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 Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

  

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 
· Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
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ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
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uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 
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v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
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metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2011/2012. 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2011    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 



 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že 

 

• Jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.  
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a  
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60  – 
školní dílo); 
 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  
VŠB  – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít  
(§35 odst. 3); 
 

• souhlasím s tím, že bakalářská práce bude archivována v elektronické formě v  
databázi Ústřední knihovny VŠB  – TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího  
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v  
informačním systému VŠB-TUO; 
 

• bylo sjednáno, že s VŠB  – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční  
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 
 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu  
využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě  
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO  
na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 
 

• beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním 
podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  
zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně. 

 

V Ostravě dne 15. 5. 2012      …………………… 

             Marek Sikora 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce si klade za cíl poskytnout základní informace o jednotlivých 
typech niklových slitin. To zahrnuje jejich mechanické vlastnosti, fyzikálně-metalurgické 
charakteristiky a použití. V úvodní části je pozornost zaměřena na samotný výskyt niklu, déle 
jeho nejdůležitější průmyslové rudy a nejvýznamnější světová ložiska. Další část popisuje 
mechanické a fyzikální vlastnosti niklu a vlivy jednotlivých přísadových prvků. V následující 
kapitole jsou popisovány základní typy slitin niklu, které jsou zde rozděleny do čtyř skupin. 
Experimentální část je zaměřena na dva vybrané typy slitin, jejich mikrostrukturní a 
mikrofraktografické hodnocení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Slitiny niklu, vlastnosti, použití. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this bachelor’s work is to give basic information about various nickel 
alloys types.  It includes their mechanical properties, physical – metallurgical characteristics 
and application. The first part is aimed to occurrence of nickel, it’s the most important 
industrial ores and the most significant nickel deposits. Next part describes mechanical and 
physical properties of nickel, includes information about influences of another additional 
elements. The other part describes primary nickel alloys types. Experiments are focused to 
two selected types of nickel alloys and their microstructural and microfractographic 
evaluation.  

KEY WORDS 

 Nickel alloys, properties, application.  
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1 Úvod 

Ve svém každodenním životě přichází člověk do styku s nespočetným množstvím 

technických materiálů. Nemalou část tvoří kovy a jejich různé kombinace s ostatními prvky 

nazývané slitiny. Každý takový kov má v podstatě charakteristické a mnohdy nezaměnitelné 

vlastnosti. Jedním z nich je nikl, který má pro svoji unikátnost velmi široké spektrum použití.  

Nalezneme jej například i v nejcitlivějších měřících přístrojích, chirurgických náčiních a 

součástech vesmírných korábů. Cílem této práce je poskytnout základní informace o niklu a 

stručný přehled slitin na bázi tohoto kovu. V závěru je pozornost orientována na vybrané typy 

niklových slitin, mikrostrukturní a mikrofraktografické hodnocení.  

1.1 První zmínky 
Už dávno předtím, než byl nikl oficiálním chemickým prvkem, byl využívaný 

v mnoha starověkých kulturách. Bronzy obsahující nikl byly používány na území dnešní Sýrie 

už 3500 let př. n. l. Zhruba mezi lety 1700 - 1400 př. n. l. byl ve starověké Číně objeven 

lesklý a pevný materiál nazývaný pai-ťung (bílá měď). Řada vědců je přesvědčena o tom, že 

se jednalo právě o slitinu niklu a jiných kovů. V Perské říši si cenili lesklého, 

korozivzdorného kovu s přesvědčením, že se jedná o jakýsi druh stříbra [1]. První vědec 

zabývající se zkoumáním niklu byl Axel Frederick Cronstedt (1722 - 1765), který extrahoval 

kov z rudy zvané kupfernickel. Dnes tuto rudu nazýváme nikelin. Crostedt ukázal, že tento 

kov má dostatek vlastností a předpokladů k tomu, aby byl klasifikován jako nový prvek [2]. 

1.2 Výskyt a průmyslové suroviny 
 Existuje celá řada minerálů obsahující nikl, ale pouze některé z nich jsou pro 

průmyslovou výrobu významné. Můžeme je rozdělit na sulfidy, laterity a arsenidy. Z těchto 

zmíněných jsou v dnešní době nejdůležitější sulfidy a laterity. V přírodě se s čistým niklem 

můžeme setkat velmi vzácně, na zemký povrch totiž dopadá pouze v meteoritech 

z mezihvězdného prostoru. V minerálech může být zastoupen jinými prvky, především 

železem a kobaltem [3,4]. 

Sulfidické rudy: V sulfidických rudách se nikl vyskytuje hlavně jako minerál 

pentlandit(Fe,Ni)9S8, společně s velkým množstvím pyrhotinu Fe7S8 a chalkopyritu CuFeS2. 

Dále pak jako mileritNiS a siegerit(Ni,Co)3S4. Ložiska sulfidických rud se nacházejí na území 

Kanady (Sudbury, Voisey's Bay, Thompson), Ruska (Norilsk), Finska, západní Austrálie a 

jižní Afriky [3]. 
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Obr. 1: Světová produkce významných světových ložisek k roku 2006 [3]. 

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

Nová Kaledonie, Indonésie, Filipíny a střední a jižní Amerika. V této skupině jsou 

nejdůležitějšími minerály garnierit(Ni,Mg)3Si2O5(OH), limonit (Fe,Ni)O(OH) a goethit 

(Ni,Fe)2O3H2O [4]. 

