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Anotace v českém jazyce: 

Tato práce se zabývá vyhodnocením strukturních charakteristik experimentálních slitin na 

bázi Ni3Al, které byly připraveny různými metodami. Stěžejní řešenou otázkou je možnost 

přípravy slitin na bázi Ni3Al v provozních podmínkách. V rámci experimentů byly ověřeny 

možnosti použití odlišných podmínek tavení a odlévání. U slitin bylo provedeno hodnocení 

strukturních charakteristik. Zrna v tyčích jsou jednoznačně orientována ve směru odvodu 

tepla a mnohdy dorůstají až do poloviny odlitku. Licí struktura slitin se složením přibližně 

Ni24Al je tvořena převážně fází Ni3Al. U slitin s nižším obsahem hliníku Ni22Al se jedná o 

vícefázovou strukturu, o fázi Ni3Al a tuhý roztok niklu (Ni). Dále bude ověřena možnost 

ovlivnění struktury vybranými legurami a také možnost ovlivnění velikosti zrna pomocí 

tepelného zpracování. 

 

Klíčová slova: slitiny na bázi Ni3Al, strukturní charakteristiky, velikost zrna, odlévání 

 

Anotation: 

The thesis concerns evaluation of structural characteristics of experimental alloys based on 

Ni3Al which were prepared by different methods. The main task was to prepare alloy based 

on Ni3Al in operating conditions. Various conditions of melting and casting were performed 

during experimental procedure. Structural characteristics were evaluated for each alloy. It was 

observed that grains in bars grow in the direction of heat extraction and very often receive the 

half of the casting. Cast structure of alloys with approximate Ni24Al composition mainly 

consists of Ni3Al phase. Alloys with lower aluminium Ni22Al show multi-phase structure, i. 

e. Ni3Al and solid solution of nickel. As a next step, possibilities of both structure 

modification by adding of chosen alloys and grain size affecting by means of heat treatment 

will be checked. 

 

Keyword: alloys based on Ni3Al, structural characteristics, grain size, casting 
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Seznam použitých symbolů, zkratek, veličin a jednotek  

symbol jednotka význam 

Ll2 - struktura Ni3Al 

Rp0,2  Mpa mez kluzu 

KPC - kubická mřížka plošně centrovaná 

KSC - 

kubická mřížka prostorově 

středěná 

γ´       - precipitáty Ni3Al 

- ppm částice na jeden milion  

∆H    kJ/mol tepelné zabarvení 

l μm mikrometr 

t °C  stupně Celsia 

T K stupně Kelvina 

VIL-O  - odstředivé lití 

VIL-G  - gravitační lití 

OES - optický emisní spektrometr 

HV  [1] mikrotvrdost podle Vickerse 

at.% [1] atomární procenta 

hm.% [1] hmotností procenta 
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1. Úvod 

Výzkumné práce v oblasti materiálů a technologií jsou pro svět velmi významnými 

pomocníky. Na jejich základě vznikají další studie a výzkumy, zejména výzkumy chemické a 

fyzikální, které přinášejí mnoho poznatků využitelných v praxi. Tyto výzkumy tak nacházejí 

široké uplatnění v průmyslu, konkrétně ve strojírenství a stavebnictví. Na jejich základě jsou 

vytvářeny nové výrobní postupy a technologie, nové metody výroby strojírenských 

komponent a mnoho dalšího. Posledních 25 let výzkumných prací v oblasti výzkumu 

materiálů a technologií, je většina pozorností zaměřena na intermetalické sloučeniny, které 

zatím ještě nejsou důkladně probádány a jejich vlastnosti a další informace o nich nejsou 

doposud kompletně stanoveny. Jejich význam je na základě soudobých výzkumů značný a 

předpokládá se, že v závislosti na stupni poznání o těchto látkách poroste i míra jejich 

praktického využití, která je považována za velmi značnou s rostoucím potenciálem 

v budoucnu. Nejvíce pozorností je intermetalickým sloučeninám věnováno zejména při vývoji 

materiálu ve Spojených státech Amerických, Německu a Japonsku. Avšak také v České 

republice je intermetalickým sloučeninám věnována velká pozornost, která se zaměřuje 

hlavně na zkoumání struktury a vlastností těchto materiálů. 

Intermetalické sloučeniny jsou různými autory definovány rozdílně. Surhone označuje 

jako intermetalické sloučeniny intermetalické fáze vzniklé kombinací různých kovů s velmi 

rozmanitou škálou forem. Skutečnost značného množství forem struktur intermetalických 

sloučenin vede k enormně vysokému počtu zástupců dané třídy materiálů. Tyto materiály jsou 

navíc velmi zajímavé, a to zejména z hlediska fyzikálně metalurgického a díky jejich 

schopnosti vydržet v extrémně náročných prostředích [1]. 

Jiná definice intermetalických sloučenin poukazuje na skutečnost, že intermetalika jsou 

sloučeniny kovů, jejichž krystalická struktura je jiná než struktura kovů výchozích, a které 

mají unikátní schopnost tvořit uspořádané tuhé roztoky. Tuto definici intermetalických 

materiálů nacházíme zejména u autorů Schulze [2] a Girgise [3].  

Další definice, tentokrát podle Kratochvíla, který říká, že ze strukturního hlediska se jedná 

o tuhé roztoky nebo sloučeniny, ve kterých jsou jednotlivé atomy pod teplotou Tc uspořádany 

na dlouhou vzdálenost. Většinou existují v úzkém rozmezí koncentrací kolem jednoduchých 

stechiometrických složení [4]. 

