částicemi, překonávají dislokace dispergované částice šplháním (obr. 11), zatímco při 

dostatečně vysokých napětích již dochází k protlačení dislokací mezerami mezi částicemi, tzn. 

částice jsou překonávány tzv. Orowanovým mechanizmem. Za určitých podmínek mohou 

dominovat pokluzy po hranicích zrn nebo difúzní creep. Protínáním mohou dislokace 

překonávat částice za podmínek, že jsou částice nejen koherentní s matricí, ale mají také jen 

nepatrně odlišný parametr mřížky od mřížky matrice [24]. 
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Obr. 11 Překonávání precipitátu dislokacemi šplhem [25] 

 

Difúzní creep 

Ke creepu může docházet i bez částí mřížkových dislokací, a to napětím usměrněnou 

difúzí vakancí, jak je uvedeno na obr. 12. Difúze vakancí se nemusí uskutečňovat pouze 

mřížkou, ale může také probíhat hranicemi zrn. Difúzní creep je charakteristický hlavně 

lineární závislosti rychlosti na napětí. Rychlost dislokačního creepu na středním průměru zrna 

prakticky nezávisí, zatím co rychlost difúzního creepu je nepřímo úměrná druhé popř. třetí 

mocnině středního průměru zrna [24]. 

 

 

Obr. 12 Tok vakancí a intersticií při deformaci monokrystalu difúzním creepem [25] 
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Pokluzy po hranicích zrn 

Při difúzním creepu jsou atomy polykrystalů přemisťovány od hranic, na které působí 

tlaková síla k hranicím, na které působí tahová napětí, to přirozeně vede ke změně tvaru zrn,            

viz. obr. 13. Přizpůsobení změny tvaru jednotlivých zrn se musí uskutečňovat pokluzy po 

hranicích zrn. Kdyby k pokluzům po hranicích zrn nedocházelo, vznikaly by na hranicích při 

působení tlakového napětí dutiny [24]. 

 

 

Obr. 13 Difúzní creep polykrystalu – tok atomů v jednom z polyedrických zrn [25] 

 

To vyplývá z jednoduchých geometrických představ. Počáteční konfiguraci rovnoosých 

zrn představuje obr. 14a, zatímco obr. 14b vyjadřuje výsledek difúzního creepu při neúčasti 

pokluzů. Jednotlivá zrna dosáhly protáhlého tvaru, ale současně došlo k porušení 

kompatibility na podélných hranicích. K tomu, aby nedošlo k porušení kompatibility se musí 

současně s difúzním creepem uskutečňovat pokluzy, jejichž velikost je ilustrována přesazením 

značkové rysky, obr. 14c. 

Pokluzy po hranicích zrn při difúzním creepu mají odlišnou úlohu od pokluzů  při 

dislokačním creepu. V prvním případě jsou pokluzy nevyhnutelným důsledkem procesu 

difúze.  Ve druhém případě u dislokačního creepu se pokluzy nemusí vůbec uskutečňovat, 

v případě že funguje dostatečný počet nezávislých krystalografických skluzových systémů 

[24]. 
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Obr. 14 Přizpůsobení difúzního creepu pokluzy po hranicích zrn [24] 

 

7. Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je ověřit specifický postup přípravy zkušebních těles pro 

studium mechanických vlastností vybraných niklových slitin za zvýšených teplot.  

Dílčím cílem této práce je příprava zkušebních těles vhodných pro creepové zkoušky 

metodou přesného lití do grafitové kokily. Pro odlévání bude použita metoda vakuového 

indukčního tavení s následným odstředivým litím. Takto připravené odlitky budou 

opracovány do potřebného tvaru zkušebních těles. U vzorků bude hodnocena jejich kvalita, 

tzn. rozložení, tvar a velikost licích vad defektoskopicky. Pro snížení podílu licích vad, 

případně k jejich zmenšení, lze použít proces izostatického lisování za tepla HIP. Tento 

postup se vhodně používá k dohutnění odlitků a dalším cílem této práce je i posouzení 

vhodnosti použití této metody ke zkvalitnění zkušebních těles. 