 

Pro lepší přehled o poloze jednotlivých ložisek je zde uveden obr. 1. Celkově je na 

světě 21 zemí zabývající se těžbou niklu. Nejmladší z nich je Španělsko, které s těžbou začala 

v roce 2005 nedaleko Sevilly. V roce 2007 byla světová produkce těženého niklu odhadována 

na 1668 tisíc tun. Což je ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 9% a s rokem 2003 o 25%. 

Největší zemí produkující nikl je Rusko, jehož produkce se odhaduje na 350 tisíc tun ročně. 

Spolu s Kanadou, Indonésií a Austrálií mají vice jak 10%ní podíl celosvětové produktivity. 

Ačkoli větší podíl vyrobeného niklu pocházel ze sulfidických zdrojů, došlo v posledních 

letech ke změně situace s objevem nových lateritových ložisek v Nové Kaledonii [3]. 

1.3 Definice a charakteristika 
Nikl je lesklý, stříbro-bílý kov, který je tvrdý a kujný. Je pevný a zároveň tažný, což 

z něj umožňuje vyrábět trubky, plechy a dráty. Vlastnosti, kterými je tak důležitý pro 

průmyslové použití je jeho odolnost vůči korozi a pevnost za vysokých teplot. V našem 

každodenním životě se s ním často setkáváme v podobě mincí nebo produktů 

korozivzdorných ocelí. 

V zemské kůře je jeho zastoupení průměrně 80 ppm, a je tedy pátým nejběžnějším 

prvkem naší planety. Vyskytuje se ve všech půdách, dnech oceánů a část je obsažena i 
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Obr. 2: Atom niklu [2]. 

v mořské vodě. Největší množství je ale koncentrováno 

v zemském jádru, které je jím tvořeno ze 7 - 10%. Nikl má 

atomové číslo 28, což znamená, že je v jeho jádru 28 protonů 

a v elektronovém obalu 28 elektronů. Je zde ale několik 

odlišných forem tohoto prvku, lišící se počtem neutronů. Tyto 

formy se běžně nazývají isotopy a každý z nich má trochu 

odlišnou relativní atomovou hmotnost, které nabývají hodnot 

58, 60, 61, 62 a 64. Relativní atomová hmotnost niklu je pak 

průměrem těchto hodnot a přibližuje se číslu 59, přesněji 

58,69. Nikl je tranzitním kovem a ve své vnější slupce má 2 valenční elektrony - viz obr. 2. 

Ve většině chemických reakcí nikl tyto dva elektrony ztrácí [2, 3]. 

1.4 Použití 
Nejdůležitějším průmyslovým využitím niklu je jeho přidávání jako legury do 

slitinových ocelí, používaných pro korozivzdorné a vysokoteplotní aplikace. Je také používán 

jako slitinový prvek v neželezných slitinách, nejčastěji v kombinaci s mědí, hliníkem a 

zinkem. Dále k niklovému pokovování, výrobě prášků k práškové metalurgii (P/M) a slitin 

k odlévání. Známé jsou také jeho použití jako 

katalyzátoru v chemických procesech pro výrobu 

rostlinných olejů, hnojiv a pesticidů. Je také 

důležitou součástí v mnoha bateriích. Už řadu let 

jsou používány NiCd baterie, obsahující niklové 

elektrody a hydroxid niklu. Postupně začaly být 

nahrazovány ekologičtějšími NiMH bateriemi, 

jejichž vyšší výkonnost vedla ke zlepšení mnoha 

přenosných zařízení, jako jsou mobilní telefony, 

notebooky a elektromobily [4]. Lepší přehled o 

množství primárního niklu, který putuje na 

jednotlivá odvětví, poskytuje obr. 3. 

 

 

 

Obr. 3: Světové využití primárního 

(nerecyklovaného) niklu [3]. 



 

2 Vlastnosti čistého niklu

2.1 Fyzikální vlastností 
Krystalová mřížka: Za bě

mřížkou kubickou plošně centrovanou (FCC). Hodnota m

°C 0,35167 nm [4]. Za zvláštních okolností m

s hexagonální mřížkou je až po teplotu 300

mění ve feromagnetický s mř

Magnetické vlastnosti: Je jeden ze t

(zbylé dva jsou železo a kobalt), které jsou siln

feromagnetické [4]. Curieho bod 

na teplotě 357 °C, avšak za př

dochází k posunutí jeho polohy

zřejmé, že většina přimíšenin jeho polohu 

posouvají k nižším teplotám, pouze železo a 

kobalt teplotu Curieho bodu zvyšují. Nikl 

k magneticky měkkým materiál

V magnetickém poli mě

v závislosti na velikosti intenzity magnetického 

pole, čemuž se říká magnetostrikce

při výrobě ultrazvukových př

Hustota: Při teplotě 25 °C

tavení hodnoty 7,9 g.cm-3. S rostoucí teplotou se

teplotě zhruba 2230 °C. 

Teplotní vlastnosti: Teploty tání a varu jsou 1453

roztažnosti je 13,3 µm.m

rekrystalizační teplota: 370

Elektrické vlastnosti: Při velmi nízkých teplotách je elektrický odpor niklu zanedbatelný, ale 

se zvyšující se teplotou a př

nabývá hodnot 6,84 µΩ.cm.

Korozní vlastnosti: Nikl je známý svou odolností proti korozi. Na povrchu se vytvá

ale zato kompaktní vrstva oxid

4 

Obr. 4: Vliv přimíšenin na teplotu 
Curieho bodu

čistého niklu 

Fyzikální vlastností  
: Za běžných podmínek je jeho struktura až po teplotu tání tvo

ě centrovanou (FCC). Hodnota mřížkové konstanty je p

Za zvláštních okolností může krystalizovat i v hexagonální m

ížkou je až po teplotu 300 °C nemagnetický. Po překro

mřížkou kubickou plošně centrovanou [5]. 

