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ANOTACE: 

 Aplikace niklových slitin je z ekonomických důvodů omezena často jen na některá 

specifická prostředí. Jejich vysoká cena je akceptovatelná díky vyvažujícím užitným 

vlastnostem umožňujícím docílit prodloužení životnosti. V této práci byla zhodnocena 

struktura a mikrostruktura slitin na bázi Ni3Al, které byly připraveny odstředivým litím. 

Experimentálně připravená slitina obsahuje vyšší množství kyslíku a dusíku. Z toho vyplývá, 

že materiál je náchylný při styku se vzduchem pohlcovat vzdušný kyslík. U vzorků byl 

sledován a porovnán směr růstu zrna a jejich velikost. U slitin byly stanoveny další strukturní 

parametry – pórovitost a mikrotvrdost. U vybraných vzorků byla provedena fázová analýza 

skenovacím elektronovým mikroskopem. Z práce vyplývá, že slitiny na bázi Ni3Al lze odlévat 

odstředivě. Struktura takto vyrobených trubek je vysoce strukturně nehomogenní. Výrobní 

postup je nutné zdokonalit a najít způsoby, jak vhodně ovlivnit strukturu. 

 

Klíčová slova: niklové slitiny, Ni3Al, odstředivé lití, struktura, fázová analýza 

 

 

ANNOTATION: 

 The application of nickel alloys is often limited for economic reasons only some of the 

specific environment. Their high price is acceptable by offsetting utility properties enable to 

achieve durability. In this study evaluated the structure and microstructure of alloys based on 

Ni3Al, which were prepared by centrifugal casting. Experimentally prepared alloy contains 

higher amounts of oxygen and nitrogen. It follows that the material is prone to contact with 

air to absorb atmospheric oxygen. The samples were monitored and compared to the growth 

direction of grains and their size. The other alloys were determined structural parameters - 

porosity and microhardness. For selected samples was performed phase analysis of scanning 

electron microscope. The work shows that Ni3Al alloys can be cast centrifugally. The 

structure of the finished pipe is structurally highly inhomogeneous. The production process is 

necessary to improve and find ways to influence the structure properly. 

 

Keywords: nickel alloys, Ni3Al, centrifugal casting, structure, phase analysis 

 

  



 

 

Seznam použitých symbolů, jednotek a veličin 

 

Symbol Jednotka Význam 

ρ  [kg∙m
-3

 ] hustota 

a   [Å]  mřížkový parametr, jednotka délky - 1Å = 0,1nm, nepatří do 

    soustavy jednotek SI 

HV 0,05 [1]  mikrotvrdost podle Vickerse   

A  -  základní kov 

B  -  příměs v kovu A 

at. %  [1]  atomární procenta  

hm. %  [1]  hmotností procenta 

-  ppm  výraz pro jednu miliontinu celku 

KPC  -  kubická mřížka plošně centrovaná 

L12  -  struktura Ni3Al 

l  μm  mikrometr 

t  °C  stupně Celsia   
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1. ÚVOD 

 Nikl je těžký a dobře kujný kov. Je značně odolný vůči účinkům chemických zásad, 

kyselinám však vzdoruje málo [1]. Niklové slitiny jsou široce používány v mnoha 

průmyslových aplikacích a hrají důležitou roli při formování moderního hospodářství. Slitiny 

niklu byly použity v lidské civilizaci od nepaměti. Výzkumy prokázaly, že zbraně a nástroje 

používané naších předchůdců obsahovaly nikl [2]. Vyniká velmi dobrou zpracovatelností za 

studena i za tepla, dobře se svařuje a mechanicky opracovává. Zachovává si svou pevnost do 

poměrně vysokých teplot (400 až 500°C) [1]. 

 Různá priorita a rozsah požadavků na jednotlivé vlastnosti niklových superslitin má za 

následek různorodost chemického složení, struktury a technologického postupu. Obecně mají 

niklové slitiny složitou mikrostrukturu a mohou obsahovat velké množství legujících prvků. 

Z korozního hlediska je jejich předností právě schopnost dosáhnout, vhodnou kombinací 

legujících prvků, takových vlastností, které odolávají nejrůznějším silně agresivním 

prostředím, ve kterých jiné korozivzdorné oceli a konstrukční materiály selhávají.  

 Aplikace niklových slitin je z ekonomických důvodů omezena často jen na některá 

specifická prostředí. Nacházejí uplatnění převážně tam, kde je nelze s přijatelnými výsledky 

nahradit ani těmi nejlepšími korozivzdornými ocelemi nebo jinými konstrukčními materiály.  

 Tyto cenově dražší, ale v daných zařízeních optimálně zvolené materiály jsou celkově 

prospěšné. Jejich vysoká cena je akceptovatelná díky vyvažujícím užitným vlastnostem 

umožňujícím docílit prodloužení životností, zajištění větší provozní spolehlivosti a 

bezpečnosti výrobních zařízení a jejich součástí. Důsledkem je celkově méně oprav, menší 

počet odstávek výroby a z dlouhodobého hlediska také snížení investičních nákladů na 

obnovu na těchto zařízeních [3]. 
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2. Ni A SLITINY NA BÁZI Ni 

 Nikl je jedním z nejdůležitějších technických kovů. Nikl je prvek VIII skupiny 

periodické soustavy o atomovém číslu 28 a relativní atomové hmotnosti 58,69. Teplota tání 

tavení niklu je 1453°C a krystalizuje v kubické plošně centrované soustavě o mřížkovém 

parametru a = 3,5168Å. Specifická hmotnost niklu je 8,9∙10
3
 kg∙m

-3
 [4]. Patří do skupiny 

feromagnetických kovů. Teplota Curieho bodu, při které nikl své feromagnetické chování 

ztrácí je 357°C. Nikl patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. 

V přírodě se vyskytuje ve formě sulfidických, oxidických a křemičitanových minerálů [3]. 