Vybrané vzorky budou podrobeny creepovým zkouškám za různých podmínek. V první 

fázi budou použity podmínky testování již ověřené. Podle dosažených výsledků budou 

parametry zkoušení případně upraveny. Dosažené hodnoty mechanických charakteristik za 

zvýšené teploty budou srovnány s literárními zdroji. 
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8. Experimentální část 

8.1. Složení experimentálních slitin 

Složení experimentálních slitin je odvozeno od již ověřených a průmyslově používaných 

typů slitin pro dané aplikace [26,27]. Slitiny a jejich složení jsou uvedeny v tab. 3.  

 

Tabulka 3 Složení experimentálních slitin 

Č. vzorku Označení 
slitiny 

Obsah prvku [hm. %] 
Al Cr Mo Zr B Ni 

SC07, SC13, SC20 Ni22Al 11,47 - - - - 88,53 
SC08, SC14, SC21 Ni24Al 12,67 - - - - 87,33 
SC09, SC15, SC28 IC 50 11,30 - - 0,60 0,01 88,08 
SC10, SC16, SC23 IC 396 7,98 7,72 3,02 0,85 0,01 80,42 
SC11, SC17, SC24 IC 221M 8,00 7,70 1,43 1,70 0,01 81,10 
SC12, SC18, SC25 IC 438 8,10 5,23 7,02 0,13 0,01 79,52 

 
Vzorky nelegovaných a legovaných slitin na bázi Ni3Al byly použity pro stanovení 

mechanických charakteristik za vyšší teploty (creep) a byla ověřena možnost přípravy vzorků 

metodou přesného odlévání s následným použitím metody izostatického lisování za tepla 

(HIP). 

 

8.2. Příprava experimentálních slitin 

Experimentální slitiny byly taveny metodou vakuového indukčního tavení v zařízení 

Supercast 13 (obr. 15). Označení slitin pro creepové zkoušky včetně metody přípravy je 

uvedeno v tab. 4. Slitiny byly odlévány odstředivě do grafitové kokily (obr. 16) do tvaru 

zkušebních tyčí. Na vzorcích byla provedena defektoskopická analýza. Takto připravené 

vzorky obsahovaly licí vady. Část vzorků byla izostaticky lisována za tepla (HIP – Hot 

Isostatic Pressing), aby došlo k dohutnění odlitků. Vzorky byly použity pro hodnocení 

creepových charakteristik.  
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Obr. 15 Zařízení pro indukční tavení a odstředivé odlévání Supercast 13 

Tabulka 4 Označení vzorků pro creepové zkoušky, metoda přípravy 

číslo vzorku metoda přípravy 

SC07 OL 
SC08 OL 
SC09 OL 

SC10 OL 

SC19 OL 

SC12 OL 

SC13 OL + HIP 150 
SC14 OL + HIP 150 
SC15 OL + HIP 150 
SC16 OL + HIP 150 
SC17 OL + HIP 150 
SC18 OL + HIP 150 
SC20 OL 
SC21 OL 
SC28 OL 
SC23 OL 
SC24 OL 
SC25 OL 

OL – Odstředivé lití, HIP – Izostatické lisování za tepla při tlaku 150 MPa 
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Obr. 16 Grafitová kokila pro odlévání tyčí pro creepové zkoušky 

 

8.2.1. HIP – Izostatické lisování za tepla 

Izostatické lisování za tepla je forma tepleného zpracování, které využívá vysokého tlaku 

a teploty ke zlepšení vlastností materiálu. Tento tlak se aplikuje pomocí inertního plynu, 

obvykle argonu. Doba při zvýšené teplotě a tlaku umožňuje plastickou deformaci, creep a 

difúzi. Odlitky pro náročnější aplikace jsou izostaticky lisovány za tepla za účelem odstranění 

interní pórezity, čímž se jim zlepší mechanické vlastnosti odstraněním vnitřních defektů. 