Ve své práci se zabývám hlavně intermetalickou sloučeninou Ni3Al, jejími vlastnostmi, 

ale taky oblastmi, kde se tato intermetalická sloučenina využívá a možnými technologiemi 

přípravy této sloučeniny. 
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2.  Intermetalická sloučenina Ni3Al 

Intermetalická sloučenina na bázi Ni3Al má uspořádanou strukturu Ll2, která vzniká při 

teplotě 1395 °C. Elementární buňka této sloučeniny je tvořena 4 atomy, přičemž Ni má 3 

atomy a Al jeden atom, který je umístěn v rohu základní mřížky (obr. 1) [5].  

Tyto sloučeniny jsou zajímavé třeba tím, že mají atypickou závislost meze kluzu na 

teplotě, přičemž mez kluzu zaznamenává své maximum při cca 900 K, jak to dokumentuje 

obr. 2 [6]. 

Monokrystaly Ni3Al jsou tvárné, ale v polykrystalické formě Ni3Al vykazuje za normální 

teploty vysokou křehkost. Tato křehkost souvisí s vlastnostmi hranic zrn. Jenže v poslední 

době bylo dokázáno, že na tuto křehkost mají vliv i vlastnosti vnějšího prostředí. Např. 

polykrystalická slitina Ni3Al je náchylná ke zkřehnutí při zkoušení za normální teploty. 

Dalším faktorem, který řídí vznik interkrystalického porušení, je snížení koheze na hranicích 

zrn související s vysokou energií uspořádání a s velkým rozdílem v elektronegativitě a počtem 

valenčních elektronů mezi atomy Ni a Al [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Mřížka Ni3Al [7] 
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Obr. 2 Závislost Rp0,2 na teplotě [6] 

 

2.1. Diagram hliník-nikl      

Zájem o fázový diagram Ni – Al, především jeho část bohatou na nikl, vychází 

z principiálních poznatků o niklových superslitinách. Tato část diagramu Ni – Al se stala 

předmětem výzkumu zaměřeného na vývoj uspořádaných slitin jako nových typů materiálů 

určených pro práci za vysokých teplot [8]. 

Nikl jako minoritní složka některých slitin zajišťuje vysokou pevnost materiálu za 

zvýšených teplot. Je přidáván do hliníku současně se železem za účelem zvětšení korozní 

odolnosti vůči vysokotlakým parám. Značný zájem je o jednosměrně tuhnoucí eutektikum  

Al-NiAl3 jako o kompozitní materiál pro vysokoteplotní aplikace [9]. 

Fázový diagram systému Al-Ni (obr. 3) se skládá ze dvou KPC tuhých roztoků (Al) a (Ni) 

a několika intermetalických fází AlNi3, AlNi, Al3Ni2, Al3Ni a Al3Ni5. Rozpustnost Ni v tuhém 

roztoku (Al) je velmi omezená a s poklesem teploty dochází ke snížení rozpustnosti z 0,11 

at.% Ni při eutektické teplotě na 0,01 at.% Ni při 500 °C. Rozpustnost niklu v tuhém roztoku 

(Al) - křivka solvu- má: 0,023 at.% (0,05 hm.%) Ni při 640 °C, 0,013 at.% (0,028 hm.%) Ni 

při 600 °C, 0,003 at.% (0,006 hm.%) Ni při 500 °C, 0,0045 až 0,00923 at.% Ni při 560 °C. Při 

řízené směrové krystalizaci eutektika na straně Al může docházet k tvorbě vláken NiAl3 

uspořádaných ve směru růstu, přičemž vzdálenost mezi vlákny závisí na rychlosti krystalizace 

[9]. 
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V tuhém roztoku Ni se rozpouští hliník až do maxima 21,2 at.% Al při eutektické teplotě  

1360 °C. V přesyceném roztoku (Ni) vznikají první precipitáty Ni3Al (γ´ ) typu Ll2 koherentní 

s KPC matricí. NiAl3 má mřížku kosočtverečnou (ortorombickou) a hustotu 3950 kg/m
3
, 

Ni2Al3 je hexagonální, NiAl je KSC a NiAl3 je KPC [9]. 

 

 

Obr. 3 Fázový diagram systému Al-nikl [9] 

 

Aktualizovaný fázový diagram Al – Ni na obr.4, ve kterém se zkoumala dvoufázová 

oblast AlNi + AlNi3 pomocí analýzy EDX (mikrosonda), TEM, DTA, metalografie a 

Knudsenovy efuzní hmotnostní spektrometrie u vybraných slitin při různých teplotách za 

rovnovážných podmínek. Podle původních představ probíhala reakce vzniku fáze Ni3Al ve 

dvou stupních, nejprve peritekticky reakcí L + NiAl při 1362 °C a následně eutektickou reakcí 

při teplotě 1360 °C (obr. 3). Podle nejnovějších výsledků jsou reakce v opačném pořadí a 

rovněž teploty jsou poněkud nižší – viz detail na obr. 4 [9]. 
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Rychlé ochlazování (10
5
 až 10

8
 K/s) taveniny bohaté na Al vede ke zvětšení rozpustnosti 

niklu v tuhém roztoku Al z 0,1 at.% Ni až na 7,7 at.% Ni. Tvrdost výsledného přesyceného 

tuhého roztoku závisí na chemickém složení (roste s obsahem Ni) a slitina se stává nestabilní 

po žíhání při 150 °C. Ochlazování z plynné fáze zvýšilo metastabilní rozpustnost Ni v tuhém 

roztoku (Al) až na 20,9 at.% Ni. Byla zjištěna nestabilita naprašovaného přesyceného tuhého 

roztoku Al-Ni po vyžíhání při teplotách 300 až 400 °C s tvorbou struktury (Al) + Al3Ni [9]. 