Čistý nikl se používá za podmínek kde je vyžadována speciální korozní odolnost, jmenovitě 

v chemickém průmyslu. Nikl je také úspěšně používán jako plátující materiál různých typů 

ocelí, i když největší spotřebu niklu představuje jeho použití jako legující prvek v celé řadě 

slitin: například v korozivzdorných austenitických ocelích, žáruvzdorných vysokolegovaných 

ocelích, nebo v celé řadě slitin na bázi niklu resp. legovaných vysokým obsahem niklu (tzv. 

niklových superslitin) [4]. 

 Nikl tvoří s Cr, Fe, Cu, Co, Au, Pt a Pd tuhé roztoky s neomezenou vzájemnou 

rozpustností v pevném stavu. Omezenou rozpustnost Zn, Al, Mg, Cd a Si v niklu lze využít 

při malých obsazích některých z těchto prvků v niklových slitinách k vytvrzování. 

 Nikl jako prvek stabilizující austenitickou strukturu zajišťuje metalurgickou i tepelnou 

stálost, tvářitelnost a svařitelnost. Pro svou velmi dobrou korozní odolnost v mnoha typech 

prostředí má nikl a jeho slitiny velký význam pro chemické a energetické strojírenství, 

některé slitiny mají navíc velmi dobré žáropevné a žáruvzdorné vlastnosti, odolávají 

v prostředí vysokoteplotních spalin. 

 Za niklové slitiny se považují materiály s minimálním obsahem niklu 30%. Tato 

skupina bývá někdy přiřazována mezi výšelegované austenitické oceli. Slitiny niklu se vyrábí 

převážně jako materiály tvářené, netradičně jsou produkovány slitiny niklu na odlitky, popř. 

pro jejich zhotovení je využita technologie práškové metalurgie [3].  

2.1. Použití Ni slitin 

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

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

katalyzátoru a dalších chemikálií, keramiky, mincí a odlitků, k barvení skla (na zeleno) a 



3 

 

k pokovování. Na obr. 1 je uvedeno poměrné využití různých typů slitin včetně slitin na bázi 

niklu. Graf je zpracován dle M. Losertové [5]. 

 

Obr. 1 Využití niklu [5] 

 

 Díky poměrně velmi dobré stálosti kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě 

se často nanáší velmi tenká niklová vrstva na povrchy méně odolných kovů, nejčastěji železa. 

Běžně se takto upravují jednoduché pracovní stroje jako šroubováky nebo klíče, ale také 

některé chirurgické nástroje a pomůcky se niklují. Značné odolnosti kovového niklu se 

využívá při výrobě chemického nádobí, které je možno vystavit účinkům alkalických tavenin. 

Nikl patří společně se železem, chromem a manganem mezi základní kovy, které slouží pro 

legování ocelí. Jemně rozptýlený elementární nikl je velmi účinným hydrogenačním 

katalyzátorem. Využívá se v potravinářství k výrobě ztužených tuků z rostlinných olejů [5]. 

 Plechy ze slitin niklu se používají v leteckém průmyslu, turbíny elektráren, lékařství, 

chemickém průmyslu, ropném průmyslu a v jaderné energetice. Slitiny nikl-chrom obsahují 

více než 15% Cr, což může poskytnout i odolnost proti oxidaci a nauhličování při teplotách až 

760°C [2]. Chrom je velmi důležitým legujícím prvkem v oceli, ale i u neželezných kovů [1].  

 Nejvýznamnější využití niklových slitiny je v leteckém průmyslu, díky jeho nízké 

tepelné vodivosti a dobré korozní odolnosti. Využití u civilních a vojenských letadel, a taky v 

kosmické lodi a v automobilovém průmyslu [2]. 
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2.2. Rozdělení a charakteristika Ni slitin  

 Ve slitinách niklu jsou hlavními legujícími prvky Cu, Cr, Mo, Fe, Ti, Al, W atd. Na 

obr. 2 vidíme přehled niklových slitin. Tyto slitiny je možno rozdělit na tři skupiny: 

1. Slitiny korozivzdorné 

2. Slitiny žáropevné 

3. Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi [6] 

 

 

Obr. 2 Přehled niklových slitin [5] 

 

 Důležitou skupinu tvoří slitiny žáropevné a korozivzdorné, které se používají 

v chemickém průmyslu a na mechanicky namáhané součástí plynových turbín jako jsou 

lopatky, spalovací komory turbín atd.  Ze slitin žáropevných se vyrábí topná vinutí 

elektrických odporových pecí, vařičů, žehliček, páječek, trubky pyrometrů, mufle [7]. Více o 

rozdělení Ni slitin je uvedeno v [8]. 

 



5 

 

2.2.1 Slitiny korozivzdorné 

 Do skupiny korozivzdorných slitin patří zejména dvě skupiny: Slitiny Ni-Cu (monely) 

a slitiny Ni-Mo (hastelloye).  

Slitiny Ni-Cu (monely) - Obsahují cca 30% Cu, případně ještě další prvky (Fe, Mn, 

Al, Si). Systém Ni-Cu je systém s úplnou vzájemnou rozpustností v tuhém stavu. Struktura 

monelů je tedy tvořena převážně tuhým roztokem. Jednoduché slitiny se zpevňují tvářením za 

studena, slitiny s přídavkem hliníku se mohou také precipitačně vytvrzovat. Nejvyšších 

pevností se dosahuje kombinací tváření a vytvrzování [6]. Monely mají korozní odolnost proti 

neoxidujícím kyselinám i alkáliím za zvýšených teplot [7]. 

Slitiny Ni-Mo (hastelloye) - Obsahují 26 až 32% Mo a menší množství dalších přísad. 

Používají se jako korozivzdorné materiály odolávající především kyselině chlorovodíkové a 

chloridům. Pokud obsahují chrom, odolávají i v oxidačním prostředí (pasivace). Hlavní 

využití korozivzdorných slitin je na zařízení chemického průmyslu.  