V práškové metalurgii se izostatické lisování používá k přeměně prášku v pevné fázi na 

výrobu součástí o vysoké hustotě, díky čemuž je dosaženo lepších fyzikálních vlastností, než 

je tomu běžným odléváním nebo lisováním a spékáním [28]. 

Ze získaných literárních údajů (tab. 5) byl navržen postup pro slinování části odlitků. 

Řada údajů byla uvedena pro slinování práškových výlisků materiálů na bázi Ni [29-32]. 

Článek [33] uvádí postup pro dohutnění odlitků na bázi slitiny IC396.  

Na základě údajů, které jsou uvedeny v tab. 5 byl navrhnut postup pro hipování odstředivě 

litých odlitků za podmínek: 1100°C / 4 h / 150 MPa. Následná defektoskopie hipovaných 

odlitků nám prokázala, že stále obsahují malý podíl licích vad. Hipované odlitky 

však obsahují licí vady v podstatně menší míře než po samotném odstředivém lití. 

Izostatické lisování za tepla bylo provedeno na lisu firmy EPSI, který je umístěn na útvaru 

RMTVC, VŠB-TUO. Schéma HIP je na obr. 17. 
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Tabulka 5 Podmínky zhutnění slitin na bázi Ni3Al metodou HIP 

Slitina Stav slitiny Metoda 
zhutnění 

Podmínky zhutnění Odkaz 

Ni-24,1Al-0,3B 
(at. %) 

prášek vyrobený 
atomizací v Ar 

HIP 1100°C/2h/150MPa [29] 

Ni-20,9Al-8Cr-
0,49B (at. %) 

prášek vyrobený 
atomizací v Ar 

HIP 
1250°C/2h/150MPa/>2,5h 
ochlazování 

[30] 

Ni-12,8Al-
0,064B (hm. %) 

prášek vyrobený 
atomizací v Ar 

HIP 1100°C/2h [31] 

Ni-12,8Al-
0,064B (hm. %) 

prášek vyrobený 
atomizací v Ar 

HIP 
1100°C/2h/150MPa 
1200°C/2h/150MPa 

[32] 

IC396 (Ni-8Al-
7,7Cr-3Mo-
0,85Zr-0,005B 
hm. %) 

odlitek HIP 1135°C/4h/104MPa [33] 

 

 

 

Obr. 17 Schéma HIP [34] 
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8.2.2. Experimentální vzorky 

Byly odlity vzorky pro creepové zkoušky, které jsou uvedeny na obr. 18 za účelem 

stanovení mechanických charakteristik v litém stavu. Vzorky po hipování jsou uvedeny na 

obr. 19. Vzorky jak po odlití, tak po hipování byly opracovány na přesné rozměry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Odlitky zkušebních tyčí pro creepové zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Creepové tyče po hipování 
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Pro stanovení kvality odlitků byla použita metoda defektoskopie za použití RTG záření, 

jejímž cílem je najít skryté vnitřní nebo povrchové vady aniž by došlo k poškození nebo 

porušení odlitků. Na obr. 21 je snímek z defektoskopické analýzy vzorků v litém stavu a na 

obr. 22 ve stavu po hipování. Při srovnání je patrné, že po procesu HIP došlo ke zmenšení 

licích vad a ke snížení jejich počtu. 

Rozmístění a typ licích vad byl však u všech odstředivě odlitých vzorků obdobný. Jejich 

rozmístění a velikost je schematicky znázorněna na obr. 20. 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Schéma rozmístění licích vad v odlitku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Snímek z defektoskopické analýzy vzorků v litém stavu 
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Obr. 22 Snímek z defektoskopické analýzy vzorků po hipování 

 

8.3. Hodnocení mechanických charakteristik 

Creepové zkoušky v tahu byly provedeny ve VÚHŽ a.s., Dobrá. Vzorky SC07-SC19 byly 

testovány pod ochrannou atmosférou argonu se zatížením 200 MPa. Creepové zkoušky byly 

prováděny za teploty 900 °C.  

