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ANOTACE 

 Pouţití niklových slitin je díky jejich vysoké ceně často omezeno jen na některá 

prostředí. Nahrazením běţně pouţívaných materiálů niklovými slitinami docílíme prodlouţení 

ţivotnosti materiálu. Niklové slitiny mají výborné mechanické vlastnosti a dobrou odolnost 

vůči vlivům prostředí. V teoretické části jsou charakterizovány niklové slitiny, moţnosti 

přípravy, mechanické vlastnosti a obrobitelnost. Cílem praktické části bylo ověřit moţnost 

přípravy zkušebních vzorků Ni slitin  metodou přesného lití. Slitiny byly odlity metodou 

odstředivého lití a zhutněny v izostatickém lisu za tepla HIP (hot isostatic pressing). Dále 

byly stanoveny mechanické vlastnosti, mikrotvrdost, pórovitost a strukturní charakteristiky 

jak v litém stavu, tak ve stavu po HIP. Experimentální vzorky zpracované metodou HIP 

vykazují niţší počet vnitřních vad a pórů. Dále došlo ke zlepšení mechanických vlastností. 

Pro výrobní proces je třeba nastavit vhodné podmínky pro pouţití metody HIP.  

Klíčová slova: niklové slitiny, izostatické lisování za tepla, mechanické vlastnosti, 

odstředivé lití, struktura 

 

ANNOTATION 

The use of nickel alloys is thanks to their high price often limited to a some 

environments. By replacing the commonly used materials of nickel alloys is achieved 

extending the life of the material. Nickel alloys have excellent mechanical properties and 

good resistance to environmental conditions. The theoretical part of diploma thesis describes 

nickel alloys, possibility of preparation, mechanical properties and machinability. The alloys 

were centrifugal casting and compacting in the hot isostatic press HIP (hot isostatic pressing). 

Furthermore, the mechanical properties, microhardness, porosity and phase composition in as 

cast state and in state after HIP were determined. Experimental samples prepared by method 

HIP show a lower number of internal defects and pores. Further mechanical properties were 

improved.  It is necessary to set appropriate conditions for the HIP method in the preparation 

process. 

Keywords: nickel alloys, hot isostatic pressing, mechanical characteristics, centrifugal 

casting, structure 
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Symbol Jednotka Význam 

Re [MPa] mez kluzu 

Ρ [μΩ·cm] 
měrný elektrický odpor – odvozená 

jednotka elektrického odporu Ω·m 

C1(x) [mol/dm
3
] koncentrace vzniklá po roztavení 

C0 [mol/dm
3
] původní koncentrace 

T [K] teplota v Kelvinech, 1 K = 273,15 °C 

P [MPa], [GPa] tlak  

Ρ [g·cm
-3

] hustota  

- hm. % hmotnostní procenta 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [MPa] 
mez kluzu při 0,2% plastické 

deformaci (smluvní mez kluzu) 

A [%] taţnost  

- at. % atomární procenta 

RTG - rentgenové zařízení 

F [N] síla  

HV 0.05 - mikrotvrdost dle Vickerse 

 



 

 

OBSAH 

 
1. ÚVOD ..................................................................................................................................... 1 

2. CHARAKTERISTIKA Ni SLITIN A MOŢNOSTI JEJICH POUŢITÍ ................................ 2 

2.1. Charakteristika Ni slitin ................................................................................................... 2 

2.2. Pouţití Ni slitin ................................................................................................................ 2 

2.1. Technický nikl a nízkolegovaný nikl............................................................................... 4 

2.1.1. Slitiny Ni .................................................................................................................. 4 

2.1.2. Ni-Cu slitiny ............................................................................................................. 4 

2.1.3. Ni-Mo slitiny, Ni-Cr slitiny ...................................................................................... 7 

2.2. Komplexní slitiny Ni ....................................................................................................... 7 

2.2.1. Slitiny se zvláštními vlastnostmi .............................................................................. 8 

2.2.2. Niklové superslitiny .................................................................................................. 8 

2.3. Aplikace Ni slitin ............................................................................................................. 9 

3. TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY ............................................................................................. 10 

3.1. Prášková metalurgie ...................................................................................................... 10 

3.2. Směrová krystalizace ..................................................................................................... 11 

3.3. Vakuové indukční tavení ............................................................................................... 12 

3.4. Plazmová metalurgie ..................................................................................................... 13 

3.5. Odstředivé lité ............................................................................................................... 14 

4. METODA HIP ...................................................................................................................... 15 

4.1. Mechanické vlastnosti ................................................................................................... 16 

4.2. Výhody HIP ................................................................................................................... 17 

4.3. Pouţití ............................................................................................................................ 17 

5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI .......................................................................................... 18 

5.1. Mez kluzu ...................................................................................................................... 19 



 

 

5.2. Mez pevnosti ................................................................................................................. 21 

5.3. Taţnost .......................................................................................................................... 22 

5. 4. Odolnost vůči oxidaci a creepu .................................................................................... 23 

6. OBROBITELNOST ............................................................................................................. 24 

6.1. Broušení a soustruţení ................................................................................................... 25 

6.2. Frézování ....................................................................................................................... 27 

6. 3. Vrtání ............................................................................................................................ 27 

7. CÍLE PRÁCE ....................................................................................................................... 29 

8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................................ 30 

8.1. Návrh sloţení slitin pro laboratorní a poloprovozní zkoušky ....................................... 30 

8.2.1. HIP – Izostatické lisování za tepla ......................................................................... 31 

8.2.2. Experimentální vzorky ........................................................................................... 33 

8.3. Hodnocení mechanických a strukturních charakteristik ................................................ 36 

8.4. Fázové sloţení ............................................................................................................... 48 

9. ZÁVĚR ................................................................................................................................. 51 

10. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. ÚVOD 

V posledních letech je věnována velká pozornost vývoji materiálů a rozvoji nových 

technologií. Díky tomu došlo k rozvoji skupiny materiálu, do které spadají niklové slitiny. 

Vývoj je zaměřen především pro aplikace v oblastech vysokých teplot. Vývoj také směřuje 

k rozvíjení antikorozních vlastností v nejrůznějších prostředích. Niklové slitiny jsou obecně 

řečeno také tvrdší a houţevnatější neţ většina slitin neţelezných kovů. Mezi asi nejznámější 

slitiny niklu patří Monel, Hastelloy a Inconel. Materiály na bázi ţeleza s obsahem menším jak 

30 % niklu se nazývají výšelegované austenitické oceli. Materiály s obsahem nad 30 % niklu 

se nazývají niklové slitiny. Největší část vyrobeného niklu se spotřebovává k výrobě 

nerezavějících ocelí. Díky nízké tepelné vodivosti a dobré korozní odolnosti niklu se slitiny 

niklu nejvíce vyuţívají v leteckém průmyslu 

Rozsah pouţití niklových slitin a rozlišné vlastnosti jsou způsobeny rozlišným 

chemickým sloţením. Mikrostruktura niklových slitin je sloţitá. Specifických vlastností 

docílíme přidáním jednotlivých legujících prvků. Pouţití a aplikace niklových slitin je 

omezena jen na určité prostředí díky vysokým ekonomickým nákladům. Niklové slitiny bez 

problému dokáţou nahradit i ty nejodolnější korozivzdorné oceli. Jejich vysoká cena bývá 

akceptována, protoţe prodluţují ţivotnost materiálů.  

Technologie izostatického lisování za tepla patří mezi technologie, které se v průmyslu 

vyuţívají pro výrobu speciálních součástek nebo polotovarů z pevných materiálů. Pro tento 

postup se často pouţívá zkratka HIP (hot isostatic pressing). Tímto postupem se dosahuje 

hutná vnitřní i povrchová textura výrobku, protoţe odlévaný materiál obsahuje dutiny a 

pórovitý povrch. Dále se získávají speciální vlastnosti výrobku (jako odolnost, tvrdost, ad.). 

Díky tomu se vyrábějí tvarově sloţité výrobky. 

Technologii HIP můţeme vyuţívat pro širokou škálu materiálu, jako jsou např. ocele, 

sklo, keramika, kompozity a další. Dále se metoda HIP ve velkém mnoţství vyuţívá 

v práškové metalurgii, protoţe je moţné docílit spojení dvou odlišných prášku. A dále tak 

odpadá další sloţité a nákladné tepelné zpracování. 
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2. CHARAKTERISTIKA Ni SLITIN A MOŽNOSTI 

JEJICH POUŽITÍ 

2.1. Charakteristika Ni slitin 

 Obecně řečeno jsou slitiny niklu pevnější, tvrdší a houţevnatější neţ většina slitin 

neţelezných kovů. Niklové slitiny jsou známé pod pouţívanými obchodními názvy Monel, 

Hastelloy, Inconel [1]. Nikl je schopný rozpouštět v sobě větší mnoţství legujících prvků neţ 

ţelezo, zejména chróm, molybden a wolfram, coţ umoţňuje jeho aplikace i v mnohem 

agresivnějším prostředí neţ je tomu u nerezavějících ocelí. Měď zlepšuje odolnost proti 

neoxidačním kyselinám H2SO4, H3PO4. Chrom zvyšuje odolnost vůči oxidačnímu prostředí 

HNO3, H2CrO4. Kobalt společně s ţelezem zaručuje vyšší rozpustnost uhlíku v niklu. 

Wolfram společně s molybdenem zvyšují odolnost proti neoxidačním kyselinám a lokální 

korozi. Wolfram je proti molybdenu draţší, proto volíme molybden [2].   

 Materiály, které obsahují nejméně 30% niklu, můţeme nazývat slitiny niklu. Materiály 

s obsahem niklu kolem 30% se někdy nazývají výšelegované austenitické oceli. Nejčastěji 

slitiny niklu vyrábíme jako tvářené materiály. Méně obvyklou výrobou niklových slitin je 

odlévání niklových slitin nebo můţeme pouţít technologii práškové metalurgie.  

2.2. Použití Ni slitin 

 Větší polovina niklu (65%) se spotřebuje k výrobě nerezové oceli. Další část niklu 

(12%) se vyuţije na výrobu vysoce legovaných slitin. Zbylá část niklu (23%) se spotřebovává 

pro výrobu nabíjecích baterií, katalyzátoru, keramiky, mincí, k barvení skla (na zeleno) a 

k pokovování.  

 Vyuţití vyrobených plechu ze slitin niklu se pouţívají v leteckém průmyslu, lékařství, 

chemickém průmyslu, ropném průmyslu a v jaderné energetice. Díky nízké tepelné vodivosti 

a dobré korozní odolnosti niklu se slitiny niklu nejvíce vyuţívají v leteckém průmyslu. Pouţití 

jak v civilních, vojenských tak i kosmických lodí. Na obr. 1 je znázorněno rozdělení slitin. 

