






 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Monice 

Losertové za odbornou konzultaci a metodické vedení práce. Rovněž bych chtěl poděkovat 

Ing. Petru Štěpánovi za cenné rady a pomoc při přípravě kovových hydridů pro 

experimentální část této práce a ostatním zaměstnancům katedry Neželezných kovů, rafinace 

a recyklace za pomoc při využití jejího technického zázemí. 



Abstrakt  

 Vodík je ideální zdroj energie pro budoucí aplikace a proto je uchování vodíku klíčové 

pro rozvoj vodíkové ekonomiky. Kovové hydridy se ukázaly být velmi perspektivním 

materiálem. Tato práce v oblasti literární rešerše pojednává o problematice hydridických 

materiálů, jejich vlastnostech (struktura, teplota, kinetika a tlak sorpce/desorpce, apod.) a 

metodách přípravy hydridů na bázi Mg mechanickým legováním. Předmětem 

experimentálního studia byla příprava hydridu na bázi MgNi. Směs prášků Mg a Ni byla 

mleta v atmosféře vodíku pomocí planetárního mlýnu, který byl složen z ocelové mlecí 

nádoby a ocelových koulí. Parametry mletí byly proměnné, ale BPR byl vždy 20:1. Získaný 

hydrid na bázi MgNi byl podroben analýze částic, mikroanalýze, SEM pozorování a analýze 

vodíku. 

Abstract 

 Hydrogen is an ideal source of energy for future applications and therefore is a storage 

of hydrogen very important for development of hydrogen economy. Metal hydrides have 

proved to be a very promising material. The literature research summarizes problems of metal 

hydrides, their properties (structure, temperatures, kinetics and pressure of 

sorption/desorption, etc.) and preparation of Mg-based hydrides by mechanical alloying. The 

experimental study was focused on MgNi-based hydride. Mg and Ni powders were milled 

together in hydrogen atmosphere using planetary mill, which was consisting of steel tank and 

steel grinding balls. Grinding parameters were variable, but BPR of 20:1 was kept. The SEM 

observation, microanalysis, particle and hydrogen analysis were performed on the formed 

MgNi-based hydride. 
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Zkratky 

HSM - angl. hydrogen storage material (materiál pro uchování vodíku) 

H/M - angl. hydrogenium/metal (vodík/kov) 

BPR - angl. ball-powder ratio (poměr hmotnosti mlecích koulí k hmotnosti prášku) 

RHC - angl. reactice hydride composites (reakční kompozitní hydridy) 

MA - angl. mechanical alloying (mechanické legování) 

HE-MA - angl. high energy mechanical alloying (vysoko-energetické mechan. legování) 

MM - angl.  mechanical milling (mechanické mletí) 

LRO - angl. long range order (uspořádání na dlouhou vzdálenost) 

MD - angl. mechanical disordering (mechanické rozbití uspořádání) 

DSC - angl. differential scanning calorimetry (diferenční skenovací kalorimetrie) 

SEM - angl. scanning electron microscope (skenovací elektronová mikroskopie), 

TPD - angl. temperature-programmed desorption (tepelně programovatelná desorpce) 

TDS - angl. thermal desorption spectroscopy (tepelná desorpční spektroskopie) 

IR - angl.  infrared detector (detektor infračerveného záření). 

RSD - angl. relative standard deviation (relativní směrodatná odchylka) 

TC - angl. thermal conductivity detector (detektor tepelné vodivosti) 

rpm - angl. rounds per minute (otáčky za minutu) 
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Úvod 

 Z důvodu neustálého růstu cen, spotřeby energie a paliv moderního světa je materiál 

označovaný jako HSM (angl. hydrogen storage material - materiál pro uchování vodíku) 

velmi perspektivní. HSM jsou tedy materiály, které jsou schopny za určitých podmínek 

absorbovat množství H2 a za určitých podmínek následně dochází k jeho desorpci z HSM 

materiálu. Vodík je zde uchován v pevné fázi (hydridy kovů). Probíhá mnoho výzkumů, které 

se snaží najít materiál, který by vyhovoval z technologického hlediska a hlavně jeho cena by 

byla konkurenceschopna dnešním palivům. V případě technologického hlediska je řešeno 

vždy několik parametrů, které následně určí, zda bude materiál vhodný pro využití. Jedná se 

zejména o parametry spojené s absorpcí a desorpcí vodíku: teplota, kinetika a hmot. % H2. 

Průmyslové odvětví, které se snaží využít tento typ materiálu a v nejbližších 20ti letech 

zřejmě dojde ke komerčnímu využití této technologie, je automobilový průmysl. Minimální 

hmotnostní obsah vodíku ve vodíkovém zásobníku určeném pro osobní automobily byl 

Americkým energetickým úřadem stanoven na 6,5 hmot. %. Cenu výsledné HSM určují 

výrobní postupy a použitý materiál. 

 Energie, kterou je možné získat spálením např. 1 kg vodíku je značná a je zhruba 2,6 

krát vyšší než energie získaná z benzínu. Bohužel díky tomu, že vodík (i ve zkapalněném 

stavu) je velmi lehký (hustota zkapalněného vodíku je 70 kg/m
3
, přičemž hustota benzínu je 

cca 750 kg/m
3
), je pro získání stejného množství energie potřeba cca 4 krát větší objem 

zkapalněného vodíku než benzínu. Jako názorný příklad lze uvést, že automobilu s průměrnou 

spotřebou benzínu 4 l/100 km odpovídá spotřeba zkapalněného vodíku 15 l/100 km [1].  

 V současnosti jsou zvažovány čtyři možnosti uchování vodíku: zkapalnění a uchování 

v tepelně izolovaných zásobnících, stlačení vysokým tlakem a uchování v tlakových 

nádobách, uchování v pevné fázi - ve formě hydridů kovů, absorpce v porézních materiálech s 

vysokým měrným povrchem. V centru pozornosti pracovišť vyvíjejících automobily na 

vodíkový pohon je možnost uchování vodíku ve formě hydridů kovů. Jedná se zejména o 

hydridy na bázi lehkých kovů (Mg, Ca, Li, Na, Al). Tyto hydridy se obvykle vyrábějí 

syntézami kovů s plynným vodíkem za vysokých teplot a tlaků. Za normální teploty jsou 

stabilní, nerozkládají se a jsou tedy relativně bezpečnými zásobníky vodíku. K jejich rozkladu 

dochází až za vyšších teplot, přičemž se uvolňuje vodík, který je přiváděn k palivovému 

článku. Požadavkem je, aby rozklad probíhal jen při mírně zvýšených teplotách (150 - 

200°C), aby samotný ohřev hydridů nespotřeboval nadměrné množství energie [1].  
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 V posledních letech patří mezi nejvíce diskutované a zkoumané hydridy: HgH2, 

LiBH4, NaBH4, NaAlH4, Mg(AlH4)2, kdy některé systémy jsou schopné absorbovat množství 

vodíku, které převyšuje i 10 hm. %. Zmíněný hydrid MgH2 je schopen absorbovat  7,6 hm. % 

H2, což znamená, že při rozkladu 1 dm
3 

tohoto hydridu získáme cca 1200 dm
3
 plynného 

vodíku. Výzkum probíhá zejména na materiálech na bázi Mg, Ni-Al, Ni, Ti a dalších.  

 Cílem této práce bylo studium a příprava materiálu na bázi hydridů MgNi. 

V teoretické části byla podrobně diskutována problematika hydridických materiálů, jejich 

charakteristiky, metody přípravy a shrnutí publikovaných výsledků týkajících se přípravy 

hydridů na bázi Mg mechanickým legováním. V neposlední řadě zde byly uvedeny výhody, 

omezení použití a aplikace hydridů na bázi Mg. Experimentální část zahrnuje studium vlivu 

parametrů procesu na přípravený materiál a vyhodnocení základních charakteristik vzniklých 

hydridů (mikrostruktura, velikost částic, obsah vodíku,  a další). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1 Problematika hydridů pro uchování vodíku 

 Pro mobilní i stacionární aplikace je z hlediska přenosu energie ideální vodík. Vodík 

navíc nemá nepříznivý efekt na životní prostředí a redukuje závislost zemí bez přírodních 

zdrojů na dovozu ropy.  

 Skladování vodíku je nepochybně jeden z klíčových problémů ve vývoji vodíkové 

ekonomiky. Vodík může být uskladněn: jako stlačený plyn, kryogenní kapalina, pevné palivo 

jako chemická nebo fyzikální kombinace s materiály (kovové hydridy, komplexní hydridy, 

uhlíkové materiály). Každá z těchto možností má atraktivní atributy pro skladování vodíku 

[2]. 

 Dostupné technologie umožňují okamžité skladování vodíku pomocí modifikování 

(fyzikální stav v plynné nebo kapalné formě - v tlakových nebo kryogenních zásobnících). 

Tradiční zařízení pro skladování vodíku jsou komplikované kvůli nízkému bodu varu 

(- 252,87°C) a nízké hustotě v plynném stavu (0,08988 g/L) na 1 atom. Tekutý vodík 

požaduje přidání chladící jednotky pro udržení kryogenního stavu, takže ve výsledku dojde ke 

ztrátě 40 % z energetického obsahu. Vysoký tlak při skladování plynného vodíku je limitován 

hmotností skladovacích zásobníků a potenciální netěsností [2].  

 Americké ministerstvo pro energii uveřejnilo dlouhodobou vizi pro aplikace 

využívající skladování vodíku s ohledem na ekonomické a ekologické parametry. Minimální 

kapacita materiálu pro skladování vodíku by měla být 6,5 hmot. % a 65 g/L vodíku k 

dispozici při teplotě rozkladu mezi 60 až 120°C. Tyto parametry by odpovídaly komerčnímu 

využití [2].  

 Uskladnění pomocí absorpce (chemická sloučenina) nebo adsorpce na uhlíkovém 

materiálu má určité výhody z bezpečnostního hlediska, protože uvolnění vodíku a jeho 

následné využití vyžaduje určitou přeměnu nebo přísun energie. Uhlíkové materiály (aktivní 

uhlí, uhlíkové nanotrubičky a uhlíkové nanovlákna) byly předmětem intenzivního výzkumu. 

Výzkum v oblasti skladování vodíku v uhlíkových materiálech byl proveden na základě 

vysoké skladovací kapacity uhlíkových nanostruktur. Experimentální výsledky ukázaly, že 

schopnost skladování vodíku se u jednotlivých nanostruktur velmi liší a jejich adsorpční 

vodíková kapacita se pohybuje v širokém rozmezí 0,2 až 10 hmot. %. Uhlíkové nanostruktury 

mají dobrou reverzibilní schopnost, nicméně nemohou uskladnit dostatečné množství vodíku, 

které je potřebné pro automobilové aplikace [3]. 
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 V případě kovových hydridů se jedná o uchování vodíku v pevném stavu při střední 

teplotě a tlaku, což těmto materiálům dává značnou bezpečnostní výhodu nad metodami, kdy 

dochází ke skladování vodíku ve formě plynné či kapalné. Kovové hydridy mají vyšší hustotu 

uskladněného vodíku (6,5 H atomů/cm
3
 pro MgH2) než vodík ve formě plynné (0,99 H 

atomů/cm
3
) nebo vodík ve formě kapalné (4,2 H atomů/cm

3
). Kovové hydridy jsou 

bezpečným způsobem uskladnění vodíku a jsou schopny uskladnit dostatečný objem H2 pro 

automobilové aplikace. Existují dvě metody sycení kovu vodíkem podle vztahu 1.1 a 1.2 [3]:  

 přímá disociativní chemisorpce  xMHH
x

M  2
2

,                  (1.1) 

 elektrochemické štěpení vody    OH
x

MHe
x

OH
x

M x
222

2 ,                   (1.2) 

kde M označuje kov.  

 Kovové hydridy se skládají z atomů kovu, které představují hostitelskou krystalovou 

mřížku, a atomů vodíku. Kov s vodíkem obvykle tvoří dva a více různých fází: 

 α-fáze – tuhý roztok vodíku v kovu pouze do určitého množství vodíku, 

 β-fáze – hydridická fáze. 

Absorpční schopnost vodíku kovy závisí na technologických parametrech, navíc schopnost 

disociace molekuly vodíku se pro různé kovy liší a závisí na struktuře jejich povrchu, 

morfologii a čistotě. Optimální HSM by měl mít tyto vlastnosti [3]:  

 vysoká kapacita vodíku na jednotku hmotnosti a jednotku objemu, která   

      určuje množství dostupné energie;  

 nízká teplota disociace;  

 střední disociační tlak;  

 nízká energie vzniku pro snížení energie nezbytné k uvolnění vodíku;  

 nízký odvod tepla během exotermického vzniku hydridu;  

 reverzibilita;  

 omezená ztráta energie během absorpce/desorpce vodíku;  

 rychlá kinetika;  

 vysoká stabilita vůči O2 a vlhkosti; 

 schopnost cyklického sycení; 

 nízká cena regenerace a sorpčního zařízení; 

 vysoká bezpečnost. 

 



5 

 Lehké kovy jakými jsou Li, Na, Be, Mg, B a Al tvoří hodně druhů sloučenin typu kov 

- vodík. Tyto kovy jsou zajímavé zvláště díky jejich malé hmotnosti a počtu atomů vodíku na 

atom kovu, který je v mnoho případech H/M = 2 (angl. hydrogenium/metal - vodík/kov). 

Těžší složka může vstoupit do složeného systému pouze jako méně četná přísada s největší 

pravděpodobností pro změnu vlastností nebo jako katalyzátor. Neustále probíhá mnoho 

výzkumů založených na modifikaci a optimalizaci známých HSM, tak aby byl nalezen 

optimální systém v pevném stavu pro uchování vodíku [3]. 

2 Kovové hydridy na bázi Mg 

 Hořčík a jeho slitiny jsou v současné době materiál, na kterém probíhá řada výzkumů 

a to z důvodu jeho vysoké absorpční kapacity vodíku a jeho nízké ceny. Kromě toho mají 

hydridy na bázi Mg dobré funkční vlastnosti jako např.: tepelná odolnost, absorpce vibrací, 

reverzibilita a regenerace. Hydrid hořčíku (MgH2) má nejvyšší hustotu uložené energie 

(9 MJ/kg Mg) ze všech reverzibilních hydridů aplikovaných pro uchování vodíku. Hydrid 

MgH2 výhodně spojuje vysokou kapacitu H2 až 7,6 hmot. % s  nízkou cenou, dostupností 

hořčíku a dobrou reverzibilitou [3].  