Ochlazování Ni-bohaté fáze NiAl (~64 at.% Ni) z vysokých teplot (1200 °C) vede 

k vzniku uspořádané tetragonální plošně centrované struktury ve formě martenzitu. 

Martenzitická transformace v AlNi dává určité předpoklady pro využití tvarové paměti: 

transformace je termoelastická, původní a nová martenzitická fáze jsou uspořádané a 

martenzit tvoří vnitřní dvojčata [9].  

 

Tab. 1 Význačné body a reakce v systému Al-Ni: [9] 

Reakce Složení  

[at.% Ni] 

Teplota 

[°C] 

Typ reakce 

L ↔ Al3Ni+ (Al) 2,7 25 0,01 639,9 Eutektická 

L + Al3Ni2 ↔ Al3Ni 15 36,8 25 854 Peritektická 

L + AlNi ↔ Al3Ni2 26,9 42 <40 1133 Peritektická 

L ↔ AlNi   50   1638 Kongruentní 

AlNi + AlNi3 ↔ Al3Ni5 60,5 73 66 »700 Peritektoidní 

L ↔ AlNi + AlNi3 73,9 70 74,9 1360 Eutektická 

L + (Ni) ↔ AlNi3 74,2 77,6 75 1362 Peritektická 
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Obr. 4 Detail fázového diagramu Al-nikl v oblasti tvorby fáze AlNi3 [9]. 

 

3. Základní vlastnosti 

Základní vlastnosti jsou údaje, kterými je konkrétní materiál popisován a dle kterých je 

snadno identifikovatelný.  

 

3.1. Fyzikální vlastnosti 

Základní fyzikální vlastnosti jako je hustota, teplota tání a typ krystalické struktury jsou 

uvedeny v následující jednoduché tabulce. 

 

Tab. 2 Základní fyzikální vlastnosti Ni3Al 

Hustota 7,5∙10
3 
[kg∙m

3
] [1]

 

Teplota tání Cca 1362 ˚C [10] 

Typ krystalické struktury Ll2 [1] 

 

Ni3Al je intermetalická sloučenina s vlastnostmi podobnými jako mají kovové                   

a keramické materiály. Má uspořádanou strukturu, která vykazuje vynikající vlastnosti za 
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zvýšených teplot, a tyto vlastnosti jsou způsobeny tím, že dochází ke snížení pohyblivosti 

dislokací a difúzních procesu za těchto teplot [1]. Uspořádanost si udržuje až do teplot 

blízkých teplotě tání a tato uspořádanost je uváděna jako příčina vysoké křehkosti v litém 

stavu [5]. 

Mezi hlavní přednosti Ni3Al patří, že pevnostní vlastnosti rostou s rostoucí teplotou asi do 

700 °C, i když s dalším vzrůstem teploty již také klesají. Díky této vlastnosti se řadí mezi 

materiály, kterým je v posledních letech věnovaná vysoká pozornost [5]. 

Ni3Al je také odolné vůči oxidačním jevům okolí. Tato jeho vlastnost je velmi důležitá pro 

jeho praktické využití, a to zejména ve strojírenství a dalším průmyslu, kde se využívá 

tenkého nánosu.Ni3Al jako ochrany před oxidací kovových materiálů. Tento jev funguje na 

základě oxidace tenké vrchní vrstvy Ni3Al, která přilne k povrchu a vytvoří oxidický film 

zabraňující dalšímu oxidování materiálů [10]. 

Intermetalické sloučeniny Ni3Al vykazují značnou rozpustnost příměsí, pevnost Ni3Al je 

srovnatelná s klasickými superslitinami, jenže jejich hustota je o 10% nižší. Mez kluzu pro 

polykrystalické stechiometrické Ni3Al je nízká, pohybuje se od 50 MPa při -204 °C až po 70-

80 MPa při pokojové teplotě, pro naši potřebu představující 25 °C. Další významnou 

vlastností je anomální růst meze kluzu s teplotou až do kritické teploty (600-800 °C pro 

polykrystalické Ni3Al). Zatím nejlepší objasnění anomální teploty závislosti meze kluzu u 

Ni3Al podává teorie založená na kombinaci primárně oktaedrického, kubického příčného a 

primárně kubického skluzu s rostoucí teplotou. Všechny substituční prvky, s výjimkou Cr, 

zvyšují mez kluzu, avšak v některých případech je vlivem příměsí snížena kritická teplota [6]. 

Shrnutím fyzikálních vlastností je nutno podotknout, že Ni3Al je unikátní v tom, že má 

vysokou tepelnou vodivost v kombinaci s vysokou pevností při vysokých teplotách. Tyto 

vlastností s kombinací s vysokou pevností a nízkou hustotou jsou ideální pro speciální 

aplikace, jakou jsou nátěry lopatek plynových turbín a tryskových motorů [1]. Důležitá 

vlastnost, jako je vysokoteplotní pevnost a vynikající odolnost proti oxidaci těchto materiálů 

umožní zvýšení provozní teploty v mnoha průmyslových procesech, což se projeví 

dramatickým zlepšením energetické účinnosti a tepelným snížením doby zdržení reaktantů    

na kritické teplotě [11]. 

Mezi nevýhodné vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al patří malá kohezní pevnost 

hranic zrn, která je závislá na koncentraci příměsí, což se projevuje hlavně v litém stavu. 

Polykrystaly Ni3Al se snadno porušují interkrystalickým lomem, zatímco monokrystaly jsou 

tvárné [5]. 
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3.2. Mechanické vlastnosti 

Na mechanické vlastnosti slitin na bázi Ni3Al má velký vliv chemické složení. Např. 

obsah hliníku má vliv na mez kluzu, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo pro 26,5 at.% Al,  

(obr.5) [5].  