[3]. 
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Obr. 1 Rozdělení niklových slitin [4]. 
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2.1. Technický nikl a nízkolegovaný nikl 

 Technický nikl se pouţívá pod různými názvy. Různé názvy mají různé obsahy niklu a 

nečistot nebo se liší v obsahu příměsí. 

 Pouţití závisí na sloţení. Nikl se pouţívá jako součásti v potravinářském průmyslu, 

přepravní kontejnery pro chemikálie, elektronické součástky (Ni205 a 220). Dále se poţívá 

v leteckém a raketovém průmyslu. Na pouzdra baterií, elektrody v doutnavkách. Velké vyuţití 

má v prostředí pro vysoké teploty a v prostředí se zvýšeným obsahem síry. Pouţívá se také u 

lisovacích součástí pro průtlačné lisování plastů, formy pro výrobu skleněných výrobků [5].  

2.1.1. Slitiny Ni 

Primární tvářené slitiny v této kategorii jsou Ni-Cu, které vytvářejí známé slitiny jako 

Monel 400 a K-500. Slitiny obsahují také malé mnoţství Al, Fe a Ti. Slitiny Ni-Cu se liší, 

protoţe jejich pevnost a tvrdost můţe být zvyšována vytvrzováním. I kdyţ slitiny Ni-Cu mají 

mnoho společných charakteristik s čistým niklem, jejich odolnost proti kyselině sírové a 

kyselině fluorovodíkové je lepší. 

Další komerční slitiny jsou Ni-Mo a Ni-Si. Vytvářejí materiál Hastelloy (Ni-28Mo), 

poskytuje vynikající odolnost proti kyselině fluorovodíkové a silně redukčním látkám.  

Slitiny Ni-Mo jsou běţně vyráběny pod obchodním názvem Hastelloy B a Chlorimet2. 

Tyto slitiny odolávají kyselině chlorovodíkové ve všech koncentracích aţ do bodu varu [1]. 

2.1.2. Ni-Cu slitiny 

 Slitinu niklu a mědi můţeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří slitiny 

s převaţujícím obsahem niklu a do druhé skupiny spadají slitiny s převaţujícím obsahem 

mědi. Na obr. X je uveden binární systém. Binární systém je charakteristický vzájemnou 

dokonalou rozpustností v tuhém stavu. Celý systém je tvořen pouze jednou fází, tedy tuhým 

roztokem mědi v niklu nebo niklu v mědi. Tento typ mikrostruktury umoţňuje dobrou 

tvařitelnost slitin za tepla a přispívá k velké odolnosti vůči korozi. Spinodální rozpad tuhého 

roztoku probíhá od určitého obsahu niklu. 
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Obr. 2 Rovnováţný fázový diagram binárního systému Cu-Ni s dokonalou rozpustností 

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

představuje Curieovu teplotu přechodu Ni paramagnetického do feromagnetického stavu 

Převaha Ni  

Jsou to zejména slitiny pod názvem Monel, pouţívají se od počátku 20. století. 

Monely, které obsahují 63-66% Ni, do 34% Cu+Fe, Mn, Si, Al, Ti jsou materiály 

s výbornými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností náročném prostředí. Tyto 

materiály byly původně navrhovány pro mírně redukční prostředí. Dnes mají své vyuţití 

například proti kyselinám HF, H2SO4 a zásadám v chemickém průmyslu. Dále mají výbornou 

protikorozní ochranu vůči mořské vodě. 

Monely se obecně pouţívají pro loďařský průmysl (lodní šrouby), zařízení pro výrobu 

chemikálií a uhlovodíků, plechy, trubky, ventily, čerpadla, hřídele, stěrky a škrabáky, 

armatury, nýty, šrouby a jiné. 
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 Příklady některých vyráběných Monelů jsou Monel alloy 400, Monel alloy R-405, 

Monel alloy K-500. 

Převaha Cu 

1) Konstantan – 45% Ni, má vysoký elektrický odpor, velmi nízký teplotní koeficient 

elektrického odporu při 20°C a nízký koeficient tepelné roztaţnosti. Pouţívá se pro 

termočlánky. 

      Nikelin – 31% Ni, 56% Cu, 13% Zn, má vysoký elektrický odpor, velmi nízký teplotní 

koeficient elektrického odporu. Pouţívá se pro odporové termočlánky. 

2) Niklové stříbro – 55-65% Cu, 10-30% Ni, zbytek Zn, má bílé zabarvení, dobrá tvářitelnost, 

střední pevnost, velmi dobrá korozivzdornost i vůči mořské vodě, vysoký obsah Ni brání 

odzinkování – nahrazuje mosaz korozním prostředí slané vody, příznivé zbarvení (jako Ag). 

Slitiny se pouţívají na plátování, ventily, armatury, dekorativní a architektonické prvky a 

mince. 

3) Kupronikl – 10-30% Ni + do 1,5% Fe, zbytek Cu. Dvě hlavní slitiny Cu-Ni určené pro 

tváření a pro provoz v mořské vodě obsahují 10 nebo 30% Ni. Obě jsou legovány 

významným mnoţstvím Fe a Mn, díky tomu si zajišťují dobré korozní odolnosti. Jejich vývoj 

byl zaloţen na pochopení vlivu těchto legur, zejména Fe, na vlastnosti slitiny. Bylo zjištěno, 

ţe vlastnosti slitin Cu-Ni v poměru 70-30 se mění v závislosti na obsahu Fe a Mn, a tak se 

hledalo takové sloţení, které dává optimální odolnost vůči rychlostním vlivům, korozi vlivem 

nánosů a bodové korozi. Nakonec bylo připraveno typické sloţení 0,6% Fe a 1,0% Mn. U 

slitiny o sloţení s 10% Ni je optimální obsah Fe vyšší a Mn niţší neţ v případě 70-30 slitiny, 

např. 1,5% Fe a 0,08% Mn. Slitiny se pouţívají na chladiče, kondenzátory, destilační trubky, 

tepelné výměníky, potrubí na mořskou vodu v obchodní i námořním loďstvu. Zatímco slitina 

90-10 je častěji pouţívána pro hladinové lodě, slitina 70-30 nachází uplatnění v ponorkách, 

neboť její vyšší pevnosti umoţňuje vydrţet vyšší okolní tlaky. Tyto slitiny jsou rovněţ 

pouţívány pro chladiče v elektrárnách a pobřeţní potrubí na vrtných plošinách (nafta/plyn), 

pro desalinační průmysl a pro plátování a oplášťování námořních konstrukcí a zařízení [2]. 
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2.1.3. Ni-Mo slitiny, Ni-Cr slitiny 

 Slitiny Ni-Mo jsou určeny pro silně redukční prostředí. Jejich korozní vlastnosti jsou 

uvedeny ve srovnání se dvěma dalšími slitinami. Viz. tab. 1 Srovnání korozní odolnosti tři Ni 

slitin (B-3,B-2,Monel 400) a nerezavějící ocelí (316L). 

Tabulka 1 Srovnání korozních odolností 

 

slitina 

B-3 B-2 316L Monel 400 

průměrná rychlost koroze (mm/rok) 

50% kyselina octová 0,005 0,01 0,005 - 

40% kyselina mravenčí 0,013 0,018 41,01 0,053 

50-55% kyselina fosforečná 0,076 0,152 0,457 0,114 

50% kyselina sírová 0,043 0,03 nad 500 4,699 

20%kyselina chlorovodíková 0,305 0,381 nad 500 40,31 

 

Materiály odolávají v prostředí kyseliny HCl bodové korozi za zvýšených teplot, 

koroznímu praskání. Jako příklad pouţitého materiálu Hastelloy B-2, Hastelloy B-3 nebo také 

Alloy B. 

Slitiny Ni-Cr-(+Si,Mo,Fe) jsou určeny především pro silně oxidační prostředí. 

Odolávají vysokým korozním potenciálům a koroznímu praskání pod napětím. Jako příklad 

pouţitého materiálu můţeme uvést Hastelloy D-205, Colmonoy 98, které pracují v prostředí 

NaOH, slaná voda a H2SO4 [5]. 

2.2. Komplexní slitiny Ni 

Ni-Cr-Fe-Mo-Cu- jsou základní prvky v této kategorii niklových slitin. Prvky nabízejí 

dobrou odolnost proti důlkové korozi, mezikrystalové korozi, koroznímu praskání a obecně 

ve všech oxidačních a redukčních prostředí. Dále se tyto slitiny často pouţívají v prostředí 

kyselin sírové a fosforečné. Mezi jedny z nejpouţívanějších slitin patři slitiny: 

 Hastelloy H (Ni-22Cr-9Mo-2W-18Fe) 

 Inconel 617 (Ni-22Cr-12,5Co-9Mo-1,5Fe-1,2Al) 

 Inconel 625 (Ni-21.5Cr-2.5Fe-9Mo-3.6Nb + Ta) 

 Inconel 718 (Ni-18.5Fe-19Cr-3mo-5Nb + Ta) 
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 Slitina Hastelloy H má odolnost proti koroznímu napadení neţ slitina Inconel 625. 

Dále má slitina Hastelloy H dobrou odolnost proti kyselinám a také proti koroznímu praskání. 

Často se pouţívá v zařízeních, kde proudí spaliny obsahující síru. Slitina Inconel 617 odolává 

cyklické oxidaci do 2000°C a má dobré vlastnosti pro tečení. Slitina Inconel 625 má vysokou 

pevnost a odolnost proti oxidaci, dobrá únavová pevnost, odolnost vůči mnoha oxidačním 

látkám. Pouţívá se elektronické součástky, chemické a potravinářské stroje [1]. 

2.2.1. Slitiny se zvláštními vlastnostmi 

 Slitiny niklu se mohou pouţít jako speciální magnetický materiál. Se zvyšujícím se 

obsahem Ni se také zvyšuje počáteční permeabilita matrice niklové slitiny. Při obsahu niklu 

okolo 80% se dosahují optimální vlastnosti. Jedná se o slitinu Permalloy s 20% Fe. Ještě lepší 

vlastnosti lze dosáhnout u typu tzv. Supermalloy, který obsahuje pouze 16% Fe a 5% Mo.  

 Slitiny s cca 50% Ni, s cca 0.15 %C a zbytek Fe patří do skupiny slitin typu Kovar, 

které jsou charakterizovány koeficientem tepelné roztaţnosti prakticky shodným 

s koeficientem tepelné roztaţnosti různých typů skel a porcelánu. 