 Hlavní nevýhodou MgH2 jako HSM je jeho vysoká teplota při desorpci vodíku, nízká 

kinetika desorpce a vysoká reaktivita se vzduchem a kyslíkem. Z řady experimentálních 

výsledků studia termodynamických vlastností hydridových systémů na bázi Mg byly zjištěny 

vysoké provozní teploty, které nejsou vhodné pro komerční využití. Vysoká termodynamická 

stabilita MgH2 je výsledkem relativně vysoké desorpční entalpie, která odpovídá teplotě 

desorpce až 300°C při tlaku 0,1 MPa H2 [3]. 

  Tab. 1 a) Vlastnosti hydridů na bázi Mg při absorpci/desorpci vodíku [3]. 

Materiál Teplota (C°) Tlak (MPa) 
Kinetika 

(min.) 

Hmot. % 

H2 

MgH2 - 5 mol. % Fe2O3 Tabs.: 300 Pabs.: 0,2 - 1,5 tabs.: 20 1,37 

Mg - 5 hmot. % FeTi1,2 Tabs., des.: 400 Pabs.: 3 - 2,7 

MgH2 - 5 mol. % V2O5 Tabs.: 250 Pabs.: 1,5 tabs.: 1,6 3,2 

Mg - 10 hmot. % CeO2 Tabs., des.: 300 Pabs.: 1,1 tabs.: 60 3,43 

Mg - 20 hmot. % Mm (La, Nd, Ce) 
Tabs.: 300 

Tdes.: 480 

Pabs.: 1 

Pdes.: 0,2 

tabs.: 10 

tdes.: 5 
3,5 

Mg - 50 hmot. % LaNi5 Tdes.: 250 Pabs., des.: 1 - 1,5 tabs.: 3,33 4,1 

MgH2 - 2LiNH2 Tabs., des.: 200 
Pabs.: 5 

Pdes.: 1 
tdes.: 60 4,3 

Mg - 20 hmot. % TiO2 
Tabs.: 350 

Tdes.: 330 - 350 

Pabs.: 2 

Pdes.: 0,1 

tabs.: 2 

tdes.: 10 
4,7 
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 Teplota absorpce/desorpce vodíku spolu s dalšími vlastnostmi hydridů na bázi Mg je 

uvedena v tab. 1 a), 1 b). V současné době je největší snaha zaměřena na snížení desorpční 

teploty a zrychlení procesu absorpce/desorpce. Toho můžeme dosáhnout pomocí změny 

mikrostruktury hydridů metodou mechanického legování s prvky, které snižují stabilitu 

hydridů a zároveň použitím vhodných katalyzátorů pro zlepšení kinetiky absorpce/desorpce 

[4]. Všechny materiály uvedené v tab. 1 a) i 1 b) byly připraveny metodou mletím v kulovém 

mlýně. 

  Tab. 1 b) Vlastnosti hydridů na bázi Mg při absorpci/desorpci vodíku [3]. 

Materiál Teplota (C°) Tlak (MPa) 
Kinetika 

(min.) 

Hmot. % 

H2 

MgH2 - 5 at. % Ti 
Tabs.: 200 

Tdes.: 300 

Pabs.: 1 

Pdes.: 0,015 

tabs.: 3,33 

tdes.: 0,83 
5 

MgH2 - 5 at. % Ni 
Tabs.: 200 

Tdes.: 300 

Pabs.: 10 

Pdes.: 0,15 

tabs.: 5 

tdes.: 16,7 
5 

Mg - 30 hmot. % LaNi2,28 Tabs.: 280 Pabs.: 3 tabs.: 1,6 5,4 

MgH2 - 5 at. % V 
Tabs.: 200 

Tdes.: 300 

Pabs.: 1 

Pdes.: 0,015 

tabs.: 1,66 

tdes.: 3,33 
5,5 

Mg - 10 hmot. %  Al2O3 Tabs., des.: 300 
Pabs.: 1,1 

Pdes.: 0,05 
tabs., des.: 60 5,66 

MgH2 - 5 at. % Mn 
Tabs.: 200 

Tdes.: 300 

Pabs.: 1 

Pdes.: 0,015 

tabs.: 13,33 

tdes.: 8,33 
6 

MgH2 - 0,2 mol. % Cr2O3 Tabs., des.: 300 Pabs., des.: 0,1 - 0,2 
tabs.: 6 

tdes.: 10 - 35 
6,4 

MgH2 - 2 mol. % Ni Tdes.: 150 - 250 Pdes.: 0,1 tdes.: 150 6,5 

3Mg(NH2)2 - 8LiH Tabs., des.:140 - 190 Pdes.: 0,1 - 7 

MgH2 - 1 at. % Al 
Tabs.: 180 

Tdes.: 335 - 347 

Pabs.: 0,06 

 

tabs.: 420 

 
7,3 

MgH2 - 5 at. % Ge Tdes.:  50 - 150 - - ≤ 7,6 

 

2.1 Charakteristika MgH2 

 Kritickým faktorem pro absorpci vodíku je charakter povrchu kovu, který aktivuje 

disociaci vodíkových molekul a umožňuje jednoduchou difúzi vodíku do objemu. Z počátku 

není difúze rozhodujícím faktorem, ale s postupem reakce dochází k růstu hydridové vrstvy 

(téměř nepropustná vrstva). Difúze přes hydridovou vrstvu se tak stává limitujícím faktorem 

v dalším procesu vzniku hydridů [3].  

 V případě, že je hydridová vrstva vystavena působení kyslíku, dojde ke snížení stupně 

absorpce vodíku a lze očekávat tvorbu více stabilní oxidické vrstvy. Vznik oxidické vrstvy 

(MgO) brání difúzi vodíku. Rozdíl lze pozorovat při porovnání aktivačních energii, kdy 

aktivační energie zoxidovaného vzorku je větší než v případě nezoxidovaného vzorku [3]. 
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Obr. 1 Křivky desorpce H2 pro nemletý MgH2 (plné symboly) a mletý v kulovém mlýně 

MgH2 (prázdné symboly) při tlaku H2 0,015 MPa [5]. 

 Metodou kulového mletí dochází k tvorbě nových povrchů. Jedná se o metodu 

ekonomickou, kterou lze aplikovat v širokém spektru kovových hydridů a zlepšit tak jejich 

povrchové vlastnosti. Hlavní účinky kulového mletí jsou: zvýšení povrchové oblasti, 

formování mikro/nanostruktur, tvorba defektu na povrchu a uvnitř materiálu. Defekty 

indukované strukturní mřížky mohou podporovat difúzi vodíku v materiálu za předpokladu 

výskytu míst s nízkou aktivační energií difúze. Vyvolané mikrodeformace napomáhají difúzi 

pomocí snížení hystereze vodíkové absorpce a desorpce. Zvýšení povrchového kontaktu s 

katalyzátorem během kulového mletí vede k rychlejší kinetice v procesu transformace vodíku. 

Vlastnosti HSM je možné řídit podle jejich specifických aplikací, např. změnou velikosti zrna 

či mikrostruktury pomocí kulového mletí. Krystalická Mg2Ni slitina získaná metodou 

kulového mletí vykazuje excelentní povrchové vlastnosti, které jsou srovnatelné s vlastnostmi 

stejného materiálu vyrobeného běžnou metalurgií [3]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při porovnání mletého a nemletého MgH2 materiálu lze pozorovat, že mletý MgH2 má 

rychlejší kinetiku desorpce vodíku a nižší aktivační energii, což je znázorněno na obr. 1. 

Aktivační energie desorpce byly v tomto případě 120 a 156 kJ/mol pro mletý a nemletý 
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prášek. Huet a kolektiv [5] zjistili, že mletí v kulovém mlýně značně snižuje teplotu desorpce 

Mg2NiH4. Tato skutečnost samozřejmě závisí na podmínkách mletí v kulovém mlýně, kdy 

změna desorpční teploty v případě MgH2 může být i 100°C a v případě Mg2NiH4 i 40°C. 

Dalším důležitým parametrem je tlak při desorpci, který je u nemletého MgH2 nižší než u 

mletého vzorku.  

 Wagemans a kolektiv [6] zjistili, že mletí směsi LiNH2 a MgH2 má za následek snížení 

teploty desorpce na cca 200°C, ale dochází k výraznému zpomalení rychlosti reakce a také k 

poklesu absorpční kapacity. Menší shluky MgH2 mají mnohem nižší energii desorpce než 

větší shluky a proto je možná desorpce H2 při nižších teplotách. Energie desorpce se výrazně 

snižuje s krystalickou velikostí zrna, která je menší než 1,3 nm. Krystalická velikost MgH2 

rovna 0,9 nm odpovídá teplotě desorpce 200°C. Částice s nanokrystalickou strukturou a s 

velikostí zrn ≤ 10 nm zvyšují hustotu hranic zrn.  

 Materiál schopný absorbce H2 může být vodíkován během mechanického mletí v 

kulovém mlýně. Bylo prokázáno, že mletí v prostředí vodíkové atmosféry je vhodnou 

metodou pro vznik kovových hydridů (absorpce vodíku + mechanická deformace). Huot a 

kolektiv [5] připravili MgH2 metodou kulového mletí právě v atmosféře H2, čímž byla 

výrazně zlepšena rychlost vzniku hydridů. Deformace a rozmělňování v procesu kulového 

mletí je zásadní pro vznik kovových hydridů. Metoda kulového mletí je tedy jednoduchou a 

levnou metodou výroby kovových hydridů s vysokým obsahem H2 .  

 Mechanické mletí v H2 atmosféře materiálu Mg - 10 hmot. % Fe2O3 způsobuje 

zvýšení absorbce H2 na 5,56 hmot. %, což je dáno snadnou nukleací, která je zapříčiněna 

tvorbou strukturních poruch na povrchu Mg částic a snižující se velikostí částic (zkrácení 

difúzní vzdálenosti H2 atomů). Stejnou metodou, ale za přítomnosti Ni, lze dosáhnout snížení 

teploty desorpce na 225°C. Lze tedy říci, že mletí v kulovém mlýně materiálu Mg2Ni v 

atmosféře vodíku znatelně zlepšuje desorpci H2. Doba mletí má také zásadní vliv na vlastnosti 

hydridu Mg2Ni. Kinetika desorpce se zvýší s delší dobou mechanického legování jak je 

uvedeno na obr. 2.  Mletí v kulovém mlýně je hlavní metodou používanou pro výrobu prášků 

o velikosti 60 - 100 µm. Menší částice také eliminují tvorbu vodíkových vrstev větších než 50 

µm [3]. 

 Mechanické legování může probíhat také za přítomnosti organických rozpouštědel, 

jakými jsou: benzen, cyclohexan nebo uhlíkové materiály. Organické rozpouštědla typu 

benzen a cyclohexan vedou k zachování nanokrystalické velikosti Mg s vysokou disperzí. Při 

mokrém mletí v toluenu se do prášku dostane H2 a C, je však nutná delší mlecí doba. 
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Obr. 2 Křivky desorpce H2 z MgH2 (katalyzátor 0,1 mol. % Nb2O5), který byl 

mletý 2h, 5h, 10h, 20h, 50h, 100 h ve vakuu [7]. 

 Tvorbou kompozitních Mg hydridů můžeme více či méně ovlivnit sorpční vlastnosti, 

jako např.: teplota absorpce/desorpce a stupeň desorpce. Materiál typu Mg2NiH4 je velice 

perspektivní z důvodu jeho nízké ceny, nízké hmotnosti, nízké toxicity a vysoké kapacity. 

Absorbce H2 a desorpční vlastnosti slitin na bázi Mg - Ni jsou uvedeny v tab. 2 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veškeré hydridy v tab. 2 byly připraveny metodou mletí v kulovém mlýně. Mg2NiH4 

se tvoří vodíkováním Mg2Ni podle vztahu 2.1.1:  

                                                     .2 4222 NiHMgHNiMg                                          (2.1.1) 

  Tab. 2 Vlastnosti z hlediska absorpce/desorpce H2 pro hydridy na bázi Mg2Ni [3]. 

Materiál Teplota (C°) Tlak (MPa) 
Kinetika 

(min.) 

Hmot. % 

H2 

Mg2Ni - 1 hmot. % Pd Tabs.: 200 Pabs.: 1,5 tabs.: 27 2,5 

Mg2Ni Tabs.: 300 Pabs.: 2,9 - 3,2 

Mg2Ni Tabs.: 300 Pabs.: 1,16 tabs.: 10 3,5 

Mg - Mg2Ni Tabs.: 300 Pabs.: 1,2 tabs.: 83 3,6 

Mg2Ni Tabs.: 280 - 330 

Tdes.: 280 - 330 

Pabs.: 0,1 - 1,5 

Pdes.: 0,1 - 0,2 

tabs.: 1 

tdes.: 1 
4,1 

70 hmot. % Mg - 30 hmot. % LaNi5 
Tabs., des.: 350 

Pabs.: 1 

Pdes.: 0,1 - 0,5 

tabs.: 10 

tdes.: 30 
4,66 

65 hmot. % MgH2 - 35 hmot. %         

Mg2NiH4 
Tdes.: 220 - 240 Pdes.: 0,05 tabs.: 10 5 

  

 Při vodíkování reaguje Mg2Ni s 3,6 hmot. % vodíku a přechází na hydrid Mg2NiH4. 

Teplota desorpce je 250 - 300°C při desorpčním tlaku 0,21 - 0,3 MPa. Vysoká kapacita 
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Obr. 3 Krystalová struktura Mg (vlevo) a MgH2 (vpravo) [8]. 

vodíku představovaná 4 atomy vodíku na Mg2Ni a také malá specifická hmotnost slitiny je 

nejdůležitější výhodou Mg2Ni oproti ostatním hydridům na bázi Mg [3]. 

 Z hlediska absorpce vodíku závisí na struktuře sloučeniny Mg2Ni. Nanokrystalická 

intermetalická sloučenina Mg2Ni vzniká při mechanickém legování Mg a může absorbovat 

vodík velmi rychle bez aktivace. Kompozit Mg + Mg2Ni potřebuje aktivaci, ale po aktivaci už 

absorbuje vodík rychleji než Mg2Ni při nízkých teplotách 150°C, s tlakem pod 1,2 MPa a s 

vysokou absorpční kapacitou 4,2 hmot. % H2. Pro jednodušší aktivaci a dokonalejší proces 

vodíkování je tedy vhodnější nanokrystalická struktura Mg2Ni [3]. 

