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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá niklovými slitinami na bázi Ni3Al. Sloţení experimentálních 

slitin bylo odvozeno od pouţívaných niklových slitin pro dané aplikace. P ipravené odlitky 

byly směrově krystalizovány Bridgmanovou metodou. Slitiny byly zkoumány v usměrněném 

stavu. Vzorky takto upravené neobsahovaly licí vady a byly pouţity pro stanovení 

strukturních a mechanických charakteristik. Ze vzorků byla vyrobena standardizovaná 

zkušební tělesa kruhového prů ezu s nezávitovými hlavami. Stěţejní ešenou otázkou je 

porovnání vybraných mechanických vlastností jednotlivých typů slitin na bázi 

intermetalických sloučenin IC. Dále je posuzován charakter porušování jednotlivých typů 

slitin. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Niklové slitiny, mechanické charakteristiky, směrová krystalizace, struktura 

 

ABSTRACT 

The dissertation is focused on nickel alloys on Ni3Al basis. Composition of 

experimental alloys was derived from used nickel alloys for given applications. Prepared casts 

were directionally solidified by the Bridgman's method. The alloys were examined in directed 

state. The modified samples did not contain casting defects and were used for determination 

of structural and mechanical characteristics. Standardized circular cross-section testing units 

with non-threaded heads were produced from the samples. The main task was comparison of 

chosen mechanical characteristics of individual types of alloys on the basis of intermetallic IC 

compounds. Character of deformation of individual types of alloys was examined too. 
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Seznam použitých symbolů, jednotek a veličin  

 

SYMBOL VÝZNAM 

γ Základní austenitická matrice 

γ' Vytvrzující fáze Ni3Al 

γ''  Základní zpevňující fáze ve speciálních slitinách 

 Neţádoucí fáze 

σ Neţádoucí fáze 

η Neţádoucí fáze 

IC Intermetallic compounds 

ORNL Oak Ridge National Laboratory 

hm % Hmotnostní procenta 

FCC Kubická m íţka plošně centrovaná 

L12 Struktura Ni3Al 

Nv Počet vakancí elektronů 

SFE Energie vrstevné chyby 

VIL Vakuové indukční lití 
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1. Úvod 

Aniţ by si to člověk uvědomoval, ve svém kaţdodenním ţivotě je obklopen nespočtem 

různých technických materiálů a slitin. Díky moderní vědě vznikají různé slitiny se 

speciálními a mnohdy nezaměnitelnými vlastnostmi. Jedním z takových materiálů jsou 

niklové superslitiny. Tyto slitiny procházejí neustálým vývojem a staly se nepochybně jedním 

z nejvýznamnějších materiálů posledního období. Superslitiny jsou slitiny, které jsou 

speciálně vyvinuté pro práci vyţadující vysokou ţárupevnost, ţáruvzdornost a 

korozivzdornost. I po p ekročení teplot okolo 650°C jsou superslitiny schopny si zachovávat 

svou pevnost a rozměrovou stálost. Jejich vyuţití je zejména pro extrémně namáhané strojní 

součásti vysokoteplotních za ízení, jako jsou nap . konstrukční části leteckých motorů 

(lopatky, turbíny, spalovací motory), automobilový průmysl (ventily, turbodmychadla), 

za ízení elektráren (kotle, rozvody páry) apod. Základním prvkem tvo ící superslitiny je nikl, 

který s dalšími p ísadovými prvky tvo í základní matrici γ. Ta se můţe legovat wolframem, 

molybdenem, kobaltem nebo chromem. Základní vytvrzující sloţkou je fáze γ' (Ni3Al, Ni3(Al, 

Ti) a někdy Ni3Ti). Tato práce se bude zabývat mechanickými vlastnostmi niklových 

superslitin na bázi intermetalických sloučenin (intermetallic compounds IC). Konkrétně 

budou hodnoceny vybrané vlastnosti modifikovaných slitin s komerčním označením IC 50, IC 

396, IC 221M, IC 438. 
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2. NIKL A JEHO SLITINY 

2.1. Technicky čistý nikl 

2.1.1. Výskyt, prů yslové surovi y 

Existuje celá ada minerálů obsahující nikl, ale pouze některé z nich jsou pro průmyslovou 

výrobu významné. Můţeme je rozdělit na sulfidy, laterity a arsenidy. Z těchto zmíněných jsou 

v dnešní době nejdůleţitější sulfidy a laterity. V p írodě se s čistým niklem můţeme setkat 

velmi vzácně, na zemský povrch totiţ dopadá pouze v meteoritech a mezihvězdného prostoru. 

V minerálech můţe být zastoupen jinými prvky, p edevším ţelezem a kobaltem [1, 2]. 

Sulfidické rudyμ 

V sulfidických rudách se nikl vyskytuje hlavně jako minerál pentlandit (FeNi)9S8, společně s 

velkým mnoţstvím pyrhotinu Fe7S8 a chalkopyritu CuFeS2. Dále pak jako milerit NiS a 

siegerit (Ni,Co)3S4.Loţiska sulfidických rud se nacházejí na území Kanady ( Sudbury, Voisey 

s Bay, Thompson), Ruska (Norilsk), Finska, a západní Austrálie a jiţní Afriky [1]. 

Laterity: 

Tyto oxidické zdroje niklu se vyskytují hlavně v tropických oblastech, jako je Kuba, Nová 

Kaledonie, Indonésie, Filipíny a st ední a jiţní Amerika. V této skupině jsou nejdůleţitějšími 

minerály garnierit (Ni, Mg)3Si2O5(OH), limonit (Fe, Ni)O(OH) a goethit (Ni, Fe)2O3H2O [2]. 

 

 Obr. 1 Světová produkce významných světových ložisek k roku 2006 [1] . 
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2.1.3. Vlastnosti čistého niklu 

Obecně lze vlastnosti rozdělit naμ   

 Fyzikální (teplotní, korozní, magnetické a hustota) 

 Mechanické 

Fyzikální 

Teplotní vlastnosti: Teploty tání a varu jsou 1453°C a 2730°C. Koeficient teplotní roztaţnosti 

je 13,3 m∙m-1∙K-1, měrná tepelná kapacitaμ 0,471 kJ∙kg
-1∙K-1

 p i 100°C, rekrystalizační 

teplota: 370°C, tepelná vodivost Ř2,λ W∙m-1∙K-1
 p i 100°C [2]. 

Korozní vlastnostiμ Nikl je známý svou odolností proti korozi. Na povrchu se vytvá í slabá, 

ale zato kompaktní vrstva oxidů, která materiál pasivuje a tím materiál chrání p ed korozním 

prost edím. Dob e odolává vlivu atmosféry a zásad, kromě čpavku v okysličujícím prost edí. 

[6]. Nepatrně koroduje v atmosférách obsahující sirnaté sloučeniny (zejména H2S), coţ se 

projeví slabým zbarvením povrchu. V mo ské vodě je jeho korozní odolnost dobrá. 