 Vysoký měrný elektrický odpor vykazuje slitina typu Nichrom, která obsahuje při 

normální teplotě měrný elektrický odpor na úrovni 15 μΩ·cm. A při teplotě 1000 °C pouze 

mírně vyšší (120 μΩ·cm). Obsahuje 80% Ni, 19% Cr, 0,5% Fe, 0,1% Mn, 0,2% Si a 0,05% C 

[6]. 

2.2.2. Niklové superslitiny 

 Niklové superslitiny vykazují za vysokých teplot vynikající pevnostní charakteristiky 

a v řadě případů i vysokou korozní odolnost. Mohou být lité i tvářené. Nejčastěji se aplikují v 

leteckém průmyslu, energetice a potravinářství. Všechny tyto slitiny jsou zaloţeny na 

základní bázi Ni-Cr a dodatečně legovány přísadami Co, W, Fe V, Nb, Ta, B, Zr, Ti, Al, Mg 

atd. Obsah uhlíku se pohybuje v rozmezí 0,03 – 0,18%. Častěji se aplikuje dolní mez uhlíku.  

 Niklové superslitiny se nevyznačují vysokou úrovni modulu pruţnosti, ani nízkými 

difúzními charakteristikami, coţ jsou parametry typické pro vysokou odolnost proti creepu, 

přesto jsou pouţívány v podmínkách dlouhodobého namáhání při velmi vysokých teplotách 

(cca 0,9 Tm a doby expozice mohou dosahovat aţ 10
5
 hodin při mírně sníţených teplotách). 

Toto je dáno strukturní stabilitou niklových slitin v důsledku vysokého zaplnění 3d-sféry 

elektrony a spolupůsobením antikorozní ochranné vrstvy Cr2O3 o nízké koncentraci vakancí, 
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která tak omezuje difúzi atomů kovu ze slitiny a difúzi kyslíku a síry do objemu superslitin. 

Jejich aplikace je velice široká. Jsou pouţívány např. pro konstrukční části turbín, trysky 

turbomotoru, přesně lité odlitky, turbodmychadla, na různé ventilové filtry, redukční ventily, 

letadlové převodovky, odlučovače vody, palivo-olejové výměníky, tlakové přípojky, uzavírací 

ventily atd. [6]. 

2.3. Aplikace Ni slitin 

 Nikl je součástí více neţ 3 tisíc různých slitin, které jsou nezbytné pro výrobu více neţ 

300 tisíc spotřebních výrobků [7]. Nikl se v moderním průmyslu stále velice hojně pouţívá a 

je nezbytnou součástí výrobků moderní civilizace [5]. Slitiny niklu se pouţívají pro celou 

řadu aplikací. Většinou jde o odolnost proti korozi, dále mají dobrou tepelnou odolnost. 

Některé z nich jsou: 

 turbíny letadel 

 parní turbíny elektráren 

 lékařské aplikace 

 chemický a petrochemický průmysl 

 jaderné elektrárny  

 námořní průmysl  

 elektrotechnický průmysl [8]. 

Asi 65% niklu, který se vyrábí, se pouţívá k výrobě nerezavějících ocelí. Další 20% 

pro aplikace s neţeleznými kovy (specializované průmysly – letectví, vojenství). Dalších 9% 

se vyuţívá pro pokovování niklem jiných kovů. Zbylých 6% pro ostatní pouţití jako je výroba 

mincí, elektrických součástek nebo baterie do hybridních automobilů. V mnoha těchto 

odvětvích adekvátní náhrada, která by nesniţovala výkon nebo nezvyšovala cenu [9]. 

Niklové slitiny mají uplatnění ve většině průmyslů. Kaţdá aplikace vyţaduje své 

specifické vlastnosti. Vlastnosti můţeme ovlivnit pomocí přidání doprovodných prvků, 

technologií výroby nebo následným opracováním. Niklové slitiny můţeme vyrobit např. 

pomocí práškové metalurgie, indukčním tavením nebo odstředivým odléváním do forem [3]. 
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3. TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY 

 Problematika přípravy slitin na bázi intermetalických sloučenin do značné míry 

souvisí s charakterem základních sloţek. Především s jejich reaktivitou ve vztahu 

k materiálům tavících kelímků nebo plynných sloţek pracovní atmosféry. Ve většině případů 

je oblast čisté intermetalické sloučeniny omezena pouze na malý koncentrační interval [10].  

3.1. Prášková metalurgie 

 Technologie práškové metalurgie je vyuţívána především z důvodu niţší ceny, úspory 

energie a odstranění nebo sníţení stupně tváření pro dosaţení hotového výrobku. Záporem 

práškové metalurgie jsou dva hlavní důvody – pórovitost a nečistoty.  

 Pro přípravu intermetalické sloučeniny Ni3Al nebo kompozitu s matricí z Ni3Al se 

můţe vyuţít samošířící se vysokoteplotní syntéza (SHS). Je to způsob přípravy práškové 

směsi o přesném sloţení, vyuţitím silně exotermické reakce mezi práškovými sloţkami, je-li 

tato reakce iniciována na jednom konci práškového výlisku lokalizovaným tepelným 

impulzem a exotermická reakce se sama šíří v objemu volně peletizované směsi. Pokud je 

celý výlisek zahříván v peci, reakce nastává současně v celém výlisku a proces se nazývá 

termická exploze nebo reakční slinování. Zařízení pro reakční slinování na obr. 3 můţeme 

rozdělit na 3 části: 

a) reakční nádoba, 

b) sběr dat, 

c) vyhodnocování [3,10]. 

 

Obr. 3 Schéma zařízení pro reakční slinování (SHS) intermetalické fáze Ni3Al [3] 



11 

 

1. Reakční nádoba, 2. Křemenný průzor, 3. Vzorek, 4. Wolframová cívka, 5. Tlaková nádoba, 

6. Vakuové zařízení, 7. Pyrometr, 8. Videokamera, 9. Videorekordér, 10. Televizní 

obrazovka, 11. Zdroj proudu, 12. počítač 

3.2. Směrová krystalizace 

 Jedná se o rafinační metodu, která je zaloţena na rozdělování příměsí mezi tekutou a 

tuhou fází. Princip metody obr. 4 – přes roztavený ingot rafinovaného materiálu o délce l0 a 

výchozí koncentrace C0 se posouvá pomalou rychlostí fázové rozhraní krystal-tavenina. 

Přitom dochází k tuhnutí na rozhraní, k přerozdělování fází a nečistot přítomných v základní 

látce. Díky směrové krystalizaci můţeme ovlivnit výslednou strukturu, mechanické vlastnosti 

Ni3Al, velikost zrna a odstranit licí defekty. Směrovou krystalizaci můţeme vyuţít pro výrobu 

nebo přetavování hotové slitiny. Roztavený vzorek je postupně ochlazován od začátku aţ po 

konec. V ochlazené části materiálu postupně narůstá vrstva ztuhlého materiálu a struktura 

materiálu závisí na rychlosti ochlazování. Na obr. 5 je zobrazen koncentrační profil příměsí B 

s k > 1, kdy dochází k ochuzení příměsí v základní látce A vzhledem k počáteční koncentraci 

[3,11].  

 

Obr. 4 Princip směrové krystalizace  

 

Obr. 5 Koncentrační profil  
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 Klasická směrová krystalizace je proces jednorázový. Rozumíme tím, kdyţ znovu 

roztavíme ingot s vzniklým koncentračním profilem C1(x), nastane po jeho dalším roztavení 

v důsledku konvenčnícího proudění v tavenině k vyrovnání koncentrace příměsi v celém 

objemu na původní hodnotu C0. Po opakovaném procesu směrové krystalizace vznikne stejný 

koncentrační profil C1(x) v celém objemu ingotu. Chceme-li, aby metoda směrové 

krystalizace byla účinná, musíme znečištěnou část ingotu odstranit tzv. sekcionovat. 

V praxi se sekciování provádí dvěma způsoby: 

1) Sekcionování utuhlého ingotu - odstranění znečištěných části a jejich opětovné 

přetavování směrovou krystalizací. 

2) Tavení materiálu v lodičce zvláštní konstrukce – odvod matečné taveniny z koncové 

části taveného ingotu, která utuhne jako poslední (zvýšený podíl koncentrací příměsí). 

Po odvodu obohacené části se původní koncentrace C0 sníţí na Cp [11]. 

3.3. Vakuové indukční tavení 

 Vakuové indukční tavení (VIM – Vacuum Induction Melting) se provádí pomocí 

elektromagnetické indukce ve vakuu. Metoda VIM se nejprve vyuţívala jen pro speciální 

potřeby v průmyslu. V současné době se tento proces stává základem technologie při výrobě 

vysoce kvalitních materiálů pro mnoho průmyslových aplikací. Ve srovnání s procesem 

tavení na vzduchu se odléváním superslitin ve vakuových pecích dosahuje hlubokého 

odplynění a dezoxidaci. Ve vakuu se zlepšuje zabíhavost slitin, coţ dovoluje odlévat velmi 

sloţité tenkostěnné odlitky. Slévárenské vakuové indukční pece natavují vsázku nejčastěji 

v podobě ingotů. Během tavby se uţ neupravuje chemické sloţení slitiny.  

 Princip pece je ten, ţe ve vakuové komoře je pomocí induktoru v ţáruvzdorném 

kelímku natavena vsázka a provedeno odlití odlitků nebo ingotů. Uspořádání komor můţe být 

např. dvoukomorové obr. 6, kde tavící komora je od kokilové oddělena vakuovým uzávěrem. 

Obě komory jsou opatřeny vraty. Forma se k lití dopravuje hydraulicky na stole, výšku zdvihu 

lze regulovat. Postup odlévání v dvoukomorové vakuové peci: 

1. do kelímku je pod vakuem vsazena vsázka 

2. vsázka je natavena a je dosaţeno licí teploty 

3. do kokilové komory je vloţena vyţíhaná keramická forma 
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4. koliková komora je odsáta a po vyrovnání tlaků otevřen mezikomorový vakuový 

uzávěr 

5. forma je dopravena k lití a odlita 

6. odlitá forma je dopravena zpět do kokilové komory a uzavřen mezikomorový uzávěr 

7. kokilová komora je zavzdušněna 

8. do sázecího zařízení je vloţena nová vsázka a vsázecí zařízení odsáto. 

 

Obr. 6 Schéma dvoukomorové vakuové indukční pece [12]. 

