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Abstrakt 

Intermetalická sloučenina Ni3Al je díky svým mechanickým vlastnostem a celkem dobré 

korozní odolnosti zajímavým materiálem využívaným pro výrobu součástí, které jsou 

vystavovány nepříznivým podmínkám, jako jsou korozní prostředí anebo vysoké teploty. 

Hlavně při vyšších teplotách se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti tečení. 

Obecná charakteristika intermetalických sloučenin, možnosti jejich výroby, základní 

vlastnosti a také konkrétní příklady intermetalik jsou obsaženy v teoretické části této práce. 

Zde je také popsána charakteristika a možnosti legování intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

Experimentální část práce je zaměřena především na intermetalikum Ni3Al, na jeho 

korozní chování v atmosféře vzduchu a v roztavené směsi solí Na2SO4+NaCl, které se mohou 

vyskytovat v popelu nebo usazeninách. Takto lze také napodobit působení solí vznikajících 

při spalování paliv s obsahem síry a chloridů. Tyto informace jsou zahrnuty v experimentální 

části, kde byly zaznamenány časové závislosti koroze intermetalika Ni3Al. 

Klíčová slova: Intermetalická sloučenina Ni3Al, vysokoteplotní koroze, roztavené soli, 

cyklická oxidace. 

Abstract 

Intermetallic compound Ni3Al is interesting material used for production of components 

which are exposed to severe conditions, like corrosive environment or high temperatures, 

due to its mechanical properties and quite good corrosion resistance. 

Especially at higher temperatures it is characterized by high strength and creep resistance. 

General characteristics of intermetallic compounds together with explanation what these 

compounds are and specific examples of intermetallics too are contained in theoretical section 

of this work. Here is also described characteristic and possibilities of alloying intermetallic 

Ni3Al. Experimental part of this bachelor’s thesis is focused primarily on intermetallic Ni3Al, 

on its corrosive behavior in air atmosphere and molten salts mixture Na2SO4+NaCl, which 

may occur in ash or sediments. This can imitate of salts action generated during combustion 

of fuels containing sulfur and chlorides. This information is included in experimental section 

where corrosion time dependences of intermetallic Ni3Al have been reported. 

Key words:  Intermetallic compound Ni3Al, hot corrosion, molten salts, cyclic oxidation
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1. Úvod 

Intermetalické sloučeniny jsou zajímavými materiály, které nacházejí své využití 

především v náročných podmínkách, jako jsou například agresivní korozní prostředí, nebo 

pevnost ve vysokých teplotách. Své využití našly hlavně jako zpevňující fáze v jiných 

slitinách. 

Hlavním předmětem zájmu této práce je intermetalická sloučenina Ni3Al. Toto 

intermetalikum je zajímavé tím, že jeho pevnost roste s rostoucí teplotou, ale po překročení 

určité teploty se začne pevnost snižovat. Díky své křehkosti při nižších teplotách je nevhodné 

pro využití jako konstrukční materiál, naopak je vhodným materiálem ke konstrukci lopatek 

nebo dalších části plynových turbín, součástek motorů a dalších součástek, které musí snést 

náročné podmínky jako je vysoká teplota nebo působení korozního prostředí. Tento materiál 

jak bylo již zmíněno je také poměrně odolný vůči působení korozního prostředí s oxidačním 

charakterem. 

Intermetalikum Ni3Al je využíváno v mnoha případech také jako zpevňující fáze v dalších 

materiálech, zejména superslitinách niklu. 

Z krátkého přehledu můžeme zjistit, že Ni3Al je zajímavým materiálem. V dnešní době 

probíhají výzkumy, jakým způsobem je možno tento materiál využit ještě víc, a to zejména 

z důvodu jeho aplikace v náročných podmínkách, především za vyšších teplot. 

 

2. Intermetalické sloučeniny 

Jde o slitiny kovů, které se liší od jednotlivých složek svou strukturou a vlastnostmi. 

Jejich atomy jsou uspořádaný na dlouhou vzdálenost [1, 2].  

Jejich charakteristické uspořádání je, kdy atomy jednoho typu jsou přednostně obklopeny 

atomy opačného typu. U některých intermetalických sloučenin je až po teplotu tání 

uspořádání na dlouhou vzdálenost, jiné přechází do stavu s uspořádáním na krátkou 

vzdálenost tehdy, kdy jejich teplota se dostane nad kritickou teplotu (Tc), a při zvyšující se 

teplotě přecházejí do neuspořádaného stavu. Tc také nazývána teplota přechodu, je mírou 

pevnosti vazeb, tj. energie uspořádání [3].  

Podle Schulze a Girgise jsou intermetalika sloučeniny kovů, se schopností tvořit uspořádané 

tuhé roztoky. Nebo podle Kratochvíla: Ze strukturního hlediska se jedná o tuhé roztoky nebo 

sloučeniny, ve kterých jsou jednotlivé atomy pod teplotou Tc uspořádány na dlouhou 

vzdálenost. Jejich specifické fyzikální a mechanické vlastnosti jsou např. vysoká teplota tání, 

pevnost při vysokých teplotách, s čím je dále svázaná jejich křehkost [4]. 
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Můžeme je rozdělit na fáze s „neproměnlivým chemickým složením“, které můžeme označit 

obecným zastoupením atomů prvků A a B (resp. C), odpovídají stechiometricky obecnému 

vzorci AmBn, dále na fáze s „proměnlivým chemickým složením“, jejichž složení se pohybuje 

v určitém koncentračním intervalu, v tzv. oblasti homogenity, který nezasahuje do oblasti 

čisté složky [5]. 

V polyedrické formě jsou intermetalika křehká a tedy nejsou vhodná jako konstrukční 

materiály, ale nalezly své uplatnění jako zpevňující fáze v konvenčních slitinách, především 

v materiálech používaných v prostředích s vysokou teplotou, protože mají vysokou 

žáropevnost a jsou stabilní (Ni3Al, Ti3Al, TiAl) [4]. 

Mezní případ, kdy ještě jde o intermetalikum je sloučenina označována jako 

molybdendisilicid (MoSi2), jde vlastně o sloučeninu kovu (Mo) a polokovu (Si), který sloužil 

k vývoji elektrických topných článků, které využívaly jeho vhodnou oxidační resistenci. 

Silicidy jsou obecně brány jako přechod mezi intermetalickými sloučeninami a sloučeninami 

kovů s nekovy [1]. 

 

2.1. Využití 

Na úplných začátcích, byly používány intermetalika, jako slitiny s poměrně nízkou 

teplotou tání, vyznačovaly se vysokou tvrdostí a odolnosti vůči opotřebení. Jejich kovové 

vlastnosti, jako například lesk, určovaly jejich využití jako dekorační materiály. Příklady 

těchto slitin mohou být bronzové povlaky (bronz: slitina Cu-Sn). Jako další využití 

intermetalických sloučenin mohlo být na zrcadla, byly to slitiny jako Cu31Sn8, které byly již 

používány Číňany a Římany [6]. 

V současné době se intermetalika používají jako konstrukční materiály pro práci při vyšších 

teplotách v rozmezí od 650- 850 °C a taky až do 1000 °C, nebo v agresivním plynném  

prostředí [7].  

Konkrétní příklady využití těchto sloučenin může být např. na součástky plynových turbín, 

kompresory v letectví, rotory turbokompresorů a také ventily a kroužky ve vznětových 

motorech v automobilovém průmyslu a používají se také na výrobu komponentů pracujících 

při zvýšené teplotě, při měnícím se zatížení z hlediska opotřebení a působení koroze. Lze je 

taky použít do komponentů pecí pro tepelné a tepelno-chemické zpracování [7]. 

Velké úsilí je vynakládáno na vývoj materiálů pro motory, turbíny a jiné aplikace při 

vysokých teplotách, neboť účinnost těchto zařízení se zvyšuje se současným zvýšením teploty 

spalování, proto jsou kladeny požadavky tepelné a korozní odolnosti na vstupní části, 
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v případě využití v letectví hraje významnou roli hmotnost a tepelná vodivost. Takové 

vlastnosti jsou očekávány u slitin hliníku a titanu a proto je jím věnována náležitá 

pozornost [2]. 

V tabulce 2.1 jsou uvedeny možnosti budoucího využití intermetalických fází na určité 

části turbíny [8]. 

Pro výrobu magnetických hlav v gramofonech se používalo intermetalikum Fe3(Si, Al), nebo 

taky sendust (slitina Fe- 5 at.% Al- 10 at.% Si). Jako další aplikace intermetalik lze dále uvést 

vývoj supravodivých materiálů na bázi Nb3Sn na výrobu supravodivých magnetů a materiály 

s tvarovou pamětí na bázi CuZn-Al, (Cu,Ni)3Al, NiTi.  

V elektrotechnice lze taky s úspěchem uplatnit intermetalika jako polovodičové materiály 

nebo materiály pro generování elektrického proudu (InSb, InAs, GaAs).  