Neodolává však roztokům soli s oxidačním účinkem a silným kyselinám [7]. 

Magnetické vlastnostiμ Je jeden ze t í prvků (další dva jsou ţelezo a kobalt), které jsou silně 

feromagnetické [2]. Curieho bod čistého niklu leţí na teplotě 357°C, avšak za p ítomností 

p imíšenin dochází k posunutí jeho polohy. Nikl pat í k magneticky měkkým materiálům. 

V magnetickém poli mění svoje rozměry v závislosti na velikosti intenzity magnetického 

pole, čemuţ se íká magnetostrikce a vyuţívá se p i výrobě ultrazvukových p ístrojů [7]. 

Hustota: Má hodnotu 8,902 g∙cm
-3

 p i obvyklé teplotě 25°C. V tekutém stavu nabývá p i 

teplotě tavení hodnoty 7,λ g∙cm
-3

. S rostoucí teplotou se hustota dále sniţuje aţ na 7,0 g∙cm
-3

 

p i teplotě zhruba 2230°C. 
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Vodíkμ  Vodík má v oh átém a hlavně tekutém niklu vyšší rozpustnost neţ p i niţších 

teplotách. P i ochlazování odlitku se z Ni uvolňuje H2 a způsobuje bublinatost. 

Olovo, Bismut, Selen:  Tvo í s Ni nízkotavitelná eutektika lokalizovaná na hranicích zrn, kde 

způsobují k ehkost [6]. 

2.2 Monely 

Pod pojmem monely rozumíme slitiny obsahující okolo 67% Ni, okolo 30% Cu a ostatních 

prvků jako jsou Fe, Mn, Si, C, S ale o daleko niţších koncentracích. 

Tyto slitiny jsou hlavně vyuţívány z hlediska jejich vysoké odolnosti proti účinku kyselin, 

slané vody, potravin atd. Soubor slitin typu Monel je tvo en pěti základními variantami, které 

jsou označovány jakoμ Monel, R-Monel, K-Monel, S-Monel a H-Monel. 

Monel: Obsahuje okolo 67% Ni, 30% Cu, 1,4% Fe a cca 1% Mn. Vyznačuje se vysokou 

odolností proti účinkům kyselin. Od tohoto monelu jsou odvozeny další níţe uvedené 4 druhy 

monelů. 

R-Monel: Obsahuje 67% Ni, 30% Cu, 1,7% Fe a 0,025 – 0,060% S, která zajišťuje zvýšenou 

obrobitelnost. 

K-Monel: Obsahuje cca 66% Ni, asi 29% Cu, 2,5 – 30% Al a lze ho tak disperzně zpevňovat 

(po ţíhání Ř70°C/voda+5λ0°C/Ř-16h/pec). Pevnostní úroveň dosahuje 900-950 MPa. 

Korozivzdornost je srovnatelná se základním typem monelu. 

S Monel: Hlavně slévárenská varianta má okolo 63% Ni a p ísadu 4% Si. Zpracování se 

zpravidla realizuje p i rozpouštěcím ţíhání na teplotě okolo Ř70°C/1h/vzduch do 650°C/voda 

+ olej + precipitační zpevnění na teplotě 5λ5°C/4-6 h/pec. Materiál dosahuje pak pevnosti 

okolo 950 MPa, taţnost je samoz ejmě nízká (A5= 3%). Materiál lze aplikovat nap . pro sedla 

ventilů, kde je vyţadována vysoká úroveň otěruvzdornosti v kombinaci s antikorozní 

odolnosti. 

H-Monel: S maximálním obsahem 3% Si. Tato varianta je prakticky shodná jako S-Monel. 

Dosahuje se u ní hlavně niţších pevnostních parametrů [8]. 
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2.3. Niklové slitiny se speciálními magnetickými vlastnostmi a dalšími fyzikálními 

vlastnostmi 

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

niklu se také zvyšuje počáteční permeabilita matrice niklové slitiny. Optimální vlastnosti se 

dosahují p i obsahu niklu okolo Ř0%. Jedná se o slitinu typu PERMALLOY (s 20% Fe). 

Ještě lepších vlastností lze dosáhnout u typu tzv. SUPERMALLOY, který obsahuje pouze 

16% Fe a 5% Mo. Slitiny s cca 50% Ni, 0,15% C a zbytek Fe pat í do skupiny slitin typu 

KOVAR, které jsou charakterizovány koeficientem teplotní roztaţnosti prakticky shodným s 

koeficientem tepelné roztaţnosti různých typů skel a porcelánu [8].  

Z niklových slitin vyniká vysokým měrným elektrickým odporem slitina typu NICHROM, 

která p i normální teplotě má hodnotu měrného el. odporu 105 Ωcm a za teploty 1000°C pak 

hodnotou pouze mírně zvýšenou (120 Ωcm). Nominální chemické sloţení slitiny typu 

Nichrom je následujícíμ Ř0% Ni, 1λ% Cr, 0,5% Fe, 0,1% Mn, 0,2% Si, a 0,05% C. Dalším 

typem niklové slitiny pouţívajíc elektrické oh ívací elementy je slitina typu CHROMEL, 

která obsahuje λ0% Ni, 10% Cr [3].  

2.4 Superslitiny 

Během více neţ padesátiletého období rozvoje ţáropevné slitiny na bázi niklu a kobaltu, 

zpevněné fází γ´ (A3B), označované často jako superslitiny, prošly adou následných fází 

evoluce. Týká se to chemického sloţení, technologie výroby, souboru získaných vlastností a 

s nimi spjatého oboru pouţití, který nyní p esahuje do značné míry mimo výrobu součásti 

plynových turbín, pouţívaných v letectví, lodním průmyslu a v průmyslových energetických 

za ízeních [9]. 
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2.4.1.  Niklové superslitiny typu IC 

Některé niklové slitiny mohou obsahovat větší mnoţství intermetalické fáze (intermetallic 

compounds IC), coţ výrazně ovlivňuje jejich vlastnosti. 

1) Sloţení slitin typu IC  

- Obecné sloţení vybraných slitin typu IC je shrnuto v tabulce 2.  

 

                 Tab. 2 Složení slitin typu IC[10] . 