 

2.2.2 Slitiny žáropevné 

 Musejí odolávat vysokoteplotnímu tečení a taky vysokoteplotním reakcím s plyny. 

Tyto slitiny jsou známy pod názvem nimonic a nejstarší slitinou tohoto typu je materiál 

NiCr20TiAl. V současnosti existuje celá řada slitin určených pro vysoké teploty. Jedná se o 

komplexně legované materiály obsahující vedle niklu zejména Cr, Mo, Fe, Al, Ti, W, Ta, Zr, 

Nb a další. Základním legujícím prvek je chrom, jehož obsahy ve slitinách bývají až 30%. Od 

obsahu cca 15% chrom výrazně zlepšuje korozní odolnost a žáruvzdornost díky tvorbě 

pasivní vrstvy na povrchu. Železo je do slitin přidáváno z důvodu snížení jejich ceny a rovněž 

se podílí na zpevnění tuhého roztoku. Molybden zlepšuje korozní odolnost a pevnostní 

vlastnosti. Díky tomu, že ve slitinách také tvoří karbidy, zvyšuje mechanické vlastnosti za 

vysokých teplot. Titan a hliník umožňují precipitační vytvrzování slitin tvorbu intermetalické 

fáze Ni3(Al, Ti) - tzv. fáze  . Hliník se rovněž podílí na tvorbě povrchové oxidické vrstvy, 

čímž zlepšuje vedle chromu žárupevnost. Ostatní legující prvky zlepšují pevnostní 

vlastnosti za vysokých teplot a to zpevněním tuhého roztoku a také tvorbou stabilních 

karbidů. Pro nejvyšší teplotní zatížení bývají niklové slitiny disperzně zpevňovány vysoce 

stabilními oxidy. Tyto materiály se vyrábějí technologii práškové metalurgie. 
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2.2.3 Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

 Mezi slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi patří zejména slitiny s nízkou 

tepelnou roztažností, magnetické slitiny, odporové slitiny a slitiny na výrobu termočlánku. 

Slitiny s nízkou tepelnou roztažností patří spíše mezi slitiny železa, bývají však často 

zařazovány mezi materiály na bázi niklu. Jedná se např. o slitinu invar, superior nebo kovar. 

Používají se v optice nebo elektronice, a to tam, kde jsou zapotřebí pevné spoje mezi kovem a 

sklem nebo keramikou. Dále jsou vhodné pro výrobu bimetalických teploměru a 

termospínačů. V elektrotechnických zařízeních jsou využívány magneticky měkké slitiny Ni-

Fe-(Cu, Cr, Mo), tzv. permalloye. Slitiny obsahují 40-80% Ni. Odporové slitiny slouží 

k výrobě topných odporových vinutí [6]. Používají se pro měřící, sdělovací a řídící 

elektrotechniku, kde umožňují přenos malých střídavých proudů a napětí. Obvykle v širokém 

rozsahu kmitočtu. Z permalloyů se vyrábějí jádra různých sdělovacích transformátorů, filtrů, 

hlav magnetofonů, měřících přístrojí atd. [7]. 

 

3. Ni3Al A SLITINY NA BÁZI Ni3Al 

 Základní vlastnosti intermetalik vyplývají z jejich struktury. Ni3Al je intermetalická 

fáze v systému Ni-Al. Jedná se o uspořádanou fázi, která se tvoří pod perlitickou teplotou 

1395°C nebo 1362°C. Fáze Ni3Al a její slitiny vykazují neočekávaný průběh závislosti meze 

kluzu na teplotě, kdy mez kluzu vzrůstá do určité hodnoty se vzrůstem teploty. Tento jev 

souvisí s nestabilitou šroubových superdislokací na skluzové rovině (111) za normální 

teploty. Za superpozice tepelných procesů mají dislokace tendenci k příčnému skluzu z roviny 

(111) do roviny (100) a jsou tak vlastně uchyceny procesem příčného skluzu. Na obr. 3 

vidíme diagram Ni-Al a na obr. 4 vidíme detail diagramu pro fázi Ni3Al [9]. 
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Obr. 3 Binární diagram Ni-Al [10]  

 

 

Obr. 4 Detail fázového diagramu Ni-Al v oblasti fáze Ni3Al [11] 
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3.1. Vlastnosti 

 Intermetalická fáze  Ni3Al má za rovnovážných podmínek silně upořádanou KPC 

strukturu. Atomy Ni jsou umístěny na plochách a atomy Al v rozích kubické mřížky. Při 

dokonalém uspořádání vykazuje struktura L12 atomární poloměr A3B, kde každý atom typu B 

je koordinován 12 atomy A. Intermetalická fáze Ni3Al se však vyskytuje v rozmezích 73 až 

76 at. %. Toto rozmezí zapříčiňuji defekty v obsazení mřížkových poloh, interstice nebo 

vakance [12]. Většinou se udává, že Ni3Al si udržuje uspořádanost až do teplot blízkých 

teplotě tání. Tato uspořádanost je uváděna jako příčina vysoké křehkosti v litém stavu. Její 

hlavní předností je, že pevnostní vlastnosti rostou s rostoucí teplotou asi do 700°C, i když 

s dalším vzrůstem teploty již klesají. K dalším výhodným užitným vlastnostem je třeba zařadit 

relativně nízkou hustotu a vysokou korozní odolnost v oxidační atmosféře za vysokých teplot. 

Vzhledem k těmto vlastnostem je možno intermetalickou sloučeninu Ni3Al úspěšně používat 

místo běžných niklových superslitin. Na obr. 5 vidíme znázorněnou mřížku Ni3Al. Černé 

atomy v rozích představují hliník a šedé atomy na úhlopříčkách stěn představují nikl [9].   