3.4. Plazmová metalurgie 

 K přípravě speciálních slitin se vyuţívá plazmový ohřev. Plazma vzniká termickou 

ionizací plynů – argonu, dusíku, vodíku a dalších inertních plynů v elektrickém oblouku. Jako 

generátory nízkoteplotního plazmatu jsou vyuţívány plazmové hořáky, které pracují 

s elektrickým obloukem koncentrovaným tryskou a aerodynamickým spoluúčinkem 

proudících plynů. Vyuţívá se např. plazmová pec s horizontálním měděným, vodou 
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chlazeným krystalizátorem, pracujícím s nízkoteplotním plazmatem (obr. 7). V této peci je 

moţné přetavovat a rafinovat kovy se střední teplotou tání (Fe, Ti, Ni, Co) a vysokou teplotou 

tání (aţ po Mo) a speciální vysoce legované slitiny. Pec pracuje s mírným přetlakem 

atmosféry ionizačního plynu nebo směsi plynu (Ar, Ar-N2, Ar-H2) a  plazmový oblouk 

dosahuje teploty aţ 10 000 K. 

 

Obr. 7 Schéma zařízení pro horizontální zonální tavení s plazmovým ohřevem [10] 

1 – krystalizátor, 2 – plazmový hořák, 3 – vnější plášť pece, 4 – nosná trubka, 5 – vnitřní 

plášť pece a krystalizátoru, 7 – víko pece, 8 – šroub, 9 – unášeč, 10 – elektromotor, 11 – 

chladič 

 

3.5. Odstředivé lité 

 K vytvoření válcové části se vyuţívají odstředivé síly. U ostatních způsobů odlévání 

se vyuţívají síly gravitační nebo tlakové, aby forma byla vyplněna. K odstředivému lití 

vyuţíváme formy zhotovené z oceli, litiny, grafitu nebo pískové formy. Odstředivá síla 

zajišťuje dobru kvalitu povrchu odlitku, vysokou hustotu a vysoké hodnoty mechanických 

vlastností odlitků. Dále jsou vytlačeny nečistoty a bubliny z materiálu. Metodou odstředivého 

lití se mohou odlévat jen výrobky rotačního tvaru.  

 Odstředivé odlévání má několik fází. V první fázi se připravuje stěna formy, jak je 

stěna formy připravena, tak se forma můţe začít otáčet vysokými rychlostmi. Do rotující 

formy se nalévá kov. Díky odstředivé síle kov přilne na stěně formy. Následně nastane fáze 

tuhnutí. Kov tuhne od stěny formy, která je chlazená vodou. Ztuhlý kov se vyjme z formy a 

nechá se dochladit vlně na vzduchu. Na obr. 8 je znázorněný proces odstředivého lití.  
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Obr. 8 Schéma odstředivého lití [3] 

4. METODA HIP 

Izostatické lisování za tepla (HIP) je forma tepelného zpracování, které vyuţívá 

vysokého tlaku a teploty ke zlepšení vlastností materiálu.  Inertní tlak na těleso působí 

rovnoměrně ze všech stran. Zvyšování tlaku probíhá rovnoměrně se zvyšováním teploty [14]. 

Tento tlak se aplikuje pomocí inertního plynu, obvykle argonu. Doba při zvýšené teplotě a 

tlaku umoţňuje plastickou deformaci, creep a difúzi. Odlitky pro ty nejnáročnější aplikace 

jsou izostaticky lisovány za tepla za účelem odstranění interní porezity, čímţ se jim zlepší 

mechanické vlastnosti odstraněním vnitřních defektů. Na obr. 9 je znázorněno schéma 

izostatického lisu [13,14].  

Pomocí práškové metalurgie je moţné vyrábět tvarově sloţité výrobky ve velkých 

sériích. Dochází tak k vysokým materiálových úsporám vlivem minimálního odpadu a taky 

minimální energetické náročnosti spojené s následným obráběním k docílení přesných tvarů a 

rozměrů [7].  
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Obr. 9 Schéma zařízení HIP [15] 

Hipování rovněţ umoţňuje spojování, či vrstvení dvou nebo více materiálů 

dohromady, buď v pevné podobě, nebo v prášku. Hipování  je také důleţitý nástroj v 

práškové metalurgii. Pouţívá se k přeměně prášku v pevné fázi na výrobu součástí o vysoké 

hustotě, díky čemuţ je dosaţeno lepších fyzikálních vlastností, neţ je tomu běţným 

odléváním nebo lisováním a spékáním. Prášek můţe být také zapouzdřený 

v předem  vytvarovaných plechových kontejnerech, majících podobu součásti, a izostaticky 

lisován za tepla, čímţ vznikají dílce bez nutnosti dalšího opracování [13].  

4.1. Mechanické vlastnosti 

Izostatické lisování za tepla (HIP) zlepšuje mechanické vlastnosti litin odstraněním 

vnitřní porezity. Společný účinek vysokého tlaku, teploty a dostatečný čas umoţňují materiálu 

tečením se v pevném stavu spojit a vytvořit vazby na atomové úrovni. Stejný princip se 

vyuţívá k vytváření zcela hutného materiálu z kovů, keramiky, kompozitních prášků nebo 

polymerových prášků. Způsob zpracování hipováním dokáţe poskytnout i vynikající 

vlastnosti materiálům, které byly vyrobeny jinými postupy práškové metalurgie, a eliminuje 

vlastnosti způsobovanou jinými výrobními procesy, neţ je prášková metalurgie [13]. 
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4.2. Výhody HIP 

Mezi hlavní výhody HIP (Hot Izostatic Pressing) patří: 

 rovnoměrnější hustota, odstranění pórovitosti a dutin,  

 zvýšení creepových vlastností, houţevnatosti, odolnosti proti rázovému 

namáhání,  

 jemnozrnná struktura, sníţení rozptylu vlastnosti, 

 moţnost zhutnění těţce zpracovatelných prášků, 

 úspora materiálu, regenerace vadných částic, výroba součásti na hotovo [15]. 

. Hipování obecně sniţuje počty odlitku, které by skončily jako zmetky. Díky tomu se 

zvyšuje kvalita výrobku. Dále hipování zlepšuje vnitřní celistvosti a mechanické vlastnosti 

výrobku [13].  

4.3. Použití 

 Izostatické lisování za tepla je vhodné pro výrobu vysokolegovaných ocelí. Dále je 

moţné metodu pouţít pro výrobu ţáropevných slitin na bázi niklu, kobaltu a s vysokým 

obsahem dalších legujících prvků. Princip difuzního spojování při metodě HIP umoţňuje 

kombinování různých materiálů podle náročnosti profilu dílu a šetří tak drahé materiály. 

Metodu izostatického lisování za tepla můţe pouţít také k vnitřnímu a vnějšímu povlakování. 

Můţeme kombinovat různé prášky nebo i prášek s pevnou látkou. Izostatické lisování za tepla 

také můţeme pouţít jen jako samostatnou dokončovací operaci uţ připraveného výlisku. U 

kovů se pomocí HIP můţou spojovat různé materiály pomocí pájené mezivrstvy. U 

technického skla se metodou dodatečného HIP při odstraňování moţných vad struktury 

zlepšují mechanické i optické vlastnosti. Metoda HIP se také vyuţívá s lékařství. Odstraňuje 

se pórovitost ve struktuře u vyrobených kyčelních kloubů.   

 Pro aplikaci technologie HIP je moţné volit postup individuálního slinování ve 

speciální tlakové nádobě, ale ekonomicky se tato technologie vyplatí jen při dostatečně velké 

sériové výrobě. Nedostatek sériové výroby je dost velkou brzdou pro rozvoj této technologie 

[7]. 
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5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Mechanické vlastnosti niklu závisí na jeho čistotě, případně na dalším legování. 

Komerčně čistý nikl (Nikl 200) dosahuje meze kluzu v tahu 148 MPa a pevnosti v tahu 462 

MPa při taţnosti 47%. Modul pruţnosti (Youngův modul) je blízký ocelím (204 GPa). 

Výhodou pro aplikace niklu je nejen dobrá zpracovatelnost za tepla i studena, ale zejména to, 

ţe si nikl i jeho slitiny zachovávají pevnostní charakteristiky do poměrně vysokých teplot 

(400-550 °C u běţných slitin, u některých superslitin aţ do cca 800 °C) [2]. 

V tab. 2 jsou popsány mechanické vlastnosti některých slitin niklu za pokojové 

teploty. Slitiny označené * představují precipitačně vytvrzené slitiny. 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti slitin niklu [5] 

slitina 
Mez 

kluzu 

(MPa) 

Mez 

pevnosti 

(MPa) 

Taţnost 

(%) 

Modul 

elasticity 

(GPa) 

Tvrdost 

Nickel 200 148 462 47 204 109HB 

Duranickel 301* 862 1170 25 207 30-

40HRC Ni-Cu 

     Alloy-400 240 550 40 180 110-

150HB Alloy R-405 240 550 40 180 110-

140HB Alloy K-500* 790 1100 20 180 300HB 

y\Ni-Cr-Fe-Mo 

     Alloy 600 310 655 40 207 75HRB 

Alloy-718* 1036 1240 12 211 36HRC 

Alloy 800 295 600 44 193 138HB 

Alloy 925* 815 1210 24 - 36,5HRC 

Alloy B - odlévaná forma N-

12MV 

275 525 6 

  

Ni-Al-Cr superslitiny 

     Inconel 718 1100 1375 25 

  Haynes 230 390 860 47,7 211 

 Nimonic 80A 780 1250 30 

  Inconel 600 310 655 45 
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V následujících kapitolách budou popsány některé intermetalické sloučeniny. Pro 

názorné bliţší porovnání slitin, je v tab. 3 uvedeno chemické sloţení. Hustoty slitin jsou 7,86 

– 7,88 g·cm
-3

. Slitina IC-50 má hustotu 7,60 g·cm
-3

.  