                     Slitina (hm.%) 

Prvek IC-50 IC-396LZr IC-396 IC-221M IC-438 

Al 11,3 7,98 7,98 8,0 8,10 

Cr - 7,72 7,72 7,7 5,23 

Mo - 3,02 3,02 1,43 7,02 

Zr 0,6 0,20 0,85 1,7 0,13 

B 0,02 0,005 0,005 0,008 0,005 

Ni 88,08 81,08 80,42 81,1 79,52 

 

2) Moţnosti p ípravy 

 Tavení 

K nejvýznamnějšímu pokroku směrem ke komercializaci slitiny IC 221M došlo 

prost ednictvím rozvoje Exo-Melt procesu pro tavení pomocí aktuálně dostupných tavících 

technologií u většiny oceláren. Proces je zaloţen na skutečnosti, ţe tvorba aluminidů z jejich 

legujících prvků je exotermická a pouţívá se pec s nakládací sekvencí. To umoţňuje efektivně 

vyuţít teplo v procesu tavení. Mezi nejvýznamnější body Exo-Melt procesu pro tavení IC 

221M pat í [11]: 

a) Umoţňuje komerční tavení IC 221M pomocí současných slévárenských za ízení 

b) Výroba reprodukovatelné chemické slitiny 

c) U primárního oh evu šet í 50% energie a 50% času oproti běţným procesům 

d) Energetická a časová úspora zaručují o 50% niţší náklady na ţivotnost kelímku oproti 

běţnému procesu 
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 Lití 

Slitiny na bázi IC vyrobené procesem Exo-Melt můţou být odlévány do sloţitých tvarů díky 

statickému lití do pískových forem. Takto můţou být odlity trubky a potrubí odst edivým 

litím. Komponenty nikl hliníkových slitin mohou být sva ovány a staticky odlity. Slitina můţe 

být také odlita do keramické formy. Tyto odlitky se liší v tloušťce od 6,35 mm pro tepelné 

zpracování aţ do 203 mm pro kovací zápustky. Sloţitost odlitků je různá od jednoduchých 

tvarů, jako je paletové kování, aţ po velmi sloţité výrobky na tepelné zpracování. Nejen ţe 

můţeme sloţité tvary odlít, ale jsou také vyrobeny s dobrou rozměrovou kontrolou [11]. 

 Sva ování 

Pokračující snaha ORNL prokázala, ţe slitina IC 221M můţe být úspěšně sva ována jednak 

pro opravu odlitků nebo zhotovení komponentů. Sva ování elektrickým obloukem s netavící 

se wolframovou elektrodou je nejlepší sva ovací proces a IC 221LA a IC 221W jsou dva 

doporučené p ídavné dráty. 

Sloţeníμ IC 221LA:  4,5%Al, 16%Cr, 1,2%Mo, 1,5 Zr, 0,003B, 76,8%Ni (v hm. %) 

              IC 221W:    8%Al, 7,7%Cr, 1,4%Mo, 3%Zr, 0,003%B, 79,9%Ni (v hm. %) 

Sva ovací vývoj pokročil do takového stádia, abychom byli schopni úspěšně sva ovat 

odst edivě lité trubky velkého průměru. Úspěch svaru těchto velkých součásti vyplynul 

z optimalizovaného svaru, je zapot ebí p ísná kontrola chemismu prvků a díky pouţití 

nerezového krycího krouţku se minimalizuje praskání v oblasti ko enu. Vlastnosti sva ence 

vykazují, ţe vlastnosti v tahu jsou podobné jako u základního kovu s poněkud niţší taţností a 

creepovým lomem. Asi 70% výchozího kovu [11]. 
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3) Vlastnosti 

Tyto materiály se vyuţívají zejména pro vysokoteplotní aplikace. Vyznačují se vysokou 

pevností, odolností proti korozi za zvýšených teplot a creepu. Obecným rysem těchto 

materiálů je austenitická plošně centrovaná kubická krystalová struktura (FCC) fáze tvo ící 

základní matrici. Moţnosti zpevnění těchto slitin je popsáno v níţe uvedené kapitole. 

V tabulce 3 jsou uvedeny některé základní fyzikální a mechanické vlastnosti slitiny IC 221M. 

Tab. 3 Vlastnosti niklové superslitiny IC – 221M [11] . 

Vlastnost Teplota (°C) 
 Pokojová 

teplota 

200 400 600 800 900 1000 1100 

Hustota (g.cm
-3

) 7,86 - - - - - - - 

Tvrdost (Rc) 30 - - - - - - - 

Mikrotvrdost (dph) 260 270 280 290 280 230 120 - 

Modul ( GPa) 200 190 174 160 148 139 126 114 

Koef.tep.roztaţnosti ( 10-6°C-1
) 12,77

a
 13,08

b
 13,72

b
 14,33

b
 15,17

b
 15,78

b
 16,57

b
 - 

Tepelná vodivost (Wm-1
K

-1
) 11,9 13,9 16,7 20,3 25,2 27,5 30,2 - 

0,2% Mez kluzu (MPa) 555 570 590 610 680 600 400 200 

Mez pevnosti (MPa) 770 800 850 850 820 675 500 200 

Celkové prodlouţení (%) 14 14 17 18 5 5 7 10 

10
2
h Síla do lomu  (MPa) - - - - 252 124 55 28 

10
3
h Síla do lomu  (MPa) - - - - 172 83 36 18 

10
4h Síla do lomu  (MPa)     124 55 24 11 

Rázová houţevnatost (J) 40 40 40 35 15 10 - - 

Únava 106 
h (MPa) - - - 630

c
 - - - - 

Únava 107 
h (MPa) - - - 630

c
 - - - - 

a -pokojová teplota do 100°C, b-teplota v místnosti je stanovená, c-data p i 650°C pro p esné 

lití zkušebních tyčí  
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4) Pouţití niklových superslitin na bázi IC 

Niklové superslitiny na bázi IC mají velkou škálu uplatnění v nejrůznějších odvětvích. 

Většinou se jedná o součásti pracující za vysokých teplot. Na obrázcích  4 - 9 můţeme vidět 
p íklady pouţití. 

 

Obr. 4 IC 221M Části odstředivě litých 
trubek[10] .    

 

              

              Obr. 5 Součástky pecí[10] . 

 

 
Obr. 6 Válečky pro austenitizační ohřívací 

pece[10] . 

Obr. 7 Podnosy pro součástky do 
austenitizačních pecí [11] . 

 

 

 

 
Obr. 8 Trubkové závěsy[11] . 

 

Obr. 9 Paletové kování[11] . 
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3. SUPERSLITINY 

3.1 Mikrostruktura Ni superslitin 

Niklové superslitiny mají mikrostrukturu tvo enou matricí γ, která má kubickou plošně 

st eděnou m íţku. S touto fází jsou koherentně spojeny částice vytvrzující fáze γ' (Ni3Al nebo 

Ni3(Al, Ti)) a někdy i částice γ'' (Ni3Nb), které se vyskytují hlavně u superslitin. Vylučují se 

také primární karbidy (MC), sekundární karbidy (M23C6, M6C, M7C3) nebo boridy a 

karbonitridy (M3B2, M(C,N), M23(C,N)6) [12]. 