 

Obr. 5 Mřížka Ni3Al - černé - Al, šedé - Ni [13] 

 Mimo vysokou uspořádanost je nízká plastičnost také zapříčiněna nedostatečným 

počtem nezávislých skluzových systému, nebo „zeslabením“ hranic zrn. Přičemž, zeslabení 

hranic lze kontrolovat velikostí zrn a jejich morfologií.  
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Obr. 6 Závislost tažnosti na velikosti zrna [12]  

 Von Mieses dokázal, že pro rovnoměrnou skluzovou deformaci je potřeba pěti 

nezávislých skluzových systému, přičemž v intermetalické fázi Ni3Al za normální teploty 

obvykle působí méně skluzových systému. Důsledkem je, že plastická deformace je velmi 

obtížná. Nastává tedy tvorba šíření trhlin a mechanismus je zakončen křehkým porušením. Se 

vzrůstem teploty se aktivují nové skluzové systémy a uskutečňuje se přechod z křehkého 

k plastickému porušení a vzrůstá mez kluzu. 

 Intermetalická faze Ni3Al vykazuje dobrou odolnost proti vodní korozi. Vytváří se na 

ni oxidy Al2O3, které vedou k pasivaci. Vykazuje podle předběžných výsledků také dobré 

pasivační vlastnosti ve vodných roztocích HF, H3PO4, NaCl, NaOH, NH4OH, H2SO4, HCl 

[12]. 

Mezi nevýhodné vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al je nutno zařadit malou 

kohezní pevnost hranic zrn silně závislou na koncentraci příměsí, což se projevuje hlavně 

v litém stavu. Polykrystaly se porušují interkrystalickým lomem, monokrystaly jsou tvárné 

[9]. 

Mezi slitiny na bázi Ni3Al patří slitiny IC-50, IC-396LZr, IC221M a IC-438. 

Chemické složení pro různé slitiny je uvedeno v tab. 1. Všechny slitiny na bázi Ni3Al  se 

vyrábějí odlévání do pískových forem nebo odstředivým litím [14, 15].  
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Tabulka 1 Složení používaných niklových slitin na bázi Ni3Al [14] 

 

 

3.2. Technologie přípravy 

 Problematika přípravy intermetalických sloučenin do značné míry souvisí 

s charakterem základních složek, zejména jejich reaktivitou ve vztahu k materiálům tavících 

kelímků nebo plných složek pracovní atmosféry. V mnoha případech jsou oblasti existence 

čisté intermetalické sloučeniny omezeny pouze na malý koncentrační interval. Nutnost 

dosažení přesného složení a správný odhad chování základních komponentů při tavení 

představuje značné komplikace při přípravě intermetalických sloučenin. K těmto typům 

sloučenin můžeme zařadit Ni3Al.  

 Intermetalické sloučeniny na bázi Ni3Al mohou být připravovány mimo jiné 

technologii tavení a odlévání, podobně jako superslitin na bázi niklu. Dále pak směrová 

krystalizace, zonální tavení, rychlá solidifikace a různé práškové metalurgie [16]. 

3.2.1. Tavení a odlévání 

 Tavení a odlévání patři mezi klasické metody zpracování. Výchozí suroviny jsou 

roztaveny při teplotách vyšších, než je teplota tavení jednotlivých složek. Po dostatečně 

dlouhé době, aby mohlo dojít k dokonalému promísení a vyrovnání chemického složení 

v celém objemu vsázky, jsou odlévány do forem, kokil, kelímku nebo tuhnou v lodičkách, 

v nichž byly taveny [1]. Pro tavení a odlévání se úspěšně používají keramické kelímky 

(Al2O3, ZrO2, CaO) a grafitu. Kvalitu primárně taveného ingotu, který zpravidla má licí vady 

v podobě staženin a ředin, můžeme zlepšit přetavením např. elektrostruskovým tavením, 

obloukovým přetavováním ve vakuu nebo inertní atmosféře, směrovou krystalizací apod. 
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Přetavováním se zvyšuje povrchová kvalita, upravuje se velikost zrna, tvar a rozložení zrn a 

dále pak čistota ingotu. Odlévá se přímým kontilitím nebo odléváním pásů mezi dva válce. 

Kontinuálně odlévané materiály mají málo licích vad, ale nemají dobrou kvalitu povrchu. 

Materiál vykazuje dobrou tvářitelnost za normálních teplot [16]. 

Pro látky, které jsou náchylné na oxidaci, se využívá v pracovním prostoru pece 

vakuum nebo se aplikuje inertní plyn. Inertní plyn zabraňuje kontaminaci vsázky a zároveň 

svým tlakem zabraňuje odpařování jednotlivých složek z taveniny. Odlévání se provádí do 

forem z materiálů s horší nebo dobrou tepelnou vodivostí (grafit nebo litina), podle toho, 

jakou rychlost tuhnutí vyžadujeme. Pro malé množství materiálu je možné provádět odlévání 

přímo v samotné peci, většinou je však odlévání mimo pec. Licí struktura je nejčastěji 

dendritická a je charakteristická pro většinu kovů a litin. Při krystalizaci slitin je pro plynulý 

růst krystalů zapotřebí stálý odvod skupenského tepla tuhnutí (entalpie) od mezifázového 

rozhraní.  

3.2.2. Směrová krystalizace 

Je to rafinační metoda, založena na rozdělování příměsí mezi tekutou a tuhou fázi. [1]. 

Směrová krystalizace intermetalické fáze Ni3Al představuje možnost ovlivnění struktury a 

vlastností výsledného produktu. Tímto procesem je možné řídit tvorbu staženin, ovlivňovat 

velikost zrn, způsob krystalizace zrn, distribuci legur apod. Tato metoda se nabízí jako 

možnost výroby nebo pouze pro přetavení už hotové slitiny. Díky tomu zlepšíme vlastnosti. 

Metoda směrové krystalizace spočívá v roztavení vzorku a jeho postupném ochlazení 

z jednoho konce k druhému. V ochlazené části postupně přibývá vrstva utuhlého materiálu, 

jehož struktura se řídí rychlostí tuhnutí. Rychlost růstu je možné ovlivnit gradientem teploty a 

přechlazením na hranici solidus -likvidus (obr. 7) [12]. Poměrný podíl utuhlé části ingotu  

g = x/l, kde l je celková délka ingotu [16] 

.  