Je jeden ze tří prvků 

(zbylé dva jsou železo a kobalt), které jsou silně 

Curieho bod čistého niklu leží 

, avšak za přítomnosti přimíšenin 

posunutí jeho polohy. Z obr. 4 je 

řimíšenin jeho polohu 

nižším teplotám, pouze železo a 

bodu zvyšují. Nikl patří 

ěkkým materiálům. 

magnetickém poli mění svoje rozměry 

závislosti na velikosti intenzity magnetického 

íká magnetostrikce a využívá se 

 ultrazvukových přístrojů [5]. 

°C má hodnotu 8,902 g.cm-3. V tekutém stavu nabývá p

. S rostoucí teplotou se hustota dále snižuje

Teploty tání a varu jsou 1453 °C a 2730 °C

m-1.K-1, měrná tepelná kapacita: 0,471 kJ.

ní teplota: 370 °C, tepelná vodivost: 82,9 W.m-1.K-1 při 100

ři velmi nízkých teplotách je elektrický odpor niklu zanedbatelný, ale 

se zvyšující se teplotou a přítomností nečistot dochází k jeho nárůstu. 

m. 

Nikl je známý svou odolností proti korozi. Na povrchu se vytvá

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

 

řimíšenin na teplotu 
Curieho bodu [5]. 

žných podmínek je jeho struktura až po teplotu tání tvořena 

ížkové konstanty je při teplotě 20 

že krystalizovat i v hexagonální mřížce. Nikl 

řekročení této teploty se 

tekutém stavu nabývá při teplotě 

dále snižuje až na 7,0 g.cm-3 při 

°C. Koeficient teplotní 

: 0,471 kJ.kg-1.K-1 při 100 °C, 

100 °C [4]. 

i velmi nízkých teplotách je elektrický odpor niklu zanedbatelný, ale 

ůstu. Při teplotě 20 °C 

Nikl je známý svou odolností proti korozi. Na povrchu se vytváří slabá, 

, která materiál pasivuje a tím materiál chrání před korozním 



 

Obr. 6: Vliv teploty na 
vlastnosti [6].

prostředím. Dobře odolává vlivu atmosféry a zásad, krom

[6]. Nepatrně koroduje v atmosférách obsahující sirnaté slou

projeví slabým zbarvením povrchu. Destilovaná a užitková voda na nikl nijak nep

sytá a přehřátá pára. V mo

roztokům soli s oxidačním úč

2.2 Mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti jsou stejn

ostatní druhy vlastností do zna

ovlivňovány teplotou, 

zpracováním a přítomností ne

přimíšenin [5]. Vliv jednotlivých prvk

vlastnosti niklu jsou popsány níže. Pevnost 

v tahu čistého niklu je 317

činí 30% [4]. Nikl je dobř

tepla i za studena a může se zpev

800 - 850 MPa - viz obr. 

rekrystalizační žíhání na teplot

°C [6]. Svým vysokým modulem

pevnostní vlastnosti se do teploty 400

teploty dochází k výraznému poklesu Rm, Re klesá mírn
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Obr. 5: Vliv tváření za studena na mechanické 
vlastnosti [6].

Vliv teploty na mechanické 
vlastnosti [6]. 

e odolává vlivu atmosféry a zásad, kromě čpavku v okysli

 koroduje v atmosférách obsahující sirnaté sloučeniny (zejména H

projeví slabým zbarvením povrchu. Destilovaná a užitková voda na nikl nijak nep

átá pára. V mořské vodě je jeho korozní odolnost dobrá. Neodolává

ním účinkem a silným kyselinám [5]. 

Mechanické vlastnosti 
Mechanické vlastnosti jsou stejně jako 

ostatní druhy vlastností do značné míry 

ovány teplotou, tepelným 

ítomností nečistot a 

Vliv jednotlivých prvků na 

vlastnosti niklu jsou popsány níže. Pevnost 

lu je 317 MPa a tažnost 

Nikl je dobře tvařitelný za 

ůže se zpevňovat až na 

 5. Poté následuje 

ní na teplotě 650 - 700 

Svým vysokým modulem pružnosti v tahu (215 GPa) se nejvíce podobá oceli. Jeho 

pevnostní vlastnosti se do teploty 400 °C mění jen nepatrně (obr. 6)

teploty dochází k výraznému poklesu Rm, Re klesá mírněji. Za nízkých teplot se mechanické 

vlastnosti jako je pevnost, tažnost a houževnatost 

výrazně zlepšují. Např. př

pevnost niklu 790 MPa s tažností 48%. Vrubová 

houževnatost má skoro dvojnásobnou hodnotu 

než za pokojové teploty [5

jenom 64 HV, ale se snižující 

přítomností přimíšenin se tvrdost zvyšuje. 

 

 

 

ení za studena na mechanické 
vlastnosti [6]. 

okysličujícím prostředí 

čeniny (zejména H2S), což se 

projeví slabým zbarvením povrchu. Destilovaná a užitková voda na nikl nijak nepůsobí, ani 

 je jeho korozní odolnost dobrá. Neodolává však 

se nejvíce podobá oceli. Jeho 

6). Při překročení této 

ji. Za nízkých teplot se mechanické 

vlastnosti jako je pevnost, tažnost a houževnatost 

ř. při teplotě -253 °C je 

a s tažností 48%. Vrubová 

natost má skoro dvojnásobnou hodnotu 

[5]. Hodnota tvrdosti je 

se snižující se teplotou a s 

imíšenin se tvrdost zvyšuje.  