Pro získání co nejlepších vlastností materiálu je velice důleţitá eliminace vylučování 

neţádoucích fází. Tyto fáze se vylučují v průběhu dlouhodobého provozu p i vysokých 

teplotách a svou morfologií mohou způsobovat zk ehnutí struktury a jiné zhoršení vlastností 

materiálu. Toto vede ke zhoršení funkce v provozu aţ k následné havárii. Zamezit tvorbě 

těchto fází můţeme vhodnou volbou chemického sloţení.  

Obrázek 10 zobrazuje historický vývoj mikrostruktury niklové superslitiny, který se dělí na 4 

etapy. 

 Můţeme zde vidět, jak se postupně měnilo mnoţství a tvar (od kulovitého po kubický) fáze 

γ'. Dále obrázek zobrazuje p íklady ţádoucích (matrice γ, fáze γ', karbidy MC, M23C6) i 

neţádoucích fází (eutektikum, σ fáze). V tabulce 4 potom vidíme p ehled jednotlivých fází, 

které se vyskytují v superslitinách [13]. 

Obr. 10 Historický vývoj mikrostruktury niklových superslitin [14] . 

3.1.1 Základní matrice 

Základní strukturní sloţkou u niklových superslitin je fáze γ. Jedná se o substituční tuhý 

roztok Ni a p ísad. M íţka je kubická plošně centrovaná (FCC). Superslitiny se dále legují Co, 

Fe, Cr, Mo, W, Ta, Nb, Al a Ti. 
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Tab. 4 Přehled fází vyskytujících se v superslitinách [14] . 

Fáze M íţka Vzorec Popis 

Základní fáze 

γ  
 

FCC kubická plošně 
st eděná 

 Substituční tuhý roztok, matrice 

γ'  
 

FCC Ni3Al, Ni3(Al, Ti) Základní zpevňující fáze v mnoha 

Ni superslitinách. 

γ''  
 

BCT tetragonální 
prostorově centr. 

Ni3Nb Základní zpevňovací fáze ve 
speciálních slitinách. 

Karbidy 

MC SCC kubická prostá TiC, Nb, C, HfC Sloţení je různé, tvo í 
nepravidelné globule. Můţe být 
Ti, Ta, Nb, Hf, Tf, nebo Zr 

M23C6 FCC Cr23C6, Fe23C6   

W23C6, Mo23C6            

Můţe být ve tvaru globulí, desek 
aj., obvykle se vyskytuje na 

hranicích zrna. 
M6C FCC Fe3Mo3C, Fe3W3C 

Fe4W2C, Fe3Nb3C 

Nb3Co3C, Ta3Co3C 

Náhodně distribuované karbidy 

M7C3 HCP hexagonální Cr7C3 Vyskytuje se pouze v některých 
slitinách po vystavení nad 1000°C 

Nitridy a boridy 

M3B2 SCT tetragonální 
prostá 

Ta3B2, V3B2 

Cr3B2, Fe3B2 

Mo3FeB2, Nb3B2 

Vyskytují se v niklových 
superslitinách s obsahem B na 

0,03.Vypadají obdobně jako 
karbidy. 

MN SCC kubická prostá TiN, ZrN, NbN Nitridy se vyskytují ve slitinách 
s vysokým obsahem Ti, Ni a Zr. 
Mají kruhové nebo obdélníkové 
tvary. 

Nežádoucí fáze 

 Romboedrická Co7W6, Fe7Cr6 Vyskytuje se ve slitinách 
s vysokým obsahem Mo a W. 
Tvo í se za vysokých teplot jako 
hrubozrnná Widmansttatenova 
struktura. 

Lavesovy 

fáze 
HCP 

 

FCC 

Fe2Nb, Fe2Ti 

Fe2Mo, Ni2Nb 

Co2Ta, Co2Ti 

Často se vyskytují 
v superslitinách Co. Nejčastěji 
vypadají jako nepravidelné 
protaţené globule. 

σ BCT (CrMo)x (MCo)y Vyskytují se častěji ve slitinách 
na bázi Co. Vypadají jako 
nepravidelné protaţenéglobule. 

η HCP Ni3Ti Vyskytuje se ve slitinách 
s vysokým obsahem Al a Ti po 
dlouhodobém namáhání. 
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Obr. 12 Krystalová mřížka Ni3Al 

3.1.3 TPC fáze 
 

Topologicky uspo ádané fáze (TCP - Topologically Close-Packed), jako jsou σ fáze,  fáze, 

Lavesovy fáze, mají špatnou morfologii (dlouhé, tenké, protáhlé částice), bývají vyloučeny na 

hranicích zrn a jsou tvrdé a k ehké. Toto má neţádoucí důsledky hlavně z hlediska 

dlouhodobých provozních podmínek. Zhoršují mechanické a creepové vlastnosti, zvyšuje se 

riziko iniciace trhliny čí mikrotrhliny, takţe jejich výskyt je neţádoucí. TPC fáze obsahují 

vysoký podíl ţáruvzdorných prvků, tím ochuzují matrici o tyto prvky a důsledkem je celkové 

sníţení ţáruvzdornosti slitiny.  

Tvo í se p i tepelném zpracování. Mají těsně uspo ádané atomy ve vrstvách, které jsou 

navzájem odděleny velkou meziatomovou vzdáleností (vloţená vrstva větších atomů).  

 Fáze σ je intermetalická velmi k ehká ráze, vytvá í dlouhé desky nebo jehlice. Je 

označena AxBx (A = Cr, Mo; B = Fe, Ni).  

  Fáze μ má podobné vlastnosti jako σ fáze, tvo í k ehké precipitáty. Vzniká podle vzorce 

A7B6 (A = Co, Fe, Ni; B = Mo, W, Cr).  

  Lavesovy fáze se tvo í jako interkrystalické precipitáty, mají obecný vzorec A2B (A = Fe, 

Cr, Mn, Si; B = Mo, Ti, Nb, Ta), kde A je o 20 ÷ 30% větší atom neţ B. adí se mezi 
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substituční sloučeniny, u kterých p evládá vliv velikostního faktoru nad vlivem 

elektronové koncentrace. Nejčastěji se jedná o velikostní faktor 1,2247 [13]. 

 

 

 4 . Další možnosti zpevnění niklových superslitin 

 

Na vlastnostech tuhého roztoku se mohou podílet p ísadové prvky jako kobalt, chrom, 

molybden, ţelezo, wolfram, vanad, titan niob, hliník atd. Tyto prvky se liší svými atomárními 

poloměry od atomárního poloměru Ni o 1 – 13 % (13 % u W, o něco málo méně u Mo a Cr), 

takţe mohou matrici významně zpevňovat a také počtem vakancí elektronů (Nv), a to od 1 – 

témě  do Ř. (nap . Nv pro Al je 7,6, pro Ti 6,6). P ísadové prvky také výrazně ovlivňují 

mechanicko metalurgické charakteristiky základní matrice FCC austenitu díky sníţení energie 

vrstevné chyby (SFE). Tento efekt roste od Ti, V, (Cr, Mo, W), Mn, Fe aţ po Co. Nízká SFE 

vede k omezení p íčného skluzu v základní matrici austenitu a tím ke zvýšení jeho 

mechanických charakteristik i za vyšších teplot (creepu). Z hlediska aplikace Ni slitin p i 

vysokých teplotách působí p íznivě p ísada Mo a W.[8]. 