Obr. 7 Schéma tuhnutí při vertikálně orientované směrové krystalizaci [16] 
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Hlavním materiálovým parametrem, který je mírou rozdělování příměsi B v základním 

kovu A, je při primární krystalizaci rovnovážný rozdělovací koeficient k0 = CS/CL  

Rozdělovací koeficient je definován v binárním systému soustavy A - příměs B jako 

izotermní poměr koncentrace příměsi na křivce solidu CS ke koncentraci příměsi na křivce 

likvidu CL a má pro každou jednotlivou příměs B v základní složce A naprosto specifickou 

hodnotu. Snižuje-li příměs teplotu tání základní látky, je hodnoty k0 < 1, zvyšuje-li příměs 

teplotu je k0 > 1. Graficky je to znázorněno na obr. 8. 

 

Obr. 8 Schéma solidu a likvidu v binárních soustavách A - B, znázornění významu 

rovnovážných rozdělovacích koeficientů [16] 

 

3.2.3. Prášková metalurgie 

 Procesy práškové metalurgie jsou v poslední době často využívány a jeden z hlavního 

důvodu je nižší cena a s tím související úspora energie. Zároveň však přináší dva hlavní 

problémy: pórovitost a nečistotu, které jsou pro tuto metodu charakteristické [1]. 

 Pro přípravu intermetalické fáze Ni3Al, případně kompozitu s matricí intermetalické 

fáze Ni3Al, se využívají procesy: samošířící se vysokoteplotní syntéza, termická exploze 

(reakční slinování) [12]. 

Samošířící se vysokoteplotní syntéza (SHC) -  Spalovací syntéza je odborný termín, 

kterým se označuje způsob přípravy práškové směsi o přesném chemickém složení použitím 

silné exotermické reakce mezi jednotlivými složkami směsi. Tato reakce je iniciována na 

jednom konci práškového výlisku lokalizovaným tepelným impulsem a šíří se sama v objemu 
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volně stojící poetizované směsi. Pokud je celý výlisek v peci, reakce nastává současně 

v celém objemu výlisku, tento proces se pak nazývá termická exploze [1]. 

Pokusy s SHC se prováděly na experimentálním zařízení obr. 9, které lze rozdělit na tři 

části:  

1) reakční nádoba 

2) sběr dat 

3) vyhodnocování  

 

Obr. 9 Schéma experimentálního zařízení pro proces reakčního slinování (SHS) 

intermetalické fáze Ni3Al [12]  

1. Reakční nádoba 

2. Křemenný průzor 

3. Vzorek 

4. Wolframová cívka 

5. Tlaková nádoba 

6. Vakuové zařízení 

7. Pyrometr 

8. Videokamera 

9. Videorekordér 

10. Tel. Obrazovka 

11. Zdroj proudu 

12. Počítač

 

3.2.4. Odstředivé lití 

 Odstředivé lití představuje specifickou metodu výrobu odlitků [11]. Odstředivým litím 

vzniká kovový odlitek. Je to proces, který používá odstředivé síly k vytvoření válcové části. 

Tím se liší od většiny typů procesů odlévání, které používají gravitaci nebo tlak, aby byla 

vyplněna forma. U odstředivého lití se používá forma z oceli, litiny nebo grafitu. Můžeme 

také použít pískové formy [17]. Působení odstředivé síly zajišťuje dobrou kvalitu povrchu 

odlitku, vysokou hustotu a vysoké hodnoty mechanických vlastností zejména odlitků 
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rotačního tvaru [11]. Nevýhodou metody je, že se můžou odlévat jenom jednoduché odlitky 

válcového tvaru [18].   

Odstředivé lití obvykle obsahuje následují kroky: 

 Příprava - stěny formy jsou potaženy keramickým povrchem. Jakmile je forma 

připravena, otáčí se kolem své osy velkými rychlostmi. 

 Nalévání - roztavený kov se nalije přímo do rotující formy, bez použití vtokové 

soustavy. Odstředivá síla pohání materiál směrem ke stěnám formy. 

 Chlazení - kov zůstane v rotující formě a nejprve začne tuhnout na stěnách. 

 Odstranění - když kov ztuhne a drží svůj tvar, vyjme se materiál a nechá dochladit na 

vzduchu. 

 Dokončení - odstředivá síla pohání kov do formy na stěny, nečistoty nebo bubliny jsou 

odváděny na vnitřní povrch odlitku. Ve výsledné fázi se provádí procesy úpravy 

povrchu odlitku (obrábění, broušení, pískování) [17]. 

 

Obr. 10 Schéma odstředivého lití [17] 

 

 V odborné praxi rozlišujeme: pravé odstředivé lití a nepravé odstředivé lití (také 

odstřeďování). Při pravém odstředivém lití odpovídá vnější tvar polotovaru nebo výrobku 

vnitřnímu tvaru formy, které se může otáčet kolem vertikální nebo horizontální osy rotace, 

existují i zařízení se šikmou nebo plynule se měnící osou rotace mezi oběma směry. Při 
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nepravém odstředivém lití se odstředivá síla využívá na plnění dutin jednotlivých odlitků 

napojených v jedné nebo více vrstvách na společném vertikálním vtokovém kanálu. 

 Zařízení pro odstředivé lití jsou konstruována pro odlévání s horizontální nebo 

vertikální osou rotace. Prstence a polotovary s velkým průměrem a malou výškou se 

odlévají na strojích s vertikální osou rotace (vnitřní povrch polotovaru má tvar rotujícího 

paraboloidu), dlouhé duté polotovary s menšími průměry (roury, pouzdra) je vhodné 

odlévat na zařízeních s horizontální osou rotace. Délka musí větší než čtyřnásobek 

průměru.  