3 Mikrostruktura 

 MgH2 je stechiometrická sloučenina H/Mg s atomovým poloměrem 0,99 ± 0,01. Za 

normálních podmínek má krystalická α-MgH2 tetragonální strukturu. Za zvýšeného tlaku 

prochází α-MgH2 polymorfní transformací za vzniku dvou modifikací: γ-MgH2 

(orthorombická struktura) a β-MgH2 (hexagonální struktura). Na obr. 3 je uvedena krystalová 

struktura Mg a MgH2 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obr. 4 a) je zobrazena krystalová struktura Mg2Ni (Mg - modrá, Ni - zelená), která 

je hexagonální. Elementární buňka Mg2Ni je tvořena 12ti atomy Mg a 6ti atomy Ni. 

Parametry elemetární buňky jsou: a = 5,205 Å, c = 13,236 Å. Na obr. 4 b) je zobrazena 

krystalová struktura Mg2NiH4, která může být nízkoteplotní nebo vysokoteplotní. 

Nízkoteplotní fáze má monoklinickou strukturu a z obr. 4 b) je zřejmé, že atomy vodíku jsou 

spojeny s atomy niklu a tvoří tetraedr NiH4. Vazebná délka H - Ni je 1,558 Å a naznačuje 

existenci silné kovalentní interakce mezi atomy vodíku a niklu. V důsledku toho je Mg2NiH4 

stabilní a desorpční teplota je značně vysoká. Interakce mezi atomy H - Mg je slabší, což je 

výsledkem vazebné délky 2,158 Å [9]. 
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Obr. 4 a) Struktura Mg2Ni, b) struktura Mg2NiH4 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fázové diagramy 

 Z binárního diagram Mg-Ni (obr. 5) je patrné, že v něm probíhá řada reakcí. Vyskytují 

se v něm dvě eutektické přeměny, peritektická a kongruetní přeměna. V tab. 3 je uveden popis 

reakcí a fáze, které se v binárním diagramu vyskytují včetně dalších chrakteristik. Fáze Mg2Ni 

vzniká při teplotě 760°C peritektickou reakcí a při cca 33,3 at. % Ni. Dále se zde vyskytuje 

fáze MgNi2, která vzniká kongruentní přeměnou při 1147°C a při cca 66,7 at. % Ni [10].  

  Tab. 3 Popis reakcí a fází v systému Mg-Ni [10]. 

Fáze 
Objem 

(nm
3
) 

Hustota 
(Mg/m

3
) 

Parametry buňky 

nm ° 

Mg 0,0466 1,74 
a, b = 32125 

c = 52132 

α, β = 90 

γ = 120 

Mg2Ni 0,31141 3,44 
a, b = 0,52107 

c = 1,32437 

α, β = 90 

γ = 120 

MgNi2 0,31895 5,9 
a, b = 0,4824 

c = 1,5826 

α, β = 90 

γ = 120 

Ni 0,0438 8,91 a, b, c = 0,35241 
α, β, γ = 90 

 
Typ reakce Teplota (°C) Reakce 

Eutektická 506 L = (Mg) + Mg2Ni 

Eutektická 1097 L = MgNi2 + (Ni) 

Peritektická 760 L + MgNi2 = Mg2Ni 

Kongruentní 1147 L = MgNi2 
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Obr. 5 Binární diagram Mg-Ni [10]. 

Obr. 6 Pseudobinární diagram Mg-Ni-H [11]. 
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Obr. 7 Křivky absorpce H2 práškem Mg-10 hmot. % Ni-5 hmot. % Fe-5 hmot. % Ti při 

teplotě 299,85°C a tlaku 1,2 MPa pro různý počet cyklů vodíkování (n) [12]. 

 V pseudobinárním diagram Mg-Ni-H (obr. 6) dochází při 299°C k reakci 

intermetalické sloučeniny Mg2Ni a vodíku za vzniku hydridu Mg2NiH4. Diagram je zobrazen 

v rozsahu teplot 0°C - 700°C a při tlaku H2 0,328 MPa. Tato fáze má objem 0,2732 nm
3
, 

parametry buňky jsou: a, b, c = 0,6489 a α, β, γ = 90° [11]. 

5 Absorpční/desorpční vlastnosti  

 V následující kapitole budou uvedeny absorpční/desorpční vlastnosti materiálu  

Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti. Tento typ materiálu byl předmětem 

experimentu podle SungNam - Kwona [12].  

 Výchozí materiál byl tvořen čistými Mg (74 - 149 µm), Ni (< 3 µm), Fe (< 10 µm) a  

Ti (~ 44 µm) prášky. Pro mechanické mletí byl použit planetární mlýn, který byl složen z 

ocelové mlecí komory a ocelových koulí. Po hermetickém uzavření mlecí komory byla mlecí 

komora napuštěna Ar jako prevence proti oxidaci. Parametry mletí byly následující: rychlost 

otáček 250 rpm (angl. rounds per minute - otáčky za minutu), tlak H2 1,2 MPa, BPR 45:1 

(angl. ball to powder ratio - poměr hmotnosti mlecích koulí k hmotnosti prášku) a mlecí doba 

1 h. Po skončení mletí byl tlak H2 v komoře doplněn na výchozí hodnotu 1,2 MPa a následně 

byl materiál mlet znovu 1 h [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obr. 7 jsou uvedeny křivky absorpce H2 práškem Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % 

Fe - 5 hmot. % Ti při teplotě 299,85°C a tlaku 1,2 MPa pro různý počet cyklů vodíkování (n). 
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Obr. 8 Křivky desorpce H2 z prášku Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti 

při teplotě 299,85°C a tlaku 0,1 MPa pro různý počet cyklů (n) [12]. 

Na obr. 8 jsou uvedeny křivky desorpce H2 (pro stejný typ prášku) při teplotě 299,85°C a 

tlaku 0,1 MPa pro různý počet cyklů (n) [12].  

 Prášek Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti byl aktivován při teplotě 

299,85°C po dvou cyklech absorpce (tlak H2 1,2 MPa)/desorpce (tlak H2 0,1 MPa). 

Aktivovaný prášek absorboval 5,31 hmot. % H2 za 5 min a 5,51 hmot. % H2 za 1 h (při T = 

299,85°C, p = 1,2 MPa). Prášek byl schopen desorbovat 5,18 hmot. % H2 za 1 h (při T = 

299,85°C, p = 0,1 MPa). Uvedený prášek tedy vykazuje vysokou kinetiku absorpce/desorpce i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro n = 1 a lze jej považovat za vysoce reaktivní i pouze po reaktivním mechanickém mletí 

[12]. 

 Z obr. 8 je zřejmé, že desorpce probíhá v počáteční fázi rychleji a poté je její rychlost 

neustále pomalejší. Tato skutečnost je způsobena tím, že v první fázi desorpce dochází k 

rozkladu Mg2NiH4 a později k rozkladu MgH2. Mg2NiH4 vykazuje vyšší stupeň desorpce než 

MgH2 [12].  

 Na obr. 9 je uvedena závislost absorbovaného množství H2 práškovým materiálem Mg 

- 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti v závislosti na čase pro teplotu 199,85°C, 

299,85°C K, 349,85°C a tlak H2 1,2 MPa. Množství absorbovaného H2 za 1 h je téměř totožné 

pro všechny sledované teploty. Nicméně, v počátečním stádiu je stupeň absorpce H2 pro různé 

teploty různý. Při zvýšení teploty absorpce z 199,85°C na 299,85°C dochází k růstu stupně 

absorpce, ale při dalším zvýšení teploty z 299,85°C na 349,85°C dochází k poklesu stupně 

absorpce H2. Rozdíl mezi tlakem H2 a úrovní rovnovážných tlaků, které jsou řídící síly 

procesu vodíkování, je dán: 
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Obr. 9 Absorpce H2 práškovým Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti při 

teplotě 199,85°C, 299,85°C, 349,85°C a tlaku 1,2 MPa H2 [12]. 

Obr. 10 Desorpce H2 z práškového Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti 

při teplotě 199,85°C, 299,85°C, 349,85°C a tlaku 0,1 MPa H2 [12]. 

 

 při teplotě 199,85°C = 1,2 MPa H2;  

 při teplotě 299,85°C = 1,039 MPa H2; 

 při teplotě 349,85°C = 0,562 MPa H2. 

Při teplotě 349,85°C je teplota sice vyšší, ale rozdíl mezi tlakem H2 a rovnovážným tlakem je 

nižší a proto je počáteční stupeň absorpce H2 při této teplotě nižší [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obr. 10 je uvedena závislost množství desorpce H2 na čase z práškového materiálu 

Mg - 10 hmot. % Ni - 5 hmot. % Fe - 5 hmot. % Ti pro teploty 199,85°C, 299,85°C, 349,85°C 

a tlak 0,1 MPa H2. Jak je zřejmé z obr. 10, tak při teplotě 199,85°C nedochází k žádné 
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desorpci H2. Množství desorbovaného H2 se zvyšuje s rostoucí teplotou, takže pro případ zde 

uvedený dosahuje maximálních hodnot při teplotě 349,85°C (desorpce H2 je teplotně závislá) 

[12]. 

6 Možnosti snížení sorpční entalpie hydridů na bázi Mg 

 Kinetika sorpce H2 v Mg byla již úspěšně zvládnuta, ale existují stále omezení v 

oblasti termodynamiky. Entalpie vzniku hydridu činí:   molkJMgHH f /782

0   H2 a 

proto hydrid vyžaduje vyšší teplotu desorpce. Z tohoto důvodu jsou pro aplikace HSM 

vyvíjeny a testovány nové typy slitin na bázi Mg a intermetalických sloučenin [13].  

6.1 Hydridy na bázi intermetalických fází 

 Jednou z možností, jak snížit reakční entalpii Mg hydridů, je výběr chemických prvků, 

které vykazují zápornou hodnotu tepla při slučování s Mg a tvoří stabilní sloučeninu na bázi 

Mg. Existují dvě možnosti: 

 tvorba ternárních hydridů, 

 tvorba MgH2 a precipitace legujícího prvku v elementární formě během vodíkování. 

 Entalpie vzniku ternárního hydridu Mg2NiH4 činí:   molkJNiHMgH f /17642

0  , 

zatímco entalpie vzniku Mg2Ni je:   molkJNiMgH f /422

0  . Entalpie reakce, kdy dochází 

k tvorbě Mg2NiH4 z intermetalické sloučeniny je tedy:   molkJNiHMgH r /6742

0   H2 a je 

snížena o 11 kJ/mol H2 vzhledem k MgH2. Pro mnoho aplikací je i toto snížení entalpie 

reakce příliš vysoké a Mg2NiH4 je stále příliš stabilní. Navíc je dosti snížená absorpční 

kapacita H2 na 3,4 hmot. %, což nevyhovuje plně požadavkům komerčního využití. Jednou z 

možností řešení této stinné stránky je výzkum v oblasti ternárních intermetalických fází [13]. 

 U slitin typu Mg2Ni0,75M0,25 (M = 3d prvky) bylo během vodíkování pozorováno 

formování kvaternárních hydridů, kde M = V, Cr, Fe, Co a Zn. Nicméně byla tepelná stabilita 

těchto sloučenin velmi podobná jako u Mg2NiH4. Navíc je Mg nemísitelné s Fe, Cr, V  a proto 

ternární fáze vedou k rozkladu na více stabilní binární intermetalické fáze.  

 Ze studovaných systémů typu Mg2(Ni, Me), kde Me = Al, Si, Ca, Co nebo Cu, které 

byly připraveny mechanickým mletím MgH2 spolu se základním kovem, byl pouze v případě 

Mg-Ni-Si a Mg-Ni-Cu pozorován vznik nových fází. Při dané teplotě vykazoval hydrid 
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Obr. 11 a) Vysoko-tlakové DSC křivky pro MgH2 - LiBH4, b) vysoko-tlakové DSC 

křivky pro MgB2 - CaH2 [13]. 

Mg2Ni0,5Cu0,5H4 prodlevu při vyšším tlaku ve srovnání s Mg2NiH4, ale jeho absorpční 

kapacita byla snížena na pouhých 3,05 hmot. % H2. Nově vzniklá ternární sloučenina v 

systému Mg-Ni-Si nevykazovala žádnou interakci s H2 [13]. 

 Šance najít nějakou novou intermetalickou fázi na bázi Mg, která tvoří vícesložkový 

hydrid, je velmi malá. Za prvé zde není mnoho prvků, které mají zápornou hodnotu tepla při 

slučování s Mg a za druhé, i když je nový ternární či kvaternární hydrid zformován, tak není 

splněn pořadavek reverzibility [13]. 

6.2 Kompozity na bázi hydridů 

 Další možnou cestou jak vytvořit hydridy na bázi Mg s nízkou reakční entalpií je 

jejich kombinace s jinými hydridy na bázi lehkých kovů. Jestliže složky těchto kompozitů 

reagují na desorpci exotermickou reakcí, potom mohou být označeny jako reakční kompozitní 

hydridy (angl. RHC - reactice hydride composites). Zajímavými příklady RHC na bázi Mg s 

velmi vysokou absorpční kapacitou jsou kompozity s borohydridy, jako příklad lze uvést 
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MgH2 + NaBH4, MgH2 + LiBH4 a nebo MgH2 + Ca(BH4)2. Tyto kompozity tvoří během 

desorpce MgB2 a jejich reversibilita je dobrá. Kombinace nízké reakční entalpie s teoretickou 

reversibilitou absorpční kapacity H2 7,8 hmot. %, 11,4 hmot. % a 8,3 hmot. % poukazuje na 

RHC jako na velmi slibný materiál pro HSM aplikace [13]. 