Intermetalika našly také své využití i jako dentální výplně, v tomto případě mluvíme o 

amalgámech, což jsou sloučeniny rtuti s různými kovy, jako například Hg2Na, nebo obsahují 

ve slitině Ag-Sn-Hg intermetalika Ag3Hg2, Sn8Hg a především Ag3Sn. Některé se 

využívají do dnes [2, 6]. 

 

Tab. 2.1: Možností použití intermetalických fází na určité části plynových turbín [8]. 

 

  

Součást Intermetalika Teplota 

Vysokotlaký kompresor 

-Stínění 

-lopatky 

 

TiAl 

Ti3Al, TiAl 

 

650 °C 

600 °C 

Spalovací komora 

-Stínění 

-Desky („plásty medu“) 

 

TiAl 

NiAl, MoSi2 

 

750 °C 

1300 °C, 1400 °C 

Vysokotlaká turbína 

- Rozváděcí lopatka 

-Těsnění 

-Vložky 

 

NiAl, MoSi2 

NiAl 

NiAl 

 

1300 °C, 1400 °C 

900 °C 

900 °C 
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2.2. Výroba 

Základním procesem výroby jsou licí metody, využívá se také prášková metalurgie a 

mechanické legování [7]. 

 

2.2.1. Prášková metalurgie 

Prášková metalurgie je založená na zpracování kovů, nebo slitin ve formě prášků. 

Můžeme jí rozdělit do několika výrobních stupňů: 

Jako první je výroba prášků. Po úpravě a míchání se směs prášků zhutní do tvaru součástky či 

polotovaru. Následuje slinování, což je difuzní proces, jehož průběh je mimo jiné určen 

teplotou a časem, v jehož průběhu dochází k homogenizaci výlisku v jeho hutnosti, 

v chemickém složení, ve struktuře a v mechanických, fyzikálních a v technologických 

vlastnostech. Difuze se podílí na transportu látky na povrchu zrn prášku, na hranicích zrn 

struktury a v jejím objemu a na povrchu výlisku. Slinování se provádí ve vakuu nebo 

pod ochrannou atmosférou jako například vodíkem, rozloženým čpavkem, zemním či 

koksovým plynem, netečným plynem či dusíkem. 

 Po slinování se součástky dle potřeby dodatečně zpracovávají [9]. 

Na obrázku (obr. 2.1) je zobrazeno základní schéma výroby v práškové metalurgii. 

 

 

Obr. 2.1: Sled způsobu výroby součástek práškovou metalurgii [9]. 
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2.3. Charakteristika 

Vazba atomů v intermetalikách je určena tím, že atomy různých kovů působí na sebe 

větší silou než atomy stejného druhu. Z toho vyplývá, že v uspořádaných strukturách 

intermetalických sloučenin jsou atomy jednoho druhu obklopeny atomy jiného druhu [4]. 

Jako příklad si ukážeme obrázek (obr. 2.2) typické struktury intermetalických sloučenin. 

U intermetalik je krystalická struktura určena nejen silou, ale i charakterem meziatomové 

vazby a závisí také na elektronové konfiguraci složek [4]. 

Je známo, že materiálové parametry charakterizující deformační vlastnosti materiálů mají 

velmi dobrou korelaci s teplotou tavení, proto můžeme považovat teplotu tavení 

intermetalických sloučenin za jejich základní materiálovou charakteristiku. Jako příklad může 

být modul pružnosti, jenž kontroluje nejen pružnou deformaci, ale je důležitým parametrem 

k popisu plastické deformace a difuzního koeficientu, který kontroluje nejen kinetiku 

fázových reakcí, ale i kinetiku vysokoteplotní deformace, neboli creepu. Teplota tavení je 

mimo jiné zohledňována jako měřítko fázové stability, protože limituje teplotní oblast 

aplikace materiálu [4]. 

 

 

Obr. 2.2: Krystalové struktury intermetalických sloučenin odvozených od KPC a KSC 

mřížky [4]. 

 

Mezi další veličiny, ketré mají vliv na vlastnosti intermetalických sloučenin je Gibbsova 

energie G=f(T,p), která řídí fázovou stabilitu. K tavení fáze dochází tehdy, když Gibbsová 

energie pevné fáze je větší než Gibbsová energie v tekuté fázi.  
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Vztah pro změnu Gibbsové energie, je zapsán ve známém tvaru: 

 

                (1) 

 

Kde ΔG je změna Gibbsovy energie (J.mol
-1

), ΔH je změna entalpie (J), T je termodynamická 

teplota (K), a konečně ΔS je změna entropie (J.K
-1

). Podle tohoto vzorce je teplota tavení 

závislá na rozdílech entalpie a entropie mezi solidem a likvidem, je také komplexní funkcí 

vazebních sil. Přímo úměrná vnitřní energii krystalu je pouze entalpie, přičemž vnitřní energie 

krystalu je určená vazební silou. Je zjištěno, že teplota tavení je v dobré korelaci s fázovou 

reakční entalpií pro dostatečně podobné fáze. Pro příklad máme znázorněnou závislost teploty 

tání na reakční entalpii (obr. 2.3) u sloučenin se stejným typem mřížky, což je B2, zde 

můžeme vidět dobrou lineární závislost, naopak je patrná jiná závislost u sloučeniny TiAl, kde 

je krystalová struktura L10. Z této závislosti vyplývá, že reakční entalpie fází může být lepším 

parametrem charakterizujícím vazební síly a taky fázovou stabilitu, stejně jako pro 

vyjadřování korelace se základními vlastnostmi, třeba modulem pružnosti [4]. 

 

 

Obr. 2.3: Závislost teploty tání a reakční entalpie pro fáze CuZn, FeAl, CoAl, NiAl, mající 

strukturu B2, dále pro fázi TiAl, která má strukturu L10 [4]. 

 

Dále si můžeme ukázat na obrázku (obr. 2.4) závislosti aktivační energie difuze na celkové 

fázové entalpii pro kovy a sloučeniny uvedené na obrázku. Zde můžeme konstatovat, že tyto 
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závislosti ukazují fyzikálně zdůvodněný vztah mezi parametry, které určují vazební síly a 

fázovou stabilitu na jedné straně a na druhé straně popisují makroskopické vlastnosti fází. Lze 

je aplikovat pouze pro řadové odhady velikosti jednotlivých parametrů, skutečné poměry jsou 

složitější a představují komplex závislosti [4]. 

 

 

Obr. 2.4: Závislost aktivační energie difuze na celkové fázové entalpii 

Ni, Al, NiAl, a Ni3Al [4]. 

 

2.3.1. Rozdělení intermetalických sloučenin 

Z důvodu nejednoduchosti vztahů mezi strukturním typem a vlastnostmi atomů tvořících 

intermetalickou sloučeninu jsou používána různá kriteria pro souvislost strukturního typu a 

druhu fáze. Tyto sloučeniny jsou děleny podle různých kriterií a jejich dělení nemusí být 

jednotné. V případě kdy o charakteru struktury těchto sloučenin rozhoduje pouze jediný 

činitel a to Hume-Rotheryho, pak lze tyto sloučeniny rozdělit na elektrochemické sloučeniny, 

elektronové sloučeniny a Lavesovy fáze [4]. 

 

2.3.1.1. Elektrochemické sloučeniny 

Někdy mluvíme taky o valenčních sloučeninách. Jejich složení je vyjádřeno obecnými 

chemickými vzorci jako AB, A3B2, A2B a jejich struktura je obdobná strukturám iontových 

sloučenin téhož kovu. V některých případech můžeme tyto fáze označit jako Zintlovy fáze. 

Tyto sloučeniny jsou určeny základní mřížkou jednoho kovu, kdy atomy tohoto kovu jsou 
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vázány kovalentními vazbami a do nich je vsunuta stejná mřížka druhého kovu. Tyto mřížky 

jsou vázány iontovou vazbou [4]. 

Zintlovy fáze tvoří kovy levé části periodické soustavy s prvky pravé části této soustavy. Jsou 

charakterizovány kompletně zaplněnými valenčními orbitaly. Můžeme je považovat za 

valenční sloučeniny, protože vyhovují chemickým valenčním pravidlům. Ve struktuře těchto 

fází se vyskytují všechny typy vazeb, což jsou iontová, kovová a kovalentní vazba. Ke 

stabilitě Zintlových fází přispívá zejména snížení energie interakcí elektronů v elektronovém 

obalu [6]. 

 

2.3.1.2. Elektronové sloučeniny 

Nazývané také jako Hume- Rotheryho fáze, které se vyskytují v různých soustavách při 

rozdílných koncentracích obou složek a zachování elektronových koncentrací 3/2, 21/13, 7/4. 

Tyto sloučeniny mohou existovat buď v neuspořádané, nebo v uspořádané formě. Sloučeniny 

v neuspořádané formě se označují malými řeckými písmeny, jako třeba γ a uspořádané se zase 

označují jako malá řecká písmena s čárkou, například γ‘ [4]. 