Tabulka 3 Chemické sloţení intermetalických sloučenin [4]  

Slitina 
Chemické sloţení [hm. %] 

Al Cr Mo Zr B Ni 

IC-50 11,3 - - 0,06 0,02 88,08 

IC-396 7,98 7,72 3,02 0,85 0,005 80,42 

IC-396LZr 7,98 7,72 3,02 0,02 0,005 81,08 

IC-221M 8 7,7 1,43 1,7 0,008 81,1 

IC-438 8,1 5,23 7,02 0,13 0,005 79,52 

IC-221W
1)

 8 7,7 1,5 3 0,003 79,8 

IC-218LZr
2)

 8,7 8,1 - 0,2 0,02 83,1 

1) slitina připravená práškovou metalurgií, 2) slitina zpracovávaná za tepla a za studena 

5.1. Mez kluzu 

 Mechanické vlastnosti slitin IC-50, IC-221M, IC-396, IC-438 a IC221W jsou 

srovnatelné se standardně pouţívanými slitinami. Lité intermetalické slitiny IC-221 a IC396 

mají dokonce vyšší mechanické vlastnosti neţ komerčně pouţívaná slitina HU. Slitina HU se 

vyuţívá pro části pecí pracujících za vysokých teplot. Slitina HU má v porovnání se slitinami 

IC-221M a IC396 dvakrát niţší pevnost (260 MPa). Na obr. 10 jsou zobrazeny hodnoty meze 

kluzu slitin IC-221M, IC-396 a HU 
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Obr. 10 Mez kluzu slitin IC-221M, IC-396, HU  

 

Obr. 11 Mez kluzu slitin Haynes-214, IC-50, IC218LZr, IC-221W (PM)  

 Nejvyšší meze kluzu dosahuje slitina IC-221W (1250 MPa). Slitiny IC-50, IC-214LZr 

a Hynes-214 mají jak je patrné z obr. 11 hodnoty meze kluzu srovnatelné (500 MPa). 

K slitinám IC-50, IC-214LZr, Hynes-214 můţeme ve srovnání meze kluzu přiřadit i slitinu 

HU. Všechny uvedené slitiny se zvyšující teplotou cca do 600 °C mají přibliţně stejnou 
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hodnotu meze kluzu. Výjimku tvoří slitina HU, které hodnota meze kluzu se zvyšující 

teplotou klesá [16]. 

5.2. Mez pevnosti   

 Mez pevnosti slitiny HU za pokojových teplot dosahuje niţších hodnot neţ slitiny IC-

50, IC-221M, IC-396 a IC-221W. Jak je patrné z obr. 12, tak slitiny IC-221M a IC 396 

dosahují hodnoty Rm kolem 800 MPa a slitina HU dosahuje hodnoty 500 MPa. U většiny 

niklových slitin se hodnota mezi pevnosti nemění ani při zvýšených teplotách [4,16]. 

 

Obr. 12 Mez pevnosti slitin, IC-221M, IC-396, HU [16]. 

 Slitiny  Haynes-214, IC-50, IC218LZr, IC-221W obecně dosahují vyšší meze pevnosti 

neţ slitiny IC-221M, IC-396, HU. Na obr. X jsou zobrazeny slitiny Haynes-214, IC-50, 

IC218LZr, IC-221W. Slitina Haynes-214 v porovnání se slitinami IC-50, IC218LZr, IC-

221W má niţší mez pevnosti (900 MPa). Z dvou obrázků (obr. 12 a obr. 13) je patrné, ţe 

intermetalické sloučeniny se pohybují s mezí pevnosti od 900-1300 MPa s výjimkou slitiny 

HU [4,16]. 
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Obr. 13 Mez pevnosti Haynes-214, IC-50, IC218LZr, IC-221W (PM) [16]. 

5.3. Tažnost 

 Na obr. 14 jsou zobrazeny hodnoty taţnosti slitin IC-221M, IC-396 a HU. Hodnoty 

taţnosti se zvyšující teplotou rostou. Nejvyšší hodnoty taţnosti se pohybují v rozmezí teplot 

950 – 1050 °C. Hodnota taţnosti slitiny HU za pokojové teploty je 9% a hodnoty slitin IC-

221M a IC-396 jsou 17% [16,22]. 

 

Obr. 14 Taţnost Slitin IC-221M, IC-396, HU [16]. 
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 Slitiny Haynes-214, IC-50 a IC218LZr mají srovnatelnou hodnotu taţnosti při 

pokojové teplotě (40%). Slitina IC-221W, která je připravena metodou práškové metalurgie 

má při pokojové teplotě nejniţší hodnotu taţnosti cca 2%. Na obr. 15 jsou zobrazeny hodnoty 

taţnosti slitin Haynes-214, IC-50, IC218LZr a IC-221W [16,22].  

 

Obr. 15 Taţnost Slitin Haynes-214, IC-50, IC218LZr, IC-221W (PM) [16] 

5. 4. Odolnost vůči oxidaci a creepu 

Velmi dobré mechanické vlastnosti jsou navíc doplněny odolností vůči oxidaci a 

creepu. Díky kombinaci těchto vlastností jsou slitiny IC-50, IC-221M, IC-396 a IC-438 

vhodnými konstrukčními prvky v široké oblasti pouţití. Jejich mechanické vlastnosti uvedené 

v tab. 4 jsou srovnatelné, nebo lepší v porovnání s uvedenými komerčními slitinami HU a 

Haynes-214. 
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Tabulka 4 Přehled přibliţných hodnot mechanických vlastností slitin 

Slitiny niklu Re (Rp0,2) [MPa] Rm [MPa] A [%] 

IC-50 
1)

 470 1200 40 

IC-221M 620 900 14 

IC-396 580 825 18 

IC-438 575 935 20 

IC-221W 
2)

 1225 1350 5 

IC-218LZr 
3)

 570 1320 42 
 

1)
 tvářená slitina, 

2)
 slitina připravená práškovou metalurgií, 

3)
 slitina zpracována za tepla a za studena 

 

Tyto intermetalické slitiny předčí svými mechanickými vlastnostmi mnohé 

superslitiny, například slitiny Nimonic, Rene, Hastelloy, a taktéţ dokáţou konkurovat 

mnohým slitinám typu Monel a Inconel. Dosahují například lepších mechanických vlastností 

neţ tvářené slitiny Inconel 600, 625. Atraktivní jsou jejich mechanické vlastnosti, zejména v 

porovnání s litými niklovými superslitinami IN 713C, IN 713LC, IN 738 a IN 738LC, které 

se pouţívají pro vysokoteplotní aplikace. V porovnání s těmito superslitinami je patrné, ţe 

slitiny IC-50, IC-221M, IC-396 a IC-438 dosahují téměř shodné pevnosti, avšak s niţší mezí 

kluzu. Velkou předností těchto intermetalických slitin je jejich taţnost, která se pohybuje ve 

vyšších hodnotách, neţ je tomu u Inconelů. Mechanické vlastnosti slitin Ni3Al lze výrazně 

zlepšit pomocí rafinační metody směrové krystalizace [4]. 

6. OBROBITELNOST 

Pod pojmem obrobitelnost označujeme souhrnný vliv fyzikálních vlastností a 

chemického sloţení kovů na průběh a na ekonomické, popř. kvalitativní výsledky procesu 

řezání. Lze ji obecně posuzovat z hlediska vlivu materiálu obrobku na intenzitu otěru, 

energetické bilance procesu řezání a také jejich vlivu na proces tvoření třísky a vytváření 

nového povrchu na obrobku. Z hlediska technologie obrábění je obrobitelnost jednou z 

nejdůleţitějších vlastností materiálu a lze ji také definovat jako míru schopnosti daného 

konkrétního materiálu být zpracováván některou z metod obrábění. Obrábění superslitin, tedy 

i niklových slitin je problematické a kaţdá operace obrábění vyţaduje specifické podmínky 

řezných rychlostí, nástrojů a strojů. Příčiny špatné obrobitelnosti můţeme popsat 

v následujících bodech: 



25 

 

 jsou ţáropevné – v zóně řezání je vysoká teplota a udrţují si svou pevnost, 

 při obrábění dochází ke zpevňování materiálu – vznik ţlábku na břitu nástroje, 

kde končí kontakt nástroje s obrobkem, 

 nástroj je vystaven velkému abrazivnímu účinku – vysoký obsah karbidů ve 

slitinách, 

 pro niklové slitiny je charakteristické vytváření nárůstku na břitu nástroje – 

vznik ţlábku na čele, 

 vzniká zpevněná tříska, která se špatně deformuje, 

 špatná tepelná vodivost niklových slitin – vysoké teploty v místě obrábění – 

tepelně zatíţený nástroj [17,18]. 

6.1. Broušení a soustružení 

Pokud je třeba zajistit velmi úzkou toleranci rozměrů, je broušení preferovanou 

metodou. Niklové slitiny jsou snadno opracovatelné obvyklými metodami. Pro obrábění 

niklových slitin se pouţívá ostří karbidu wolframu a nověji se vyuţívá opracování 

keramickým hrotem. Dále se pouţívají nástroje z rychlořezné oceli. Při obrábění některých 

highnickel slitin dochází k rychlému vytvrzování, uvolňuje se vysoké teplo při řezání a slitina 

se můţe na povrch řezného nástroje přivařit. Niklové slitiny nabízejí vysokou pevnost ve 

smyku ve srovnání s korozivzdornými ocel nebo uhlíkovými oceli. Při obrábění niklových 

slitin by se měly dodrţovat následující body: 

 Obráběcí stroj by měl mít dostatečný výkon a musí mít dostatečnou tuhost. 

 Obrobek a řezný nástroj by měl být tuhý. Při otáčení během obrábění nesmí nastat v 

obrobku ţádné chvění. 

 Nástroje by měly být ostré po celou dobu obrábění a vyměňovány podle potřeby 

opotřebení. Špatný úhel sklonu nástroje můţe přerušit řez nebo můţe dojít k přehřátí 

obrobku nebo obráběcího nástroje.  

 Nástroj by měl být neustále v kontaktu s obrobkem. Obrábění by mělo probíhat s 

nízkou řeznou rychlostí a vyšší rychlosti posuvu. Pokud se rotace obrobku zpomaluje 

a rychlost posuvu se zvyšuje, dochází v řezu ke zpevňování a můţe docházet ke 

zkrácení ţivotnosti materiálu. Díky tomu bude obtíţné dosaţení vysoké přesnosti 

obrobku při obrábění. 

 Důleţité je mazání během obrábění. Doporučují se vodou ředitelné oleje, aby se 

zabránilo přehřátí řezných nástrojů. Operace jako je řezání závitů, vrtání závitu nebo 
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vrtání vyţadují sulfonované nebo chlorované maziva. Všechny stopy mazadel a 

kapalin musí být po dokončení obrábění odstraněny, aby nepřišly do styku s 

následujícím tepelným zpracováním [19]. 

Vzhledem na mechanické a fyzikální vlastnosti niklových slitin není moţné obrábět 

niklové slitiny stejnými řeznými podmínkami, které se pouţívají pro obrábění běţné oceli. 