 Obr. 11 a) zobrazuje vysoko-tlakové DSC křivky kompozitu na bázi hydridu MgH2 - 

LiBH4 tvořený při tlaku 0,3 a 5 MPa H2 a se stupněm ohřevu/ochlazení 5°C/min. Šedá křivka 

ukazuje první desorpci v závislosti na teplotě, zatímco černá křivka zobrazuje první absorpční 

reakci. Jsou zde dva ostré endotermické píky při teplotě 120°C a 170°C. Tato skutečnost je 

způsobena díky strukturní transformaci. Desorpce H2 začíná při teplotě okolo 350°C, jestliže 

nebyl použit žádný katalyzátor. Pro vznik MgB2 je zapotřebí zbytkový tlak. Absorpce začíná 

při tlaku 5 MPa H2
 
 a teplotě 250°C, jestliže nebyl použit katalyzátor. Obr. 11 b) zobrazuje 

měření kompozitu na bázi hydridu MgB2 - CaH2, bez použití katalyzátorů. Stejně jako v 

předchozím případě zobrazuje černá křivka absorpční měření a šedá křivka desorpční měření. 

Sycení vodíkem začalo probíhat při 250°C, pod tlakem 14 MPa H2 a stupni 

ohřevu/ochlazování 2°C/min. Desorpce začala probíhat při 320°C, za zbytkového tlaku 0,3 

MPa H2 a stupni ohřevu/ochlazování 2 °C/min [13]. 

7 Metody přípravy hydridů na bázi Mg 

 Metody přípravy hydridů jsou založeny na principu mechanického legování, které 

bude podrobně vysvětleno v následujících kapitolách. 

7.1 Mechanické legování 

 Mechanické legování (angl. MA - mechanical alloying) je metodou práškové 

metalurgie, která umožňuje přípravu homogenních materiálů z počáteční směsi prášků. 

Většinou probíhá za sucha ve vysoko-energetických kulových mlýnech (angl. HE-MA - high 

energy mechanical alloying) a používá se k výrobě komerčně používaných a vědecky 

zajímavých materiálů [14].  

 V literatuře jsou obvykle používány dva různé termíny označující přípravu práškových 

částic ve vysoko-energetických kulových mlýnech: 

 mechanické legování - popisuje proces mletí různé směsi prášků (různé kovy, slitiny, 

sloučeniny), kdy během procesu probíhá přenos hmoty a výsledkem je homogenní 

slitina; 
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 mechanické mletí (angl. MM - mechanical milling) - popisuje proces mletí 

homogenního (často stechiometrického) složení prášků (čisté kovy, intermetalické 

fáze nebo předlegované slitiny), kdy pro homogenizaci není nutný přenos hmoty. 

Rozbití uspořádání na dlouhou vzdálenost (angl. LRO - long range order), za účelem přípravy 

neuspořádané intermetalické nebo amorfní fáze, bývá označováno jako mechanické rozbití 

uspořádání (angl. MD - mechanical disordering) [14]. Výhodou MM nebo MD oproti MA 

jsou [15]: 

 prášek je již legován, 

 vyžaduje se jen zmenšení velikosti částic, 

 a/nebo jiné transformace, 

 krátký čas přípravy, 

 nižší riziko oxidace. 

7.2 Charakteristika procesu MA 

 Vlastní proces MA začíná smícháním přesného poměru prášků a vložením této směsi 

do mlecí komory mlýnu spolu s mlecím médiem (obvykle ocelové koule). Směs se poté mele 

požadovanou dobu až do dosažení ustáleného stavu, kdy složení každé částečky prášku 

odpovídá poměru výchozí navážky. Mletý prášek je následně zhutněn do kompaktního tvaru a 

tepelně zpracován pro dosažení požadované struktury a vlastností. Důležité parametry procesu 

MA jsou: suroviny, typ mlýnu a proměnné procesu. V následující části budou objasněny 

jednotlivé parametry procesu MA [14]. 

7.2.1 Vstupní surovina 

 Vstupní suroviny pro MA jsou technicky čisté prášky s velikostí částic v rozmezí 1 - 

200 mm. Velikost částic prášků není rozhodující kromě toho, že by měla být menší než 

velikost mlecí koule, neboť velikost částic prášku se snižuje exponenciálně s časem a 

velikosti několika mikronů lze dosáhnout již po několika minutách mletí. Mezi vstupní 

suroviny patří: čisté kovy, předslitiny, předlegované prášky a vysokotavitelné sloučeniny. 

Disperzně zpevněné materiály obvykle obsahují přísady karbidů, nitridů a oxidů. Oxidy jsou 

nejběžnější a tyto slitiny jsou známé jako disperzně zpevněné oxidické materiály. V současné 

době jsou mlety směsi zcela křehkých materiálů pro zabezpečení tvorby slitiny [15].  
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Obr. 12 SPEX 8000D vibrační mlýn [16]. 

7.2.2 Typy mlýnů 

 Pro přípravu prášků mechanickým legováním se používají rozdílné typy vysoko-

energetických mlecích zařízení. Jednotlivé zařízení se liší v jejich kapacitě, účinnosti mletí a 

přídavným chlazením, ohřevem apod.  

SPEX vibrační mlýn  

 Vibrační mlýn známý taky jako SPEX mlýn je zobrazen na obr. 12 a je schopen 

najednou mlet 10 - 20 g prášků. Nejběžněji je používán pro laboratorní výzkum slitin. 

Obvykle je mlýn tvořen jednou nádobou, ve které je vzorek a mlecí koule. Nádoba je 

upevněna v držáku a celá takto vibruje tam/zpět tisíckrát za minutu. Vibrační pohyb je 

kombinován s bočním pohybem ve tvaru osmičky. Při každé vibraci nádoby narazí koule 

uvnitř na vzorek a stěnu nádoby, což je způsobeno rozkmitem asi 5 cm a rychlosti asi 1200 

otáček, takže rychlost koulí je okolo 5 m/s a lze jednoznačně říci, že síla kulového nárazu je 

velmi vysoká. Materiál nádoby může být z: tvrzené oceli, korundu, karbidu wolframu, 

nerezové oceli, oxidu zirkonia apod [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V mlýnu SPEX byly úspěšně připraveny například sloučeniny: Mg2AlNi2 [17], La3-

xMgxNi9 [18]. 

Attritor třecí mlýn 

 Třecí mlýn (kulový mlýn schopen vytvářet větší energii) je složen z vertikálního 

bubnu, ve kterém je série míchadel. Mlecím médiem jsou opět ocelové koule. Redukce 

velikosti prášku je způsobena: vzájemným nárazem koulí, nárazem koule na stěnu bubnu, 
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Obr. 14 a) Planetární kulový mlýn, b) mechanismus mletí [15]. 

Obr. 13 Mlecí komora třecího mlýnu typu 1-S [19]. 

nárazem koule na míchadlo nebo držák míchadla.  K dalšímu snížení velikosti může dojít 

kolizí dvou částic nebo smykovým pohybem koule. Třecí mlýn je schopen mlet větší 

množství prášku najednou (až 40 kg) [14]. Na obr. 13 je znázorněna mlecí komora třecího 

mlýnu typu 1-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V třecím mlýnu byly připraveny např. sloučeniny: 2LiBH4 + MgH2 [20], LiNH2 + LiH 

[21]. 

Planetární mlýn  

 V tomto typu mlýnu může být najednou mleto několik set gramů prášku. Jako 

planetární je označován z důvodu pohybu jeho nádob. Nádobky jsou uspořádána na 

podpůrném rotačním disku se speciálním hnacím mechanismem, který zajišťuje krouživý 
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Obr. 15 Princip poměru BPR [15]. 

pohyb kolem své vlastní osy. Odstředivé síly vzniklé rotací nádobky kolem své vlastní osy a 

rotací podpůrného disku působí na obsah mlecí nádoby (suroviny + koule). Nádobky a nosný 

disk rotují v opačném směru a proto odstředivé síly pracují střídavě ve stejném a opačném 

směru. Následkem toho se mlecí koule pohybují po stěnách mlecí nádoby a materiál se na 

jedné straně mele pomocí třecího účinku a na straně druhé pomocí účinku nárazového, který 

vzniká při dopadu koulí na protější stranu nádoby. Na obr. 14 a) je ukázán planetární mlýn a 

na obr. 14 b) je schématicky znázorněn mechanismus mletí [15]. 

 Planetární mlýn je nejpoužívanější pro přípravu HSM a příkladem připravených 

sloučenin je třeba: Mg2Ni [9], Mg95Ni5Cu [22]. 

7.2.3 Proměnné procesu 

 Mechanické legování je komplexní proces, zahrnující optimalizaci velkého počtu 

proměnných pro dosažení požadované fáze nebo mikrostruktury. Některé z nejdůležitějších 

parametrů s vlivem na finální složení prášku jsou: typ mlýnu, mlecí kontejner, mlecí  rychlost, 

mlecí čas, poměr velikosti BPR, mlecí médium (typ, velikost a rozdělení velikosti), objem 

navážky, mlecí atmosféra, mlecí činidlo a teplota mletí. Všechny tyto proměnné procesu 

nejsou zcela nezávislé. Např. optimální mlecí doba závisí na: typu mlýnu, velikosti mlecího 

média, teplotě mletí, BPR apod [14].  Na obr. 15 je graficky znázorněn princip poměru BPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Mechanismus legování 

 Během vysoko-energetického mletí jsou částice prášků opakovaně zplošťovány, 

štěpeny a spojovány. Při srážce dvou ocelových kuliček mezi nimi uvízne určité množství 

prášku (okolo 1000 částeček s hmotností okolo 0,2 mg). Síla dopadu koule plasticky 

deformuje částice prášku, což vede k mechanickému zpevnění a lomu. Nově vzniklé povrchy 

umožňují spojování částic a to vede k zvětšení velikosti částic. V počátečním stádiu mletí jsou 
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Obr. 16 Různé případy srážek koulí [14]. 

částice jemné a mají tendenci se spojovat a vytvářet shluky (velké rozmezí velikostí částic). 

Složené částice v tomto stádiu jsou charakteristické vrstevnou strukturou, která je složena z 

různých kombinací počátečních složek. S další deformací se částice pomocí mechanismu 

únavy nebo rozkladem křehkých útvarů zpevňují a lamou. Částice vzniklé tímto 

mechanismem mohou pokračovat v redukci velikosti z důvodu absence silné aglomerační 

síly. V tomto stádiu převažuje porušení částic nad jejich spojováním. Kvůli nepřetržitému 

dopadu mlecích koulí se struktura částeček neustále zjemňuje. Následkem toho se vzdálenost 

mezi vrstvami snižuje a roste počet částic [15].  

 Efektivita snížení velikosti částic je v běžných mlýnech velmi nízká okolo 0,1 % a v 

případě vysoko-energetických mlýnu okolo 1 %. Zbylá energie je přeměněna ve formě tepla, 

ale malé množství je také využito na elastickou a plastickou deformaci částic prášku. Po určité 

době mletí nastává rovnovážný stav mezi rychlosti spojování a rychlosti štěpení. Menší 

částice jsou schopny odolávat deformaci bez štěpení a mají tendenci se spojovat ve větší kusy. 

V tomto stádiu obsahuje každá částice všechny vstupní složky a částice dosahují zpevnění v 

důsledku deformační energie. Na obr. 16 jsou ukázány různé případy srážek koulí. Legování 

probíhá obecně při pokojové teplotě, ale v některých případech se provádí žíhání legovaného 

prášku při vyšších teplotách pro dokončení procesu (zejména u intermetalických sloučenin) 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Metody zkoušení vlastností hydridů 

 Vlastnosti, které nás nejvíce zajímají v souvislosti s tvorbou hydridů jsou: kinetika 

sorpce, teplota sorpce a hmot. % absorbovaného H2. Tyto vlastnosti a jiné lze zjistit řadou 

metod. Mezi metody, které jsou schopny měřit sorpční vlastnosti patří: volumetrie a 
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gravimetrie. V případě, že chceme zjistit např. teplotu absorpce, velikost částic hydridů nebo 

při jaké mlecí době vzniká jaká fáze, tak potom je možné využít jednu z těchto metod: 

 RTG difrakce (RTG - rengenovým paprskem), 

 DSC (angl. differential scanning calorimetry - diferenční skenovací kalorimetrie), 

 SEM (angl. scanning electron microscope - skenovací elektronová mikroskopie), 

 optický mikroskop, 

 laserová granulometrie v ethanolu. 

Některé metody zkoušení vlastností hydridů budou charakterizovány v dalších kapitolách. 

8.1 Metody měření sorpce 

 Měření sorpce může probíhat na základě dvou metod: gravimetrická metoda (váhová 

analýza) nebo volumetrická metoda (objemová analýza). Gravimetrické měření absorpce H2 

je založeno na monitorování hmotnosti vzorku v závislosti na změně tlaku vodíku. Metoda 

volumetrie (přesněji označována jako manometrie) je založena na měření absorpce H2 

monitorováním poklesu tlaku vodíku v systému a nebo při desorpci zvyšováním tlaku vodíku 

v systému. Volumetrie je také známa jako metoda Sievertsova [23].  

 U obou metod lze absorpci H2 zakreslit v diagramu jako funkci rovnovážného tlaku H2 

pro danou teplotu. Obě metody jsou principiálně stejné jako metody používané pro měření 

adsorpce plynů (jiných než H2). Při běžném procesu měření sorpce předchází metodě 

volumetrické metoda gravimetrická. Obě metody jsou při měření sorpce H2 trochu nepřesné a 

získaná data je nutné vždy korelovat vzhledem k následujícím podmínkám [23]: 

 výchozí kalibrace, 

 monitorování a řízení teploty, 

 teplota vzorku při měření, 

 tepelný efekt vlivem reakcí ve vzorku, 

 aproximace na rovnovážný stav, 

 velikost vzorku, 

 čistota plynu, 

 objem systému v poměru k velikosti vzorku, 

 odplynění vzorku a jeho historie, 

 tlak plynu při měření, 

 stlačitelnost a únik vodíku. 
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Obr. 17 DSC křivky pro materiál MgH2 mletý: a) 0,5 h; b) 2 h [25]. 

 Třetí metodou měření je TPD nebo TDS. Metoda TPD (angl. temperature-

programmed desorption - tepelně programovatelná desorpce) je velmi důležitá pro stanovení 

kinetických a termodynamických parametrů procesu desorpce nebo rozkladné reakce. Vzorek 

je zahřán na určitou teplotu a parciální tlak atomů a molekul, který se uvolňuje ze vzorku je 

měřen např. pomocí hmotnostní spektrometrie. Jestliže je tato metoda prováděna použitím 

dobře definovaných povrchů krystalického vzorku v komoře, kde je ultra-vysoké vakuum, 

potom se tato metoda označuje jako TDS (angl. thermal desorption spectroscopy - tepelná 

desorpční spektroskopie) [24]. 