 U odstředivého lití je nejvýznamnějším parametrem počet otáček formy za minutu ve 

vztahu k vnějšímu poloměru polotovaru. Platí, že počet otáček formy je nepřímo úměrný 

druhé odmocnině z polotovaru odlévaného polotovaru. Vhodnou pomůckou pro volbu 

počtu otáček formy je Obr. 11 [11]. 

 

 

Obr. 11 Graf pro volbu počtu otáček při odstředivém lití [11] 
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5. CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení struktury a mikrostrukturních charakteristik 

slitin na bázi Ni3Al, které byly připraveny odstředivým litím. Z práce by mělo vyplynout, zda 

je možno připravovat slitiny na bázi Ni3Al v provozních podmínkách. Experimentální část 

práce je zaměřena na tyto oblasti: 

 možnost tavení slitiny na bázi Ni3Al v provozních podmínkách 

 ověření chemického složení připravených slitin 

 stanovení obsahů kyslíku a dusíku ve slitinách 

 hodnocení struktury 

 hodnocení mikrostrukturních charakteristik - pórovitost, mikrotvrdost, velikost 

zrna, … 

 fázová analýza 

Na základě získaných výsledků bude vypracován návrh pro další postup při přípravě slitin na 

bázi Ni3Al metodou odstředivého lití. 

 

6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Příprava zkušebních vzorků 

Experimentální vzorky byly taveny v indukční peci a odlity metodou odstředivého lití do 

tvaru trubky o vnějším průměru přibližně 120 mm ve VÚHŽ Dobrá. Jako výchozí materiál 

byl použit nikl čistoty min 3N a hliník s minimální čistotou 2N. Tavení a odlévání probíhalo 

na vzduchu. Tavení bylo provedeno v zirkonovém kelímku a odlití do kovové kokily. Povrch 

trubek byl opracován soustružením na vnější i vnitřní straně. Experimentální slitiny mají 

složení Ni-24Al (at. %). Neopracovaný odlitek je na obr. 12.  
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Obr. 12 Neopracovaný odlitek slitiny Ni24Al 

 

Označení vzorků je uvedeno v tab. 2. Z odlitku byly nařezány kroužky, které byly 

podrobně analyzovány. Pro kroužky nadělené z odstředivě litých trubek (A105.1 a A105.3) 

byly zhotoveny dva boční řezy (B) a řez z vnější (H) a vnitřní (D) strany odlitku. Na 

získaných vzorcích byla provedena podrobná strukturní analýza zahrnující stanovení 

průměrné šířky a délky zrn (tab. 3), jejich orientaci, dále mikrotvrdost a pórovitost odlitků 

(tab. 2).  

Tab. 2 Seznam zkušebních vzorků, směr, průměrná pórovitost a mikrotvrdost 

Číslo 

vzorku 

Směr Mikrotvrdost Pórovitost 

  HV 0.05 [%] 

A105.1H vnější strana 301  21 0,34  0,55 

A105.1D vnitřní strana 328  82 1,33  1,52 

A105.1B1 boční 255  24 0,36  0,34 

A105.1B2 boční 260  17 0,98  1,64 

A105.3H vnější strana 277  32 0,36  0,50 

A105.3D vnitřní strana 330  30 3,20  3,81 

A105.3B1 boční 256  12 0,43  0,54 

A105.3B2 boční 255  13 0,52  0,66 
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6.2 Stanovení pórovitosti, mikrotvrdosti a obsahu plynů 

Pórovitost byla stanovena pomocí obrazové analýzy na metalografickém mikroskopu  

GX51. Všechna měření byla provedena pro každý vzorek z 10 různých míst. Tvar pórů je 

zobrazen na obr. 13 a 14. Z tabulky 2 je zřejmé, že na vnitřním povrchu odlitku se vyskytuje 

podstatně větší množství děr a pórů.  

 

Obr. 13 Díry a póry A105.1H (20x)  Obr. 14 Díry a póry A105.1B2 (20x) 

 

U vzorků A105.1D a A105.3D na vnitřní straně odlitků byla výrazně zvýšená hodnota 

pórovitosti. Toto zjištění odpovídá úrovni opracování. Vnitřní strana odlitků byla opracována 

na určitou tloušťku obrobku a tak zde bylo patrné množství děr a dutin pouhým okem. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodnější odlévat trubky o větší tloušťce, aby bylo možno obrobit 

dostatečně vnitřní i vnější stranu odlitku. 

Zkouška mikrotvrdosti vzorků byla prováděna na mikrotvrdoměru pomocí Vickersovy 

metody při zatížení HV 0.05 (50 g – 0,49 N) po dobu 7 sekund při každém vpichu. Výsledky 

mikrotvrdosti nevykazují výrazné rozdíly při stanovení v různých směrech a průměrná 

hodnota je v rozmezí 250 - 330 HV 0.05. 

Dále byly stanoveny obsahy kyslíku a dusíku v odlitcích. Stanovení obsahu kyslíku a 

dusíku bylo provedeno v laboratořích VÚHŽ Dobrá. S ohledem na zjištěný vyšší obsah plynů 

byl zvětšen objem analyzovaných vzorků tak, aby jednotlivé vzorky vážily přibližně 0,5 g. 

Bylo zjištěno, že průměrný obsah kyslíku ve dvou vzorcích odebraných z trubky byl 336 a 

226 ppm a průměrný obsah dusíku byl 12 a 9 ppm. Z výsledků vyplývá, že materiál je 
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náchylný při styku se vzduchem pohlcovat vzdušný kyslík. Dle předpokladu slitina obsahuje 

vyšší podíly vzdušného kyslíku a dusíku.  

U slitin by měly být provedeny zkoušky mechanických vlastností, aby bylo 

podchyceno, nakolik zvýšený obsah plynů ve slitinách ovlivňuje výsledné mechanické 

charakteristiky. 

6.3. Stanovení chemického složení metodou OES 

Analýza složení odlitků byla provedena metodou optické emisní spektrofotometrie. 