Intermetalika, která patří k Hume- Rotheryho fázím tvoří sekundární tuhé roztoky, což jsou 

fáze s jednoznačnou krystalografickou strukturou, jenž zůstává zachována v určitém širším 

rozmezí koncentrace výchozích složek. Pro tyto fáze je charakteristické to, že je tvoří 

přechodné kovy s kovy o dvou až pěti valenčních elektronech, jako například Be, Mg, Zn, Cd, 

Al, Si, Ge, Sn, As, Sb. Jejich krystalografická struktura je B2 podobně jako u β- mosazi, nebo 

kovově přechodných aluminidů typu FeAl, NiAl a CoAl, nebo se vyznačují komplexně 

kubickou strukturou, která se označuje A13, zde patří takové sloučeniny jako Zn3Co, Cu5Si, 

dále mohou mít uzavřenou hexagonální strukturu označovanou jako A3, kterou mají 

sloučeniny Cu3Ga, Ag3Al. Tyto fáze mohou mít i krystalografickou strukturu komplexně 

kubickou označenou jako D8 a její příklady mohou být γ- mosaz, Cu5Zn8, Fe5Zn2 [6]. 

 

2.3.1.3. Lavesovy fáze 

Lavesovy fáze tvoří velmi početnou skupinu intermetalik a patří k nejznámějším fázím 

internetalik, u kterých je stabilita dána vhodným vzájemným poměrem velikostí atomů 

v krystalové mřížce [6]. 

Velikostní faktor má u těchto fází dominantní úlohu, je v rozmezí 1,08- 1,32, zachovává se 

chemická příbuznost a blízké valence atomů [4]. 

Intermetalika ze skupiny Lavesových fází krystalizují v různých krystalických strukturách. 
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Zde patří uzavřená hexagonální struktura C14, kubická struktura C15 nebo hexagonální 

struktura C36. Zde patří takové sloučeniny jako například MgZn2, MgCu2, MgNi2. 

Charakteristickým znakem pro krystalovou strukturu je vysoká symetrie, vysoké koordinační 

číslo atomů a poměrně vysoká specifická hustota [6]. 

 

2.3.1.4. Hyperstruktury 

Další skupinu intermetalických sloučenin tvoří hyperstruktury, nebo taky uspořádané 

fáze. Vznikají přeměnou tuhých roztoků základních prvků, kde zvýšení krystalové symetrie je 

stabilizujícím faktorem této transformace. K procesu dalšího hlubšího uspořádání dochází za 

teploty pod bodem tání výchozího neuspořádaného tuhého roztoku. Máme-li mřížku 

původního tuhého roztoku, jehož obsazení pozic složkami je náhodné, v jednoduchém případě 

obvykle tato mřížka podléhá dalším uspořádávacím procesům, díky nimž vzniká struktura 

s pravidelným střídáním atomů různého druhu v mřížce, vzniká tzv. supermřížka. Jako příklad 

máme uspřádanou fázi Fe3Al s D03 superstrukturou, kde vzniká dvoustupňovým procesem 

uspořádání z výchozího bcc (body centered cubic, označována taky jako KSC- kubická 

prostorově centrovaná mřížka) tuhého roztoku.  

Dalšími analogickými příklady je vznik intermetalika Ni3Al se strukturou L12, dále CuAu se 

strukturou L10 a vznik Cu3Al s L12 strukturou, zde je rozdíl v tom, že výchozí neuspořádanou 

fází je struktura fcc (face centered cubic, označována taky jako  

KPC- kubická plošně centrovaná mřížka). Toto nové pravidelné atomární uspořádání původní 

fáze zřetelně přispívá k pevnější vazbě [6]. 

 

2.4. Příklady nejpoužívanějších intermetalik 

Vzhledem k jejím vlastnostem, zejména vysoké pevnosti při vysokých teplotách se 

používají takové intermetalické sloučeniny jako TiAl, NiAl, nebo taky Ni3Al [2]. 

O intermetalické sloučenině Ni3Al se zmíním později, protože je hlavním předmětem této 

práce. 

V současné době jsou také intenzivně studována též intermetalika FeAl, Fe3Al, Ti3Al, Zr3Al, 

Al3Ti a další, tyto jsou také uvažována pro využití ve vysokých teplotách [2]. 

Slitiny obsahující aluminidy Fe3Al nebo FeAl vykazují velmi dobrou odolnost proti korozi 

v oxidační a sulfidační atmosféře a také v prostředí roztavených soli. Tyto slitiny 

charakterizuje nižší korozní ukazatel od nejlepších známých korozivzdorných slitin železa, 

v tom také s ochrannými vrstvami, dokonce o 2 řády velikosti v případě 
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sulfitační atmosféry při 800°C [7]. 

 

2.4.1. Intermetalikum TiAl 

Nazývané také jako aluminid titanu, jeho fázovou strukturu často označujeme jako 

γ- TiAl, jeho krystalografická struktura je tetragonální L10, je také zobrazená na obrázku 

(obr. 2.2). Při stechiometrickém složení poměr prostorových mřížkových parametrů 

je c/a= 1,015 [6]. 

Velmi zajímavá je jeho hustota, která činí 3760 kg.m
-3

, jenž je mnohem nižší než u oceli, ty 

mají hustotu kolem 7800 kg.m
-3

 [2].  

Až do teploty 927 °C má TiAl vysokou tepelnou vodivost a odolnost proti korozi a 

opotřebení. Díky tvrdosti má sníženou plasticitu podobně jako NiAl, proto je třeba použít 

příslušné postupy, aby se mohlo toto intermetalikum použít hlavně místo superslitin v letectví, 

kde je hmotnost materiálů důležitým parametrem. Povedlo se již z tohoto materiálu navrhnout 

ventily pro spalovací motory a právě pro malou hmotnost je příznivější chování motoru při 

startu [2]. 

Díky zvýšenému obsahu Al je oxidační resistence vyšší než u intermetalika Ti3Al, ale je nižší 

než pro Al2O3 nebo pro NiAl. Dochází k vytvoření ochranné vrstvy, která je nepatrně více 

odolná než TiO. Problém nastává při dlouhodobé oxidaci, kdy dochází ke tvorbě TiO2, kde 

tato sloučenina se nazývá rutil, nevytváří již ochrannou vrstvu. Zde lze tento problém 

významně zlepšit legováním Nb, potom se vytváří ochranná vrstva z Al2O3, která také 

zabraňuje vzniku trhlin. Pokud je ve slitině γ- TiAl alespoň 50 at. % Al, pak se při vysokých 

teplotách formuje Al2O3 a to vede k větší odolnosti materiálu. Potíž je vtom, že oxidace 

redukuje obsah Al v TiAl, což způsobuje vznik vrstvy Křehkého Ti3Al a vněm se objevují 

trhliny [6]. 

 

2.4.2. Intermetalikum Ti3Al 

Rovněž nazýván aluminid titanu jehož fázová struktura je označována jako α2. Jeho 

krystalová struktura je D019, což je hexagonálně uspořádaná struktura (obr 2.5).  
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Obr. 2.5: Krystalová struktura intermetalika Ti3Al [6]. 

 

Hustota toho to intermetalika je 4200 kg/m
3
 a poměr mřížkových parametrů c/a vychází 

na 0,8 [6]. 

Intermetaliku Ti3Al je díky nízké hustotě a výborným mechanickým vlastnostem atraktivní 

pro vývoj vysokoteplotních materiálů [6]. 

Tato fáze je za nízkých teplot křehká s prakticky žádnou deformací. K plastické deformaci 

dochází tehdy, kdy se fáze ohřeje nad teplotu 600 °C, tato deformace probíhá paralelně 

s rovinami štěpného lomu. Vznikem plastické deformace dochází k odpevnění a k následnému 

creepu s lomem za hodnot napětí pod mezí pevnosti v lomu. Při ohřátí na teplotu 600 °C se 

hodnota lomového napětí bude pohybovat kolem 600 MPa [6]. 

K bližšímu představení si ukážeme závislost meze pevnosti polykrystalového Ti3Al (obr. 2.6). 

 

 

Obr: 2.6: Závislost meze pevnosti, plastické deformace na teplotě pro polykrystalickou fázi 

Ti3Al. Kde plná čára je lomové napětí, čerchovaná čára je mez pružnosti, přerušovaná 

tvářitelnost materiálu s mikrotrhlinami, jemně přerušovaná čára je predikce tvářitelnosti 

v materiálu bez mikrotrhlin [6]. 
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Pokud necháme Ti3Al nebo slitiny na bázi tohoto intermetalika při vyšší teplotě na vzdušném 

kyslíku, kyslík se ve slitině rozpustí a dochází k oxidaci, Kyslík je velice dobře rozpustný 

v tomto intermetaliku, tímto způsobem dochází ke zkřehnutí, které vede ke zvýšení meze 

pevnosti a také ke snížení průtažnosti, na povrchu dochází k tvorbě trhlin. Kdyby se vytvořila 

ochranná vrstva Al2O3, pak by se dala očekávat oxidační rezistence, ale afinita kyslíku k Ti 

v této fázi je mnohem vyšší než k Al. Působení kyslíku při oxidaci vede ke tvorbě TiO2. 