S ohledem na časovou a finanční nákladnost prováděných creepových testů v tahu bylo 

v první fázi použito vyšší napětí 200 MPa pro část litých a hipovaných vzorků. Po zhodnocení 

získaných mechanických charakteristik byla další série litých vzorků testována při nižším 

napětí 80 MPa. V tab. 6 jsou uvedeny hodnoty použitého napětí a vybrané výsledné hodnoty 

mechanických charakteristik. Při použitém napětí 200 MPa nebyly získány žádné hodnotné 

výsledky. Při napětí 80 MPa již lze porovnávat vybrané mechanické charakteristiky za 

zvýšených teplot. Nejlepší hodnoty vykazoval vzorek SC23 ze slitiny IC396, kdy při daném 

napětí došlo k lomu vzorku po 666,5 h a rychlost sekundárního creepu byla 3,3·10-9s-1. Tato 

hodnota je srovnatelná s materiálem Ni-22Al-1Zr v usměrněném stavu [35]. 
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Tabulka 6 Výsledné hodnoty mechanických charakteristik 

Vzorek 
č. 

Napětí 
[MPa] 

Čas do lomu 
[min] 

Tažnost 
[%] 

Rychlost sek. 
creepu [s-1] 

Pozn. 

SC07 200 - - - okamžitý lom 
SC08 200 - - - okamžitý lom 
SC09 200 15 - -  
SC10 200 10 - -  
SC19 200 5 - -  
SC12 200 - - - okamžitý lom 

SC13* 200 - - - okamžitý lom 
SC14* 200 - - - kaz při výrobě 
SC15* 200 - - - okamžitý lom 
SC16* 200 50 2,2 -  
SC17* 200 - - - okamžitý lom 
SC18* 200 - - - okamžitý lom 

SC20 80 - - - okamžitý lom 
SC21 80 570 7,4 1,5·10-6  
SC28 80 1650 6,7 6,0·10-7  
SC23 80 39990 11,7 3,3·10-9  
SC24 80 15900 6,3 5,0·10-8  
SC25 80 - - - okamžitý lom 
 

Na obr. 23 a 24 jsou uvedeny závislosti deformace na čase vzorků SC21 a SC28. Vzorky 

byly testovány při zatížení 80 MPa a teplotě 900 °C. 
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Obr. 23 Závislost deformace na čase vzorku SC21, Ni-24Al 

 

Obr. 24 Závislost deformace na čase vzorku SC28, IC50 

Na obr. 25 a 26 jsou uvedeny závislosti deformace na čase vzorků SC23 a SC24. Hodnota 

času je uvedena v hodinách s ohledem na delší dosažené doby do lomu. Vzorky byly 

testovány při zatížení 80 MPa a teplotě 900 °C. 
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Obr. 25 Závislost deformace na čase vzorku SC23, IC396 

 

Obr. 26 Závislost deformace na čase vzorku SC24, IC221M 
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Na obr. 27-29 jsou makro snímky tyčí po creepových zkouškách vzorků SC10, SC16 a 

SC23 slitiny IC396. 

 
Obr. 27 Vzorek SC10 po creepové zkoušce (LS) 

 
Obr. 28 Vzorek SC16 po creepové zkoušce (HIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Vzorek SC23 po creepové zkoušce (LS)  
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8.4. Příprava metalografických výbrusů 

Vzorky k metalografickému pozorování byly připraveny broušením a leštěním. Broušení 

bylo provedeno na přístroji KOMPAKT 1031 při 250 – 300 otáčkách za min. Vzorky byly 

broušeny pod tekoucí vodou na brusných papírech o různé zrnitosti. Postupně byla snižována 

zrnitost brusných papírů od nejhrubšího až po nejjemnější (P60, P180, P220, P400, P600, 

P800, P1000, P1200, P1500, P2000). Při změně brusných kotoučů byly vzorky opláchnuty 

pod tekoucí vodou. 

Dále byly vzorky leštěny na jemné textilní tkanině s abrazivním roztokem Al2O3 (0,3 - 1 

µm). Rychlost otáčení při leštění byla 150 – 180 otáček za min.  