Analýzy byly provedeny na čistém a vybroušeném povrchu odlitků. Ke stanovení chemického 

složení byl použit optický emisní spektrometr SPECTROMAXx. Měření bylo provedeno 

vícenásobně a to z různých přesně definovaných míst vzorku. Měření bylo provedeno na 

boční straně tak, jak je patrné na obr. 15. Jako výsledné obsahy prvků jsou použity průměrné 

hodnoty v hmotnostních procentech. Průměrné hodnoty stanovených prvků jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

Tab. 3 Složení odlitků 

Vzorky č. Slitina Nominální složení Analýza OES 

w (Al) 

[hm.%] 

w (Ni) 

[hm.%] 

w (Al) 

[hm.%] 

w (Ni) 

[hm.%] 

Místo 

analýzy 

A105.1 Ni24Al 12,67 87,33 12,31 87,59 boční hrana 

A105.3 Ni24Al 12,67 87,33 12,33 87,57 boční hrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Stopy po analýze chemického složení metodou OES 
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6.4 Struktura 

Připravené vzorky byly bakelitovány do vodivého bakelitu při tlaku 180-280 bar. Vzorky 

byly broušeny na brusných papírech o různé drsnosti pod tekoucí vodou na přístroji APX 020 

při 250 až 300 ot./min. Vzorky byly leštěny ručně na jemné textilní tkanině s abrazivním 

roztokem Al2O3  (0,3 μm). Rychlost otáčení při leštění byla 150 až 180 otáček za min. 

K leptání bylo použito leptadlo o složení 2 g CuCl2·2H2O, 40 ml HCl a 80 ml lihu. Po 

zdokumentování mikrostruktury byl vzorek naleptán více, tak aby bylo možno 

zdokumentovat makrostrukturu.  

U vzorků byl sledován a porovnán směr růstu zrna a jejich velikost. Velikost zrn byla 

stanovena klasickou lineární metodou ze snímků zhotovených na stereoskopickém 

mikroskopu OLYMPUS SZX7 s digitální kamerou OLYMPUS C-5060. Rozteč mřížky byla 

v horizontálním i vertikálním směru 555 μm. Délku zrn l vzhledem k rozlišení mikroskopu 

takto nelze určit a bylo nutné délku zrn určit z makrosnímků taktéž lineární metodou. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. U vzorků se vyskytují místa s výraznou orientací zrn ve 

směru odvodu tepla, pak dochází k prorůstání zrn přes celou tloušťku odlitku (obr. 16), ale i 

místa s rovnoosými zrny (obr. 17). Z toho vyplývá, že pravděpodobně bude muset být použito 

vhodné tepelné zpracování k homogenizaci lité struktury. V tabulce 4 jsou uvedeny průměrné 

hodnoty délky l a šířky d zrna. Na obrázcích 16 a 17 jsou odlitky, mikrostruktury a 

makrostruktury vzorků A105.1 a A105.3. 

 

Tab. 4 Velikost zrn odlitků 

Číslo vzorku Směr řezu Šířka zrna d Délka zrna l 

  [mm] [mm] 

A105.1H vnější strana 1,61 ± 0,54 2,95 ± 0,76 

A105.1D vnitřní strana 1,31 ± 0,32 - 

A105.1B1 boční 1,67 ± 0,37 - 

A105.1B2 boční 1,41 ± 0,37 8,37 ± 2,68 

A105.3H vnější strana 2,08 ± 0,47 2,25 ± 1,07 

A105.3D vnitřní strana 1,35 ± 0,53 - 

A105.3B1 boční 1,54 ± 0,43 - 

A105.3B2 boční 1,73 ± 0,83 3,31 ± 0,67 
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Vzorek A105.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boční řez      Horní strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A105.1  

5 mm 5 mm 

700  m 700  m 
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Vzorek A105.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boční řez      Horní strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A105.3  

5 mm 5 mm 

700  m 700  m 
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6.5 Struktura 

Hodnocení fázového složení bylo provedeno na analytickém řádkovacím mikroskopu 

QUANTA 450 FEG na pracovišti VŠB-TUO, RMTVC. S ohledem na náročnost byly vybrány 

pouze některé vzorky pro tyto analýzy. Vždy byly provedeny 3 analýzy fázového složení 

v zrnu a v síťoví. Analýzy v síťoví mohou být vzhledem k malé tloušťce síťoví výrazně 

ovlivněny složením okolní fáze. Podrobně bylo stanoveno složení vměstků a jejich rozložení.  

Dále by bylo vhodné provést mapování vzorků tak, aby bylo stanoveno, kde se ve vzorku 

vyskytují vměstky. Mapy by měly být provedeny pro Ni, Al, Zr, O a popř. S. Obsah zirkonia 

by měl stanoven z důvodu zjištění, jestli při použití zirkonového kelímku nedochází k přenosu 

Zr do taveniny. 

Na obr. 18 je zobrazena mikrostruktura vzorku A105.1B2, na obr. 19 vzorku A105.3B2. 

Bylo stanoveno složení vyskytujících se částic. Nejednalo se vždy o vměstky, ale byly 

nalezeny i dutiny s napěchovanými částicemi po leštění a broušení a také staženiny. Vměstky 

jsou na obr. 20, staženiny na obr. 21. Fázové složení je uvedeno v tabulce 5a a 5b. Struktura je 

složena převážně z fáze Ni3Al s průměrným obsahem hliníku 25 at. % a ze síťoví, které je 

tvořeno tuhým roztokem niklu a fází Ni3Al. 

Z tab. 5b vyplývá, že analyzované vměstky obsahují vždy nikl a většinou i hliník a síru. 

V některých částicích bylo zjištěno zirkonium, kyslík a hořčík. Vměstky mají velmi malé 

rozměry a je nutné je analyzovat metodou SEM při zvětšeních 20 000x a větším. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Mikrostruktura vzorku A105.1B2  Obr. 19 Mikrostruktura vzorku A105.3B2 
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Tab. 5a Fázové složení 

Vzorek zrno síťoví 

 Ni Al Ni Al Ni Al Ni Al 

 [hm. 