 

2.3 Vliv přimíšenin na vlastnosti niklu
Síra je v niklu škodlivá. Při teplotách 645

vylučuje na hranicích zrn a tím zhoršuje tvárnost za tepla a 

nepříznivý vliv může být eliminován p

způsobuje zjemnění struktury 

i pevnost [6]. 

Rozpustnost C v Ni je za pokojové teploty pouze

do 0,1%. Postupným ochlazováním

0,65% C, dochází k vylučování grafitu z

roztoku α - viz obr. 7. 

tvárnosti a některých fyzikálních vlastností. 

Vzhledem k mechanickým vlastnostem 

působit příznivě, např. zvyšuje zpevn

při tváření za studena [5]. Ve slitinách Ni s

kovy může přítomný C vytvář

Kyslík vytváří NiO, který je v

uvnitř zrna a má tak negativní vliv na houževnatost. 

Vodík má v ohřátém a hlavn

ochlazování odlitku se z 

v materiálu NiO, dochází k

tlakem pak vytvářejí trhliny (vodíková nemoc).

Pb, Bi, a Se tvoří s Ni nízkotavitelná eutektika 

křehkost [6]. 
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vlastnosti niklu 
niklu škodlivá. Při teplotách 645 ˚C tvoří s Ni snadno tavitelné eutektikum, které se 

uje na hranicích zrn a tím zhoršuje tvárnost za tepla a částečně

ůže být eliminován přísadou Mg, který tvoří těžkotavitelný MgS a navíc 

ění struktury nebo přidáním Mn, který S váže na MnS a

je za pokojové teploty pouze 

ochlazováním slitin Ni-C do 

vylučování grafitu z tuhého 

 To vede ke zhoršení 

kterých fyzikálních vlastností. 

mechanickým vlastnostem může 

ř. zvyšuje zpevnění slitiny 

Ve slitinách Ni s jinými 

ítomný C vytvářet také karbidy.  

í NiO, který je v Ni v tuhém stavu skoro nerozpustný. Vyluč

 zrna a má tak negativní vliv na houževnatost.  

átém a hlavně tekutém Ni vyšší rozpustnost než při nižších teplotách. P

 Ni uvolňuje H2 a způsobuje bublinatost. V

dochází k reakci za vzniku vodní páry, která se koncentruje v

řejí trhliny (vodíková nemoc). 

nízkotavitelná eutektika lokalizovaná na hranicích zrn,

Obr. 7: Diagram Ni

 

snadno tavitelné eutektikum, které se 

č čně i za studena. Tento 

ř ěžkotavitelný MgS a navíc 

váže na MnS a zvyšuje tak tvárnost 

nerozpustný. Vylučuje se na hranicích i 

ři nižších teplotách. Při 

. V případech, kdy je 

reakci za vzniku vodní páry, která se koncentruje v pórech a svým 

anicích zrn, kde způsobují 

Diagram Ni-C [6]. 
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3 Slitiny 

Slitiny niklu můžeme rozdělit do čtyř skupin [7]: 

1. Technicky čistý nikl 

2. Monelové slitiny 

3. Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

4. Slitiny žáruvzdorné a žáropevné (superslitiny) 

3.1 Technicky čistý nikl 
V současné době je možné setkat se s několika variantami komerčně čistého niklu, jak 

uvádí tab. 1. Ty obsahují malé zastoupení ostatních prvků, které jim dále zlepšují jejich 

konkrétní vlastnosti. Například komerční nikl obsahující 99,5% Ni s malým přídavkem Mn, 

Si a C, je široce používán v elektrotechnickém průmyslu. V chemickém průmyslu nachází 

uplatnění především díky korozní odolnosti. Nízkouhlíkové varianty, ve kterých je obsah C 

nižší než 0,02%, mají dobré technologické vlastnosti a jsou tedy vhodné k lisování. Vykazují 

ale nízkou úroveň deformačního zpevnění [8]. V případě D-Niklu se pohybuje obsah Mn 

kolem 4,5%, což zaručuje slitině korozní odolnost v sirných sloučeninách až po teplotu 550 

°C [7]. Precipitační vytvrzování se provádí u variant s 0,2 - 0,6% Ti a 4,00 - 4,75% Al nebo 

0.25 - 1.00% Ti a do 1.00% Si. Tyto třídy mají vhodné vlastnosti pro výrobu pružin a 

vykazují lepší elektrické a tepelné vlastnosti. S variantou obsahující 4% Mn, 1% Si a malým 

množstvím Zr se můžeme setkat v zapalovacích svíčkách [8]. 

 

Obchodí název Minimální obsah Ni [hm.%] Běžné příměsi 

Čistý nikl 99,99 - 

A-Nikl 99,40 Cu, Fe, Mn, Si a C 

Permanickel 98,65 Cu, Fe, Mn, Si, C, Mg a Ti 

E-Nikl 97,70 Cu, Fe, Mn, Si a C 

D-Nikl 95,20 Cu, Fe, Mn, Si a C 

Duranikl 93,50 Cu, Mn, Si, C a Al 

 

 

 

Tab. 1: Některé z variant komerčního niklu. [8]. 
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3.2 Monelové slitiny 
V případě Monelových slitin se jedná o slitiny na bázi Ni-Cu. Jak uvádí obr. 8, jedná se o 

diagram I. typu a tedy dokonalou vzájemnou rozpustnost. Mechanické vlastnosti těchto slitin 

tedy nemohou být zlepšovány tepelným zpracováním. Jediným zpevňujícím mechanismem je 

tváření za studena. Výjimkou 

jsou Monely s obsahem Al a Ti. 