Oxidační resistenci se dá zvýšit přidáním Nb, nebo taky legováním Mo nebo Ta. Ale i takhle 

získaná oxidační rezistence není dostatečná a to je následkem toho, že se omezuje 

vysokoteplotní aplikace slitin na bázi Ti3Al [6]. 

 

2.4.3. Intermetalikum NiAl 

Intermetalikum jehož krystalová struktura je B2 (obr. 2.2). Jeho váha je o 30% nižší než u 

Ni3Al, má také vyšší tepelnou vodivost a vysokou odolnost proti korozi [2]. Má také dobrou 

elektrickou vodivost a příznivé vysokoteplotní chování, vykazuje také jev tvarové 

paměti [10]. Jako čisté je velmi křehké při pokojové teplotě a nad teplotou 427 °C začíná být 

plastické. To je zapříčiněno malou pohyblivostí dislokací při nižších teplotách, v polykrystalu 

dochází také snadno k praskání po hranicích zrn. Plasticitu při nižších teplotách lze zvýšit 

přidáním malého množství Fe, Ga, Mo [2]. 

Mechanické vlastnosti této fáze lze ovlivnit také přísadami prvků jako B, Co, Si, Ti, Zr, Mn, 

V, Nb, Ta a dalšími, jejich vliv byl také studován. Záměrné nanášení přídavných materiálů 

vede ke vzniku vhodných povrchových vrstev, kterými lze také ovlivnit vlastnosti základního 

materiálu [10]. 

Části turbín zhotoveny z tohoto intermetalika mají vyšší odolnost proti tepelné únavě, jsou 

také odolnější vůči korozi a jejích životnost je lepší než standardní slitiny na bázi niklu, ale ve 

srovnání s nimi mají nízkou odolnost proti praskání i nižší pevnost při tečení a jsou křehčí. 

Vhodnou technologií výroby lze dosáhnout zvýšení pevnosti při tečení a tvárnosti, dále 

přídavkem Cr, Mo, Hf nebo zpevněním pomocí TiB2 a Ni2AlTi lze dosáhnout zvýšení 

odolnosti proti působení vysoké teploty [8]. 
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3. Intermetalikum Ni3Al 

Je považováno za nejdůležitější intermetalikum pro využití ve vysokých teplotách. Jeho 

krystalová struktura je L12 a je zobrazená na obrázku (obr. 2.2) [2]. Elementární buňka 

obsahuje 4 atomy, z toho jsou 3 atomy Ni, které obsazují plošně centrovaná místa a atom Al, 

ten je umístěn v rohu základní mřížky [11]. Mřížkový parametr toho to intermetalika má 

hodnotu a= 0,3589 nm [4]. Hustota této fáze vychází na 7500 kg.m
-3

, dále při pokojové 

teplotě Youngův modul (E) je podobný modulu čistého Ni a jeho závislost na teplotě je 

slabá [11]. Ni3Al je uspořádaná fáze do teplot blízkých teplotě tání, říkáme také, že jde o 

stabilní fázi [11] Mez skluzu neboli napětí, na kterém materiál může být zatížen bez plastické 

deformace, je 400 MPa při teplotě kolem 700 °C, je možné jí výrazně zvýšit přidáním příměsí 

jako Hf a Ti. U toho to materiálu je prokázána anomálie teplotní závislosti meze skluzu. U 

klasických slitin mez skluzu s rostoucí teplotou klesá, naopak u Ni3Al se setkáváme s tím, že 

mez skluzu roste až do teploty kolem 600 °C, v literatuře [11] je dokonce uvedena teplota 

kolem 700 °C, při teplotách vyšších dochází k poklesu meze skluzu [2]. 

Výše popsaný jev je způsoben anizotropií energie a snížením mobility šroubových dislokací, 

které způsobují plastickou deformaci v tomto intermetaliku [11]. 

 

3.1. Fázový diagram Ni- Al 

Jednu z variant binárního diagramu systému Ni- Al je diagram podle Massalského, který 

je zobrazen na obrázku (obr. 3.1). V tomto diagramu se vyskytují tuhé roztoky α (Al) a γ (Ni) 

na straně hliníku a niklu, tyto roztoky mají strukturu KPC. Rozpustnost niklu v hliníku je 

značně omezená, např. při teplotě 640 °C je maximální rozpustnost 0,11 at. % Ni, naopak při 

eutektické teplotě 1385 °C rozpustnost hliníku dosahuje hodnoty 21,2 at. % v případě tuhého 

roztoku niklu. Pro tento fázový systém je charakteristické to, že tvoří řadu intermetalických 

fází, což jsou AlNi3, Al3Ni5, AlNi, Al3Ni. Niklový aluminid Ni3Al při 75 at. % Ni, označován 

také jako γ‘ fáze, je podle uvedeného diagramu stabilní při nízkých teplotách v intervalu 

koncentrací 73- 76 at. % Ni. Z tohoto diagramu je zřejmé, že tato fáze vzniká při 

teplotě 1395 °C peritektickou reakcí a reakcí eutektickou při teplotě 1385 °C. V tabulce 3.1 je 

zobrazen přehled reakcí, které v tomto diagramu probíhají [4]. 
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Obr. 3.1 : Binární diagram Ni- Al podle Massalského [4]. 

 

 

Tab. 3.1: Reakce probíhající v diagramu Ni- Al podle Massalského [4, 11]. 

 

 

Reakce 

Složení Al Teplota  

Typ reakce [atomová %] [°C] 

tav= (Ni)+ Ni3Al 25,00 21,20 26,00 1385 eutektická 

tav + NiAl= Ni3Al 25,50 30,80 26,25 1395 peritektická 

NiAl + Ni3Al= Ni5Al3 39,50 27,00 34,00 ~700 peritektoidní 

tav + NiAl= Ni2Al3 73,10 58,00 60,00 1133 peritektická 

tav + Ni2Al3= NiAl3 85,00 63,20 75,00 854 peritektická 

tav= NiAl3 + (Al) 97,30 75,00 98,99 640 eutektická 

 

Studiem tohoto diagramu se zabývali i Hilpert a Verhoeven. Podle jejich zjištění vzniká Ni3Al 

peritektickou reakci při teplotě 1383 °C a jako eutektikum při teplotě 1380 °C. Reakce (2,3) 

jsou uvedeny níže. [11] 
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Peritektická reakce: 

                     /1383 °C/ (2) 

Eutektická reakce: 

                     /1380 °C/ (3) 

 

Verhoeven a kol. ve své studií, ověřoval binární fázový systém za použití techniky směrové 

krystalizace a difuze mezi dvojicí materiálů Ni a NiAl. Verhoeven stanovil, že krystalizační 

reakce vedou k ustavení fázových rovnovah, a to na základě studia procesu směrové 

krystalizace při rychlosti 22 cm.h
-1

. U procesů směrové krystalizace intermetalické sloučeniny 

Ni3Al jsou použité rychlosti krystalizace poměrně vysoké a mohou vést ke vzniku 

nehomogenních struktur. Verhoeven doporučuje pro přesnější měření použít nižších rychlostí 

krystalizace [4]. 

 

3.2. Difúze 

Přechodová teplota nad bodem tání u intermetalika Ni3Al je 1450 °C v případě 

stechiometrického složení. Vzrůst počtu některých mřížkových poruch je způsoben odchylkou 

od stechiometrického složení, zvláště přítomnost „antistrukturních atomů“, to mohou být 

např. atomy Ni v místech atomů Al a naopak. Mírný pokles kritické teploty uspořádání pod 

teplotou tání je způsoben přebytkem Ni. Difúzní procesy za vyšších teplot jsou podporovány 

výše popsanými defekty, jinak při nižších teplotách tyto defekty působí jako překážky 

dislokací. Difúzi v Ni3Al některých významných prvků jako jsou Co, Cr a Ti může podpořit 

právě přítomnost defektů. V případě difúze Ni v Ni3Al za vyšších teplot, není difúze závislá 

na odchylce od stechiometrického složení a taky na obsahu Al, tento proces probíhá v rozmezí 

teplot 1000- 1300 °C. Při teplotě 1200 °C přídavek bóru podporuje difuzi Ni pro všechny 

obsahy Al [11]. 

Studium samodifúze Ni v Ni3Al bylo provedeno na třech typech slitin v rozmezí teplot 

750- 1100 °C pomoci izotopu Ni
24

 Boskstainem. Tímto studiem zjistil, že v rozmezí teplot 

759- 950 °C všechny difúzní toky jsou převýšeny difúzí po hranicích zrn, dále že koeficient 

samodifúze niklu po hranicích zrn je 4- 5x větší než pro objemovou samodifúzi Ni.  