Jak je vidět z obrázku 5, mez kluzu Ni3Al roste až do teplot 600 až 700 °C, a pak klesá se 

zvětšující se teplotou zkoušení [8]. 

Tímto chováním se intermetalická sloučenina Ni3Al výrazně liší od konvenčních 

materiálů, u kterých platí, že s rostoucí teplotou dochází k poklesu meze kluzu [8].  

 

 

Obr. 5 Vliv obsahu Al na Rp v závislosti na teplotě zkoušení [8] 

 

Tažnost Ni3Al závisí na velikosti zrna, tvaru zrna, charakteru hranic zrn a dalších 

parametrech. Tažnost Ni3Al v závislosti na obsahu Al roste se snižujícím se obsahem Al. 

Nejvyšší hodnota prodloužení je pro slitinu obsahující 23 at. % a s blížícím se obsahem Al ke 

stechiometrickému složení dochází k poklesu prodloužení při tahových zkouškách za 

pokojové teploty. Slitiny s obsahem Al nad 25 at. % nevykazují při pokojové teplotě skoro 

žádné prodloužení (obr. 6) [5]. 
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Tažnost tedy může být ovlivněna jak za pokojových teplot, ale i za zvýšených teplot. 

Příkladem nízké tažnosti za zvýšených teplot je zkřehnutí působením kyslíku, což může 

způsobit i křehké porušení Ni3Al za těchto teplot. Tato křehkost způsobená kyslíkem byla 

řešena studiem chování Ni3Al v oxidační atmosféře. Výsledky těchto studií ukázaly, že 

problém křehkosti se dá omezit následujícími opatřeními [8]: 

● kontrolou kvality povrchu 

● kontrolou tvaru hranic zrn 

● kontrolou chemického složení 

Přičemž kontrola stavu povrchu je nejjednodušší způsob jak omezit vzniku zkřehnutí 

vzniklého reakci materiálu s prostředím [8]. 

Jak je vidět z obrázku 5, mez kluzu Ni3Al roste až do teplot 600 až 700 °C, a pak klesá se 

zvětšující se teplotou zkoušení [8]. 

 

 

Obr. 6 prodloužení při pokojové teplotě v závislosti na obsahu Al [5] 
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3.3. Chemické vlastnosti 

Vlastnosti intermetalických materiálů na bázi Ni3Al lze měnit zásahem do jejich vnitřní 

struktury či jinými úpravami. Asi nejvýznamnější modifikací vlastností je tzv. legování, 

kterým se dá dosáhnout podstatných změn ve vlastnostech. Legováním se přidává malé 

množství bóru k Ni3Al, tím docílíme, že tažnost vzroste při pokojové teplotě z 2 % na 50 %. 

Tak se výrazným způsobem zvýší pevnost těchto slitin [10]. 

Následující tabulka shrnuje chemické složení slitin na bázi Ni3Al vhodných pro komerční 

využití. 

 

Tab. 3 Složení slitin na bázi Ni3Al [12] 

slitina 

  

obsah prvků [hm. %] 

Al Cr Fe Zr Mo B Ni 

IC-50 11,3     0,6   0,02 zbytek 

IC-218 8,5 7,8   0,8   0,02 zbytek 

IC-218Zr 8,7 8,1   0,2   0,02 zbytek 

IC-221 8,5 7,8   1,7   0,02 zbytek 

IC-357 9,54 6,95 11,2 0,35 1,28 0,02 zbytek 

 

Aby byly slitiny kvalitní, tak je nezbytné, aby splňovaly určité požadavky. Mezi tyto 

požadavky patří, že slitiny na bázi Ni3Al musí být odolné vůči oxidačním a nauhličovacím 

prostředím, a to při teplotách do 1100 ˚C, dále pak vysokou pevnost [10]. 

4. Technologie přípravy Ni3Al 

Problematika přípravy intermetalických sloučenin velmi často souvisí s charakterem 

základních složek, především se to týká jejich reaktivity ve vztahu k materiálům tavících 

kelímků nebo plynných složek pracovní atmosféry [8]. 

Slitiny na bázi Ni3Al se mohou připravovat jak tvářecími, tak i odlévacími způsoby, ale i 

metodami jako jsou prášková metalurgie, reakční slinování a rychlá solidifikace.  

Každá z uvedených metod má i svá omezení. Například způsoby odlévání a následné 

tepelné zpracování neumožňuje řídit velikost zrna, tvorbu staženin a další parametry tohoto 

materiálu [5]. 
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4.1. Tavení a odlévání 

Bylo zjištěno, že slitina na bázi Ni3Al, která má následující složení Al (14-18), Cr (6-9), 

Mo (0-4), Zr a Hf (0,1-1), B (0,1-0,2) at. % může být přetavována pomocí indukčního tavení, 

které je prováděno na vzduchu, nebo také obloukovým přetavováním prováděné v inertním 

plynu, popřípadě můžeme tuto slitinu tavit ve vakuu tzv. elektronovým tavením. Tavené 

slitiny mohou vytvářet ochrannou vrstvu Al2O3, což je zapříčiněno vysokým obsahem hliníku. 

Tato ochranná vrstva snižuje obsah kyslíku ve slitinách, které jsou taveny na vzduchu na 50 

ppm. Pro tavení a odlévání se používají keramické kelímky (Al2O3, ZrO2, CaO) a grafit. 