Pro pozorování a zdokumentování struktury byly vzorky naleptány v leptadle H2SO4, 

HNO3, H3PO4 v poměru 1:1:1. Každý vzorek byl leptán přibližně 3x15 sekund a následně byl 

přeleštěn na jemné textilní tkanině s abrazivním roztokem Al2O3 (1 µm). V případě 

nedostatečného naleptání a porušení vyleštěného povrchu byl celý proces leptání opakován. 

Po zdokumentování mikrostruktury byl vzorek naleptán výrazněji pro vyhodnocení 

makrostruktury vzorků. 

 

8.5. Hodnocení strukturních charakteristik, pórovitosti a 

mikrotvrdosti 

K měření pórovitosti a mikrotvrdosti byly použity vzorky ve vyleštěném stavu. Pórovitost 

byla stanovena na optickém světelném mikroskopu Gx51, který je vybaven digitální kamerou 

OLYMPUS DP12. Všechna měření byla provedena pro každý vzorek z 10 různých míst při 

zvětšení 200x. 

Zkouška mikrotvrdosti vzorků byla prováděna na mikrotvrdoměru FM - 100 pomocí 

Vickersovy metody při zatížení HV 0.05(50 g) po dobu 7 sekund při každém vpichu. V tab. 7 

jsou uvedeny hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti. Průměrné hodnoty pórovitosti i 

mikrotvrdosti jsou přibližně stejné pro litý stav i pro hipovaný stav. Pouze u vzorku SC17 

došlo k výraznému snížení pórovitosti po HIP. Výsledné grafy pórovitosti a mikrotvrdosti 

slitin jsou uvedeny na obr. 30 a obr. 31. 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 7 Výsledné hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti

Vzorek 
P [%]

SC07 0,0209±
SC08 0,0201±
SC09 0,0259±
SC10 0,0210±
SC19 0,0225±
SC12 0,0215±
SC13 0,0195±
SC14 0,0206±
SC15 0,0267±
SC16 0,0205±
SC17 0,0211±
SC18 0,0222±

 

 

 

Obr. 30 Pórovitost niklových slitin
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Výsledné hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti 

Litý stav HIP, creep
[%] HV 0.05 [-] P [%] HV 0.05 
±0,0100 247±18 - 
±0,0042 233±15 - 

±0,0082 242±12 - 

±0,0029 321±8 - 

±0,0036 311±10 - 

±0,0102 347±13 - 

±0,0057 246±9 0,0198±0,0054 
±0,0193 232±16 0,0208±0,0170 269±13
±0,0013 251±20 0,0264±0,0016 253
±0,0070 336±15 0,0209±0,0121 335
±0,0098 323±18 0,0059±0,0018 
±0,0153 349±17 0,0147±0,0091 

slitin 

Ni-24Al IC50 IC396 IC221M

Slitina

Pórovitost niklových slitin

HIP, creep 
HV 0.05 [-] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

234±8 
269±13 
253±17 
335±18 
301±9 
295±6 

 

IC438

LS

LS

HIP



 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Mikrotvrdost niklových
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Na obr. 32 a 34 je zobrazena struktura vzorků SC09 a SC15. Typově se jedná o stejnou 

slitinu IC50. Struktura vzorku SC09 je struktura v litém stavu (obr. 32), u vzorku SC15 se 

jedná o strukturu po hipování a creepu (obr. 34). Na obr. 33 a 35 jsou lomové plochy 

uvedených vzorků. Základní typ lomu u všech typů slitin je křehký interkrystalický lom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Mikrostruktura vzorku SC09 – litý stav 
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Obr. 33Lomové plochy vzorku SC09 – litý stav  
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Obr. 34 Mikrostruktura vzorku SC15 – hipovaný stav 
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Obr. 35 Lomové plochy vzorku SC15 – hipovaný stav 
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Na obr. 36 a 38 je zobrazena struktura vzorků SC10 a SC16. Typově se jedná o stejnou 

slitinu IC396. Struktura vzorku SC10 je struktura v litém stavu (obr. 36), u vzorku SC16 se 

jedná o strukturu po hipování a creepu (obr. 38). U vzorků došlo k výraznému zhrubnutí zrn. 