8.2 DSC metoda 

 Diferenciální skenovací kalorimetrie je metoda založená na principu měření elektrické 

energie přídavného zdroje, potřebné k vyrovnání teplotních rozdílů vzniklých mezi 

zahřívaným vzorkem a referenční látkou, tedy k udržení izotermních podmínek. Výsledkem je 

závislost rozdílu tepelného toku uvolňovaného z měřeného a referenčního vzorku na teplotě v  
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případě dynamického měření nebo na čase při konstantní teplotě v případě izotermického 

měření. Výskyt extrémů na měřených křivkách odpovídá exotermickým nebo endotermickým 

procesům probíhajícím v měřeném vzorku. Tím lze určit například fázové přechody, bod tání 

a tuhnutí, krystalizaci, čistotu, tepelnou kapacitu, oxidačně-redukční reakce atd [26].  

 Pro desorpci hydridu je nutné dodat materiálu množství tepla. Tuto metodu lze tedy 

využít např. pro měření teploty desorpce hydridů, protože jak již bylo uvedeno, tak výskyt 

extrémů na měřených křivkách odpovídá i endotermickým procesům probíhajících v 

měřeném vzorku (hydridu). Na obr. 17 jsou uvedeny DSC křivky pro materiál MgH2 mletý 

0,5 h a 2h. 

8.3 Stanovení koncentrace vodíku 

 Zařízení RH600 firmy LECO slouží ke stanovení koncentrace vodíku v široké škále 

kovových, žáruvzdorných a jiných anorganických materiálů. Analyzátor využívá operační 

systém Windows a pracuje na principu žíhání vzorku ve vhodné atmosféře (inertní) s 

následující analýzou uvolněného H2 [27].  

 Předvážený vzorek je umístěn v grafitovém kelímku a žíhán v atmosféře argonu. 

Vodík přítomný ve vzorku je uvolněn ve formě molekulárního H2 a následně prochází přes 

  Tab. 4 Parametry zařízení RH600 [27]. 

Parametry RH600 Hodnoty 

Rozsah zařízení pro 1 gram Vodík: 0,1 ppm - 2500 ppm 

Přesnost 
0,05 ppm nebo 2 % RSD (angl. relative standard deviation 

- relativní směrodatná odchylka) → podle toho co je větší 

Možnost měření do 0,001 ppm 

Čas cyklu 90 sekund nominální (včetně očistění, odplynění, analýzy) 

Hmotnost vzorku 1 gram nominální 

Detekční metoda Nedisperzní infračervená absorpce 

Chemická činidla 

 Bezvodý chloristan hořečnatý (MgClO4) 

 Hydroxid sodný na inertní bázi 

 Oxid mědi 

 Měděné třísky 

 Supelco™ OMI filter 

Požadavky na plyn 
 Argon čistoty 99,99 % 

 20 psi ± 10 % (liber/m
2
 = 137,89 KPa) 

Průtok plynu 450 cm
2
/minutu 

Pec 
Typ: elektrická oblouková pec 

Výkon : max. 7500 W 
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Obr. 18 Schéma zařízení RH600 pro analýzu koncentrace H2 [27]. 
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zahřátý oxid mědi, čímž dochází k přeměně na vodu (H2O). Voda je měřena pomocí IR 

detektoru (angl. IR - infrared – detektor využívající infračervené záření). V tab. 4 jsou 

uvedeny bližší specifikace zařízení  a na obr. 18 je znázorněno  schéma zařízení. Na obr. 18 je 

uvedeno několik specifických označení, které znamenají [27]: 

 EO pec - elektrická oblouková pec, 

 TC zařízení - (angl. thermal conductivity detector - detektor tepelné vodivosti), 

 Lecosorb - hydroxid sodný 99,2 % pokrytý silikátem < 0,8 %. 

8.4 SEM metoda 

 Skenovací elektronová mikroskopie, jejíž princip je uveden na obr. 19, představuje 

nepřímou metodu  pro pozorování mikrostruktury práškových hydridů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud je SEM mikroskop vybaven energově-disperzním nebo vlnově-disperzním 

detektorem umožňujícím mikroanalýzu, lze určit prvkové složení materiálu v dané oblasti a 

Obr. 19 Princip skenovacího elektronového mikroskopu [28]. 
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Obr. 20 a) Základní uspořádání Bragg-Brentam RTG difraktometru [29], b) RTG 

difrakční záznam v závislosti na čase pro Mg + 10 hmot.% C [30]. 

při porovnání s vhodným fázovým diagramem určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých 

prvků [28] a případně i jejich stechiometrický poměr ve fázi. Toto zařízení ovšem 

neumožňuje stanovení koncentrace vodíku. Výhodou SEM mikroskopu oproti laserovému 

analyzátoru částic je možnost přímého pozorování částic a shluků a přesného stanovení jejich 

velikosti. Proto byla tato metoda využita i v experimentální části této práce. 

8.5 RTG difrakce 

Poměrně spolehlivou metodu k určení charakteru fáze s vodíkem představuje RTG 

difrakce. Rentgenové záření (RTG, X-Ray) je krátkovlnný, vysoce energetický svazek 

elektromagnetického záření. RTG svazek si lze představit jako proud energetických částic – 

fotonů s energií E, nebo jako elektromagnetické pole definované vlnovou délkou λ, frekvencí 

ν. Vztah mezi energií a vlnovou délkou RTG záření je definován: E = hc/λ. Za RTG oblast v 

elektromagnetickém spektru se považuje ta část, která leží mezi vlnovými délkami  0,1 a 100 

Å (1 Å = 10
-10

 m). V krátkých vlnových délkách sousedí s oblastí γ záření a v dlouhých 

vlnových délkách s oblastí ultrafialového záření. Z energetického hlediska se jedná o oblast 

mezi 0,1 až 120 keV [29].  

 

 

 

 

 

Při interakci RTG zaření s hmotou se jedná o mnohostranný děj, jehož výsledkem 

může být procházející primární RTG svazek, modifikované RTG záření (přeměna na jiné 

formy energie) nebo rozptýlené záření. Při rozptylu záření vzniká záření sekundární. Při 

dopadu RTG záření na krystal začnou elektrony v jeho dráze kmitat na stejné frekvenci, jako 
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má dopadající vlna. Vibracemi se část energie RTG svazku pohltí a vzniká nový zdroj, 

emitující energii se stejnou frekvencí a vlnovou délkou. Obecně je tento jev destruktivní, ale 

existují speciální případy (záleží na směru dopadu RTG svazku do dané struktury), kdy dojde 

ke konstruktivní difrakci RTG svazku [29]. 

Každou difrakci rovin hkl můžeme charakterizovat Braggovým úhlem , který svírá 

difraktovaný svazek s osnovou difraktujících rovin hkl a intenzitou Ihkl dané difrakce. Úhly 

difrakcí různých krystalických látek závisí při dané vlnové délce na rozměrech základní 

buňky, aniž musíme brát zřetel na polohy jednotlivých atomů v buňce. Analýzou difrakčních 

veličin difrakčního obrazu můžeme stanovit mřížkové parametry a řády (symboly) 

difrakčních maxim [29]. Na obr. 20 a) je uveden RTG difraktometr v základním uspořádání 

podle Bragg-Brentana a na obr. 20 b) je zobrazen RTG difrakční záznam pro Mg + 10 hmot. 

% C. 

9 Výhody hydridů na bázi Mg 

 Hydridy na bázi Mg jsou v současné době předmětem mnoha výzkumů a to zejména 

díky jejich nesporným výhodám oproti jiným materiálům, ale i oproti hydridům na jiné bázi. 

Mezi výhody patří [31]: 

 vysoká absorpční kapacita - až 7,6 hmot. % H2, 

 vysoká objemová hustota absorbovaného vodíku až 110 g/l (obr. 21), 

 rychlost absorpce/desorpce (5 - 10 min.), 

 výborná reversibilita a cyklická stabilita (až několik tisíc cyklů), 

 vysoká energetická účinnost v kombinaci s určitými palivovými články (T~200°C) 

nebo se spalovacími motory (T~550°C), 

 bezpečnost procesu díky nízkým tlakům (Pabs. = 1 - 2 MPa, Pdes.= 0 - 0,4 MPa), 

 levný a široce rozšířený materiál.  

Metal-hydridové skladovací systémy jsou založeny na principu snadné absorpce plynu 

určitými materiály, za podmínek vysokého tlaku a mírných teplot. Tyto látky pak uvolňují 

vodík jako plyn v případě, kdy jsou zahřívány při nízkých tlacích a relativně vysokých 

teplotách. V podstatě tyto materiály, kovy, nasávají a uvolňují vodík jako „houba“. Výhodou 

metal-hydridových skladovacích systémů je, že vodík se stává součástí chemické struktury 

těchto kovů, a proto dále není požadován vysoký tlak nebo kryogenní teplota pro vlastní 
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Obr. 21 Srovnání objemové hustoty  H2 [31]. 

provoz. Jelikož vodík je uvolňován z hydridů při nízkém tlaku, jsou hydridy ze své podstaty 

nejbezpečnější ze všech systémů skladování [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Omezení hydridů na bázi Mg pro praktické využití 

 Ačkoliv hydridy na bázi Mg splňují mnoho požadavků pro praktické aplikace, tak 

stále nemohou být použity a to hlavně ze dvou důvodů: 

 pro případ čistého Mg je proces absorpce/desorpce příliš pomalý, 

 tyto reakce probíhají při teplotách 350 - 400°C a tlaku vodíku více než 3 MPa. 

 Existuje několik faktorů, které znatelně omezují stupeň vodíkování jako např. 

povrchová oxidace Mg za vzniku MgO (oxidická vrstva může být rozbita aktivačním 

procesem). Aktivace v sobě může zahrnovat např.: cyklické zahřívaní a ochlazování ve vakuu 

nebo v atmosféře vodíku. Nicméně, i po takových procesech aktivace může Mg tvořit hydridy 

až po několika hodinách a při teplotě okolo 400°C [8].  

 Dalším důvodem pomalého stupně vodíkování je nízký stupeň disociace molekul 

vodíku na povrchu kovu. Čistý povrch čistého Mg potřebuje velmi vysokou energii pro 

disociaci. Kromě toho je difúze disociovaných atomů vodíku v kovovém hydridu velmi 

obtížná. Stupeň růstu fáze MgH2 závisí na tlaku H2, protože se vzrůstajícím tlakem roste i 

termodynamická síla reakce. Nicméně, jestliže je počáteční proces vodíkování dostatečně 

rychlý, potom se vytvoří povrchová vrstva Mg hydridu, která brání průniku vodíku. Růst fáze 

Mg hydridu nastává přes pomalý pohyb rozhraní Mg - Mg hydrid, vyplývající z difúze spíše 

podél této hranice než skrze vrstvu hydridu. Ve skutečnosti však tenká vodíková vrstva o 
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velikosti větší než 30 - 50 µm způsobí náhlé zastavení reakce. Z toho vyplývá, že pro 

snadnější vodíkování je nutné používat práškový Mg a nikoli objemový Mg [8]. 

11 Aplikace kovových hydridů 

 S ohledem na požadované vlastnosti materiálů by měli být rozlišeny tři různé druhy 

aplikací intermetalických hydridů. Prvním typem jsou otevřené plynové systémy [1]: 

 stacionární skladování H2 jako paliva, 

 mobilní skladování H2 jako paliva, 

 separace izotopů, 

 čištění H2 (a D2, T2). 

Druhým typem jsou uzavřené plynové systémy [1]: 

 tepelné stroje; 

 tepelná čerpadla, akumulace tepla; 

 chladící systémy; 

 pohony. 

Posledním typem jsou elektrochemické články [1]: 

 elektrody v sekundárních bateriích. 
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12 Experimentální část  

 Experimentální část této práce byla zaměřena na přípravu hydridu na bázi Mg2Ni 

metodou mechanického legování v atmosféře H2. Byly provedeny dva experimenty, které se 

lišily velikostí částic vstupních surovin (v případě Mg) i v parametrech mletí, až na konstantní 

parametr BPR = 20:1. První experiment byl testovací, který měl zejména určit nejvhodnější 

parametry mletí pro experiment č. 1. V dalších kapitolách bude uveden popis experimentů, 

tedy použité vstupní suroviny, zařízení, zvolený pracovní postup a vyhodnocení sledovaných 

charakteristik. 

12.1   Vstupní materiál 

Testovací experiment 

 Jako vstupní materiál byl použit Ni prášek kulovitého tvaru s velikostí částic 400 mesh 

(37 µm) a kusový Mg. Ni prášek byl vhodný jako přímá vstupní surovina, kdežto kusový Mg 

se musel opracovat. Kusový Mg byl očistěn od povrchových nečistot a oxidů na přístroji 

MTH KOMPAKT 1031 s použitím brusného papíru P 600. Takto opracovaný materiál byl 

nařezán na malé plátky o tlouštce max. 2 mm a následně nastříhán na kousky s finální 

hmotností v rozmezí 0,01 - 0,2 g. Následně byla očištěna mlecí nádoba a mlecí koule opět 

pomocí brusného papíru P 600, tak aby nebyly v mlecím systému zbytky kovů po 

předcházejícím mletí a nedošlo ke kontaminaci připravovaného materiálu. 

 Poté byla zvážena hmotnost mlecího média, které bylo tvořeno pěti ocelovými 

koulemi s celkovou hmotností 548,17 g (hmotnost jedné koule byla 109,63 g). Na základě 

literární rešerše byl dále stanoven poměr BPR na 20:1 [9].  

 Celková hmotnost vstupních surovin byla vypočtena na 27,4 g podle vztahu 12.1.1 a 

jelikož bylo cílem experimentální práce připravit fázi Mg2Ni, tak byla hmotnost vstupních 

surovin stanovena ze vztahu 12.1.2 a byla následující: 

 Ni - 14,98 g, 

 Mg - 12,42 g. 

BPR

m
m koulí

navážky                                                                                                                  (12.1.1) 

 




ii

ii

Mn

Mn
hmot.%                                                                                                         (12.1.2) 
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Obr. 22 Planetární mlýn Fritsch Pullverisette 6 [33]. 