U nich může dojít k precipitaci 

a slitina může být zpevňována 

tepelným zpracováním, jako je 

tomu v případě K-Monelu [8]. 

 

Základní slitina Monel obsahuje přibližně 67% Ni a 30% Cu, zbytek je tvořen Mn, Fe a Si 

[7]. Tento jednoduchý Monel se používá tam, kde je požadovaná vysoká pevnost a odolnost 

vůči účinku kyselin, slané vody a potravin. Setkáme se s nimi tedy v zařízeních pro 

potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Složitější Monely jsou odvozeny od 

základního typu a jsou označovány písmeny R, K, H a S [5]. 

 

Slitina Ni Cu Fe Mn Si C S Al 

Monel 67,0 30,0 1,40 1,0 0,1 0,15 0,01 - 

R-Monel 67,0 30,0 1,7 1,1 0,05 0,10 0,035 - 

K-Monel 66,0 29,0 0,90 0,75 0,50 0,15 0,003 2,75 

H-Monel 65,0 29,5 1,50 0,90 3,0 0,10 0,015 - 

S-Monel 63,0 30,0 2,0 0,90 4,0 0,10 0,015 - 

 

R-Monel. Ve srovnání se základním typem Monel se jedná skoro o totožné materiály. 

Jedinou odlišností je zvýšený obsah S, jejíž obsah se pohybuje mezi 0,025% - 0,06%. 

Důvodem její přítomnosti ve slitině je zvýšení parametru obrobitelnosti [10]. 

K-Monel. Díky přítomnosti Al, jehož obsah leží v širokém rozmezí mezi 2,5% - 30% lze 

slitinu disperzně zpevňovat. Materiál se tepelně zpracovává rozpouštějícím žíháním při 

teplotě 870 °C po dobu 0,5 - 1,0 hod a následně ochlazuje ve vodě. Pak přichází na řadu 

Obr. 8: Binární diagram Ni-Cu [8]. 

Tab. 2: Nominální složení jednotlivých typů Monelu v hm % [10]. 
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precipitační žíhání, které se provádí těsně pod teplotou 600 °C po dobu 8 - 16 hod. Následuje 

pomalé ochlazování v peci. Po takto provedeném tepelném zpracování se dosahuje meze 

kluzu cca 700 MPa a meze pevnosti 900 - 950 MPa, což jsou hodnoty srovnatelné s pevností 

zušlechťovaných ocelí. Vliv jednotlivých tepelných zpracování na výsledné mechanické 

vlastnosti popsuje tab. 4. Co se týče korozivzdornosti, je opět srovnatelná se základním 

typem, jako je tomu v případě R-Monelu [5,7]. 

 

Stav 
Mez pevnosti 

[MPa] 

Mez kluzu 

[MPa] 

Tažnost  

[%] 

Tvrdost  

[BHN] 

Nezpevněný (žíhaný) 675 300 40 150 

Rozpouštěcí žíhání a 
stárnutí 

1050 700 25 275 

Rozpouštěcí žíhání, 
tváření za studena, 

stárnutí 
1275 1100 10 340 

 

H,S-Monel. Oba tyto typy Monelu se liší od typů pro tvářecí účely svým obsahem Si. 

Jedná se o slitiny pro slévárenské účely. Křemík zvyšuje pevnost těchto slitin a proto H-

Monel (3% Si) nabývá nižších pevnostních hodnot než S-Monel (4% Si) [5]. Tepelné 

zpracování těchto slitin spočívá v rozpouštěcím žíhání při teplotě cca 870 °C po dobu jedné 

hodiny s následovným ochlazením na vzduchu. Pak následuje precipitační zpevnění ohřevem 

na cca 600 °C a výdrž 4 - 6 hodin. Po této operaci dosahuje mez kluzu 700 MPa a mez 

pevnosti zhruba 950 MPa. Tyto materiály se používají tam, kde je požadovaná vysoká 

otěruvzdornost v kombinaci s antikorozními vlastnostmi [7]. 

3.3 Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

3.3.1 Odporové slitiny 

Pro tyto druhy slitin je charakteristický vysoký elektrický odpor a stálost za vysokých 

teplot. Svým elektrickým odporem brání průchodu elektrického proudu a dochází tak 

k produkování tepla. Zhotovují se z nich topné spirály, regulační odpory, odpory 

v radiotechnice atd. [6]. V případě topných těles musí tyto materiály podle [11] splňovat 

následující charakteristiky: 

o Dobrá pevnost při operačních teplotách 

Tab. 3:Mechanické vlastnosti K-Monelu o složení Ni; 30% Cu; 2,75% Al; 

0,45% Ti, při odlišných tepelných zpracováních [8]. 



 

o Nízká hodnota teplo

k odchylkám elektrického

o Dobrá odolnost vůči 

o Dobrá zpracovatelnost a schopnost být tvá

Mezi základní odporové slitiny niklu pat

zmíněných charakteristik, byly vy

Ni, 20% Cr; 70% Ni, 30% Cr; 60

úspěšnou odporovou slitinou, patentovanou v

Cr nazývaná Nichrom [11].

používaná, ačkoli výzkumy vedly 

k několika změnám tohoto základního 

složení. Dle [12] se v současnosti m

setkat např. se složením: 80%

0,5% Fe, 0,1% Mn, 0,2% 

Při takovém to složení je slitina schopna 

dosahovat pracovní teploty 1200

pokojové teploty má hodnotu m

elektrického odporu 105 µΩ

°C se hodnota pouze mírně

nárůstu – viz obr. 9. Další slitinou vykazující podobné vlastnosti je slitina C

složením 90% Ni a 10% 

Obr. 10: Rovnovážný diagram Cr
[9]. 