 

4.1. Zpevnění niklových superslitin fází γ' 

Vliv fáze γ' na zpevnění niklových superslitin zahrnuje účinek antifázové hranice, modifikaci 

energie vrstevné chyby, zpevnění vyvolané koherentní precipitací, rozdíly v modulech 

pruţnosti austenitu a fáze γ', včetně modifikace zpevnění v závislosti na objemovém podílu a 

velikosti vyloučených částic fáze γ' [8]. 
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Obr. 13 Vztah mezi středním průměrem fáze γ' a dosahovanou tvrdostí [8] . 

 

 

4.2 Zpevnění vlivem antifázové hranice (APB) 

V dané souvislosti můţeme p edpokládat pohyb dislokací s Burgersovým vektorem a/2<111> 

v párech precipitátem. Tento skluz dislokací je omezen tím, ţe vedoucí dislokace páru tvo í 

APB, zatímco pohyb druhé dislokace páru vede k anihilaci APB. Díky těmto procesům dojde 

ke zpevnění matrice. Závisí na objemovém podílu fáze γ', na velikosti jejich částic a na úrovni 

energie APB [8]. 

 

4.3. Efekt protnutí fáze γ' dislokacemi 

Uplatňuje se omezení pohybu dislokací ve fází γ'. Nárust meze kluzu můţe být aţ 

vícenásobný. P i creepovém namáhání ( nad 0,6 Tm) je rychlost creepu ízena rozvojem 

difúzních procesů ve fázi γ', šplhem dislokací, resp vlečením stupňů na šroubových 

dislokacích ve fázi γ'. Na zpomalení creepového procesu pozitivně působí nízká difúzní 

kapacita Mo, W, Nb a Ta. Koherentní precipitace se můţe uplatnit jako zpevňující parametr. 

Ke zpevnění můţe dojít jak p i protínání, tak i p i obcházení precipitátů dislokacemi. Úroveň 

koherentní precipitace závisí na velikosti rozdílu m íţek matrice a fáze γ'. Se zvyšujícím se 

rozdílem tvrdost stoupá [8]. 

 

 



 

20 

 

4.4. Stabilita fází detekovaných v niklových superslitinách 

Jedná se o fázi γ', dále bude zmíněna fáze sigma γ'', vyloučené Lavesovy fáze a jednotlivé 

typy karbidických fází. Niklové superslitiny disperzně zpevněné se zpracovávají stabilizací 

p i teplotě aţ 1200°C s výdrţí a ochlazením do vody. Následuje ţíhání na teplotě okolo 

700°C, kdy se vylučuje niţší objemový podíl Lavesových fází a p i následujícím ochlazení, 

zhruba o 50-Ř0°C níţe vypadávají intermetalické fáze typu γ' [8]. 

 

4.5. Modifikace vlastnosti hranic zrn 

Vliv na mechanicko- metalurgické vlastnosti niklových superslitin má p ísada bóru, zirkonu 

nebo ho číku. Jejich velmi nízké obsahy významně zvyšují taţnost a ţivotnost slitiny. P ísada 

ho číku můţe do značné míry doplňovat p ísadu bóru a zirkonu. Vliv jmenovaných p ísad lze 

spojit s jejich účinkem na vlastnosti hranic zrn, kde mohou p ednostně segregovat díky také 

své velikosti atomů a jsou schopny účinně potlačit vznik trhlin na hranicích zrn [8]. 

 

4.6. Zásady optimalizace fyzikálně - metalurgických charakteristik niklových superslitin 

Dle [Ř] můţeme základní principy zvyšování úrovně pevnostních a plastických vlastností 

niklových superslitin  shrnout do těchto bodů : 

 

 Zpevnění tuhého roztoku matrice (austenitu) 

 Zvýšení objemového podílu fáze γ' 

 Zvýšení energie antifázové hranice v austenitické matrici ( γAPB), resp. energie vrstevných 

chyb ( SFE) ve fázi γ' 

 Zpevnění fáze γ' 

 Zvýšení koherentní deformace (p i teplotách < 0,6 Tm) 

 Sníţení rychlosti hrubnutí fáze γ' (p i teplotách >0,6 Tm) 

 Omezení vzniku denudovaných oblastí u hranic zrn, vznik kontinuální precipitace M23C6 

po hranicích zrn a precipitace karbidu M6C v objemu zrn s Widmanstattenovou morfologií 

 Omezení vzniku fáze σ, Lavesových fází a fáze γ'' 

 Stabilizace vlastnosti hranic zrn 
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5. Směrová krystalizace 

 

Směrová krystalizace je jedním z moţných procesů ovlivnění výsledné struktury a tímto i 

mechanických vlastností Ni3Al. Na základě podmínek, kdy krystalizace probíhá, jako je 

teplotní gradient, rychlost posuvu atd. je moţné měnit výslednou strukturu od dendritické aţ 

po buněčnou a současně ovlivnit velikost zrna a odstraňovat lící defekty. P i směrové 

krystalizaci je roztavený vzorek postupně ochlazován od jednoho konce k druhému, p ičemţ v 

ochlazené části postupně narůstá vrstva ztuhlého materiálu . 

Směrovou krystalizací se v zahraničí dlouhodobě zabýval W. G. Pfan . 

Vztah pro směrovou krystalizaci, mezi rozdělovacím koeficientem, mnoţství utuhlé látky a 

koncentrací p íměsí ve tvaru uvádí rovnice 1. 

 

1

0)(1 )1(  k

x gkCC  (1) 

 

 

Kde:   

C1(x) .... koncentrace p íměsi v krystalu 

C0........ výchozí koncentrace p íměsi v celém objemu taveniny 

k .......... rozdělovací koeficient prvku B v základní látce A [-] 

g …….. poměrná část utuhlého krystalu (g = x/l0) [-] 

x …….. vzdálenost místa mě ení od počátku ingotu [m] 

l0 ……. počáteční délka vzorku [m] 
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Obr. 14 Princip směrové krystalizace [16] .  

 

Směrová krystalizace je rafinační metoda zaloţená na rozdělování p íměsí mezi tekutou a 

tuhou fází. Princip metody spočívá v tom, ţe p es roztavený ingot rafinovaného materiálu o 

délce l0 a výchozí koncentrace C0 se posouvá pomalou rychlostí fázové rozhraní krystal-

tavenina. P itom dochází na tuhnoucím rozhraní k p erozdělování p íměsí a nečistot 

p ítomných v základní látce. Princip směrové krystalizace je znázorněn na obrázku 14a. Na 

obr. 14b je zobrazen koncentrační profil p íměsi B s k >1, kdy dochází k ochuzení p íměsí v 

základní látce A vzhledem k počáteční koncentraci [17]. 