Mezifázová hranice zrn tvoří dominantní příspěvek k celkovému difúznímu toku v malé 

hloubce od povrchu a hranice zrn ve větší vzdálenosti od povrchu, což je také prokázáno 

autoradiografickými zkouškami. Dále aktivační energie samodifúze Ni po hranicích zrn je 

nižší než pro objemovou difúzi asi o 25- 30 % a aktivační energie pro difúzi po hranicích zrn 
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je odlišná o méně jak 10 % od aktivační energie pro objemovou difúzi. Pokles difúzní 

permeability je způsoben vzrůstem obsahu hliníku, což platí jak pro hranice zrn, tak pro 

fázovou hranici. Pro rozmezí teplot 950- 1100 °C je stanovena hodnota efektivní aktivační 

energie pro samodifúzi Ni na hodnotu 306- 349 kJ.mol
-1

. K difúzi boru v Ni3Al je potřeba 

nižší aktivační energie (QB= 227,6 kJ.mol
-1

). Při difúzi boru a samodifúzi niklu je rozdíl 

v tom, že difúze boru neprobíhá jednoduchým vakančním mechanismem, ale je kontrolována 

intersticiálními místy v mřížce L12, proto je difúzní schopnost boru až k teplotě tavení tak 

velká. Atomy boru v mřížce L12 obsazují různá místa, existují dva typy intersticiálních míst, 

které jsou těmito atomy obsazována, jsou to typ a a typ b, jak je vidět na obrázku (obr. 3.2). 

Na tomto obrázku je vidět, že intersticiální místo typu a je obklopeno 6 atomy Ni a typu b se 

nachází v okolí 4 atomů Ni a 2 atomů Al [4]. 

 

 

Obr. 3.2: Mřížka Ni3Al (kubická uspořádána struktura L12) s rozdílnými typy oktaedrických 

intersticiálních míst [4]. 

 

Lepší podmínky rozpustnosti boru v mřížce naskytuje intersticiální poloha typu a, protože 

atomový poloměr Al (ra= 0,143 μm) je větší než atomový poloměr Ni (ra= 0,125 μm) a tedy 

intersticiální poloha tohoto typu tvoří větší prostor. Podle Fischera se v Ni3Al rozpustí 90 % 

boru právě v oktaedrických místech typu a [4]. 

Z výše popsaného je zřejmé, že většina atomu B obsazuje oktaedrické místa typu a, je také 

velmi pravděpodobné, že se do těchto míst dostávají tyto atomy pomocí přeskoků z jiných 

míst. Ve struktuře L12 jsou možné dvě možnosti přeskoku k sousednímu místu typu a. 

Přeskok a - a- přeskok k nejbližšímu místu typu a na vzdálenost mřížkového parametru (a0). 
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Přeskok  a - b - a- přeskok atomu B z místa a do nejbližšího místa b a následně přeskok 

z místa b do místa a [4]. 

 

3.3. Možností přípravy Ni3Al 

Možnosti přípravy sloučeniny Ni3Al jsou obdobné těm, které jsem popisoval u obecného 

představení intermetalických sloučenin, konkrétně v kapitole 2.2. 

Na tomto místě budou popsány konkrétní procesy přípravy Ni3Al, případně některé informace 

budou doplněny. 

Potíže s výrobou Ni3Al jsou spojeny s tím, že toto intermetalikum je v binárním diagramu 

Ni - Al uspořádanou fází s úzkým stechiometrickým rozmezím [11]. Mezi problémy 

s výrobou této fáze můžou být výskyt pórů a nečistot u práškové metalurgie, dále může 

docházet k vylučování příměsi po hranicích zrn v koncentracích převyšujících průměrné 

obsahy a to během krystalizace, tyto pak mohou být příčinou lomů při vyšších teplotách. Mezi 

další komplikaci během výroby je vznik defektů ve středových částech vzorků a to staženin, 

ředin a trhlin. Vzniku těchto nehomogenit lze zamezit přetavením postupem směrové 

krystalizace nebo elektronovým zonálním tavením [11]. 

 

3.3.1. Postupy klasické metalurgie, tavení a odlévání 

Způsoby tavení jako indukční tavení na vzduchu, obloukové přetavování v inertním 

plynu, eventuálně elektronové tavení ve vakuu mohou být použity k přetavování slitiny na 

bázi Ni3Al, která je složena z Al (14- 18), Cr (6- 9), Mo (0- 4), Zr a Hf (0,1- 1), 

B (0,1- 0,2) at. %. S úspěchem se používá pro tavení a odlévání keramické kelímky (Al2O3, 

ZrO2, CaO, MgO) a grafitu. Licí vady jako jsou staženiny a řediny v primárně taveném ingotu 

lze odstraňovat jeho přetavením elektrostruskovým tavením, obloukovým přetavováním ve 

vakuu nebo inertní atmosféře, směrovou krystalizací a dalšími. Tím to způsobem lze zvýšit 

povrchovou kvalitu, čistotu ingotu a také lze upravit velikost, tvar a rozložení zrn. Může zde 

zařadit postupy přímého kontilití, případně odlévání pásů mezi dva válce. Materiály 

kontinuálně odlévané mají málo licích vad, ale zase nemají příliš kvalitní povrch. Materiál, 

který je přímo odlévaný, vykazuje za normálních teplot dobrou tvářitelnost. Technologii pro 

zpracování niklových superslitin se dají odlévat i tvarové součástky. Vzrůstem licí rychlosti a 

obsahu Zr v Ni3Al na minimálně 0,7 % lze omezit licí pórovitost [4]. 

V literatuře [4] je popsaná metoda tavení a odlévání ve vakuové indukční peci. Jako výchozí 

materiál byl použit elektrolytický nikl, který byl za účelem zvýšení čistoty přetavován. Zde 
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použitý nikl měl minimální čistotu 4N a byl ve formě pásů nebo bloků. K tavení byl použitý 

kelímek z materiálu MgO a tavení probíhalo pod argonem. K odlévání byla použita grafitová 

dělená kokila, která v průběhu odlévání prokázala dobrou odolnost a nedošlo ani ke 

kontaminaci materiálu uhlíkem. Byla také ověřena i měděná kokila. Bylo zjištěno, že rozdíly 

rychlostí ochlazování v grafitové a měděné kokile se neprojevily na struktuře odlévaných 

vzorků [4]. 

 

3.3.2. Směrová krystalizace Ni3Al 

Způsob výroby, kterým je možno ovlivnit strukturu a vlastnosti výsledného produktu 

tavení. Dále lze také ovlivnit tvorbu staženin, velikost zrn a způsob jejich růstu a také 

mikrosegregace po hranicích zrn, distribuci legur a další. V průběhu tohoto procesu je vzorek 

v roztavené formě postupně ochlazován od jednoho konce k druhému, v již ochlazeném místě 

nám narůstá vrstva ztuhnutého materiálu. Tento způsob směrové krystalizace se nazývá 

Bridgmanova technika v horizontálním nebo vertikálním uspořádání. Pro strukturu zatuhlé 

fáze je řídícím faktorem rychlost růstu, kterou lze ovlivnit gradientem teploty a přechlazením 

na hranici solidus- likvidus, a to tím, že se bude ovlivňovat rychlostí vysouvání kelímku 

z ohřívací zóny pece. Jako žáruvzdorný materiál pro tavící kelímky k tavení Ni3Al je 

nejvýhodnější korund, pro tavení se používá indukční nebo odporový ohřev v atmosféře 

argonu [4, 11]. 

Bower jako první odvodil závislost mezi strukturou ztuhlé fáze, přechlazením a teplotním 

gradientem. Táto závislost podle jeho vztahu má tvar: 

 

           
 

 
 (4) 

 

Kde ΔT je přechlazení na rozhraní tavenina- tuhá fáze, jenž řídí strukturu ztuhlé fáze [K], 

GL je teplotní gradient v tavenině [K.m
-1

], D je difuzní koeficient v tavenině [m
2
.s

-1
], 

V je růstový poměr na rozhraní tavenina- tuhá fáze [m.s
-1

]. 

Tento vztah byl následně upřesněn Trivedim o bezrozměrová kriteria ξ, ζ, která jsou závislá 

na rychlosti ochlazování a to tak, že při nízkých rychlostech růstu je výsledná mikrostruktura 

dána kriteriem ξ a naopak při vysokých rychlostech růstu je dána kriteriem ζ, jako je např. růst 

dendritický.  
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Vztahy pro tyto kriteria jsou: 

 

        
    

    
 (5) 

 

        
   

         
 (6) 

 

V těchto vztazích k je rozdělovací koeficient [-], T0 je interval tuhnutí slitiny [K], γ je volná 

energie povrchu solidus- likvidus a S je slučovací entropie vztažená na jednotku 

objemu [J.m
-3

] [4, 11]. 