Hlavní omezení se klade na řeznou rychlost. Rozsahy řezných rychlostí a posuvů pro nástroje 

rychlořezné oceli a slinutých karbidů jsou uvedeny v tab. 5. 

Tabulka 5 Doporučené řezné podmínky pro soustruţení niklových slitin. 

  
Řezný materiál 

  
RO SK 

Tvrdost 

hloubka 

řezu 

[mm] 

řezná 

rychlost 

[m.min
-1

] 

posuv na 

otáčku 

[mm] 

procesní 

kapalina 
řezná 

rychlost 

[m.min
-1

] 
posuv na 

otáčku [mm] 

procesní 

kapalina 

45 HRB 6,4 15 ÷ 18 0,76 II a a A 

95 HRB 1,3 52 ÷ 61 0,2 II, III a a A 

65 HRB 6,4 18 ÷ 21 0,76 II 85 ÷  100 0,5 II 

100 HRB 1,3 27 ÷ 30 0,25 II 110 ÷ 120 0,2 II 

75 HRB 6,4 7,6 ÷ 11 0,76 II 55 ÷ 70 0,5 II 

30 HRC 1,3 15 ÷ 18 0,25 II 115 ÷ 225 0,2 II 

80 HRB 6,4 12 ÷ 15 0,76 II 60 ÷ 75 0,5 II 

35 HRC 1,3 18 ÷ 24 0,25 II 75 ÷ 90 0,2 II 

85 HRB 6,4 3,7 ÷ 5,5 0,25 II 12 ÷ 18 0,25 II 

45 HRC 1,3 4,6 ÷ 6,1 0,2 II 15 ÷ 30 0,2 II 

65 HRB 6,4 21 ÷ 24 0,76 II 85 ÷ 100 0,5 II 

100 HRB 1,3 37 ÷ 40 0,25 II 110 ÷ 120 0,2 II 

a - nedoporučuje se 
   II - olejová emulze na vodní bázi nebo chemický roztok 

III - sirnatý nebo chlorovaný olej nebo smíšené oleje 
RO – rychlořezné oceli 
SK – slinutý karbid 

 

 Pro dosaţení optimálních řezných podmínek pro keramické řezné materiály je třeba 

regulovat nejen rychlost ale i posuv. Vztah mezi rychlostí a posuvem musí být velmi pečlivě 

vyváţen. Vyšší poţadovaná teplota můţe být generovaná niţší řeznou rychlostí, neţ je 

optimum za předpokladu, ţe tloušťka třísky je redukována posuvem. Jakékoliv sníţení řezné 

rychlosti z doporučených výchozích hodnost bez odpovídajícího sníţení posuvu vede ke 

chladnější třísce s větší tloušťkou a ke zvýšení řezných sil. Tyto všechny důvody vedou ke 

zkrácení ţivotnosti nástroje nebo aţ k ulomení břitu.  
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6.2. Frézování 

Vysoká přesnost a hladký povrch jsou základními poţadavky pro frézování. 

K dosaţení těchto poţadavků jsou zapotřebí ostré nástroje a tuhé stroje. Při frézování 

těţkoobrobitelných materiálu, mezi které patří niklové slitiny, vzniká hodně problému, které 

vyplývají ze samostatných vlastností obráběných materiálu. Vzhledem k charakteru niklových 

slitin je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správné volbě řezného nástroje, obráběcího 

stroje, řezného prostředí a řezných podmínek a to vţdy podle obráběné niklové slitiny. 

Doporučené posuvy a řezné rychlosti jsou uvedeny v tab. 6. Příliš malý posuv, 

způsobuje „drhnoucí“ stav, vede k tvorbě zpevněné vrstvy na obrobku. Protoţe při 

sousledném frézování nedochází k tření na začátku řezu, je tato metoda preferovaná. Navíc 

pohyb směrem dolů při řezání zvyšuje tuhost a klesá moţnost vzniku vibrací. Nevýhodou 

sousledného frézovaní nenutnost vymezit boční vůli v převodech stolu. Čelní frézování je 

výhodnější neţ válcové a to kvůli sníţenému vzniku zpevnění a chvění.  

Tabulka 6 Doporučené řezné podmínky pro frézování niklových slitin 

Slitiny niklu operace vc [m.min
-1

] fz [mm] 

A čelní frézování 
24 ÷ 30 

0,10 

Nickel 200 frézování stopkovou frézou 0,05 

B čelní frézování 
18 ÷ 24 

0,20 

MONEL 400 frézování stopkovou frézou 0,10 

C čelní frézování 
9 ÷ 12 

0,15 

INCONEL 

600 
frézování stopkovou frézou 0,08 

D1 čelní frézování 
8 ÷ 11 

0,15 

INCOLOY 

925 
frézování stopkovou frézou 0,08 

D2 čelní frézování 
1,5 ÷ 6 

0,10 

INCONEL 

718 
frézování stopkovou frézou 0,05 

 

6. 3. Vrtání 

Vrtání je komplexní operace, zahrnující lisování kovu středem břitu vrtáku a obrábění 

řeznými hranami nástroje. Pokud se nepouţívá dobrá vrtací technika, můţe být vrtání 

niklových slitin, kvůli jejich vysoké mezi pevnosti a tendenci se zpevňovat, obtíţnou činností. 

Stejně jako při jiných operacích obrábění niklových slitin vznikají i při vrtání těţkosti spojené 

s vysokou houţevnatostí a pevnosti, kterou tyto materiály udrţují i při zvýšené teplotě. Při 
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vrtání niklových slitin šroubovitými vrtáky se ze zvětšující hloubky vrtané díry podstatně 

zhoršuje přívod procesní kapaliny do místa řezu a tím oddělování třísky řeznými hranami 

nástroje, zhoršuje se proces mazání a chlazení v místě řezu a zhoršuje se odvod tepla z místa 

řezání. Tyto faktory mohou ve výsledku vést ke zničení nástroje. Nastavení procesu vrtání by 

mělo být velice přesné. Doporučují se zkrácené vrtáky a vrtáky s vodícími pouzdry.  

Je důleţité, aby byla dodrţovaná stálá rychlost posuvu. Je-li posuv vrtáku příliš veliký, 

projeví se nadměrné deformační zpevnění kovu na dně otvoru. Tento jev ztíţí další obrábění a 

můţe dojít k ulomení vrtáku při jeho opětovném záběru. Navrhované posuvy a rychlosti pro 

vrtání se šroubovitými vrtáky jsou zobrazeny v tab. 7.   

Tabulka 7 Řezné podmínky pro vrtání šroubovitými vrtáky [18]. 

Slitiny niklu 
VC ø vrtáku fot 

[m.min
-1

] [mm] [mm] 

A (Nickel 200) 17 ÷ 23 3,2 ÷ 4,8 0,051 ÷ 0,102 

B (MONEL 400) 14 ÷ 17 6,4 ÷ 7,9 0,076 ÷ 0,127 

C (INCONEL 600) 8 ÷ 11 9,5 ÷ 11 0,102 ÷ 0,178 

D1 (INCONLOY 925) 6 ÷ 9 13 ÷ 17 0,152 ÷ 0,254 

D2 (INCONEL 718) 2 ÷ 4 19 ÷ 25 0,203 ÷ 0.381 
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7. CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je ověřit moţnost přípravy experimentálních vzorků slitin 

na bázi niklu metodou přesného lití. Vybrané typy niklových slitin na bázi Ni3Al byly 

připraveny zvoleným postupem a provedeno hodnocení struktury a vybraných mechanických 

vlastností slitin. 

Stěţejní řešenou problematikou této práce je ověření moţnosti přípravy 

specifikovaných typů niklových slitin metodou odstředivého lití a následné hodnocení 

mechanických vlastností slitin. Slitiny tohoto typu jsou těţce obrobitelné, a proto je velmi 

důleţité prověřit moţnost lití zkušebních vzorků do přibliţného tvaru zkušebního tělesa. 

Pokud by tato moţnost byla potvrzena, bylo by moţné při omezení nákladů na materiál a 

konečné obrobení do poţadovaného tvaru, připravovat experimentální sady vzorků 

s proměnlivým chemickým sloţením na zkoušení mechanických charakteristik za pokojové 

teploty. 

Existence licích vad je velkým problémem i u vzorků odlitých odstředivým litím. 

Odlitky však lze dohutnit a to například pouţitím metody izostatického lisování za tepla HIP. 

Proto dalším cílem této práce je i ověření vhodnosti pouţití této metody na zlepšení kvality 

odstředivě litých tvarových odlitků.  

Součástí práce je nejen příprava vzorků, ale hlavně následné hodnocení mechanických 

a strukturních charakteristik vzorků v litém a hipovaném stavu.  
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V následující části je popsán postup a provedení experimentální části práce, mezi které 

patří např. odlévání slitiny, izostatické lisování za tepla, hodnocení mechanických zkoušek, 

příprava vzorku na metalografické pozorování, vyhodnocení fázového sloţení atd. 

8.1. Návrh složení slitin pro laboratorní a poloprovozní zkoušky 

 Sloţení slitin pro laboratorní a poloprovozní zkoušky bylo zvoleno podle ověřených a 

průmyslově vyráběných slitin [20,21]. Sloţení původních slitin je uvedeno v tab. 8. Nové 

modifikované sloţení slitin je uvedeno v tab. 9.  

Tabulka 8 Sloţení původních slitin 

Typ 

slitiny 

Odpovídající 

modifikovaná 

slitina (označení) 

Obsah prvku [hm. %] 

Al Cr Mo Zr B Ni 

IC 50 A 200 11,30 - - 0,60 0,02 88,08 

IC 396 A 201 7,98 7,72 3,02 0,85 0,005 80,42 

IC 221M A 202 8,00 7,70 1,43 1,70 0,008 81,10 

IC 438 A 203 8,10 5,23 7,02 0,13 0,005 79,52 

 

Tabulka 9 Modifikované sloţení 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 

 

Tabulka 10 Označení vzorků 

Č. vzorku Označení 

slitiny 

Obsah prvku [hm. %] 

Al Cr Mo Zr B Ni 

ST01 A/B Ni22Al 11,47 - - - - 88,53 

ST02 A/B Ni24Al 12,67 - - - - 87,33 

ST03 A/B IC 50 11,30 - - 0,60 0,01 88,08 

ST04 A/B IC 396 7,98 7,72 3,02 0,85 0,01 80,42 

ST05 A/B IC 221M 8,00 7,70 1,43 1,70 0,01 81,10 

ST06 A/B IC 438 8,10 5,23 7,02 0,13 0,01 79,52 
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8.2. Příprava experimentálních slitin 

 Experimentální slitiny byly připraveny v tavícím zařízení Supercast 13. Tavení se 

provádělo metodou vakuového indukčního tavení. Odstředivým litím byly odlévány vzorky 

slitiny do grafitové kokily. Grafitová kokila měla tvar tahových tyčí a je znázorněna na obr. 