Kvalitu taveného ingotu, který většinou obsahuje i licí vady v podobě staženin a ředin, lze 

zlepšit jeho přetavením např. elektrostruskovým tavením, obloukovým přetavováním ve 

vakuu nebo inertní atmosféře. Přetavováním se zvýší povrchová kvalita, velikost, tvar a 

rozložení zrn a také čistota ingotu [8]. 

 

4.2. Prášková metalurgie 

Prášková metalurgie je výhodná hlavně z hlediska úspory energie, nižší ceny a také při 

snižování nebo dokonce odstranění stupně tváření pro dosažení hotového výrobku. Jenže i 

prášková metalurgie má své záporné stránky. Jsou zde dva hlavní problémy: jedná se o 

pórovitost a nečistoty, které bohužel vznikají užitím této technologie.  

Mezi procesy, kterými se může připravovat intermetalická sloučenina Ni3Al patří např. 

spalovací syntéza nebo také reakční slinování [8]. 

 

4.2.1. Spalovací syntéza 

Tento proces je založen na přípravě práškové směsí přesného složení, kdy dochází využití 

silně exotermické reakce mezi práškovými složkami. 

Pokud je výlisek zahříván v peci a k reakci dochází současně v celém výlisku, tak tomuto 

procesu se říká reakční slinování [8]. 

 

4.2.2. Reakční slinování 

Při tomto procesu se využívá tepla uvolněného při exotermické reakci 3Ni + Al. Na 

přehled tepelného zabarvení jednotlivých reakcí poukazuje následující tab. č. 4 [8]. 
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Tab. 4 Tepelné zabarvení ∆H reakcí mezi Ni a Al při reakčním slinování 

reakce 
∆H ∆H/∆Hf (Ni3Al) 

kJ/mol - 

3Ni + Al → (1/3)Al3Ni + (8/3)Ni -52 0,32 

3Ni + Al → (1/3)Al3Ni2+(7/3)Ni -98 0,6 

3Ni + Al → NiAl + 2Ni -124 0,77 

3Ni + Al → Ni3Al -162 1 

Pozn.: ∆Hf je tepelné zabarvení reakce při vzniku Ni3Al 

 

4.3. Rychlá solidifikace 

Využívá se k přípravě kovových skel a také se dá použít na výrobu krystalických látek, u 

kterých při krystalizaci dochází k těmto jevům: 

● oblast existence tuhého roztoku se rozšíří, dojde k posunutí mezní rozpustnosti, aniž by 

docházelo k vylučování specifických fází, 

● zjemnění vyloučených precipitátů, 

● k vzniku mikrokrystalické struktury, která dochází při kritické rychlosti ochlazování a je 

charakterizována vznikem ultrajemných zrn, které jsou menší než 1 μm, 

● k vzniku metastabilních fází, z důvodu potlačení difúzních procesů při rychlé 

solidifikaci, 

● mezním případem je pak vznik kovových skel při rychlosti ochlazování nad určitou 

úrovní (obvykle 10
6
 K/s). 

Z důvodu rychlého ochlazení taveniny se většinou používá kovové ochlazovací prostředí 

[8]. 

 

5. Použití materialů na bázi Ni3Al 

Využití slitin na bázi Ni3Al je velmi rozmanité a stále se rozšiřuje v závislosti na 

pokračujícím výzkumu a rozšiřování znalostí o těchto materiálech. Slitiny jsou využívány 

například jako ohřívací prostředek, kdy dochází k velmi silně exotermické reakci při vzniku 

Ni3Al. Tyto slitiny se také mohou používat jako součástí pecí pro tepelné zpracování 

automobilových součástek. Zde se využívá vlastnosti, že slitiny na bázi Ni3Al jsou odolné 

vůči nauhličovací atmosféře. Využívají se také ve válcích v žíhacích pecích pro ocelové 

desky. Dále jako válečky v ohřívacích pecích na ohřev ocelových bram (obr. 7), u kterých 
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díky vysoké odolnosti proti vysokoteplotní oxidaci není nutno válečky chladit, a tím můžeme 

uspořit energii a životnost se dá prodloužit až na čtyřnásobek původní životnosti. Jejich velké 

tepelné odolnosti je také využíváno ve výrobě forem pro tlakové lití a kokily v přípravě 

kovových skel. Jsou také součástmi dieselových motorů, kde zastávají funkcí pístu, ventilů a 

turbokompresorů., které lze vyrábět ze slitiny IC-221M, z této slitiny se také vyrábějí i 

odstředivě lité trubky (obr. 8). Tento materiál má delší životnost a nižší výrobní náklady. Mají 

využití i v leteckém průmyslu. Zde se využívají jako speciální součástky, zejména lopatky 

turbín pro proudové motory, které mají vyšší pevnost a odolnost vůči creepu za teplot nad 

1000 °C v oxidační atmosféře. Ze slitin na bázi Ni3Al  jsou také matrice pro lisování 

permanentních magnetických slitin za vysokých teplot. Nesmím zapomenout také na využití 

Ni3Al jako matrice pro kompozity s boridovými, karbidickými, oxidickými nebo uhlíkovými 

částicemi nebo vlákny, tedy pro výrobu řezných nástrojů [1]. 

 

 

Obr. 7 Válečky do ohřívacích pecí  ze slitin na bázi Ni3Al [13] 

 

Obr. 8 Odstředivě lité trubky ze slitiny IC-221M [14] 
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6. Srovnání slitin na bázi Ni3Al se superslitinami: 

 Při porovnávání slitin na bázi Ni3Al se superslitinami bylo zjištěno, že slitiny na bázi 

Ni3Al mají [12]: 

● lepší mechanické vlastnosti (mez kluzu a tvařitelnost, zejména za vysokých teplot) 

● vyšší odolnost proti únavě materiálů – tato odolnost je vyšší při teplotách do 500 °C  

● odolnost vůči creepu mezi slitinami na bázni Ni3Al a většinou superslitin je přibližně 

stejná, avšak slitiny na bázi Ni3Al tuto odolnost mají nižší v porovnání s monokrystalickou Ni 

superslitinou, která se používá pro lopatky turbín tryskových motorů. 