%] 

[hm. 

%] 

[at. %] [at. %] [hm. 

%] 

[hm. 

%] 

[at. %] [at. %] 

A105.1B1 87,00  0,17 13,00  0,17 75,47  0,29 24,53  0,29 91,94  0,14 8,06  0,14 83,98  0,26 16,02  0,26 

A105.1B2 86,85  0,09 13,15  0,09 75,18  0,12 24,82  0,12 90,66  0,66 9,34  0,69 81,75  1,23 18,25  1,23 

A105.1D 86,30  0,07 13,70  0,07 74,34  0,12 25,66  0,12 91,65  0,31 8,35  0,31 83,46  0,55 16,54  0,55 

A105.1H 86,46  0,04 13,54  0,04 74,58  0,06 25,42  0,06 91,76  0,72 8,24  0,72 83,65  1,29 16,35  1,29 

A105.3B2 86,08  0,12 13,92  0,12 73,97  0,19 26,03  0,19 91,66  0,20 8,34  0,20 83,47  0,36 16,53  0,36 

 

 

A 

   

B 

 

 

 

 A105.1 B1 A105.1 D A105.1 H 

 

Obr. 20 Mikrostruktura vměstků  A105.1 
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Tab. 5b Fázové složení vměstků 

Vzorek místo 

analýzy 

složení Ni Al S Zr O Mg 

A105.1 

B1 

A1 
[hm. %] 72,27 5,56 17,69 6,48   

[at. %] 61,63 10,32 24,49 3,56   

A2 
[hm. %] 73,70  26,30    

[at. %] 60,48  39,52    

A3 
[hm. %] 90,45 2,59 6,96    

[at. %] 83,11 5,18 11,71    

A105.1 

B1 

B1 
[hm. %] 47,06 13,28 7,03 4,42 26,27 1,94 

[at. %] 24,41 14,99 6,68 1,47 50,61 2,43 

B2 
[hm. %] 79,28 6,42 14,30    

[at. %] 66,38 11,69 21,93    

B3 
[hm. %] 92,71 7,29     

[at. %] 83,39 14,61     

A105.1 D 

A1 
[hm. %] 81,83 6,13 12,03    

[at. %] 69,82 11,39 18,80    

A2 
[hm. %] 92,94 7,06     

[at. %] 85,82 14,18     

A105.1 H 

A1 
[hm. %] 77,35 1,08 20,26  1,31  

[at. %] 63,60 1,94 30,50  3,96  

A2 
[hm. %] 89,59 7,73 2,69    

[at. %] 80,48 15,11 4,42    

A105.1 H 

B1 
[hm. %] 78,47 6,75 14,78    

[at. %] 65,27 12,22 22,51    

B2 
[hm. %] 50,21  25,77 24,02   

[at. %] 44,49  41,81 13,70   

 

 

 

 

 

 

 

Ob

r. 21 Mikrostruktura staženiny - A105.3B2, A105.1D 
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7. ZÁVĚR 

V této práci byla zhodnocena struktura a mikrostruktura slitin na bázi Ni3Al, které byly 

připraveny odstředivým litím. U vzorků byla pórovitost v rozmezí 0,3-0,5 %. Na vnitřní 

straně odlitků byla pórovitost výrazně vyšší. Toto zjištění odpovídá úrovni opracování. 

Vnitřní strana odlitků byla opracována na určitou tloušťku obrobku a tak zde bylo patrné 

množství děr a dutin pouhým okem. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější odlévat trubky o větší 

tloušťce, aby bylo možno obrobit dostatečně vnitřní i vnější stranu odlitku. Hodnoty 

mikrotvrdosti nevykazují výrazné rozdíly při stanovení v různých směrech a průměrná 

hodnota je v rozmezí 250 - 330 HV 0.05.   

Experimentálně připravená slitina obsahuje vyšší množství kyslíku a dusíku. Z toho 

vyplývá, že materiál je náchylný při styku se vzduchem pohlcovat vzdušný kyslík. U slitin by 

měly být provedeny zkoušky mechanických vlastností, aby bylo podchyceno, nakolik zvýšený 

obsah plynů ve slitinách ovlivňuje výsledné mechanické charakteristiky. 

U vzorků byl sledován a porovnán směr růstu zrna a jejich velikost. Vyskytují se zde 

místa s výraznou orientací zrn ve směru odvodu tepla. Dochází k prorůstání zrn přes celou 

tloušťku odlitku, ale vyskytují se zde i místa s rovnoosými zrny. Z toho vyplývá, že 

pravděpodobně bude muset být použito vhodné tepelné zpracování k homogenizaci lité 

struktury. 

U vybraných vzorků byla provedena fázová analýza skenovacím elektronovým 

mikroskopem. Bylo zjištěno, že licí struktura slitin se složením přibližně Ni24Al je tvořena 

fází Ni3Al, přičemž tmavé oblasti představují eutektikum vyloučených fází Ni3Al a tuhý 

roztok niklu (Ni). Ve struktuře se vyskytují staženiny a vměstky a to ve větší míře u vnitřního 

okraje trubek. Analyzované vměstky obsahují vždy nikl a většinou i hliník a síru. V některých 

částicích bylo zjištěno zirkonium, kyslík a hořčík. Vměstky mají velmi malé rozměry a je 

nutné je analyzovat metodou SEM při zvětšeních 20 000x a větším. 

Z práce vyplývá, že slitiny na bázi Ni3Al lze odlévat odstředivě. Struktura takto 

vyrobených trubek je vysoce strukturně nehomogenní a obsahuje vyšší podíl plynů. Výrobní 

postup je nutné zdokonalit a najít způsoby, jak vhodně ovlivnit strukturu např. legováním 

nebo vhodným tepelným zpracováním.  
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