Experiment č. 1 

 Jako vstupní materiál byl použit Ni prášek kulovitého tvaru s velikostí částic 400 mesh 

(37 µm) a Mg prášek s velikostí částic 100 µm. Mlecím médiem byly dva druhy ocelových 

koulí s rozdílnou velikostí o celkové hmotnosti 395,75 g, jejíž velikost byla menší než u 

ocelových koulí použitých v testovacím experimentu. Složení mlecího média bylo následující: 

 20 ocelových koulí s celkovou hmotností 273,41 g (hmotnost jedné koule = 13,67 g), 

 30 ocelových koulí s celkovou hmotností 122,34 g (hmotnost jedné koule = 4,078 g). 

Mlecí médium nebylo dříve používáno a také mlecí nádoba, až na víko od mlecí nádoby, 

nebyla dříve použita. Z tohoto důvodu  by výsledný hydrid Mg2Ni neměl byl kontaminovaný, 

což lze očekávat v testovacím experimentu. Parametr mletí BPR 20:1 byl stejný, aby bylo 

možné experimenty porovnat. 

             Celková hmotnost vstupních surovin byla podle vztahu 12.1.1 vypočtena na 19,79 g. 

Hmotnost vstupních surovin byla poté stanovena ze vztahu 12.1.2 a byla následující: 

 Ni - 10,83 g, 

 Mg - 8,96 g. 

12.2  Zařízení 

 Mechanické legování bylo provedeno v planetárním mlýnu Fritsch Pullverisette 6, 

který je zobrazen na obr. 22. Jak již bylo uvedeno dříve, mlecí nádoba i mlecí koule byly 

ocelové (Fe - Cr - Ni). Zařízení umožnilo vodíkování díky tomu, že mlecí komora byla 

složena ze speciálního víka, které bylo tvořeno dvěma ventily pro přívod plynu. Navíc byla 
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konstrukce mlecí nádoby tvořena zajišťovacím systémem, který celou nádobu hermeticky 

uzavřel. 

12.3  Podmínky experimentů  

 Mletí v testovacím experimentu bylo provedeno ve dvou různých etapách, kdy po 

každé etapě byl odebrán vzorek pro analýzu sledovaných charakteristik. První etapa mletí 

probíhala nepřetržitě 60 h, kdežto druhá etapa byla po 19 h zastavena a následně byl doplněn 

tlak H2 v komoře na výchozí hodnotu a poté pokračovalo mletí 41 h.  

 Mletí v experimentu č. 1 bylo provedeno v pěti etapách, kdy po každé etapě byl 

odebrán vzorek na analýzu sledovaných charakteristik a byl doplněn tlak vodíku v komoře na 

výchozí hodnotu. Každá etapa mletí probíhala 24 hodin, takže celková doba mletí byla 120 h. 

12.3.1 Testovací experiment  

První etapa mletí 

1. Mlecí nádoba i koule byly důkladně očištěny od nečistot brusným papírem P 600. 

2. Vsázka byla vložena do mlecí nádoby spolu s mlecími tělesy (5 krát ocelová koule). 

3. Mlecí komora byla uzavřena a následně byl proveden proplach Ar o čistotě 5N na tlak 

1 bar (0,1 MPa). Tento postup byl zopakován 3 krát. Nakonec byla nádoba naplněna 

H2 na tlak 0,1 MPa. 

4. Mlecí doba byla stanovena na 60 hodin při rychlosti otáček 160 rpm. 

5. Po 60 hodinách mletí bylo odebráno 6,13 g vzorku (vzorek č. 1) na analýzy. 

Druhá etapa mletí 

1. Z uzavřené mlecí nádoby byl rotační vývěvou odsán vzduch a následně byl proveden 

proplach Ar (čistota 5N) na tlak 0,1 MPa. Poté byla mlecí nádoba napuštěna H2 na tlak 

0,1 MPa. 

2. Mletí doba byla 19 hodin při rychlosti otáček 160 rpm. Poté byl zkontrolován tlak H2 

v mlecí nádobě a doplněn na vstupní hodnotu tlaku 0,1 MPa. 

3. Další mletí probíhalo 41 hodin při rychlosti otáček 160 rpm. 

4. Po skončeni mletí byl z mlecí nádoby vypuštěn H2 a mlecí nádoba byla 3 krát 

propláchnuta Ar (čistota 5N) na tlak 0,1 MPa. 

5. Mlecí nádoba byla otevřena a bylo z ní odebráno nejprve 2,91 g vzorku (vzorek č. 2)  
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      pomocí gumové stěrky a poté odebráno 2,04 g vzorku (vzorek č. 3) pomocí ocelového      

      kartáče na analýzy. 

 I když byla hmotnost vstupní navážky 27,4 g, byla z mlecí nádoby odebrána celková 

hmotnost jen 11,08 g. Tato skutečnost byla zapříčiněna množstvím vzorku, který byl 

nalisován na jednotlivých mlecích koulích a na stěnách nádoby. Po druhém odebrání vzorku 

(hmotnost 2,91 g) již v mlecí nádobě nebyl žádný materiál a proto byl použit ocelový kartáč 

na očištění mlecích koulí, nádoby a bylo získáno ještě uvedených 2,04 g (vzorek č. 3) na 

analýzy (zde můžeme očekávat kontaminaci Fe). 

12.3.2 Experiment č. 1 

První etapa mletí 

1. Vsázka byla vložena do mlecí nádoby spolu s mlecími tělesy (ocelové koule: 20 krát 

střední a 30 krát malé) a následně byla mlecí nádoba uzavřena. 

2. Z mlecí nádoby byl pomocí rotační vývěvy odsán vzduch a následně proveden 

proplach Ar o čistotě 5N. Tento postup byl zopakován 3 krát.  

3. Mlecí nádoba byla napuštěna vodíkem o čistotě 5N na max. možný tlak 1,6 bar (0,16 

MPa). Používané zařízení neumožnilo do nádoby napustit vodík pod větším tlakem. 

Následně byl plyn z mlecí nádoby odsán rotační vývěvou a poté byl do komory opět 

napuštěn vodík na max. možný tlak 0,16 MPa. 

4. Mlecí doba byla 24 hodin při rychlosti otáček 170 rpm. 

5. Po ukončení mletí byl z mlecí nádoby odebrán vzorek č. 4 o hmotnosti 0,5 g na 

následné analýzy.  

Druhá etapa mletí 

1. Nalisovaný prášek v mlecí nádobě byl seškrábán gumovou stěrkou (nepodařilo se 

seškrábat veškerý nalisovaný prášek) a následně byla mlecí komora uzavřena. 

2. Z mlecí nádoby byl odsán vzduch rotační vývěvou a následně byl proveden proplach 

Ar o čistotě 5N na tlak 1 bar (0,1 MPa). Tento postup byl zopakován 3 krát. Stejně 

jako v předcházející etapě byl do mlecí nádoby napuštěn H2 o čistotě 5N na tlak 1,6 

bar (0,16 MPa). Následně byl plyn z mlecí nádoby odsán rotační vývěvou a poté byl 

do mlecí nádoby opět napuštěn vodík na max. možný tlak 0,16 MPa. 

3. Mlecí doba byla 24 hodin při rychlosti otáček 170 rpm. 
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4. Po ukončení mletí byl z mlecí nádoby odebrán vzorek č. 5 o hmotnosti 0,5 g na 

následné analýzy. 

Třetí - pátá etapa mletí 

1. Nalisovaný prášek v mlecí komoře byl seškrábán gumovou stěrkou (nepodařilo se 

seškrábat veškerý nalisovaný prášek). Následně byl ze dna mlecí komory odsekán 

nalisovaný prášek a poté byla mlecí komora uzavřena. 

2. Z mlecí nádoby byl odsán vzduch rotační vývěvou a následně byl proveden proplach 

Ar o čistotě 5N na tlak 1 bar (0,1 MPa). Tento postup byl zopakován 3 krát. Stejně 

jako v předcházející etapě byl do mlecí nádoby napuštěn H2 o čistotě 5N na tlak 1,6 

bar (0,16 MPa). Následně byl plyn z mlecí nádoby odsán rotační vývěvou a poté byl 

do mlecí nádoby opět napuštěn vodík na max. možný tlak 0,16 MPa. 

3. Mlecí doba byla 24 hodin při rychlosti otáček 170 rpm. 

4. Po třetí etapě mletí (celkem mleto 72 h) byl odebrán vzorek č. 6 o hmotnosti 0,5 g. Po 

čtvrté etapě mletí (celkem mleto 96 h) byl odebrán vzorek č. 7 o hmotnosti 1 g. Po 

páté etapě mletí (celkem mleto 120 h) byl odebrán vzorek č. 8 o hmotnosti 0,75 g. 

 Konečný produkt mletí byl tak mechanicky nalisován ke dnu mlecí nádoby, že po 

ukončení poslední etapy mletí musel být zbývající prášek o hmotnosti 14,53 g odsekán. 

Následně se nechaly mlecí koule mlet samostatně bez vstupní suroviny po dobu 5 minut, čímž 

došlo k jejich očištění. Z očistěných mlecích těles byl získán další prášek o hmotnosti 1,7 g. 

Hmotnost vstupní navážky byla 19,79 g a zpátky se podařilo získat 19,48 g.  

12.4   Výsledky a jejich diskuse  

 Vzorky č. 1 (odebrán z první etapy mletí, testovací experiment), č. 2 a č. 3 (odebrány z 

druhé etapy mletí, testovací experiment) byly podrobeny laserové analýze částic. Pouze 

vzorek č. 2 byl dále vyhodnocen pomocí SEM pozorování, EDS mikroanalýzy a analýzy 

vodíku. Vzorky č. 4 - 8 z experimentu č. 1 byly odebrány postupně po 24 h, 48 h, 72 h, 96 h a 

120 h mletí ve vodíku a podrobeny laserové analýze částic, EDS mikroanalýze, SEM 

pozorování a analýze na stanovení koncentrace vodíku. 

12.4.1 Laserová analýza částic 

 Analýza velikosti částic byla stanovena laserovým analyzátorem s mokrou disperzní 

jednotkou Analysette 22 Compact. Technické parametry zařízení jsou následující:  
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 vlnová délka: 638 nm, 

 průměr paprsku: 200 - 5000 nm, 

 čas měření: 10 s, 

 rozsah měření: 0,3 - 300µm. 

 Analýza částic byla provedena u všech vzorků. Kovový hydrid (prášková forma) byl 

nejdříve smíchán s malým množstvím vody a s kapkou saponátu, tak aby vznikla 

„kašičkovitá“ suspenze. Takto připravené vzorky byly podrobeny měření a vybrané distribuce 

částic jsou uvedeny v grafech na obr. 23 - 28. Střední hodnoty velikosti částic všech měření 

shrnuje tab. 5. 

 Z výsledků uvedených v tab. 5 je patrné, že u vzorků č. 4 - č. 8 bylo oproti 

testovacímu experimentu dosaženo menší velikosti částic prášků, a to v rozmezí 25,833 µm - 

106,51 µm. Velký rozptyl průměrné velikosti částic v tab. 5 může být způsoben tím, že 

částice tvoří shluky. Z tohoto důvodu by bylo možné vzít jako nejpravděpodobnější 

průměrnou velikost částic hodnotu v případě vzorků č. 5 a 7, u kterých byla naměřena nejnižší 

hodnota průměrné odchylky. U vzorků č. 1 až č. 3 byla dosažena velikost částic v rozmezí 

102,774 - 115,35 µm. Grafické znázornění laserové analýzy částic ukazuje zejména u vzorku 

č. 5 (obr. 25) a č. 7 (obr. 27) výskyt částic (znatelné píky v grafu) o velikosti pod 1 µm, tedy 

submikronové částice. Při pozorování výsledků experimentu č. 1 je vidět střídajícící tendence 

střední hodnoty velikosti částic. Tato skutečnost je způsobena tím, že po určité době mletí 

nastává rovnovážný stav mezi rychlosti spojování a rychlosti štěpení [14]. Menší částice mají 

tendenci se spojovat ve větší částice nebo shluky. Proto je výsledná střední hodnota velikosti 

částic vzorku č. 5 = 25,911 µm (mleto 48 h) a následně vzorku č. 6 = 103,809 µm  

(mleto 72 h). 

Tab. 5 Naměřené střední hodnoty velikosti mletých částic MgNiH. 

Číslo vzorku 
Průměrná velikost částic 

(µm) 

Průměrná odchylka 

(µm) 

1 115,35 25,16 

2 102,774 23,636 

3 115,294 24,877 

4 106,51 24,193 

5 25,911 6,853 

6 103,809 23,996 

7 25,833 6,908 

8 97,735 23,476 
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Obr. 23 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 2. 

 

Obr. 24 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 4. 
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Obr. 25 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 5. 

 

Obr. 26 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 6. 
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Obr. 27 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 7. 

 

Obr. 28 Grafické znázornění laserové analýzy částic vzorku č. 8. 
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 Ze srovnání výsledků obou experimentů, kdy v prvním případě byl použit jako vstupní 

surovina kusový Mg (hmotnost částice 0,01 - 0,2 g) a v případě druhém práškový Mg 

(velikost částic 100 µm) vyplývá, že pro přípravu submikronové velikosti částic je vhodné 

použít vstupní suroviny ve formě prášku. 

12.4.2 Mikroanalýza 

 U vzorků, které byly výsledkem testovacího experimentu, byla provedena EDS 

analýza plošná (vzorky č. 1 až 3). Výsledky plošné analýzy jsou uvedeny v tab. 6 a), 6 b) a je 

z nich patrné, že u vzorku č. 3 došlo k očekávané kontaminaci Fe. Dále bylo ve vzorcích 

stanoveno určité množství Ti (1,97 - 2,87 hmot. %) a Al (0,18 - 0,71 hmot. %), což souvisí 

s předcházejícím využitím mlecí nádoby a koulí pro mletí TiAl prášků.  

  Tab. 6 a) EDS analýza plošná (uvedené výsledky jsou v hmot. %). 