 

7. Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení strukturních charakteristik experimentálních 

slitin na bázi Ni3Al, které byly připraveny různými metodami. Stěžejní řešenou otázkou je 

možnost přípravy slitin na bázi Ni3Al v provozních podmínkách. Nutné je ověření možnosti 

použití odlišných podmínek tavení a odlévání a provést hodnocení získaných strukturních 

charakteristik různě připravených slitin: 

 možnost tavení na vzduchu – stanovení obsahů kyslíku a dusíku ve slitinách 

 možnost odlévání do různých typů kokil – ovlivněn struktury 

 ověření chemického složení připravených slitin 

 ovlivnění strukturních charakteristik - pórovitost, mikrotvrdost, velikost zrna, … 

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

dalších slitin na bázi Ni3Al. 
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8. Experimentální část 

8.1 Příprava zkušebních vzorků 

Experimentální vzorky byly odlity dvěma různými metodami. Vzorky byly připraveny 

metodou vakuového indukčního lití. Tavení bylo prováděno pod různými atmosférami a do 

různých kokil tak, aby bylo možno vyhodnotit vliv atmosféry na určité vlastnosti odlitků. 

Odlitky č. A01-A16 byly odlity gravitačně do grafitové nebo kovové kokily (VIL-G). Vzorky 

č. A50-A52 byly odlity odstředivě (VIL-O) do grafitové kokily. Souhrn provedených taveb je 

uveden v tab. 5. 

 

Tab. 5 Souhrn provedených taveb, zkušebních vzorků 

Odlitky č. Označení 

vzorků 

Slitina Tavení Lití Kokila Způsob 

tavení a 

odlévání 

A01/02 A01.1 Ni24Al vakuum argon grafitová VIL-G 

A03/04 A03.1 Ni22Al vakuum argon grafitová VIL-G 

A05/06 A05.1 Ni24Al vzduch+Ar argon grafitová VIL-G 

A07/08 A07.1 Ni22Al vzduch+Ar argon grafitová VIL-G 

A09/10 A09.1 Ni24Al vzduch vzduch kovová+nátěr VIL-G 

A11/12 A11.1 Ni22Al vzduch+Ar argon kovová+nátěr VIL-G 

A13/14 A13.1 Ni24Al vakuum argon kovová VIL-G 

A15/16 A15.1 Ni22Al vakuum argon kovová VIL-G 

A50 A50 Ni24Al vakuum argon grafitová VIL-O 

A51 A51 Ni24Al vakuum argon grafitová VIL-O 

A52 A52 Ni24Al vakuum argon grafitová VIL-O 

 

Odlitky byly nařezány na frikční kotoučové pile v příčném a podélném směru. Část 

vzorků byla použita pro přípravu metalografických výbrusů a část na další analýzy. Pro 

hodnocení byly použity vybrané experimentální vzorky ze všech provedených laboratorních i 

modelových zkoušek.  

 

8.2 Stanovení chemického složení a obsahu plynů 

Chemická analýza byla prováděna optickou emisní spektrofotometrií. Analýzy byly 

provedeny na čistém a vybroušeném povrchu odlitků. Ke stanovení chemického složení byl 

použit optický emisní spektrometr SPECTROMAX. Měření bylo provedeno vícenásobně a to 

z různých přesně definovaných míst vzorku. Jako výsledné obsahy prvků jsou použity 

průměrné hodnoty v hmotnostních procentech. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Tab. 6 Analýza složení OES 

Vzorky č. Slitina Nominální složení Analýza OES 

w (Al) 

[hm.%] 

w (Ni) 

[hm.%] 

w (Al) 

[hm.%] 

w (Ni) 

[hm.%] 

A01.1 Ni24Al 12,67 87,33 12,40 87,50 

A03.1 Ni22Al 11,47 88,53 11,37 88,50 

A05.1 Ni24Al 12,67 87,33 12,40 87,40 

A07.1 Ni22Al 11,47 88,53 11,40 88,40 

A09.1 Ni24Al 12,67 87,33 12,42 87,40 

A11.1 Ni22Al 11,47 88,53 11,49 88,40 

A13.1 Ni24Al 12,67 87,33 12,58 87,30 

A15.1 Ni22Al 11,47 88,53 11,44 88,40 

A50 Ni24Al 12,67 87,33 12,76 87,09 

A51 Ni24Al 12,67 87,33 12,64 87,22 

A52 Ni24Al 12,67 87,33 12,51 87,36 

 

Velká pozornost byla věnována vlivu atmosféry při tavení a lití. Byly stanoveny obsahy 

kyslíku a dusíku v odlitcích (tab. 6a). Stanovení obsahu kyslíku a dusíku bylo provedeno 

v laboratořích VÚHŽ Dobrá. S ohledem na vyšší obsah plynů byl zvětšen objem 

analyzovaných vzorků tak, aby jednotlivé vzorky vážily přibližně 0,5 g. Jako výsledná 

hodnota byl použit průměr z naměřených hodnot (tab. 6a). Ze stanovených obsahů plynů 

(kyslíku a dusíku) vyplývá, že materiál je náchylný při styku se vzduchem pohlcovat vzdušný 

kyslík. Vyšší obsahy vzdušného kyslíku a dusíku byly zjištěny u všech typů slitin tavených a 

odlévaných na vzduchu. 