10 

Obr. 9: Vliv teploty na mě
Nichrom [5]

Nízká hodnota teplotního koeficientu elektrického odporu,

odchylkám elektrického odporu mezi pokojovou a pracovní teplotou.

ůči oxidaci během opakujících se operací. 

Dobrá zpracovatelnost a schopnost být tvářen do požadovaných tvar

základní odporové slitiny niklu patří slitiny na bázi Ni

ných charakteristik, byly vyrobeny slitiny o nominálních chemických složeních: 80

Cr; 60% Ni, 16% Cr, zbytek Fe; 35% Ni, 20% 

šnou odporovou slitinou, patentovanou v roce 1906, byla slitina o složení 80%

[11]. Je stále široce 

koli výzkumy vedly 

nám tohoto základního 

časnosti můžeme 

. se složením: 80% Ni, 19% Cr, 

 Si a 0,05% C. 

i takovém to složení je slitina schopna 

pracovní teploty 1200 °C. Za 

má hodnotu měrného 

µΩ.cm a při 1000 

se hodnota pouze mírně zvýší na 120 µΩ.cm, což odpovídá zhruba osmi procentnímu 

Další slitinou vykazující podobné vlastnosti je slitina C

% Cr [12]. Podle diagramu Ni-Cr (obr. 10) se jedná

slitiny, jsou tedy dobře tvárn

komplikací se z nich tváří dráty, ty

V šedesátých letech minulého století došlo k

slitiny s 70% Ni a 30% Cr. Tímto složením se dosáhlo 

zvýšení pracovní teploty na 1260

60% Ni, 16% Cr a zbytek Fe, je 

aplikace při nižších teplotách a to 

se nacházejí například v domácích žehli

účelem regulace teploty pecních atmosfér v

- 1000 °C je používána slitina obsahujíc

Cr a zbytek Fe [11]. Jejich výhodou je kv

železa nižší cena. Jeho přítomnost

Rovnovážný diagram Cr-Ni 

 

Vliv teploty na měrný odpor slitiny 
Nichrom [5]. 

tního koeficientu elektrického odporu, aby nedocházelo 

odporu mezi pokojovou a pracovní teplotou. 

en do požadovaných tvarů. 

í slitiny na bázi Ni-Cr. K dosažení výše 

slitiny o nominálních chemických složeních: 80% 

% Cr, zbytek Fe. První 

roce 1906, byla slitina o složení 80% Ni a 20% 

, což odpovídá zhruba osmi procentnímu 

Další slitinou vykazující podobné vlastnosti je slitina Chromel se 

se jedná o homogenní 

ře tvárné a bez žádných 

ří dráty, tyče a pásy [5]. 

letech minulého století došlo k zavedení 

Cr. Tímto složením se dosáhlo 

zvýšení pracovní teploty na 1260 °C. Slitina obsahující 

zbytek Fe, je vhodná hlavně pro 

i nižších teplotách a to zejména 1100 °C. Ty 

v domácích žehličkách. Za 

elem regulace teploty pecních atmosfér v mezích 800 

slitina obsahující 35% Ni, 20% 

Jejich výhodou je kvůli zastoupení 

řítomnost u těchto slitin snižuje 
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Obr. 11: Hodnota elektrického odporu v 

µΩ.cm v soustavě Ni-Cu [8]. 

Obr. 12: Schéma termočlánku 
[13]. 

za normálních teplot elektrický odpor, který ale se stoupající teplotou roste [5]. 

 

Vlastnost 80% Ni-20% Cr 70% Ni-30% Cr 60% Ni-16% Cr, Fe 35% Ni-20% Cr, Fe 

Teplota použití 
[°C] 

1200 1260 1150 1100 

Tt[°C] 1400 1380 1390 1390 
Rm[MPa] 830 900 760 620 

Re 0,2[MPa] 415 485 380 345 
 

Měrný elektrický odpor je závislý také na struktuře materiálu, je tedy ovlivňován 

výrobním procesy, jako jsou tváření za studena a žíhání. Podstatný vliv má také rychlost 

ochlazování z teploty žíhání. Pomalou rychlostí ochlazování se bude odpor přibližovat 

maximu, v opačném případě bude elektrický odpor nižší [11]. 

Velkou část odporových slitin tvoří také 

slitiny Ni-Cu. Ve srovnání s odporovými slitinami Ni-

Cr mají mnohem nižší měrný elektrický odpor. Jejich 

použití se pohybuje maximálně do 600 °C. Hodnotu 

elektrického odporu v soustavě Ni-Cu popisuje obr. 

11. Mezi nejpoužívanější z těchto materiálů patří 

konstantan (44% Ni) a nikelin (30% Ni), jejichž 

měrný odpor je 50 µΩ.cm a 40 µΩ.cm [6]. 