 

 Z tab. 6 a) je zřejmé, že v druhé etapě mletí testovacího experimentu (vzorek č. 2) se 

podařila připravit slitina Mg2Ni, protože průměrné hodnoty plošné EDS analýzy byly 45,32 

hmot. % Mg a 51,36 hmot. % Ni. Podle předem vypočtených hodnot, které odpovídají 

stechiometrii, mělo být složení 46 hmot. % Mg a 54 hmot. % Ni. Odchylka je způsobena tím, 

že v analýze se vyskytly prvky Ti (2,17 hmot. %) a Al (0,59 hmot. %), které se mohou do 

částic rovněž nalegovat při mlecím procesu. Do analýzy nebyl v obou případech zahrnut uhlík 

a kyslík (cca 1 - 5 at. % kyslíku). 

 Všechny vzorky (č. 4 až č. 8) z experimentu č. 1 byly podrobeny EDS analýze bodové. 

 

 Mg Al Si Ti Fe Ni 

Vzorek 1 34,03 0,71 0,41 2,57 - 65,28 

Vzorek 1 31,47 0,48 0,26 2,53 - 65,27 

Vzorek 1 33,85 0,49 0,68 2,69 - 62,29 

Vzorek 1 31,45 0,53 0,34 2,87 - 64,81 

Vzorek 1 31,51 0,63 0,39 2,71 - 64,76 

průměr 32,46 0,57 0,42 2,67 - 64,48 

Vzorek 2 44,23 0,66 0,55 2,26 - 52,30 

Vzorek 2 45,94 0,51 0,42 2,04 - 51,09 

Vzorek 2 45,28 0,69 0,77 2,22 - 51,05 

Vzorek 2 45,83 0,49 0,54 2,15 - 50,99 

průměr 45,32 0,59 0,57 2,17 - 51,36 

Vzorek 3 45,82 0,52 0,97 2,11 1,50 49,08 

Vzorek 3 45,30 0,70 1,29 1,97 0,72 50,01 

Vzorek 3 45,23 0,18 0,84 2,07 0,37 51,32 

Vzorek 3 49,77 0,71 1,00 2,29 0,65 45,57 

průměr 46,53 0,53 1,03 2,11 0,81 48,99 
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 Tab. 6 b) EDS analýza plošná (uvedené výsledky jsou v atom. %). 

  

V tab. 7 a) jsou uvedeny výsledky měření v hmot. % a následně v tab. 7 b) jsou uvedeny 

výsledky měření v atom. %. V tab. 7 a), b) je vždy za číslem vzorku v závorce uvedeno, z 

jaké části vzorku byla EDS bodová analýza měřena. Při porovnání obou experimentů je 

zřejmé, že v experimentu č. 1 nebyla způsobena žádná kontamice Fe a také, že kontaminace 

Ti byla oproti testovacímu experimentu velmi redukována. Po první etapě mletí nebyl 

zaznamenám výskyt Ti a nejvyšší průměrná hodnota 0,72 hmot. % byla naměřena po čtvrté 

etapě mletí. Zabránění kontaminace prášku železem bylo způsobeno jinou technikou 

získávání vzorků po jednotlivých etapách mletí (nebyl použit ocelový kartáč pro zisk vzorků). 

Výrazné snížení kontaminace prášku titanem bylo způsobeno použitím nové mlecí nádoby a 

nového mlecího média. Nicméně k úplné eliminaci kontaminace prášku titanem nedošlo, 

neboť muselo být použito stejné víko mlecí nádoby  jako v testovacím experimentu (víko bylo 

dříve využito pro mletí TiAl prášků). Víko s ventily pro přívod ochranného nebo redukčního 

plynu nemohlo být vyměněno vzhledem k jeho vysoké ceně. 

 V experimentu č. 1 nebyl do analýzy zahrnut kyslík, jehož naměřené množství bylo v 

rozmezí 5 - 20 atom. %. Takto vysoký obsah kyslíku byl způsoben tím, že experiment č. 1 byl 

složen z pěti etap (testovací experiment složen jen ze dvou etap), kdy po každé byla mlecí 

nádoba otevřena pro odběr vzorku, a tím mohla nastat oxidace. 

 Průměrné hodnoty EDS analýzy v tab. 7 a) po třetí etapě mletí (vzorek č. 6, mleto  

72 h) vykazují 43,34 hmot. % Mg a 54,40 hmot. % Ni, což umožňuje předpokládat, že  

došlo k zformovaní sloučeniny Mg2Ni. Podle předem vypočtených hodnot, které odpovídají  

 Mg Al Si Ti Fe Ni 

Vzorek 1 54,79 1,03 0,57 2,10 - 41,52 

Vzorek 1 52,08 0,71 0,37 2,13 - 44,72 

Vzorek 1 54,57 0,72 0,94 2,20 - 41,57 

Vzorek 1 51,97 0,78 0,49 2,40 - 44,35 

Vzorek 1 51,99 0,94 0,56 2,27 - 44,25 

průměr 53,08 0,84 0,59 2,22 - 43,28 

Vzorek 2 64,95 0,87 0,70 1,69 - 31,80 

Vzorek 2 66,62 0,67 0,53 1,50 - 30,68 

Vzorek 2 65,78 0,90 0,96 1,64 - 30,72 

Vzorek 2 66,48 0,64 0,68 1,58 - 30,63 

průměr 65,96 0,77 0,72 1,60 - 30,96 

Vzorek 3 66,24 0,68 1,21 1,55 0,95 29,38 

Vzorek 3 65,58 0,92 1,62 1,45 0,46 29,98 

Vzorek 3 65,96 0,24 1,05 1,53 0,24 30,99 

Vzorek 3 69,51 0,90 1,21 1,63 0,40 26,36 

průměr 66,82 0,69 1,27 1,54 0,51 29,18 
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Tab. 7 a) EDS analýza bodová vzorků č. 4 - č. 8 (výsledky v hmot. %). 

 Mg Al Si Ti Ni 

Vzorek 4 (malá částice) 49,50 0,79 0,25 - 49,46 

Vzorek 4 (shluk) 51,89 0,68 - - 47,43 

Vzorek 4 (velká částice) 56,41 0,84 - - 42,75 

průměr 52,6 0,77 0,083 - 46,55 

Vzorek 5 (malá částice) 52,63 3,27 0,47 - 43,64 

Vzorek 5 (shluk) 44,80 0,60 0,27 0,33 54,01 

Vzorek 5 (velká částice) 45,09 0,63 - - 54,28 

průměr 47,51 1,5 0,25 0,11 50,64 

Vzorek 6 (malá částice) 44,40 1,31 2,04 0,98 51,27 

Vzorek 6 (malá částice) 43,57 0,83 0,32 - 55,27 

Vzorek 6 (shluk) 42,06 0,76 0,27 0,26 56,65 

průměr 43,34 0,97 0,88 0,41 54,40 

Vzorek 7 (malá částice) 48,06 0,67 0,76 0,27 50,24 

Vzorek 7 (shluk) 49,06 0,73 0,49 0,31 49,42 

Vzorek 7 (velká částice) 44,79 0,62 - 1,95 52,64 

Vzorek 7 (velká částice) 43,89 0,66 0,36 0,34 54,74 

průměr 46,45 0,67 0,40 0,72 51,76 

Vzorek 8 (malá částice) 55,41 1,74 - - 42,84 

Vzorek 8 (shluk) 38,63 0,60 1,71 0,38 58,68 

Vzorek 8 (velká částice) 52,74 0,78 0,30 0,23 45,95 

Vzorek 8 (velká částice) 52,17 0,76 0,69 - 46,38 

průměr 49,74 0,97 0,675 0,15 48,46 

Tab. 7 b) EDS analýza bodová vzorků č. 4 - č. 8 (výsledky v atom. %). 

 Mg Al Si Ti Ni 

Vzorek 4 (malá částice) 69,81 1,01 0,30 - 28,89 

Vzorek 4 (shluk) 71,93 0,85 - - 27,22 

Vzorek 4 (velká částice) 75,34 1,02 - - 23,65 

průměr 72,36 0,96 0,1 - 26,59 

Vzorek 5 (malá částice) 71,08 3,97 0,55 - 24,40 

Vzorek 5 (shluk) 65,78 0,80 0,34 0,25 32,84 

Vzorek 5 (velká částice) 66,17 0,84 - - 32,99 

průměr 67,68 1,87 0,30 0,083 30,08 

Vzorek 6 (malá částice) 64,28 1,71 2,55 0,72 30,73 

Vzorek 6 (malá částice) 64,56 1,11 0,41 - 33,92 

Vzorek 6 (shluk) 63,19 1,03 0,35 0,20 35,24 

průměr 64,01 1,28 1,10 0,31 33,30 

Vzorek 7 (malá částice) 68,40 0,86 0,93 0,20 29,61 

Vzorek 7 (shluk) 69,34 0,92 0,60 0,22 28,92 

Vzorek 7 (velká částice) 65,74 0,82 - 1,45 31,99 

Vzorek 7 (velká částice) 64,89 0,88 0,46 0,26 33,51 

průměr 67,09 0,87 0,50 0,53 31,01 

Vzorek 8 (malá částice) 74,16 2,10 - - 23,74 

Vzorek 8 (shluk) 59,30 0,83 2,27 0,30 37,31 

Vzorek 8 (velká částice) 72,39 0,96 0,36 0,16 26,12 

Vzorek 8 (velká částice) 71,80 0,94 0,83 - 26,43 

průměr 69,41 1,21 0,87 0,12 28,40 
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Obr. 29 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 500x. 

 

stechiometrii, mělo být složení 46 hmot. % Mg a 54 hmot. % Ni. Odchylka je způsobena tím, 

že v analýze se vyskytly prvky Ti (0,41 hmot. % pro vzorek č. 6) a Al (0,97 hmot. % pro 

vzorek č. 6), které se mohou do částic rovněž nalegovat při mlecím procesu. V případě EDS 

analýzy shluku se výsledky nepatrně lišíly a můžeme uvažovat o nehomogenitě nalegování při 

mletí. 

 Zformování Mg2Ni bylo prokázáno u obou experimentů, a to po více než 70 h (3/5 

mlecí doby). Je možné tedy usoudit, že zvýšení rychlosti ze 160 rpm (testovací experiment) 

na 170 rpm (experiment č. 1) nemělo výrazný vliv na kinetiku vzniku fáze Mg2Ni. 

12.4.3 SEM pozorování 

 SEM pozorování bylo v případě testovacího experimentu provedeno u vzorku č. 2, 

který se ukázal být nejvhodnější z hlediska složení a velikosti částic. Výsledky SEM studia 

jsou uvedeny na obr. 29 (zvětšení 500x),  obr. 30 (zvětšení 1000x) a obr. 31 (zvětšení 5000x). 

Můžeme zde pozorovat četné shluky částic, jejichž velikost se pohybovala v rozmezí 5 - 20 

µm, což je nejvíce patrné z obr. 31. Velikost částic se pohybovala v rozmezí 1 - 3 µm. Na obr. 

31 lze pozorovat i submikronové částice, takže lze usoudit, že by bylo možné při delším  
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Obr. 30 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Obr. 31 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 5000x. 
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Obr. 33 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1500x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 32 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1500x. 
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Obr. 34 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1500x. 

 

Obr. 35 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1500x. 
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Obr. 36 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 1500x. 

 

Obr. 37 Snímek z elektronového mikroskopu při zvětšení 13 000x. 
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mlecím čase (více než 120 h) dále snížit velikost částic.  

 V případě experimentu č. 1 byla provedena SEM analýza u všech vzorků (č. 4 - č. 8) a 

její výsledky jsou postupně uvedeny na obr. 32 - 36 při zvětšení 1500x (vzorek č. 4 = obr. 32, 

vzorek č. 5 = obr. 33 apod). Z jednotlivých snímků je patrné, že se vzrůstající mlecí dobou 

dochází k výraznému snížení velikosti částic až na submikronovou velikost, kterou lze 

pozorovat už po 72 h mletí (vzorek č. 6, obr. 34). Na všech snímcích lze pozorovat četné 

shluky, jejíž velikost se s časem snižuje a jejich počet s časem roste. Velikost částic byla po 

první etapě mletí (24 h) cca 2 - 15 µm a velikost shluků byla větší než 10 µm. Po poslední 

etapě mletí (120 h) lze na obr. 37 při zvětšeni 13 000x pozorovat částice o submikronové 

velikosti. Z obr. 37 je zřejmé, že po 120 h mletí byla průměrná velikost částic menší než 3µm 

a průměrná velikost shluků měnší než 5 µm. 

 Pro zjištění velikosti částic se ukázala být vhodnější SEM analýza, pomocí které bylo 

možné rozeznat i submikronovou velikost částic, což v případě laserové analýzy částic nebylo 

vždy možné (grafické znázornění vzorku č. 8 na obr. 28). 

12.4.4 Analýza vodíku 

 Koncentrace vodíku v hydridu Mg2NiH byla stanovena pomocí přístroje LECO 

RH600, jehož princip a parametry jsou uvedeny v literární rešerši této diplomové práce. 

Vzorek hydridu byl vždy umístěn do Sn váženky, aby došlo ke snížení teploty tavení 

sloučeniny. V případě testovacího experimentu  byla stanovena koncentrace H2 u vzorku č. 2, 

který byl z mikroanalýzy stanoven jako fáze Mg2Ni. Měření bylo provedeno 3 krát a jeho 

výsledky jsou uvedeny v tab. 8. Průběh desorpce H2 (testovací experiment, vzorek č. 2,  

mleto 120 h) je znázorněn graficky na obr. 38. Věškerý H2 se ze vzorku č. 2 desorboval 

v roztaveném stavu během cca 5 - 25 sek. 

 Z hodnot uvedených v tab. 8 je zřejmé, že hydrid na bázi Mg2Ni sice vznikl, ale 

koncentrace H2 byla příliš nízká. Průměrná koncentrace H2 v hydridu byla 0,252 hmot. %. Z 

literární rešerše [3] je známo, že koncentrace H2 v hydridech na bázi Mg2Ni může dosahovat 

hodnot až 4,1 hmot. %. Nízká koncentrace H2 v hydridech byla způsobena nízkým tlakem H2 

v mlecí nádobě (0,1 MPa) a také použitím kusového Mg jako vstupní suroviny. Je tedy 

zřejmé,  že postup testovacího experiment je pro přípravu hydridu na bázi Mg2Ni zdlouhavý a 

z ekonomického hlediska nevhodný. 

 Analýze koncentrace H2 byly podrobeny všechny vzorky z experimentu č. 1 (vzorky č. 