16. Následně byly vzorky podrobeny defektoskopické analýze. Vzorky připravené tímhle 

způsobem obsahovaly licí vady. Část odlitků proto byla izostaticky lisována za tepla (HIP – 

Hot Isostatic Pressing). Metoda izostatického lisování za tepla se vyuţívá k dohutnění odlitků.  

 

 

Obr. 16 Grafitová kokila pro odlévání tyčí pro tahové zkoušky 

8.2.1. HIP – Izostatické lisování za tepla  

 Pro všechny slitiny byl navrţen postup pro slinování části odlitků. Z článku [22-25] 

bylo uveden mnoho údajů pro slinování práškových výlisků na bázi Ni. Slitina IC 396 byla 

dohutněna podle postupu z článku [26]. Zpracovávali jsme slitiny: 

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

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

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

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

 IC396 (Ni-8Al-7,7Cr-3Mo-0,85Zr-0,005B hm. %) 
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Všechny uvedené slitiny byly dohutněny metodou HIP. Všechny slitiny byly ve stavu 

prášku vyrobeného atomizací v Ar. Jen slitina IC 396 byla vyrobena jako odlitek. Podmínky 

zhutnění jsou uvedeny v tab. 11.  

Tabulka 11 Podmínky zhutnění  

Slitina Podmínky zhutnění Odkaz 

Ni-24,1Al-0,3B (at. %) 1100°C/2h/150MPa [22] 

Ni-20,9Al-8Cr-0,49B (at. %) 1250°C/2h/150MPa/>2,5h ochlazování [23] 

Ni-12,8Al-0,064B (hm. %) 1100°C/2h [24] 

Ni-12,8Al-0,064B (hm. %) 
1100°C/2h/150MPa 

[25] 
1200°C/2h/150MPa 

IC396 (Ni-8Al-7,7Cr-3Mo-0,85Zr-

0,005B hm. %) 
1135°C/4h/104MPa [26] 

 

 Ze získaných údajů byly zvoleny podmínky pro slinování odstředivě litých odlitků. 

Podmínky jsou uvedeny v tab 12. V první fázi jsme zvolili tlak 100MPa. Defektoskopie 

odhalila, ţe odlitky po hipování při tlaku 100 MPa obsahují stále velký podíl licích vad. Díky 

tomu byl u dalších vzorků tlak zvýšen na 150 MPa. Odlitky po hipování při tlaku 150 MPa 

obsahují také licí vady, ale v menší míře neţ po samotném odstředivém lití.  

 Izostatické slinování za tepla bylo provedeno na lisu firmy EPSI. Lis je umístěn na 

útvaru RMTVC, VŠB-TUO. Schéma HIP a obrázek izostatického lisu je na obr. 17. 
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Obr. 17 Izostatický lis EPSI 

Tabulka 12 Reálné podmínky zhutnění odlitků na bázi Ni3Al metodou HIP – tělesa na 

tahové zkoušky 

číslo vzorku podmínky pro HIP 

ST01A 1100°C / 4 h / 100 MPa 

ST02A 1100°C / 4 h / 100 MPa 

ST03A 1100°C / 4 h / 150 MPa 

ST04A 1100°C / 4 h / 150 MPa 

ST05A 1100°C / 4 h / 150 MPa 

ST06A 1100°C / 4 h / 150 MPa 

 

8.2.2. Experimentální vzorky 

 Na odlitých vzorcích pro tahové zkoušky (obr. 18) byly stanoveny mechanické 

charakteristiky v litém stavu a mechanické charakteristiky po slinování. Vzorky se po odlití a 

hipování upravily na přesný rozměr. Upravování se provedlo mechanickým broušením.  
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Obr. 18 Odlité zkušební tyče pro tahovou zkoušku 

Na obr. 21 jsou zobrazeny vzorky tahové tyče po hipování.  

 

 

Obr. 21 Tahové tyče po hipování 

 Díky metodě defektoskopie za pouţití RTG záření jsme stanovili kvalitu odlitků. 

Všechny odstředivě odlité vzorky měly velice podobné rozmístění a typy licích vad. 



35 

 

Rozmístění a typy licích vad jsou znázorněny na obr. 19. Největší výskyt vad RTG snímek 

odhalil v těle tahové tyče (zúţená část zkušebního tělesa), další vady se vyskytovaly směrem 

do hlavy v části odlitku bez nálitku. Na obr. 20 je zobrazen RTG snímek tahových tyčí. 

 

 

Obr. 19 Zobrazení licích vad v tahové tyči.  

 

Obr. 20 RTG snímek – tyče pro tahové zkoušky, litý stav 
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 V první sérii tepelného zpracování pomocí HIP byl pouţit tlak 100 MPa. V druhé sérii 

tepelného zpracování došlo ke zvýšení tlaku na 150 MPa a tím i k intenzivnějšímu odstranění 

licích vad. Na obr. 21 je zobrazen RTG snímek tahových tyčí po HIP 100 MPa. Na obr. 22 je 

zobrazen RTG snímek tahových tyčí po HIP 150 MPa. 

                     

   Obr. 21 RTG snímek – HIP 100 MPa                   Obr. 22 RTG snímek – HIP 150 MPa 

 

8.3. Hodnocení mechanických a strukturních charakteristik 

 Hodnocení mechanických charakteristik se provedlo srovnání vzorku v litém stavu a 

po hipování. Tahové zkoušky byly provedeny ve VÚHŢ a.s., Dobrá. U většiny srovnávaných 

vzorků vedl proces hipování ke zvýšení stanovené pevnosti a taţnosti. Výsledné hodnoty byly 

srovnány s mechanickými charakteristickými experimentálních slitin. 

 Odebrané vzorky se byly při tlaku 180-280 bar bakelizovány do vodivého bakelitu. 

Všechny odebrané vzorky se následně lehce obrousily na suché brusce. Po suchém broušení 

následovalo broušení „na mokro“. Vzorky se brousily postupně na brusných papírech o 

různých zrnitostech. Mezi kaţdým brusným papírem se vzorek opláchl pod čistou tekoucí 

vodou.   
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 Na přístroji APX 020 při 250 – 300 otáčkách/min. byly broušeny vzorky pod tekoucí 

vodou na jednotlivých brusných kotoučích. Broušení jsme prováděli na brusných papírech od 

největší zrnitosti aţ po nejmenší zrnitost. Byly pouţity brusné papíry od P60, P80, P220, 

P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000. Před kaţdou výměnou brusných kotoučů 

byly vzorky vţdy opláchnuty pod tekoucí vodou. Po broušení vzorku následovalo leštění. 

Leštění se provádělo ručně při 150 – 180 otáček/min. na jemné textilní tkanině s abrazivním 

roztokem 0,3 μm Al2O3.  

 Pro pozorování a zdokumentování struktury jsme vzorky naleptali v leptadle, které 

mělo sloţení 2 g CuCl2·2H2O, 40 ml HCl a 80 ml lihu. Leptání jsme prováděli cca 1 min., 

pokud se leptání nezdařilo, vzorky se přeleštily a proces leptání se opakoval. Po 

zdokumentování mikrostruktury jsme vzorky leptali déle a zhotovili makrosnímky struktury 

pomocí fotoaparátu. Na vzorcích jsme sledovali a porovnávali velikost zrn. Dále jejich 

orientaci a směr růstu. V tab. 13 je popsáno označení vzorků a jejich metoda přípravy.  

Tabulka 13 Označení vzorků pro tahové zkoušky, metoda přípravy 

číslo vzorku metoda přípravy 

ST01A OL + HIP 100 

ST01B OL 

ST02A OL + HIP 100 

ST03A OL + HIP 150 

ST03B OL 

ST04A OL + HIP 150 

ST04B OL 

ST05A OL + HIP 150 

ST05B OL 

ST06A OL + HIP 150 

ST06B OL 

 

Dále byly studovány strukturní charakteristiky. Na metalografickém mikroskopu 

GX51 jsme stanovili pórovitost pomocí obrazové analýzy. K měření jsme pouţily vţdy příčný 

a podélný řez. Ke stanovení pórovitosti na metalografickém mikroskopu musí být vzorky 

připraveny ve vyleštěném stavu. Měření pro kaţdý vzorek byla provedena z 10 různých míst. 

Všechny snímky, které byly pouţity k měření, jsou vţdy ve 100-násobném zvětšení. Po 

vyfocení se nejprve snímky uloţily a následně byly pomocí programu vyhodnoceny. Vhodné 

nastavení programu pomocí filtru nám zaručilo odfiltrování veškerých rušivých prvků na 
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povrchu vzorku. Celková plocha, kde byla měřena pórovitost na jednom vzorku, měla celkový 

obsah plochy 15 354 630 μm
2
. 

 Pomocí mikrotvrdoměru se zatíţením HV 0.05 (50 g – 0,49N) jsme Vickersovou 

metodou stanovili mikrotvrdost. Zatíţení na indentor působilo při kaţdém vpichu po dobu 7 

sekund. Mikrotvrdost všech odlitků byla měřena podle daného postupu, jak je uvedeno 

v Metodice 2. Průměrné hodnoty vybraných vzorků pórovitosti a mikrotvrdosti jsou uvedeny 

v tab. 14.  

 Tabulka 14 Výsledné hodnoty mechanických charakteristik a hodnoty pórovitosti a 

mikrotvrdosti 

Vzorek 

č. 

Rp0.2  

[MPa] 

Rm  

[MPa] 

A 

[%] 

Pórovitost  

[%] 

HV 0.05 

ST01A 219 240 4 0,0228 296 

ST01B 317 401 8 0,0302 247 

ST02A 141 176 2 0,0208 319 

ST03A 239 949 32 0,0309 302 

ST03B 313 824 19 0,0393 249 

ST04A 539 668 6 0,0123 353 

ST04B 720 754 6 0,0743 336 

ST05A 550 995 28 0,0486 354 

ST05B 653 776 7 0,0496 324 

ST06A 463 807 10 0,0589 359 

ST06B 771 817 5 0,0614 351 

A – stav po HIP 

B – litý stav 

 Výsledné hodnoty mechanických charakteristik a hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti 

naznačují, ţe po procesu HIP došlo k zlepšení mechanických vlastností u vzorku ST03 a 

ST05. Naproti tomu u vzorku ST04 a ST06 nedošlo k výraznému zlepšení. Neočekávána 

hodnota Rm vyšla u vzorku ST04. Neočekávány výsledek lze odůvodnit tím, ţe odlitek před 

hipováním obsahoval větší objem licích vad. Obr. 23 a obr. 30 představuje tahové diagramy 

vzorků ST03 a ST05 v litém stavu a po procesu hipování. Podle výsledku uvedených v tab. 