 

3.3.3. Zonální tavení 

Jde o výběrovou metodu směrové krystalizace, která je využívaná k rafinaci látek a 

k přípravě monokrystalů. Provádí se např. u ingotu o délce L, kde je nadefinovaná část o 

délce l, která je natavená. Táto natavená zóna pomalu prochází vzorkem, čímž dochází na 

jedné straně rozhraní solidus- likvidus k natavování a na druhé pak ke krystalizaci. V průběhu 

vlastního tavení je třeba dodržet podmínku, že poměr délky zóny l a průměr zónovaného 

materiálu je roven přibližně jedné. Pokud je délka zón krátká proti průměru vzorku nebo 

ingotu, může dojít k tomu, že se kov neprotaví, pokud je naopak délka těchto zón dlouhá, pak 

je zóna nestabilní a může dojít k oddělení neboli skápnutí taveniny od krystalu. Pohyb zóny je 

možný ve dvou směrech, buď zdola na horu, nebo shora dolů [4]. 

Jako konkrétní příklad tohoto tavení k přípravě Ni3Al může být elektronové zonální tavení. Je 

používáno přímo k výrobě nebo pouze k přetavení vyrobené slitiny s cílem zlepšení její 

houževnatosti za normálních podmínek. Také zde během vlastního zonálního tavení dochází 

k vytvoření roztavené zóny v ohřívané části vzorku. Pro zachování stejné teploty nataveného 

pásma a pro vytvoření rovnoměrného tepelného toku v roztavené zóně se oba konce vzorku 

otáčejí proti sobě. V tomto případě konce vzorku jsou brány jako vstupní část a část, která 

ohřívacím pásmem již prošla [11]. 

Druhotné procesy jako jsou vylučování plynů a vypařování příměsi s vysokou tenzí par 

v podmínkách pracovního vakua 10
-3

 - 10
-6

 Pa, mají důležitou roli v průběhu elektronového 

zonálního tavení [4]. 

 

 



 

22 
 

3.3.4. Rychlá solidifikace 

Neboli také techniky přípravy kovových skel, lze jí použít i na výrobu krystalických 

látek. Zde se na rychlé ochlazování taveniny používá výlučně kovové prostředí. Princip této 

metody spočívá na tom, že přes trysku je kontinuálním způsobem přiváděn roztavený kov na 

povrch rotujícího válce, na vnitřní stěnu rotujícího bubnu nebo mezi dva protisměrně otáčející 

se válce. Produktem tohoto procesu je ztuhlý materiál ve formě pásky nebo vlákna. Pro vznik 

kvalitní pásky, což znamená, že je homogenní s rovnoměrnou geometrií a s hladkým 

povrchem, jsou rozhodujícím faktorem poměry v místě styku taveniny s chladicím kovovým 

povrchem. Zde se vytváří stacionární kapka, která se unáší na povrchu kovu a tím odstraňuje 

ztuhlou část materiálu z místa vytvoření. Vytvořená páska se pohybuje pod kapkou taveniny. 

Pokud je tvar kapky ustálený, pak nedochází ke změně tvaru pásky. Zvětšující se délka kapky 

způsobuje zvětšení tloušťky pásky, naopak průměr kapky nemá podstatný vliv 

na její tloušťku [4]. 

 

3.3.5. Prášková metalurgie Ni3Al 

Jak již bylo řečeno, tato technologie se používá zejména z důvodu nižší ceny, úspory 

energie a odstranění nebo snížení stupně tváření k dosažení hotového výrobku, ale tato 

technologie přináší také dva hlavní problémy, které jsou s touto technologií spojeny. Ve 

výsledném produktu se vyskytuje pórovitost a nečistoty [4, 11]. 

V případě výroby intermetalické sloučeniny Ni3Al, nebo kompozitů s matricí z Ni3Al lze 

použít samošířicí se vysokoteplotní syntézu, neboli také spalovací syntézu, což je způsob 

přípravy směsi ve formě prášku o přesném složení, přičemž mezi práškovými složkami 

dochází k silně exotermické reakci. Tato reakce je iniciována na jednom konci výlisku 

lokalizovaným tepelným impulzem a sama se šíří v objemu směsi. Pokud se výlisek zahřeje 

v peci, dojde k tomu, že reakce nastane v celém objemu výlisku, tento proces nazýváme 

termickou explozí nebo reakčním slinováním [4, 11]. 

V případě dodržení poměru velikosti částic dAl= 0,3 dNi lze dosáhnout nízké pórovitosti a 

úplného zreagování složek práškové směsi a také jednofázové struktury. V rámci tohoto 

poměru níže tavitelná složka (Al) tvoří spojující prostředí, které smáčí a obaluje částice 

většinové fáze (Ni). Aby nedostatek nebo přebytek likvidu nezpůsoboval vznik staženin a 

pórů, musí být také přesně dodržena stechiometrie míchaných prášků [11]. 
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3.3.6. Příprava intermetalických vrstev metodou PVD 

Výroba intermetalických sloučenin může probíhat i syntézou ze složek těchto sloučenin a 

mohou být vyráběny v podobě tenkých vrstev na vhodných podkladových materiálech, 

s využitím metod PVD (physical vapor deposition) nebo CVD (chemical vapor deposition). U 

obou metod dochází k vytvoření vrstev plynné fáze, u metody PVD se plynná fáze skládá 

pouze s atomů tvořících intermetalickou sloučeninu, v případě CVD se atomy tvořící 

intermetalickou fází skládají ve formě vhodných chemických sloučenin. [4] 

Mezi výhody metody PVD patří to, že výchozí materiál může být v různé formě, dále 

v poměrně širokém rozmezí se dá řídit rychlost tohoto procesu, touto metodou je možno 

vytvořit folii nebo vrstvené materiály [4]. 

Naopak mezi nevýhody patří vysoké náklady na zařízení, hlavně pro zajištění vysokého 

vakua, dále není vhodná mikrostruktura vrstev s převážně kolumnárními zrny, deponované 

vrstvy mají nedostatečnou homogenitu [4]. 

Technologie PVD mohou být použity vzhledem k nízkým depozičním teplotám pro vytváření 

vrstev na různých materiálech, při tom během depozice vrstvy nedochází k jejich tepelné 

degradaci. Magnetronové naprašování je jedním z PVD procesů. Je založeno na rozprašování 

pevného terče proudem kladných iontů z plazmatu obklopujícího terč, následně částice 

rozprášeného terče kondenzují na substrát. Jako zdroj rozprašování slouží magnetické pole 

magnetronů [4]. 

 

3.3.7. Plazmová metalurgie 

Při studiu technologických a fyzikálně metalurgických vlastností intermetalika Ni3Al byla 

plazmová technologie použita k přípravě předslitin Ni-B a Ni-Zr, které byly použity pro 

legování experimentálních vzorků bórem a zirkonem [4]. 

Plazma vzniká termickou ionizací plynů a to argonu, dusíku, vodíku a dalších inertních plynů 

v elektrickém oblouku [4]. Plazmové hořáky jsou používány jako generátory nízkoteplotního 

plazmatu, pracují s elektrickým obloukem koncentrovaným tryskou a aerodynamickým 

spoluúčinkem proudících plynů [4]. 

 

3.4. Tepelné zpracování 

Příčinou zvýšení tvrdosti a křehkosti Ni3Al jsou cizí fáze a proto jsou překážkou při jeho 

zpracování tvářecími procesy. Jako řešení tohoto problému lze použít tepelné zpracování 

zaměřené na difuzní vyrovnání chemického složení v objemu Ni3Al a to 
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homogenizační žíhání [4]. 

 

3.4.1. Homogenizační žíhání 

Tento způsob tepelného zpracování byl použitý k odstranění nehomogenit chemického 

složení, které byly způsobeny přítomností více fází nebo procesy dendritické segregace. 

Pro odstranění, případně minimalizaci dendritů a chemické mikronehomogenity vyskytující se 

v licí struktuře Ni3Al do vzdálenosti 50 μm, bylo navrženo difuzní žíhání. Ke stanovení 

parametrů tohoto žíhání jako je doba, teplota, lze využít rovnici (7). 

 

                                 
 

 
  (7) 

 

Díky vypočteným koncentračním profilům pro difuzi Al v Ni3Al při teplotě 1100 °C pro 

časové intervaly 1 až 20 hodin bylo zjištěno, že 20 hodinové žíhání na teplotě 1100 °C by 

mělo dostačovat k vyrovnání koncentračních gradientů Al v Ni na vzdálenost cca 50 μm [4]. 

V rámci dalších výzkumů homogenizačního žíhání Ni3Al byly zvoleny teploty 800 °C po 

dobu žíhání 6; 24 hod. a 1100 °C po dobu 10; 12; 24 hod. Bylo zjištěno, že teplota 800 °C je 

nedostatečná pro homogenizační žíhání Ni3Al s licí strukturou. V případě žíhání při teplotě 

1100 °C po dobu 12 hod. struktura se jevila jako monofázová, ale docházelo k výraznému 

hrubnutí zrna. Místy byla sledována žíhací dvojčata [4]. 