4 - č. 8), které byly odebrány vždy po ukončení jedné etapy mletí a výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 9. 



51 

Obr. 38 Půběh desorpce H2 (vzorek č. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncentrace H2 dosahovala v experimentu č. 1 průměrné hodnoty až 1,69 hmot. % po 

120 h mletí. Lze tedy říci, že zvýšení tlaku a použití všech vstupních surovin v práškové 

podobě mělo za následek požadovaný efekt výrazného zvýšení absorbce H2 ve sloučenině  

Tab. 8 Výsledné hodnoty koncentrace H2 pro testovací experiment. 

Testovací experiment Doba mletí (h) Koncentrace H2 (hmot. %) 

Vzorek č. 2 120 

0,291 

0,230 

0,235 

průměr  0,252 

 

Mg2Ni. Pro dosažení vyšší absorbce H2 by bylo zapotřebí dosáhnout tlaku H2 vyššího než 1,6 

bar (0,16 MPa) v mlecí nádobě. Používané zařízení ovšem nedovolilo dosáhnout vyššího 

tlaku v mlecí nádobě, takže průměrnou hodnotu absorbce H2 1,69 hmot. % po 120 h mletí 

slitinou Mg2Ni lze považovat pro podmínky tohoto experimentu za maximální. Na obr. 39 je 
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Tab. 9 Výsledné hodnoty koncentrace H2 pro experiment č. 1. 

Experiment č. 1 Doba mletí (h) Koncentrace H2 (hmot. %) 

Vzorek č. 4 24 

0,524 

0,461 

0,551 

průměr  0,512 

Vzorek č. 5 48 

0,787 

0,740 

0,780 

průměr  0,769 

Vzorek č. 6 72 

1,074 

0,986 

0,991 

průměr  1,017 

Vzorek č. 7 96 

1,51 

1,43 

1,44 

průměr  1,46 

Vzorek č. 8 120 

1,58 

1,74 

1,75 

průměr  1,69 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvedeno grafické znázornění závislosti absorpce H2 na době mletí pro experiment č. 1 

(hodnoty vychází z tab. 9). 

 Další možností, jak zvýšit koncentraci vodíku ve slitině Mg2Ni za podmínek tohoto 

experimentu, by byla delší doba mletí, čímž by zřejmě došlo k ještě většímu snížení velikosti 

částic prášku, který by pak snáze absorboval H2. Pro zvýšení koncentrace H2 ve sloučenině 
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Obr. 39 Závislost absorpce H2 na době mletí (experiment č. 1). 
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Obr. 40 Průběh desorpce H2 (vzorek  č. 8). 

Mg2Ni je však důležitější zvýšení tlaku H2 v mlecí komoře než prodloužení mlecí doby a toto 

shodnocení lze opodstatnit příklady, které jsou uvedeny v literární rešerši [3]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V experimentu č. 1 došlo u všech vzorků k desorpci H2 z roztavené sloučeniny Mg2Ni 

v čase cca 5 - 25 sek. Průběh desorpce byl téměř shodný jako v testovacím experimentu. 

Průběh desorpce H2 (vzorek č. 8, mleto 120 h) je znázorněna graficky na obr. 40. 

12.4.5 Shrnutí 

 

 Pro přípravu hydridu na bázi Mg2Ni byla zvolena metoda mletí směsi prášků pomocí 

planetárního mlýnu v atmosféře H2. Experimentání část této diplomové práce byla rozdělena 

na dva experimenty, které se lišily provozními parametry a také velikostí vstupní suroviny (v 

případě Mg). V obou experimentech byl zachován poměr BPR 20:1.  
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 V testovacím experimentu byl vstupní surovinou kusový Mg o hmotnosti 1 kusu v 

rozmezí 0,01 - 0,2 g a Ni ve formě prášku o velikosti částic 37 µm. Celková hmotnost 

vstupních surovin byla stanovena podle BPR na 27,4 g. Mlecím médiem bylo pět ocelových 

koulí (jedna o hmotnosti 109,63 g). Mlecí koule i mlecí nádoba byly již dříve používány pro 

přípravu Ti slitin. Mletí probíhalo ve dvou fázích, kdy po každé byl odebrán vzorek na 

analýzy (vzorky č. 1 - č. 3) a byl doplněn tlak H2 v mlecí nádobě na výchozí hodnotu 1 bar 

(0,1 MPa). Napuštění H2 o čistotě 5N do mlecí komory předcházel vždy 3 krát opakovaný 

proplach mlecí nádoby Ar o čistotě 5N rotační vývěvou. Mletí probíhalo při rychlosti otáček 

160 rpm a doba mletí byla 60 h, 19 h a 41 h (celková doba mletí 120 h). 

 V experimentu č. 1 byl vstupní surovinou práškový Mg o velikosti částic 100 µm a 

stejně jako v prvním případě práškový Ni o velikosti částic 37 µm. Celková hmotnost 

vstupních surovin byla stanovena podle BPR na 19,79 g. Mlecí médium bylo tvořena dvěma 

druhy ocelových koulí, které se lišily ve velikosti. Složení mlecího média bylo následující: 

 20 ocelových koulí (hmotnost jedné koule byla 13,67 g), 

 30 ocelových koulí (hmotnost jedné koule byla 4,078 g). 

Mlecí koule i mlecí nádoba byly nové, kromě víka mlecí komory. Mletí probíhalo v pěti 

fázích, kdy každá trvala 24 h (celková doba mletí 120 h) a po každé etapě mletí byl odebrán 

vzorek (vzorek č. 4 - č. 8) na analýzy a následně byl doplněn tlak H2 v mlecí nádobě na 

výchozí hodnotu 1,6 bar (0,16 MPa). Napuštění H2 o čistotě 5N do mlecí komory předcházel 

vždy 3 krát opakovaný proplach mlecí nádoby Ar o čistotě 5N rotační vývěvou. Mletí 

probíhalo při rychlosti otáček 170 rpm.  

 Testovací experiment poskytnul důležité poznatky a výsledky, které byly poté využity 

v experimentu č. 1 pro dosažení lepší absorpce H2 slitinou Mg2Ni. Jednalo se zejména o 

použití všech vstupních surovin ve formě prášku a zvýšení tlaku H2 v mlecí nádobě na max. 

hodnotu 1,6 bar (0,16 MPa), větší tlak používané zařízení neumožnilo. Byla zvýšená i 

rychlost otáček z původních 160 rpm na 170 rpm. 

 Nejdříve byla provedena na všech vzorcích z obou experimentů laserová analýza 

velikosti částic. V případě testovacího experimentu byla velikost částic naměřena v rozmezí 

102,774 - 115,35 µm, kdy nejmenší velikost byla naměřena u vzorku č. 2 (mletý 120 h). Tyto 

výsledky vedly v experimentu č. 1 k použití všech vstupních surovin ve formě prášku. 

Velikost částic byla v experimentu č. 1 naměřena v rozmezí 25,833 µm - 106,51 µm. Velký 

rozptyl naměřených hodnot v experimentu č. 1 byl způsoben tím, že po určité době mletí 

nastává rovnovážný stav mezi rychlosti spojování a rychlosti štěpení. Menší částice mají 
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tendenci se spojovat ve větší částice nebo shluky. Na základě laserové analýzy velikosti částic 

lze stanovit, že částice tvoří shluky a proto je nejnižší naměřená velikosti zrna 25,833 µm, 

kdežto z grafů na obr. 25 a 27 jsou patrné i submikronové velikosti částic (znatelné píky). 

 Následně byla provedena mikroanalýza u všech vzorků. Výsledky ukazují, že u obou 

experimentů došlo zhruba po 3/5 mlecí doby (nad 70 h) k zformování sloučeniny Mg2Ni. Při 

porovnání obou experimentů je zřejmé, že v experimentu č. 1 nebyla způsobena žádná 

kontamice Fe, což bylo způsobeno jinou technikou odběru vzorků po jednotlivých etapách. 

Navíc byla velmi redukována kontaminace prášku titanem oproti testovacímu experimentu, 

díky použití nové mlecí nádoby a nového mlecího média. Po první etapě mletí nebyl 

zaznamenám výskyt Ti a nejvyšší průměrná hodnota 0,72 hmot. % byla naměřena po čtvrté 

etapě mletí. K úplnému zabranění kontaminace nedošlo, protože bylo nutné použít již 

používané víko mlecí nádoby, které bylo složeno ze speciálních ventilů pro přívod plynu. 

 Poté bylo provedeno SEM pozorování vzorku č. 2 (testovací experiment) a všech 

vzorků z experimentu č. 1, pomocí kterého byla určena velikost a struktura částic. Velikost 

částic se u vzorku č. 2 pohybovala v rozmezí 1 - 3 µm, což je nejvíce patrné z obr. 31, kde 

bylo možné pozorovat i částice o submikronové velikosti. Práškový materiál tvořil četné 

shluky s velikostí 5 - 20 µm. Z jednotlivých snímků experimentu č. 1 je patrné, že se 

vzrůstající mlecí dobou dochází k výraznému snížení velikosti částic až na submikronovou 

velikost, kterou lze pozorovat už po 72 h mletí (vzorek č. 6, obr. 34). Po 120 h mletí byla 

průměrná velikost částic menší než 3µm a průměrná velikost shluků byla menší 5 µm. 

 Poslední zkouškou byla analýza H2 v připravené sloučenině na bázi Mg2Ni, která měla 

stanovit zda se podařilo připravit hydrid na bázi Mg2Ni, množství absorbovaného H2 a průběh 

jeho desorpce. Analýza koncentrace H2 byla provedena u vzorku č. 2 (testovací experiment, 

tlak H2 0,1 MPa) a u všech vzorků z experimentu č. 1 (tlak 0,16 MPa). V případě vzorku č. 2 

byla naměřena průměrná koncentrace H2 0,252 hmot. %. V případě experimentu č. 1 byla pro 

vzorky č. 4 - č. 8 naměřena postupně tato průměrná koncentrace H2: 0,512 hmot. %; 0,769 

hmot. %; 1,017 hmot. %; 1,46 hmot. % a 1,69 hmot. %. V experimentu č. 1 se podařilo podle 

očekávání absorbovat již středně vysoké množství H2 a nejvyšší naměřená hodnota po 120 h 

mletí pří tlaku H2 v mlecí nádobě 0,16 MPa byla 1,75 hmot. %.  

 Z výsledků vyplynulo, že vstupní práškový materiál o velikosti 10 - 100 µm je 

vhodnější pro přípravu submikronových částic i hydridů fáze Mg2Ni. Výsledky obou 

experimentů ukázaly, že pro absorpci většího množství H2 je zapotřebí tlak větší než 0,16 

MPa, což používané zařízení neumožnilo. Pro zvýšení absorpce vodíku v podmínkách těchto 

experimentů  by bylo možné zvolit dobu mletí větší než 120 h. 
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Závěr 

 Literární rešerše této práce byla zaměřena na popis problematiky hydridů na bázi Mg. 

Diplomová práce pojednává o zásadních a klíčových vlastnostech hydridů, které rozhodují o 

možnosti jejich použití jako zdroje energie pro již současné projekty v automobilovém 

průmyslu. Mezi rozhodující vlastnosti patří: struktura, teplota, kinetika a tlak 

absorpce/desorpce. Teplota desorpce hydridů je v současné době velmi diskutovaný a 

zkoumaný parametr, který často rozhoduje o komerčním využití daného hydridu. Teplota 

desoprce by neměla být příliš vysoká, aby nebylo zapotřebí dodat velké množství energie pro 

uvolnění H2. Vhodná teplota desorpce pro hydridy na bázi Mg2Ni by měla být < 200°C. Je 

třeba si uvědomit, že jednotlivé vlastnosti hydridů spolu úzce souvisí. Hydrid s vhodnou 

teplotou desorpce by měl být dále schopen absorpce/desorpce až 6,5 hmot. % H2 při vhodné 

kinetice několika minut. V neposlední řadě byly v literární rešerši uvedeny metody přípravy 

hydridů a jejich charakteristika. Jedná se o mechanismus mechanického legování, kdy pro 

přípravu hydridů se nejvíce používají planetární a případně vibrační mlýny s použitím 

ocelových koulí jako mlecího média. Závěrem literární rešerše byly metody zkoušení 

vlastností hydridů, jejich výhody, omezení a aplikace.  

 Experimentální část této práce byla zaměřena na přípravu hydridu na bázi Mg2Ni 

metodou mechanického legování v atmosféře H2 a následnou analýzou jeho vlastností. 

Zformovaný hydrid Mg2NiH byl tvořen shluky částic, ale i částicemi o submikronové 

velikosti. Maximální naměřená průměrná koncentrace H2 v hydridu byla 1,69 hmot. %. Při 

dalším experimentálním studiu hydridů na bázi Mg2Ni by měla být prodloužena doba mletí v 

atmosféře H2 (za použití současného zařízení) nebo by měl být zvýšen tlak H2 v mlecí nádobě 

na hodnotu větší než 0,16 MPa, tak aby došlo k vyšší absorpci vodíku a následně byla zjištěna 

max. hodnota absorpce H2 (nasycení) sloučeninou Mg2Ni.  Připravený hydrid by bylo dále 

vhodné studovat z hlediska kinetiky desorpce při různé teplotě (menší než 200°C a následně 

při vyšší teplotě) a stanovit tak minimální teplotu, při které dochází k desorpci H2 z hydridu. 

 Experimentální práce byla provedena v rámci projektu Operační program Výzkum a 

vývoj pro inovace (Regionální materiálově výzkumné centrum  č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040) a 

také v rámci interního projektu SGS (Specifického vysokoškolského výzkumu č. SV6370021) 

pod názvem: „Příprava submikronových materiálů na bázi intermetalických sloučenin 

mechanickým legováním“. Projekt byl financován z fondů EU (European Regional 

Development Fund) a MŠMT ČR.   
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 Hydridy na bázi intermetalických sloučenin jsou perspektivním zdrojem energie pro 

aplikace v automobilovém průmyslu a při současném zvyšování cen ropy, z důvodu dosažení 

tzv. ropného vrcholu (zásoby ropy vyčerpány zhruba z poloviny) lze předpokládat v 

následujících desítkách let přechod na jiný alternativní zdroj energie, kterým mohou být právě 

materiály na bázi hydridů. 
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