 

3.3.2 Termočlánkové slitiny 

 Termočlánek je snímač teploty, který patří mezi kontaktní snímače používané 

k dálkovému měření teploty. Princip je založený na dvou vodičích, které jsou zapojeny 

v obvodu, který znázorňuje obr. 12. Pokud se spoje 1 a 2 nacházejí v místech s odlišnou 

teplotou, začne v obvodu procházet elektrický proud. Po 

připojení měřicího přístroje k obvodu, je možné tento rozdíl 

elektrických potenciálů změřit. Rozdíl těchto dvou potenciálů 

nazýváme termoelektrické napětí a každý druh termočlánku má 

v závislosti na teplotě své charakteristické hodnoty, což 

můžeme pozorovat na obr. 13. S využitím termočlánků se 

Tab. 4: Vlastnosti základních odporových Ni-Cr slitin.[11]. 
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Tab. 5: Teploty použití jednotlivých typů termočlánků [13]. 

můžeme setkat v oblasti kryogeniky, energetiky, těžkého průmyslu a mnoha dalších [5,13]. 

Podle různých teplotních rozsahů a pracovních podmínek se rozdělují na jednotlivé typy. Ty 

nejpoužívanější jsou se svým teplotním intervalem použití zapsány v tab. 5. S niklovými 

slitinami se můžeme setkat v termočláncích typu E, J, K, T a N [13]. 

 

 

Typ E (chromel-konstantan) 

Tento termočlánek vyvíjí nejvyšší elektromotorickou sílu v závislosti na teplotě ze zde 

zmíněných termočlánků. Využívá se v inertních, oxidačních i redukčních atmosférách. 

V případě atmosfér se sirnými sloučeninami je potřeba použít termočlánek chráněný 

keramickou izolací. Tento typ je doporučený pro teplotní interval od -250 °C do 870 °C. 

Typ J (železo-konstatan) 

 Typ vhodný pro inertní, oxidační, redukční atmosféry a vakuum. Tabulka 5 uvádí 

interval použití od -200 °C do 750 °C. Je důležité mít na paměti, že oxidace železa rapidně 

stoupá se zvyšující se teplotou. V případě záporných teplot je zase železo křehké. Proto není 

používání při těchto okrajových teplotách doporučeno. Ideální interval pro zaručení delší 

životnosti termočlánku je od 0 °C do 500 °C. 

 

 

 



 

Typ K (chromel-alumel) 

 Může být používán nep

1200 °C. Mohou být použity 

Nejsou vhodné pro použití ve vakuu, a bez ochranné izolace pro sulfidické, reduk

oxidačně redukční atmosféry.

Typ T (měď-konstantan)  

 Ideální pro použití v inertních, oxida

Dále odolává korozím v atmosférách vodní páry. Jedná se o nejpoužívan

záporných teplotách [13,14].

Složení termočlánků

K, R, S, B jsou uvedena v

V případě termočlánků W3, W a W5 se 

jedná o kombinace slitin wolframu a

rhenia.  

 

 

 

3.3.3 Magneticky měkké slitiny

Magneticky měkké 

elektrickém inženýrství už 

setkat v elektrických motorech, transformátorech, ve 

vysokofrekvenční elektrotechnice a p

pole. Jsou charakterizovány velmi malou koercitivní sil

vysokou permeabilitou. Mají schopnost být zmagnetizovány na 

maximální hodnotu již při slabých magnetických 

Magneticky měkké materiály jsou nazývány ”feromagnetické”, 

po svém nejznámějším představiteli železu (lat. 

Vlivem energických interakcí vnit

ve feromagnetických mater

13 

že být používán nepřetržitě v oxidačních a inertních atmosférách pro teploty do 

Mohou být použity až do teplot -250 °C, což umožňuje široký interval použití. 

Nejsou vhodné pro použití ve vakuu, a bez ochranné izolace pro sulfidické, reduk

ní atmosféry. 

Ideální pro použití v inertních, oxidačních a redukčních atmosférách do teplot 350

Dále odolává korozím v atmosférách vodní páry. Jedná se o nejpoužívan

13,14]. 

článků typu E, J, T, 

K, R, S, B jsou uvedena v tab. 5. 

ů W3, W a W5 se 

kombinace slitin wolframu a 

ěkké slitiny 

ěkké materiály hrají významnou roli v 

elektrickém inženýrství už více než 100 let. Je možné se s nimi 

setkat v elektrických motorech, transformátorech, ve 

rotechnice a při stínění magnetického 

Jsou charakterizovány velmi malou koercitivní silou a 

vysokou permeabilitou. Mají schopnost být zmagnetizovány na 

maximální hodnotu již při slabých magnetických polích [6]. 

kké materiály jsou nazývány ”feromagnetické”, 

ějším představiteli železu (lat. Ferrum) [15]. 

energických interakcí vnitřních elektronových vrstev se 

e feromagnetických materiálech seřazují magnetické momenty 

Obr. 13: Závislost elektrického 
napětí termočlánků na teplot

Obr. 14:
magnetických moment
ve feromagn

paramagnetickém stavu

 

tmosférách pro teploty do 

široký interval použití. 

Nejsou vhodné pro použití ve vakuu, a bez ochranné izolace pro sulfidické, redukční nebo 

ních atmosférách do teplot 350 °C. 

Dále odolává korozím v atmosférách vodní páry. Jedná se o nejpoužívanější termočlánek v 

Závislost elektrického 
ů na teplotě [14]. 

Obr. 14: Orientace 
magnetických momentů 
ve feromagnetickém a 

paramagnetickém stavu 
[15]. 