 

Klasická směrová krystalizace je však proces jednorázový. Roztavíme-li znovu ingotek s 

takto vzniklým koncentračním profilem C1(x), dojde po jeho novém roztavení v důsledku 

konvenčního proudění v tavenině k vyrovnání koncentrace p íměsí v celém objemu taveniny 

na původní hodnotu C0. Po opakovaném procesu směrové krystalizace vznikne shodný 

koncentrační profil C1(x) po celé délce ingotu. Má-li být metoda směrové krystalizace účinná, 

musí se znečištěná část ingotku odstranit tzv. sekcionovat. 

V praxi se sekciování provádí dvěma způsobyμ 

 

 První způsob p edpokládá sekciování utuhlého ingotku, tj. odstraňování znečištěných 

částí. Následuje sestavení čistších sekciovaných částí i několika ingotů a jejich 

opětovné p etavování směrovou krystalizací. 

 Druhý způsob p edpokládá tavení materiálu v lodičce zvláštní konstrukce. Ta dovoluje 

odvod obohaceného podílu  matečné taveniny z koncové části taveného ingotku, 
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která by utuhla jako poslední a ve které p edpokládáme zvýšenou koncentraci p íměsi 

s k < 1. Po odvodu obohaceného  se původní hladina C0 p íměsí sníţí v lodičce na Cp 

(průměrná koncentrace p íměsí p ed n-tou rafinací). Pokud se tento proces opakuje 

několikrát, tak mluvíme o vícenásobné směrové krystalizaci s odvodem materiál [18]. 

 

 5.1.  Směrová krystalizace Bridgmanovou metodou 

Směrová krystalizace se většinou provádí tzv. Bridgmanovou technikou. Pro pot eby 

krystalizace slitin Ni3Al jsou nutné určité modifikace původního Bridgmanova postupu. 

Směrovou krystalizaci je moţno provádět v horizontálním nebo vertikálním uspo ádání. 

Protoţe výsledné vzorky mají mít rotační tvar, je výhodnější směrovou krystalizaci 

provádět ve vertikálním uspo ádání. Rychlost růstu solidu a gradient teplot je ízen 

rychlostí vysouvání kelímku z oh ívací zóny pece, teplotou oh ívací zóny pece a okolí, tj. 

rychlostí ochlazování [19]. 

Vzhledem k chemickým vlastnostem Ni3Al je nejvýhodnější ţáruvzdorný materiál pro 

tavení vzorků korund. Během tavení je vhodné pouţít inertní atmosféru, nap . argon. 

Nejvýhodnější zdroj tepla pro tavení intermetalických sloučenin Ni3Al je indukční a 

odporový oh ev [1λ]. 

 

Směrová krystalizace Bridgmanovou metodou je jedna z nejjednodušších a 

nejuţívanějších způsobů. Trubice se vsázkou ve spodní části je umístěna v teplotním poli 

pece, kde dojde k roztavení celé vsázky. P i pomalém průchodu trubice s roztaveným 

kovem strmým teplotním gradientem dochází k postupné směrové krystalizaci taveniny a 

tím k růstu krystalu. Existuje v horizontálním i vertikálním uspo ádání [1λ].  

Dle [19] se pouţívají 3 základní typy uspo ádáníμ 

- Kelímek se pohybuje ve stacionární peci z oblasti teplot nutných k natavení kovu do 

oblasti teplot krystalizace kovu. 

- Pohyblivá pec se p emisťuje p es pevně uchycený kelímek nebo lodičku, coţ je 

vhodné zvláště p i práci ve vakuu. 

- Pec i kelímek s taveninou jsou stacionární. Postupné směrové krystalizace se dosahuje 

ízeným posuvem teplotního pole po délce vzorku (metoda „Horizontal Gradient 

Freezing“nebo metoda „Electrodynamic Gradient Freezing“). 

 



 

24 

 

6. Využití niklových superslitin 

Automobilový průmysl 

 Ventily 

 Turbodmychadla 

Zpracovávání kovů 

 Nástroje pouţívané p i práci za nadměrných teplot 

 Lisovací formy 

 Formy na odlévání 

Letecký průmysl 

Zejména pro konstrukční části leteckých motorů (více neţ 50% hmotnosti moderních 

leteckých motorů) 

 H ídele 

 Šrouby 

 Lopatky turbíny 

 Spalovací komory 

Kosmonautika 

 Tepelně namáhané pláště 

 Části raketového motoru 

Za ízení elektráren 

 Kotle 

 Součásti parních turbín 

 Rozvody páry 

Za ízení v jaderné energetice 

 Armatury reaktorů 

 Hnací mechanismy regulačních tyčí 

Chemický a petrochemický průmysl 

 Čerpadla 

 Potrubí 

 Reaktory 

 

V menší mí e jsou niklové superslitiny zastoupeny ve sklá ském a léka ském průmyslu. 
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7. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je ově it a prohloubit poznatky o struktu e a vybraných 

mechanických vlastnostech niklových slitin na bázi Ni3Al. Sloţení experimentálních slitin 

bylo odvozeno od pouţívaných niklových slitin pro dané aplikace, které bylo modifikováno. 

Slitiny byly zkoumány v usměrněném stavu. 

Stěţejní ešenou otázkou je porovnání vybraných mechanických vlastností 

jednotlivých typů slitin na bázi intermetalických sloučenin IC. Hodnocení je zamě eno na 

srovnání taţnosti a zároveň meze kluzu a pevnosti materiálů. Cílem této práce je také 

posouzení charakteru porušování a typová specifikace lomů.  

V této práci je velmi detailně pozorována struktura a mikrostruktura slitin. 

Metalografické pozorování tohoto typu experimentálních slitin je obtíţné. Část práce je proto 

zamě ena na vyhledání vhodných postupů pro p ípravu vzorků na metalografické pozorování 

struktury jednotlivých slitin. Po získání informací z literárních zdrojů bude navrţen a ově en 

vhodný postup pro jednotlivé slitiny.  

Ze získaných výsledků této práce by mělo být moţno zhodnotit vybrané 

parametry jednotlivých slitin a na jejich základě provést výběr 

nejvhodnějšího typu slitiny pro daný způsob pouţití. 
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8. Experiment 

Na základě informací získaných z literatury [10, 11] bylo vytipováno několik 

niklových slitin, jejichţ sloţení bylo modifikováno. Tyto slitiny jsou vhodné pro pouţití za 

vyšších teplot. Sloţení slitin je odvozeno od jiţ ově ených a průmyslově pouţívaných typů 

slitin pro dané aplikace [11]. Navrhované modifikované sloţení slitin je uvedeno v tabulce 5. 