14 můţe říct, ţe proces dohutňování odlitků metodou HIP za uvedených podmínek má 

pozitivní vliv. Metodou odstředivého odlévání můţeme připravit přesné odlitky ve tvaru 
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zkušebních těles k hodnocení vybraných mechanických vlastností. Díky metodě odstředivého 

lití při přípravě zkušebních tyčí s přesnými rozměry dochází k úspoře materiálu.  

 Průměrné hodnoty pórovitosti jsou přibliţně stejné pro litý stav i pro hipovaný stav. U 

všech experimentálních slitin však došlo ke sníţení hodnoty pórovitosti po hipování. Pouze v 

případě vzorku ST04 je tento rozdíl výrazný. Obdobná situace je u stanovených hodnot 

mikrotvrdosti, hodnoty pro litý stav i pro hipovaný stav jsou přibliţně stejné. Jen u vzorku 

ST03 došlo k výraznějšímu zvýšení tvrdosti po hipování. Vzorek ST03 má výrazně odlišné 

sloţení neţ ostatní vzorky, je méně legovaný. Metoda HIP má pravděpodobně na tento typ 

slitiny výraznější vliv. 

 Na obr. 24 a obr. 25 jsou zobrazeny struktury vzorků ST03A a ST03B, na obr. 31 a 

obr. 32 jsou zobrazeny struktury vzorku ST05A a ST05B. Všechny struktury jsou zobrazeny 

v litém a v hipovaném stavu. Po procesu HIP došlo ke zhrubnutí zrna, jak je patrno z obr. 24 

a obr. 31. Tato změna struktury se odrazila na hodnotách meze kluzu. Hodnota meze kluzu se 

sníţila u všech typů slitin. 

 

 

Obr. 23 Tahový diagramy ST03A a ST03B 
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Obr. 24 Mikrostruktura vzorku ST03A  

 

Obr. 25 Mikrostruktura vzorku ST03B 

 

Obr. 26 Vzorek ST03A po tahové zkoušce (HIP) 



41 

 

 

Obr. 27 Vzorek ST03B po tahové zkoušce (LS) 

 Na obr. 26 a obr. 27 jsou vyfoceny makro snímky tyčí po tahových zkouškách vzorků 

ST03A a ST03B. Na obr. 26 můţeme pozorovat předčasný lom vlivem porušení vzorku 

v oblasti přechodu mezi hlavou a tělem zkušební tyče. S ohledem na získané mechanické 

charakteristiky (tab. 14) toto nebude bráno v úvahu.  

Na obr. 28 a obr. 29 jsou zobrazeny lomové plochy vzorku ST03A a ST03B ze skenovacího 

elektronového mikroskopu. Mikrosnímek ST03B napovídá, ţe k lomu došlu v místě s licími 

vady – staţeninami. U vzorku ST03A po hipování se na lomových plochách vyskytují hrubé 

fáze, které vykazují jiný typ lomu neţ základní materiál. U slitin IC 50 a IC 221 s po hipování 

objevuje fáze, jejichţ lom je tvárný transkrystalický obr. 28 a obr. 29.  

  



42 

 

 

 

 

Obr. 28 Vzorek ST03A po tahové zkoušce (HIP) - lomové plochy 
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Obr. 29 Vzorek ST03B po tahové zkoušce (LS) - lomové plochy 
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Obr. 30 Tahový diagramy ST05A a ST05B 

 

Obr. 31 Mikrostruktura vzorku ST05A 

 

Obr. 32 Mikrostruktura vzorku ST05B 
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Obr. 33 Vzorek ST05A po tahové zkoušce (HIP) 

 

Obr. 34 Vzorek ST05B po tahové zkoušce (LS) 

 Na obr. 33 a obr. 34 jsou makro snímky tyčí po tahových zkouškách vzorků ST05A 

ST05B. Lom nastal v těle tyče.  

 Na obr. 35 a obr. 36 jsou zobrazeny lomové plochy vzorků ST05A a ST05B ze 

skenovacího elektronového mikroskopu. U vzorku ST05A došlo k lomu v místě s licími 

vadami – staţeninami. Vzorek ST05A po hipování vykazuje hrubé fáze na lomových 

plochách. Hrubé fáze představují jiný typ lomu neţ základní materiál. Základní typ lomu u 

všech typů slitin je křehký interkrystalický lom. U vzorku ST05B se vyskytuje smíšený lom.  
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Obr. 35 Vzorek ST05A po tahové zkoušce (HIP) - lomové plochy 
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Obr. 36 Vzorek ST05B po tahové zkoušce (LS) - lomové ploch 
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8.4. Fázové složení 

 Hodnocení fázového sloţení bylo provedeno na analytickém řádkovacím mikroskopu 

QUANTA 450 FEG vybaveném sondou APOLLO X na pracovišti VŠB-TUO, RMTVC. 

Vţdy byla provedena analýza plošná pro ověření chemického sloţení a následně pak analýzy 

fázového sloţení v jednotlivých fázích. S ohledem na malý obsah boru v jednotlivých 

slitinách došlo ke zkreslení získaných výsledků a stanovené obsahy boru zde nejsou uvedeny. 

Přibliţné chemické sloţení vzorků je uvedeno v tab. 15. Sloţení matrice přibliţně odpovídá 

nominálnímu sloţení slitin uvedenému v tab. 9. Ve slitinách se pak dále objevují fáze 

s proměnlivým obsahem základních a legujících prvků. Na obr. 37 - 40 je zobrazena 

mikrostruktura vzorků ST03-ST05 po tahových zkouškách. S ohledem na velmi malé rozměry 

některých analyzovaných fází je pravděpodobné, ţe fázové sloţení můţe být ovlivněno 

okolím. 

Tabulka 15 Průměrné chemické sloţení vzorků - analytický řádkovací mikroskop 

Vzorek č. 
Chemické sloţení [hm. %] 

Al Cr Mo Zr Ni 

ST03A HIP 13,22  0,12 - - 0,77  0,11 86,01  0,02 

ST03A LS 12,88  0,14 - - 0,67  0,03 86,45  0,12 

ST04A HIP 9,15  0,10 7,55  0,09 3,09  0,02 1,15  0,06 79,06  0,18 

ST04A LS 9,50  0,19 7,47  0,11 3,25  0,03 1,13  0,10 78,65  0,32 

ST05A HIP 9,44  0,19 7,82  0,03 1,62  0,11 1,80  0,08 79,32  0,28 

ST05A LS 9,16  0,19 7,92  0,08 1,48  0,12 1,79  0,07 79,65  0,34 

ST06A HIP 9,94  0,22 5,13  0,07 7,25  0,03 0,39  0,03 77,29  0,25 

ST06A LS 9,20  0,13 5,06  0,02 7,21  0,08 0,24  0,04 78,29  0,21 
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Obr. 37 Mikrostruktura vzorku ST03A HIP 

 

Obr. 38 Mikrostruktura vzorku ST03A LS 

Tabulka 16 Chemické sloţení bodu vzorků ST03A HIP a ST03B LS 

  ST03A HIP ST03A LS 

  1 2 3 1 2 3 

Al [hm. %] 13,66 9,74 5,68 25,67 19,01 11,71 

Ni[hm. %] 85,52 90,26 57,2 73,88 80,99 54,25 

Zr[hm. %] 0,82 -  27,08 0,45 -  16,57 

S[hm. %]  -  - 10,4  -  - 17,47 
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Obr. 39 Mikrostruktura vzorku ST05A HIP 

 

Obr. 40 Mikrostruktura vzorku ST05A LS 

Tabulka 17 Chemické sloţení bodu vzorků ST05A HIP a ST05B LS 

 
ST05A HIP ST05A LS 

 
1 2 3 1 2 3 

Al [hm. %] 9,55 3,54 3,32 9,37 2,26 3,9 

Zr [hm. %] 0,96 21 47,87 0,7 24,37 45,51 

Mo [hm. %] 1,54 2,17 8,06 1,62 0,69 7,78 

Cr [hm. %] 7,95 2,49 3,11 80,19 3,36 4,11 

Ni [hm. %] 80 70,8 35,28 - 69,32 37,11 

S [hm. %] - - 2,36 - - 1,59 
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9. ZÁVĚR 

Experimentální slitiny byly odlity odstředivě v tavícím zařízení na odstředivé odlévání 

kovů a slitin Supercast 13. Tavení bylo provedeno metodou vakuového indukčního tavení. 

Odstředivým litím byly odlévány vzorky vybraných typů niklových slitiny do grafitové 

kokily. Grafitová kokila měla přibliţně tvar tahových tyčí, čímţ byla zajištěna minimalizace 

nákladů na obrobení experimentálních vzorků na přesné rozměry.  

Obsah a charakter licích vad byl zjištěn defektoskopicky. Vzorky připravené tímhle 

způsobem obsahovaly licí vady. Část odlitků proto byla izostaticky lisována za tepla (HIP – 

Hot Isostatic Pressing). Metoda izostatického lisování za tepla se vyuţívá k dohutnění odlitků. 

U vzorků v litém i hipovaném stavu byly srovnány mikrostrukturní charakteristiky i vybrané 

mechanické vlastnosti za pokojové teploty. 

Výsledné hodnoty mechanických charakteristik a hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti 

naznačují, ţe po procesu HIP došlo k zlepšení mechanických vlastností u části vzorků. 

Průměrné hodnoty pórovitosti jsou přibliţně stejné pro litý stav i pro hipovaný stav. U většiny 

experimentálních slitin došlo ke sníţení hodnoty pórovitosti po hipování. Obdobná situace je 

u stanovených hodnot mikrotvrdosti, hodnoty pro litý stav i pro hipovaný stav jsou přibliţně 

stejné. Po procesu HIP došlo ke zhrubnutí zrna. 

Proces dohutňování odlitků metodou HIP za uvedených podmínek má převáţně 

pozitivní vliv. Metodou odstředivého odlévání můţeme připravit přesné odlitky ve tvaru 

zkušebních těles k hodnocení vybraných mechanických vlastností. Díky metodě odstředivého 

lití při přípravě zkušebních tyčí s přesnými rozměry dochází k úspoře materiálu.  
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