 

3.5. Legování Ni3Al 

Použití mikro a makrolegování a také speciálních metalurgických postupů jako je 

např. usměrněná krystalizace lze ovlivnit vlastnosti polykrystalických slitin na bázi Ni3Al. 

V případě mikrolegování jde o přísadu intersticiálních legur v malém množství, přibližně 

do 1 at. %. Tyto legury způsobují modifikaci struktury nebo chemismu hranic zrn.  

Další způsob je makrolegování, což je přidání substitučních legur v několika at. % [4]. 

Obsazování míst podmřížky uspořádané L12 struktury je rozhodujícím faktorem rozpustnosti 

legujících prvků v Ni3Al. Schematický příklad rozsahů rozpustnosti početných prvků v této 

fázi při teplotě 1000 °C jsou znázorněny na obrázku (obr. 3.3), rozhodují o posílení stálého 

roztoku této slitiny [4, 7]. 
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Obr. 3.3: Schematické znázornění oblasti rozpustnosti legujících příměsi v Ni3Al při 1000 °C 

podle S. Ohiai, Y. Oya a T. Suzuki [7]. 

 

Tyto prvky lze rozdělit do třech skupin. Zr, Si, Ge, Ti, V a Hf se vždycky vyskytují 

v polohách podmřížky Al. Prvky Cu, Co a Pt zastupují podmřížku Ni. A konečně třetí skupina 

prvků Fe, Mn, Cr obsazují v mřížce polohy obou prvků [7]. 

 

3.5.1. Legování bórem 

U polykrystalického Ni3Al zlepšuje plastické vlastnosti, jeho pomocí lze do jisté míry 

modifikovat segregaci vodíku u Ni3Al a také omezením plochy hranice zrn, co znamená 

výrobu výrobků s malým množstvím zrn neboli monokrystalů. Maximální rozpustnost bóru 

v niklu je 0,93 at. % a 1,12 at. % ve stechiometrickém Ni3Al [12]. 

 

3.5.2. Legování zirkonem 

Jak již bylo zmíněno zirkonium ve strukturní mřížce nahrazuje Al jako prvky první 

skupiny a také se tak chová. Zlepšuje korozní chováni Ni3Al v oxidační, chlorační i 

nauhličovací atmosféře při teplotách nad 1000 °C tím, že přilnavost vrstvy Al2O3 zvyšuje. 

Dále zvyšuje odolnost proti creepu a při teplotách 600 °C je nejvíce zpevňujícím prvkem 

slitin na bázi Ni3Al. Rozpustnost Zr v Ni3Al při teplotě 1000 °C je kolem 1 at. % a někdy se 

uvádí až 5 at. %. Zr způsobuje lineární růst parametru mřížky a také vznik tenké vrstvy podél 

hranice zrn a to jako rozpuštěné v Ni3Al [12]. 
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3.5.3. Legování chromem 

U Ni3Al s obsahem Al pod 24 at. % při teplotách 600- 800 °C má Cr pozitivní vliv na 

tažnost. K tvorbě ochranného oxidického filmu dochází při přidání chromu v množství 

6- 8 at. %, tento film brání difuzi kyslíku po hranicích zrn [12]. 

 

3.5.4. Legování železem 

Vede ke zpevnění tuhého roztoku, dále může vést ke vzrůstu tažnosti. Výhodou může být 

i nižší cena materiálu [12]. 

 

3.5.5. Legování titanem 

Jeho přidáním se zvýší energie antifázového rozhraní a to způsobuje zvýšenou pevnost 

intermetalika Ni3Al [12]. 

 

3.5.6. Legování hafniem 

Prvky jako Hafnium, chrom, zirkonium a tantal jsou nejvýznamnější prvky, které zlepšují  

creepovou odolnost Ni3Al. Legováním 4 at.% Hf poroste mez kluzu z 550 MPa při -73 °C na 

1180 MPa při 477 °C. Ve srovnání s Ti je příspěvek ke zvýšení pevnosti pro stejné množství 

přísady legur větší [12]. 

 

3.6. Vysokoteplotní koroze v roztavených solích 

Obecně můžeme říct, že koroze je zhoršení materiálu přes jeho reakci s prostředím, 

přičemž nepříznivě ovlivňuje vlastnosti, které mají být zachovány. Při vyšších teplotách je 

tento způsob degradace nazýván oxidací nebo suchou korozí [13]. Někdy kovy a slitiny 

prodělávají zrychlenou oxidaci, jejich povrchy se pokrývají tenkým filmem tavené soli 

v oxidační atmosféře při zvýšených teplotách. Tento stav je nazýván horkou korozi (hot 

corrosion), kde porézní, nechráněná oxidická slupka je tvořena na povrchu a sulfidy 

v substrátu. Tato forma koroze na rozdíl od oxidace spotřebovává materiál s nepředvídatelně 

rychlou rychlostí. Následkem toho je snížení nosné schopnosti součástek, vedoucí k jejích 

katastrofickému selhání [13]. Horkou korozi můžeme také definovat jako korozi zrychlenou, 

vyplývající z výskytu slaných nečistot jako jsou Na2SO4, NaCl, a V2O5, jejichž kombinace 

utváří roztavené usazeniny, které poškozují ochranný povrch oxidů. Horká koroze nastane, 

pokud bude kov vyhřátý v teplotním rozsahu 700 až 900 °C a bude se nacházet v přítomnosti 
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síranových usazenin tvořených jako výsledek reakce mezi chloridem sodným a sloučeninami 

síry v plynné fázi kolem kovu [13]. Prodloužit životnost základního materiálu lze 

povlakováním, přičemž základní materiál poskytuje nutné mechanické vlastnosti a povlaky 

zajišťují ochranu proti korozi a oxidaci. Povlak můžeme obecně definovat jako vrstvu 

materiálu tvořenou přírodně nebo uměle, nebo uměle osazenou na povrchu předmětu [13]. 

V případě intermetalické sloučeniny Ni3Al obsahující malý přídavek Ti, Zr, a B ve 

spalovacím plynu při 600 až 800 °C se ukázalo, že korozní rychlost výrazně narostla za 

přítomnosti směsi soli Na2SO4 – NaCl [13]. 

V článku [14] je uvedena horká koroze (oxidace/sulfidace), která je vyvolána roztavenou soli 

na intermetalické sloučenině aluminidu niklu (Ni3Al, Ni-11,7 hm. %Al-0,6 hm. %Zr-

0,01 hm. %B), což bylo studováno ve směsi plynu 1 %SO2/vzduchu. Analýzy rentgenovým 

paprskem pro korodovaný vzorek ukázaly, že při teplotě 650 °C se tvoří pouze NiO a při 

teplotách 800 a 1000 °C se tvoří jak NiO tak NiAl2O4. Dále při všech teplotách pod oxidickou 

slupkou se vytváří AlSx a/nebo NiSx, které byly odhaleny analýzami EDAX a to tak, že při 

teplotě 605 °C se pod vrstvou NiO vytváří AlSx a/nebo NiSx a při 800 a 1000 °C se 

pod smíšenou vrstvou NiO-NiAl2 také vytváří NiSx a/nebo AlSx [14]. 

V článku [15] byla studována horká koroze Ni3Al v přítomnosti směsi sulfátu-chloridu. Bylo 

použito rozmělněné Ni3Al smíchané s přísadami NaCl-Na2SO4, NaCl-Li2SO4, LiCl-Na2SO4, 

LiCl-Li2SO4, které bylo oxidováno ve vzduchu až do teploty 1000 °C s lineárním vzrůstem 

teploty a izotermicky s teplotním rozsahem 500 až 700 °C. Experimenty naznačily, že nejvíce 

korozním činitelem byla směs LiCl (~10 hm. %)-Li2SO4. Ukázalo se, že koroze nastala ve 

všech případech použitých směsi soli při 500 °C s nižší rychlostí, ale ne zanedbatelnou. 

Zjistilo se také, že snížení koroze Ni3Al je možné přidáním MgO do usazenin soli [15]. 

 

4. Experimentální část 

Táto část je zaměřená na zkoušení intermetalika Ni3Al ve směsi roztaveného 

síranu sodného a chloridu sodného. 