 

Tab. 5 Modifikované složení slitin 

Označení 
slitiny 

Obsah prvku [hm. %] 

Al Cr Mo Zr B Ni 

A 200 11,30 - - 0,60 0,01 88,08 

A 201 7,98 7,72 3,02 0,85 0,01 80,42 

A 202 8,00 7,70 1,43 1,70 0,01 81,10 

A 203 8,10 5,23 7,02 0,13 0,01 79,52 

 

8.1. Zkušební vzorky 

Experimentálních slitiny byly taveny metodou vakuového indukčního tavení. Vzorky s 

označením A250 – A257 byly taveny a odlévány ve vakuu (VIL) do tvaru tyčí o průměru 10 

mm. Takto p ipravené odlitky byly směrově krystalizovány rychlostí 100 mm/h k odstranění 

licích vad. U vzorků v usměrněném stavu byly provedeny defektoskopické zkoušky. Vzorky 

takto upravené neobsahovaly licí vady a byly pouţity pro stanovení základních mechanických 

vlastností za pokojové teploty. 

Ze vzorků byla vyrobena standardizovaná zkušební tělesa kruhového prů ezu s 

nezávitovými hlavami. Rozměry tahové tyče jsou na obrázku 15, kde 

 do = 5 mm,  

lo = 25 mm 

lc = 40 mm 

lt = 65 mm 

D = 10 mm 

H = 8,5 mm 

R = 4 mm                                  
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Obr. 15 Schéma tyče pro tahovou zkoušku 

 

 

8.2.  Hodnocení mechanických vlastností připravených experimentálních slitin 

Pro hodnocení základních mechanických vlastností byly p ipraveny vzorky slitin po 

směrové krystalizaci. Rychlost směrové krystalizace byla 100 mm/h. Vzorky po směrové 

krystalizaci nevykazovaly defekty a byly pouţity pro výrobu krátkých zkušebních těles. Ke 

zkouškám byly pouţity vzorky A250.2, A252.2, A254.2 a A256.2 o sloţení, které je uvedeno 

v tabulce 2. Tahové zkoušky za pokojové teploty byly provedeny ve VÚHŢ Dobrá, a.s. 

Tahové zkoušky byly provedeny na stroji Tira Test 2300 

 

Tab. 6 Základní mechanické charakteristiky slitin 

Vzorek Slitina Rpx Rm A Z 

[MPa] [MPa] [%] [%] 

A250.2 IC 50 239 880 48,8 44,4 

A252.2 IC 396 551 658 41,2 40,7 

A254.2 IC 221M 530 633 22,0 20,5 

A256.2 IC 438 414 688 23,2 23,0 
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V tabulce 6 je uvedeno srovnání meze kluzu, pevnosti, taţnosti a kontrakce u 4 vybraných 

slitin. Nejmenší mez kluzu vykazuje slitina IC 50 témě  poloviční oproti ostatním. Naopak se 

vyznačuje nejvyšší mezí pevnosti z vybraných slitin.  

 

 

 

Obr. 16 Tahový diagram – srovnání mechanických charakteristik slitin 

 

Na obrázku 16 je srovnání tahových diagramů všech vybraných slitin. Můţeme vidět, ţe 

slitina IC 50 má nejniţší mez kluzu ale zároveň má nejvyšší mez pevnosti. Ostatní slitiny mají 

poměrně obdobné hodnoty meze kluzu,  pevnosti a taţnosti. Avšak slitina typu IC 3λ6 má 

však podstatně nejvyšší taţnost oproti ostatním vybraným slitinám. 
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A250.2 – IC 50, 100 mm/h, Rpx = 239 MPa, Rm = 880 MPa, A = 48,8%, Z = 44,4% 

 

 
 

 

Obr. 17 tahový diagram slitiny IC 50 

 

 

 
 

Obr. 18 Zkušební tyč slitiny IC 50 po přetržení 
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Obr. 19 Vzorek A250.2 -  lomová plocha 
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A252.2 – IC 396, 100 mm/h, Rpx = 551 MPa, Rm = 658 MPa, A = 41,2%, Z = 40,7% 

 

 
 

Obr. 20 tahový diagram slitiny IC 396 

 

 

Obr. 21 Zkušební tyč slitiny IC 396 po přetržení 
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Obr. 22 Vzorek A252.2 - lomová plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

A254.2 – IC 221M, 100 mm/h, Rpx = 530 MPa, Rm = 633 MPa, A = 22,0%, Z = 20,5% 

 

 
 

Obr. 23 tahový diagram slitiny IC221M 

 

 

Obr. 24 Zkušební tyč slitiny IC 221M po přetržení 
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Obr. 25 Vzorek A254.2 -  lomová plocha 
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A256.2 – IC 438, 100 mm/h, Rpx = 414 MPa, Rm = 688 MPa, A = 23,2%, Z = 23,0% 

 

 
 

Obr. 26 tahový diagram slitiny IC 438 

 

 

 

Obr. 27 Zkušební tyč slitiny IC 438 po přetržení 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25

R
m

 [
M

P
a

] 

A [%] 

A256.2 - IC 438 

A256.2 - IC 438



 

36 

 

 
 

 

Obr. 28 Vzorek A256.2 -  lomová plocha 
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Po srovnání tahových diagramů experimentálních slitin na obrázcích 17, 20, 23 a 26 je 

z ejmé, ţe slitiny na bázi IC3λ6, IC221M a IC43Ř mají obdobný charakter porušování. 

Vzorek na bázi slitiny IC50 vykazuje oproti ostatním slitinám menší mez kluzu, jejíţ hodnota 

je témě  poloviční. Slitina vykazuje velmi vysokou taţnost a vyšší pevnost neţ ostatní slitiny, 

avšak nízká mez kluzu omezuje moţnosti jejího pouţití v praxi. Docházelo by k jejímu 

poškození jiţ p i malém napětí. Vícelegované slitiny mají mez kluzu kolem v rozmezí 400-

550 MPa a pevnost okolo hodnoty 650 MPa. Slitina IC3λ6 však má podstatně lepší taţnost ve 

srovnání se slitinou IC221M a IC43Ř.  

 

Na obrázcích 19, 22, 25 a 28 jsou zobrazeny lomové plochy. Snímky lomových ploch 

byly po ízeny na ádkovacím elektronovém mikroskopu p i různých zvětšeních. Jeden snímek 

je p i malém zvětšení, kde je zachyceno porušení zkušební tyče. Ostatní snímky nám 

zachycují detailní strukturu lomové plochy zkušebních tyčí p i daleko větším zvětšení ( 

500 m, 100 m a 10 m). Lomová plocha vzorku 1 má smíšený charakter s podílem 

transkrystalického lomu jamkovitého typu a s podílem transkrystalického plastického 

kaskádového typu. Ostatní slitiny vykazují pouze transkrystalický štěpný lom kaskádového 

typu. 