Na obr. 37 a 39 jsou lomové plochy uvedených vzorků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Mikrostruktura vzorku SC10 – litý stav 
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Obr. 37 Lomové plochy vzorku SC10 – litý stav 
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Obr. 38 Mikrostruktura vzorku SC16 – hipovaný stav 
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Obr. 39 Lomové plochy vzorku SC16 – hipovaný stav 
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Na obr. 40 a 41 je mikrostruktura vzorků SC19 a SC17. Jedná se o stejnou slitinu 

IC221M. Struktura vzorku SC19 je struktura v litém stavu (obr. 40), u vzorku SC17 se jedná 

o strukturu po hipování a creepu (obr. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Mikrostruktura vzorku SC19 – litý stav 
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Obr.41 Mikrostruktura vzorku SC17 – hipovaný stav 
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9. Závěr 
Byla připravena řada experimentálních vzorků slitin na bázi Ni, které byly taveny 

metodou vakuového indukčního tavení v zařízení Supercast 13. Slitiny byly odlévány 

odstředivě do grafitové kokily do tvaru tyčí, které jsou vhodné pro provedení tahových 

creepových zkoušek. Vzorky byly podrobeny defektoskopické analýze. Vzorky takto 

připravené obsahovaly licí vady.  

Část vzorků byla izostaticky lisována za tepla (HIP – Hot Isostatic Pressing) k dohutnění 

odlitků. Technologie izostatického lisování za tepla patří v oboru práškové metalurgie mezi 

metody tepelného slinování, při kterém práškový výlisek dosáhne požadovaných vlastností v 

důsledku působení souhrnu převážně fyzikálních procesů. Metoda HIP se úspěšně používá i 

pro dodatečné zhutnění odlitků, kdy dochází k homogenizaci struktury odlitku a snížení 

podílu pórů a lunkrů. Na základě údajů uvedených v literatuře byl zvolen postup pro slinování 

odstředivě litých odlitků. Při defektoskopii bylo zjištěno, že odlitky hipované obsahují licí 

vady ovšem v podstatně menší míře než po samotném odstředivém lití.  

Průměrné hodnoty pórovitosti i mikrotvrdosti jsou přibližně stejné pro litý stav i pro 

hipovaný stav. Pouze u vzorku ze slitiny IC 221M došlo k výraznému snížení pórovitosti po 

HIP. 

Creepové zkoušky v tahu byly provedeny pod ochrannou atmosférou argonu se zatížením 

200 MPa. Creepové zkoušky byly prováděny za teploty 900 °C. S ohledem na časovou a 

finanční nákladnost prováděných creepových testů v tahu bylo v první fázi použito vyšší 

napětí 200 MPa pro část litých a hipovaných vzorků. Při použitém napětí 200 MPa nebyly 

získány žádné hodnotné výsledky. Po zhodnocení získaných mechanických charakteristik 

byla další série litých vzorků testována při nižším napětí 80 MPa Při napětí 80 MPa již lze 

porovnávat vybrané mechanické charakteristiky za zvýšených teplot. Nejlepší hodnoty 

vykazoval vzorek ze slitiny IC396, kdy při daném napětí došlo k lomu vzorku po 666,5 h a 

rychlost sekundárního creepu byla 3,3·10-9s-1. Tato hodnota je srovnatelná s materiálem Ni-

22Al-1Zr v usměrněném stavu. 

Byl ověřen postup přípravy zkušebních creepových těles metodou odstředivého lití včetně 

procesu dohutnění metodou izostatického lisování za tepla. Pozitivní efekt použitých 

technologií nebyl jednoznačně prokázán. Podmínky HIP mohou být případně upraveny 

s ohledem na zjištěné skutečnosti uvedené v této práci. Dle literárních zdrojů však již 

podmínky hipování nelze příliš zvyšovat. 
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