 

Tab. 6a Stanovené obsahy kyslíku a dusíku 

Označení 

odlitků 

Slitina obsah 

kyslíku 

[ppm] 

obsah 

dusíku 

[ppm] 

Tavení Lití Kokila 

A02.1 Ni24Al 67 4 vakuum argon grafitová 

A04.1 Ni22Al 94 7 vakuum argon grafitová 

A06.1 Ni24Al 162 12 vzduch+Ar argon grafitová 

A08.1 Ni22Al 141 11 vzduch+Ar argon grafitová 

A10.1 Ni24Al 170 13 vzduch vzduch kovová+nátěr 

A12.1 Ni22Al 240 8 vzduch+Ar argon kovová+nátěr 

A14.1 Ni24Al   vakuum argon kovová 

A16.1 Ni22Al   vakuum argon kovová 
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8.3 Příprava metalografických výbrusů 

Vzorky na metalografické pozorování byly připraveny broušením a leštěním. Všechny 

byly jemně přebroušeny na suché brusce. Dále byly vzorky broušeny postupně „na mokro“ na 

brusných papírech o různé zrnitosti. Na jednotlivých brusných kotoučích pod tekoucí vodou 

byly vzorky broušeny na přístroji APX 020 při 250 – 300 otáčkách za min. Postupně byla 

snižována zrnitost brusných papírů od nejhrubšího až po nejjemnější (P60, P80, P220, P400, 

P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000). Při změně brusných kotoučů byly vždy broušené 

vzorky opláchnuty pod tekoucí vodou. Vzorky byly dále leštěny ručně na jemné textilní 

tkanině s abrazivním roztokem Al2O3  (0,3 μm). Rychlost otáčení při leštění byla 150 až 180 

otáček za min. 

Pro pozorování a zdokumentování struktury byly vzorky naleptány v leptadle o složení 2 g 

CuCl2·2H2O, 40 ml HCl a 80 ml lihu. Vzorky byly leptány přibližně po dobu 1 min. V 

případě nedostatečného naleptání a narušení vyleštěného povrchu byl celý proces leptání 

opakován. Po zdokumentování mikrostruktury byl vzorek naleptán výrazněji a zhotoveny 

snímky makrostruktury. U vzorků byl sledován a porovnán směr růstu zrna a jejich velikost. 

Seznam vzorků je uveden v tab. 5. 

 

8.4 Hodnocení strukturních charakteristik, pórovitosti a mikrotvrdosti 

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

byl vždy na měření pórovitosti použit příčný a podélný řez. 

Pórovitost byla stanovena pomocí obrazové analýzy na metalografickém mikroskopu  

GX51. Všechna měření byla provedena pro každý vzorek z 10 různých míst. Celková plocha, 

kde byla měřena pórovitost na jednom vzorku, měla celkový obsah plochy 15 354 630 μm
2
. 

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.  V tabulce 

7 jsou uvedeny průměrné hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti vzorků. 
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Tab. 7 Průměrné hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti 

Číslo 

vzorku 

Směr Atmosféra 

 - tavení 

Atmosféra 

– lití 

Mikrotvrdost Pórovitost 

  HV 0.05 [%] 

A01.1L podélný 
vakuum argon 

276  10 0,18  0,14 

A01.1T příčný 303  25 0,12  0,11 

A03.1L podélný 
vakuum argon 

300  11 0,20  0,22 

A03.1T příčný 301  12 0,25  0,21 

A05.1L podélný 
vzduch+Ar argon 

299  14 0,05  0,03 

A05.1T příčný 310  59 0,09  0,04 

A07.1L podélný 
vzduch+Ar argon 

282  9 0,19  0,15 

A07.1T příčný 287  11 0,19  0,34 

A09.1L podélný 
vzduch vzduch 

287  20 0,14  0,09 

A09.1T příčný 274  23 0,13  0,17 

A11.1L podélný 
vzduch+Ar vzduch 

301  47 0,25  0,21 

A11.1T příčný 308  13 0,13  0,11 

A13.1L podélný 
vakuum argon 

306  24 0,09  0,21 

A13.1T příčný 300  21 0,05  0,04 

A15.1L podélný 
vakuum argon 

309  13 0,13  0,11 

A15.1T příčný 300  15 0,08  0,12 

A51B podélný vakuum argon 303  75 0,47  0,85 

A51S příčný   

A52B podélný vakuum argon 327  47 0,81  1,07 

A52S příčný   

 

Výsledky pórovitosti a mikrotvrdosti pro dosud prověřené vzorky nevykazují výrazné 

rozdíly. Ani u vzorků tavených na vzduchu nedošlo k výraznému nárůstu pórovitosti ani 

k významnému snížení mikrotvrdosti. Toto zjištění je příznivé, neboť působení vzdušné 

atmosféry výrazně nezhorší kvalitu odlitku.  

 

U vzorků A01 – A15 byla stanovena průměrná délka a šířka zrna. Zrna v tyčích jsou 

jednoznačně orientována ve směru odvodu tepla a mnohdy dorůstají až do poloviny odlitku. 