 

Na obrázcích 1Ř, 21, 24 a 27  jsou zobrazeny zkušební tyče po tahové zkoušce. Je z ejmé, 

ţe zkušební tyče jsou standartizované. Jsou kruhového prů ezu s nezávitovými hlavami. Na 

obrázcích můţeme vidět, ţe povrch vykazuje mírné známky kroucení. 
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8.3. Příprava pro metalografické pozorování 

Vzorky pro metalografické pozorování byly odebrány z hlav zkušebních tyčí, jak je vidět 

na obrázku 2λ. Odebraná oblast je na obrázku vyznačena červeně.  ez byl vzhledem k tyči 

p íčný. Odebraná oblast byla zhruba 5 mm široká. 

 

Obr. 29 Schéma zkušební tyče znázorňující odebranou oblast pro metalografické pozorování 

 

Vzorky byly zabakelitovány v p ístroji p i tlaku 1Ř0 – 2Ř0 bar za součastného oh evu 

po dobu 7 minut. Po zabakelitování se vzorky brousily. Brousilo se „na mokro“ postupně na 

papírech Ř0-1200. Prvotní dvě broušení na drsných papírech trvaly nejdéle kvůli dosaţení 

jednotné roviny u následně pozorované oblasti. P i postupném sniţování drsnosti papíru se 

interval brousění sníţil a byl u všech stejně dlouhý. Za procesem broušení pochopitelně 

následuje leštění vzorků. Vzorky se leštily na diamantovém sukně o drsnosti 1 m, které bylo 

poléváno vodou a roztokem Al2O3. Vzorky byly vyleštěny aţ do zrcadlového lesku. Další 

nezbytnou operací je leptání. Leptáním vzorků vyvoláme strukturu. Vzorky se po vyleštění 

opláchly vodou odmastily lihobenzínem a vysušily fénem. Po zaschnutí se vzorky naleptaly 

leptadlem o chemickém sloţení μ 10g CuSO4·5H2O, 50 ml H2O(destilovaná) a 50 ml CH3OH.  

Leptalo se krátkou dobu asi 10-15 s kaţdý vzorek. Poté se vzorky opět opláchly vodou 

lihobenzínem a vysušily fénem. 
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8.4. Struktura slitin 

Mikrostruktura takto p ipravených slitin byla pozorována na mikroskopu Olympus 

GX51 vybavený digitální kamerou OLYMPUS DP 12. Na obrázku 30 je zobrazena struktura 

slitiny typu IC 50. Na obr. 31 je struktura slitiny typu IC 3λ6. Tato slitina je typově velmi 

podobná slitině IC 43Ř, která je dále zobrazena na obr. 33. Slitina typu IC 221 M je na 

obrázku 32, kde vidíme větší mnoţství jemně rozptýlených fází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obr. 30 Vzorek A250.2 – mikrostruktura  
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                               Obr. 31 Vzorek A252.2 – mikrostruktura 
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                                    Obr. 32 Vzorek A254.2 – mikrostruktura 
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                                  Obr. 33 Vzorek A256.2 - mikrostruktura 

 

Všechny uvedené vzorky jsou multifázové. Slitina typu IC 50 je tvo ena jednak fází 

Ni3Al (γ ) a tzv. síťovím (obr. 30). Toto síťoví je tvo eno tuhým roztokem (γ) a Ni3Al(γ„). 

Metalografické pozorování dalších typů slitin je velmi náročné. Pro vyvolání struktury bylo navrţeno 

a vyzkoušeno několik postupů. P esto se u některých vzorků nedosáhlo p íliš dobrých výsledků. 

Slitiny obsahují adu fází, které jsou velmi malé a jemně rozptýlené v matrici (obr. 31-33). Sloţení 

matrice p ibliţně odpovídá nominálnímu sloţení slitin uvedenému v tabulce 2. Ve slitinách se 

pak dále objevují fáze s proměnlivým obsahem základních a legujících prvků. 



 

43 

 

9. Závěr 

Na základě informací získaných z literatury bylo vytipováno několik niklových slitin, 

jejichţ sloţení bylo modifikováno. Sloţení experimentálních slitin bylo odvozeno od jiţ 

ově ených a průmyslově pouţívaných typů slitin pro dané aplikace. Sloţení vybraných slitin 

bylo modifikováno a tyto slitiny byly odlity. P ipravené odlitky byly směrově krystalizovány 

rychlostí 100 mm/h k odstranění licích vad. U vzorků v usměrněném stavu byly provedeny 

defektoskopické zkoušky. Vzorky takto upravené neobsahovaly licí vady a byly pouţity pro 

stanovení strukturních a mechanických charakteristik. Ze vzorků byla vyrobena 

standardizovaná zkušební tělesa kruhového prů ezu s nezávitovými hlavami. 

Po srovnání tahových diagramů experimentálních slitin je z ejmé, ţe slitiny na bázi 

IC396, IC221M a IC43Ř mají obdobný charakter porušování. Vzorek na bázi slitiny IC50 

vykazuje oproti ostatním slitinám menší mez kluzu, jejíţ hodnota je témě  poloviční. Slitina 

vykazuje velmi vysokou taţnost a vyšší pevnost neţ ostatní slitiny, avšak nízká mez kluzu 

omezuje moţnosti jejího pouţití v praxi. Docházelo by k jejímu poškození jiţ p i malém 

napětí. Vícelegované slitiny mají mez kluzu v rozmezí 400-550 MPa a pevnost okolo hodnoty 

650 MPa. Slitina IC3λ6 však má podstatně lepší taţnost ve srovnání se slitinou IC221M a 

IC438.  

Všechny vzorky byly podrobeny metalografickému pozorování. Vzorky pro 

metalografické pozorování byly odebrány z hlav zkušebních tyčí. Všechny uvedené vzorky 

jsou multifázové. Slitina typu IC 50 je tvo ena jednak fází Ni3Al (γ ) a tzv. síťovím. Toto 

síťoví je tvo eno tuhým roztokem (γ) a Ni3Al (γ„). Metalografické pozorování dalších typů 

slitin je velmi náročné. Pro vyvolání struktury bylo navrţeno a vyzkoušeno několik postupů. 

P esto se u některých vzorků nedosáhlo p íliš dobrých výsledků. Slitiny obsahují adu fází, 

které jsou velmi malé a jemně rozptýlené v matrici. Sloţení matrice p ibliţně odpovídá 

nominálnímu sloţení slitin. Ve slitinách se pak dále objevují fáze s proměnlivým obsahem 

základních a legujících prvků. 

Získané výsledky budou pouţity jako vstupní informace pro další laboratorní a 

poloprovozní zkoušky. Pro posouzení pouţitelnosti za vyšších teplot by bylo vhodné p ipravit 

vzorky pro tahové zkoušky za zvýšené teploty tak, aby bylo moţné provést hodnocení 

základních mechanických vlastností za zvýšené teploty. 
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