 

4.1. Postup 

Expoziční zkoušky byly provedeny při teplotě 800 °C v tavenině směsi 80 g Na2SO4 a 

20 g NaCl na dvou typech vzorků, a to ve stavu litém (vz. č. 148.2; 8,9x44 mm) a ve stavu 

po směrové krystalizaci (vz. 149.2; 10,5x 34,3 mm, SK). Vzorky byly exponovány 

v keramických (korundových, 50x80 mm, vnější rozměry) kelímcích v atmosféře vzduchu 
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v laboratorní peci. Doby expozice byly zvoleny na 2., 6., a 10 hodin, pak byly vzorky 

vytaženy z taveniny do stejných suchých kelímků a následně ochlazeny na normální teplotu 

v klidném vzduchu (na šamotové cihle). Po ochlazení byla zhotovena fotografická 

dokumentace, a po rozpuštění zbytku soli ve vodě a osušení byly vzorky váženy a vypočetly 

se změny (přírůstky) jejich hmotnosti. Zvážilo se i menší odpadlé části z nepřilnavých okují, 

které tvořily cca 5% z celkových přírůstků hmotnosti vzorků. 

Z jednoho vzorku byl odebrán menší vzorek na metalografické šetření (9x18 mm, po 6 hod. 

expozice), a to se mohlo projevit v rozdílech přírůstků hmotnosti mezi oběma vzorky 

po 10 hod. Odpadávání částí okují na vzorku 148.2 (SK) může být také závislé na odklonu od 

správného trendu. 

4.2. Získané hodnoty a diskuse 

Vysoké rychlosti koroze 5-10 m/hod, tj. 45-90 mm/rok vlivem směsí daných 

roztavených solí odpovídají naměřeným změnám hmotnosti. 

Po 6 hod. expozice a ochlazení byly v okujích registrovány trhliny (při ochlazení bylo slyšet 

praskání okují). Na vzorku SK byly zaznamenány trhliny ve větším rozsahu, během 

skladování za normální teploty jejich velikost mírně narůstala. 

Porovnáním hmotnostních přírůstků stanovených na Ni3Al v tavenině solí na obr. 4.1 a 

v atmosféře vzduchu (obr. 4.9 a 4.10), lze konstatovat, že koroze v dané směsi soli je dva řády 

vyšší. 

U vzorku se směrovou krystalizací byl zjištěn vyšší korozní přírůstek za 10 hod. (obr. 4.1), 

dále ve vzduchu při 1000 °C byly zjištěny vyšší hmotnostní přírůstky také pro vzorek po 

směrové krystalizaci (obr. 4.11). 

Na Ni3Al byla zjištěna mnohem vyšší odolnost proti oxidaci ve vzduchu oproti TiAl nebo 

TiAl46Nb6W (obr. 4.9 až 4.12). 

Vzorky ve výchozím stavu (referenční vzorky) a po expozici 2, 6 a 10 hodin jsou 

dokumentovány na obr. 4.2 až 4.8. Na obr. 4.6 a 4.7 jsou na povrchu patrné puchýřky a 

trhliny. Metalografické snímky (obr. 4.13 až 4.15) zobrazují charakter korozní vrstvy a 

nerovnoměrné důlkové napadení základního materiálu, jehož struktura je částečně 

zviditelněna. 
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Obr. 4.1: Přírůstky hmotnosti na Ni3Al po expozici v tavenině 80% Na2SO4 a 20% NaCl 

při 800°C. 

 

 

Obr. 4.2: Vzorky po expozici 2 hod. v solích. Bílé zbytky ztuhlé soli, tmavě šedé korozní 

produkty, na vnější straně nepřilnavé, práškovité. Referenční vzorky s kovově lesklým 

povrchem- výchozí stav soustruženého povrchu. Počáteční rozměry vzorků č. 148 byly 9,4 

mm a 8,9 mm vzorků č. 149:  10,3 mm a 10,5 mm. 
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Obr. 4.3: Vzorky po expozici 2 hod. v solích. Vzorky jsou po odstranění soli a čištění 

v ultrazvukové pračce, jsou vidět tmavě šedé korozní produkty. 

 

 

Obr. 4.4: Vzorky po expozici 6 hod. v solích Na2SO4+NaCl při 800 °C. Bílé zbytky ztuhlé 

soli, tmavě šedé korozní produkty a nepřilnavé výstupky (jako puchýřky). Zvětšení vnějších 

průměrů vzorků s okujemi. Referenční vzorky s kovově lesklým povrchem a stopami po 

soustružení. 
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Obr. 4.5: Vzorky po expozici při 800 °C po 6 hod. a odstranění zbytu soli (vodou). 

Odpadávání části vnějších okují. 

 

 

Obr. 4.6: Detail povrchu vz. 8 po expozici 800 °C/6h, puchýřky (nepřilnavé) a ojedinělé 

trhliny. Fotografie byla pořízena digitálním fotoaparátem ze stereomikroskopu. 
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Obr. 4.7: Detail povrchu vz. 9 po expozici 800 °C/6h, puchýřky (lesklé) a trhliny ve vrstvě 

okují, nadzvedávání okují. 

 

 

Obr. 4.8: Vzorek po expozici 10 hod. v solích. Bílé zbytky soli, tmavě šedé korozní produkty 

a nepřilnavé výstupky (puchýřky), je vidět slabě zelený odstín na části okují. Zvětšení 

vnějších průměrů vzorků s okujemi. Referenční vzorky s kovově lesklým povrchem a stopami 

po soustružení. 
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Obr. 4.9: porovnání vlivu teploty na kinetiku oxidace Ni3Al při testu za izotermických 

podmínek. 

 

 

Obr. 4.10: Porovnání vlivu teploty na trendy při cyklické oxidaci Ni3Al (1 cykl = 4 hod.). 
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Obr. 4.11: Porovnání míry cyklické oxidace ve vzduchu při 1000 °C dvou strukturních stavů 

Ni3Al. 

 

 

Obr. 4.12: Porovnání váhových přírůstků při oxidaci vybraných materiálů ve vzduchu. Na 

oceli CrNi 18- 10 jde o rozdíl mezi přírůstkem a úbytkem hmotnosti (opadávání okují). 
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Obr. 4.13: Pohled na vrstvy korozních produktů (800 °C/6h, soli) na metalografickém 

výbrusu. Dvě hlavní mezivrstvy a další mezivrstvy. Četné korozní důlky (prohlubně) 

u povrchu. 

 

 

Obr. 4.14: Prohlubně (korozní důlky) v oblasti výskytu sekundární fáze u povrchu. 
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Obr. 4.15: Průniky koroze v oblasti výskytu sekundární fáze na povrchu 

(mezidendritické fáze). 

 

4.3. Závěr 

Teoretická část této bakalářské práce se zabývá výrobou, strukturou, vlastnostmi a 

použitím intermetalických sloučenin, hlavně Ni3Al. Uvedené intermetalikum můžeme zařadit 

do skupiny uspořádaných fází, nazývaných také hyperstruktury. Dané intermetalikum je lehčí 

než superslitiny niklu, avšak těžší než intermetalikum NiAl, což je také důležité v případě 

konstrukce součástek, u kterých hraje důležitou roli jejich hmotnost při aplikacích za vyšší 

teploty. 

Experimentální část byla zaměřena na zkoušení intermetalika Ni3Al ve směsi roztavených solí 

a to síranu sodného a chloridu sodného. Expoziční zkoušky byly provedeny na vzorcích 

intermetalika Ni3Al v atmosféře vzduchu a ve směsi solí Na2SO4+NaCl, které se mohou 

vyskytovat v popelu nebo usazeninách anebo se používají pro napodobení účinku solí, které 

vznikají při spalování paliv s obsahem síry a chloridů (vzniká tzv. horká koroze). Tyto směsi 

solí mohou být v tekutém stavu jako eutektika anebo mohou tvořit s oxidy nízko-tuhnoucí 

eutektika a svým vlivem výrazně snižovat korozní odolnost slitin na bázi niklu, superslitin a 

intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

Výrazná koroze intermetalika Ni3Al byla potvrzena při zkoušení za podmínek v oxidačním 

prostředí při 800 °C, v tavenině 80% Na2SO4+20% NaCl, kde hmotnostní změny vzorků byly 

dva řády vyšší než ve vzduchu. Pro porovnávání míry koroze byla použita gravimetrická 
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metoda a metalografická hodnocení. Při expozici vznikala hrubší korozní vrstva, složena 

s několika mezivrstev, pravděpodobně směsi oxidů jako NiO, Al2O3 a NiAl2O4. V místech 

sekundární fáze na povrchu byly zaznamenány korozní důlky (prohlubně). Větší změny 

hmotnosti a zvýšení tloušťky okují bylo zaznamenáno u vzorku po směrové krystalizaci. 

Větší korozní přírůstky byly naměřeny při oxidaci ve vzduchu za cyklických podmínek ve 

srovnání s izotermickými, což souvisí s možností poškození (popraskání nebo odpadávání) 

okují při změnách teploty. 

V teoretické části zabývající se problematikou vysokoteplotní koroze se zjistilo, že působení 

koroze se dá omezit přidáním MgO do usazenin solí. Korozní odolnost lze také zvýšit 

legováním intermetalika Ni3Al zirkonem, který zlepšuje korozní odolnost v oxidační i 

nauhličovací atmosféře. K tvorbě ochranného oxidického filmu dochází i v případě legování 

chromem.  
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