Velikost zrn pak přibližně odpovídá poloměru odlévaného vzorku. Délka zrn je průměrně 3-4 

mm. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 8. Při odlévání do různých typů kokil (grafitová/kovová) 

bylo předpokládáno, že dojde k výraznějším odchylkám ve tvaru zrna. Při použití kovové 

kokily je intenzivnější odvod tepla při tuhnutí odlitku. Tento předpoklad při srovnání 

získaných struktur nelze jednoznačně potvrdit. 
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Tab. 8 Velikost zrn odlitků 

Číslo vzorku Směr řezu Šířka zrna d Délka zrna l 

  [mm] [mm] 

A01.1L podélný 0,85 ± 0,28 2,57 ± 0,86 

A01.1T příčný 1,22 ± 0,37 2,63 ± 1,11 

A03.1L podélný 0,73 ± 0,75 2,88 ± 1,15 

A03.1T příčný 0,51 ± 0,06 3,06 ± 1,06 

A05.1L podélný 0,91 ± 0,14 3,58 ± 1,32 

A05.1T příčný 1,82 ± 0,50 3,23 ± 1,13 

A07.1L podélný 0,44 ± 0,53 3,41 ± 1,15 

A07.1T příčný 0,64 ± 0,12 3,86 ± 0,81 

A09.1L podélný 0,95 ± 0,16 3,78 ± 1,26 

A09.1T příčný 0,83 ± 0,06 3,78 ± 0,75 

A11.1L podélný 0,46 ± 0,07 3,93 ± 1,18 

A11.1T příčný 0,49 ± 0,11 3,37 ± 1,10 

A13.1L podélný 0,54 ± 0,12 4,06 ± 0,85 

A13.1T příčný 1,43 ± 0,38 4,22 ± 0,96 

A15.1L podélný 0,37 ± 0,05 1,53 ± 0,73 

A15.1T příčný 0,72 ± 0,10 1,89 ± 1,15 

 

Na obrázcích 9-18 jsou odlitky, mikrostruktury a makrostruktury vzorků. Vzorky na 

obr. 9-16 jsou odlity gravitačně (VIL-G), vzorky na obr. 17 a 18 jsou odlity odstředivě (VIL-

O). Licí struktura slitin se složením přibližně Ni24Al je tvořena fází Ni3Al, přičemž tmavé 

oblasti představují eutektikum vyloučených fází NiAl a Ni3Al. U slitin s nižším obsahem 

hliníku Ni22Al se také jedná o vícefázovou strukturu, o fázi Ni3Al a tuhý roztok niklu (Ni). 
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Vzorek A01.1 - Ni24Al, vakuum/Ar/grafit, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A01.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A03.1 - Ni22Al, vakuum/Ar/grafit, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A03.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A05.1 - Ni24Al, vzduch+Ar/Ar/grafit, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A05.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A07.1 - Ni22Al, vzduch+Ar/Ar/grafit, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A07.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A09.1 - Ni24Al, vzduch/vzduch/kov, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A09.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A11.1 - Ni22Al, vzduch+Ar/Ar/kov, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A11.1 

5 mm 5 mm 



35 
 

Vzorek A13.1 - Ni24Al, vakuum/Ar/kov, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A13.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A15.1 - Ni22Al, vakuum/Ar/kov, VIL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

 

Příčný řez     Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A15.1 

5 mm 5 mm 
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Vzorek A51 - Ni24Al, vakuum/Ar/kov, OL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A51B  

10 mm 
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Vzorek A52 - Ni24Al, vakuum/Ar/kov, OL VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčný řez 

 

Podélný řez 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Mikrostruktura a makrostruktura vzorku A52B  

10 mm 
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Závěr 

Výsledky pórovitosti a mikrotvrdosti pro dosud prověřené vzorky nevykazují výrazné 

rozdíly. Ani u vzorků ve tvaru prstů tavených na vzduchu nedošlo k výraznému nárůstu 

pórovitosti ani k významnému rozdílu mikrotvrdosti. Toto zjištění je příznivé, neboť působení 

vzdušné atmosféry výrazně nezhorší kvalitu odlitku. Vzorky tavené ve tvaru válečků 

(Supercast) mají vyšší pórovitost, a to přibližně 0,5%. Válečky byly odtaveny a odlity ve 

vakuu a přesto mají přibližně stejné hodnoty pórovitosti jako vzorky odlité na vzduchu. 

Pravděpodobně se jedná o tvarovou závislost – přílišná tloušťka odstředivě litých vzorků.  

Ze stanovených obsahů plynů (kyslíku a dusíku) vyplývá, že materiál je náchylný při 

styku se vzduchem pohlcovat vzdušný kyslík. Vyšší obsahy vzdušného kyslíku a dusíku byly 

zjištěny u všech typů slitin tavených a odlévaných na vzduchu. U slitin by měly být 

provedeny zkoušky mechanických vlastností, aby bylo podchyceno, nakolik zvýšený obsah 

plynů ve slitinách ovlivňuje výsledné mechanické charakteristiky. 

Zrna v tyčích jsou jednoznačně orientována ve směru odvodu tepla a mnohdy dorůstají 

až do poloviny odlitku. Velikost zrn pak přibližně odpovídá poloměru odlévaného vzorku. 

Délka zrn je průměrně 3-4 mm. Při odlévání do různých typů kokil (grafitová/kovová) bylo 

předpokládáno, že dojde k výraznějším odchylkám ve tvaru zrna. Při použití kovové kokily je 

intenzivnější odvod tepla při tuhnutí odlitku. Tento předpoklad při srovnání získaných 

struktur nelze jednoznačně potvrdit. 

Licí struktura slitin se složením přibližně Ni24Al je tvořena fází Ni3Al, přičemž tmavé 

oblasti představují eutektikum vyloučených fází NiAl a Ni3Al. U slitin s nižším obsahem 

hliníku Ni22Al se také jedná o vícefázovou strukturu, o fázi Ni3Al a tuhý roztok niklu (Ni). 

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

dalších slitin na bázi Ni3Al. Dále bude ověřena možnost ovlivnění struktury vybranými 

legurami a také možnost ovlivnění velikosti zrna pomocí tepelného zpracování. 
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