 

jednotlivých atomů paralelně

a tento jev vede ke spontánní

usměrněné pozice vyžaduje energii.

narušuje usměrnění magnetických moment

tak silná, že se feromagnetismus zh

statisticky rozházeny do rů

tendenci znovu seřazovat. Tento jev nazýváme paramagnetismus

mívají velikosti mezi 10-1

odlišný směr magnetizace. Od ostatních domén 

jsou odděleny tzv. Blochovými st

jsou přechodné oblasti, ve kterých se sm

magnetických momentů postupn

směru jedné domény k

Tloušťky těchto stěn nabývají hodnot

100 nm [12,15]. V

magnetických polí lze uvést 

hraje významnou roli při magnetickém odstín

dochází k uvolňování domén od intruzí nebo hranic zrn, což vede k

pohybu.  To zapříčiňuje velký nár

obsahují 40 - 90% Ni. Za ú

procent přítomny přimíšeniny 

závislost hodnoty permeability na obsahu Ni v binární slitin

Nejvyšší permeability dosahuj

název Permalloy. Jejich nevýhodou je velká citlivost na rychlost ochlazování p

[T

Obr. 16: Hysterezní smyč
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ů paralelně do jednoho směru – viz obr. 14. To platí v

spontánní magnetizaci. Vybočení magnetického momentu z

né pozice vyžaduje energii. Se zvyšující se teplotou dochází k 

ní magnetických momentů. Po překročení Curieho bodu je termální oscilace 

tak silná, že se feromagnetismus zhroutí. Magnetické momenty už nyní

statisticky rozházeny do různých směrů.  V přítomnosti vnějšího magnetického

. Tento jev nazýváme paramagnetismus [15
1 až 10-4 mm a mají 

Od ostatních domén 

leny tzv. Blochovými stěnami, což 

echodné oblasti, ve kterých se směry 

ů postupně natáčejí ze 

ru jedné domény k druhé (obr. 15). 

ývají hodnot od 5 do 

V případě malých 

ést charakteristiku zvanou počáteční permeabilita 

ři magnetickém odstínění. Při působení silnějšího

ování domén od intruzí nebo hranic zrn, což vede k

ř č ňuje velký nárůst indukce a permeabilita dosahuje maxima. V

ještě vyšších magnetických polí dosahuje polarizace J 

nasycené hodnoty Js, která je charakteristikou 

materiálu. Při postupném snižování magnetického 

pole, se bude indukce snižovat podle k

16. Při dosažení H = 0 nabývá indukce hodnoty 

označované jako indukční remanence. K

= 0, je zapotřebí dalšího poklesu H, 

koercitivní síla-HC [12]. V Případě

nejčastěji setkáváme se slitinami na bázi Ni

Ni. Za účelem zlepšení magnetických vlastností jsou v 

řimíšeniny jako Mo, Mn, Cr, Co, Cu [15]. Na obr

závislost hodnoty permeability na obsahu Ni v binární slitině Ni-Fe.  

Nejvyšší permeability dosahuji slitina s obsahem niklu 78%, 

Jejich nevýhodou je velká citlivost na rychlost ochlazování p

Obr. 15: Natáčení smě
v Blochově stě

H  

[A.m
-1

] 16: Hysterezní smyčka [7]. 

 

platí v rámci každé domény 

ení magnetického momentu z této 

 teplotní oscilaci, která 

ení Curieho bodu je termální oscilace 

nyní nejsou seřazeny, ale 

netického pole se mají 

15]. Jednotlivé domény 

ní permeabilita µ = B/H, která 

ějšího magnetického pole, 

ování domén od intruzí nebo hranic zrn, což vede k jejich nevratnému 

st indukce a permeabilita dosahuje maxima. V případě 

 vyšších magnetických polí dosahuje polarizace J 

, která je charakteristikou 

i postupném snižování magnetického 

pole, se bude indukce snižovat podle křivky 2 z obr. 

0 nabývá indukce hodnoty Br, 

ční remanence. K dosažení B 

ebí dalšího poklesu H, který nazýváme 

řípadě niklových slitin se 

ji setkáváme se slitinami na bázi Ni-Fe, které 

elem zlepšení magnetických vlastností jsou v řádu několika 

Na obr. 17 je znázorněna 

, která nese obchodní 

Jejich nevýhodou je velká citlivost na rychlost ochlazování při tepelném 

čení směru magnetizace 
ě stěně [11]. 



 

Slitina 

Permalloy 

4-79 Permalloy 

Supermalloy 

 

3.3.3.1 Tepelné zpracování

Slitiny jsou taveny na vzduchu neb

válcovány za tepla přibližně

získá už finální tloušťka a

slitiny Ni-Fe rekrystalizační žíhání

v rozmezí teplot 1100 – 1300

počtu mřížkových poruch, které vedou ke zhoršení magnetických 

dislokací a hranic zrn se volí žíhání na zhrubnutí zrna

vyvarovat nemagnetickým 

už v metalurgických proces

nebo vakuové odplyňování.

3.3.3.2 Podmínky pro dobré magnetické vlastnosti

 Čistota základní matrice

domény, které se snaží 

koercitivní sílu, nebo

obtížnější. 

 Přítomnost inkluzí

napětí, které vytvá

Tab. 6: Chemická složení některý

Obr. 17: Změna permeabilit
v soustavě Ni-Fe na obsahu Ni
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zpracování. Tento problém mů

přidáním Mo nebo Cr, což je p

Permalloy 4-79. Špičkový typ niklové sl

Supermalloy vykazující velmi vysokou 

permeabilitu, je získána přidáním

výhodou tohoto typu jsou také dobré technologické 

vlastnosti [6,10]. 

 

Ni Fe 

78,5 21,5 

79,0 17,0 

79,0 16,0 

Tepelné zpracování 

Slitiny jsou taveny na vzduchu nebo ve vakuu a následně se 

řibližně na 4 mm tlustý pás. Následuje válcování za studena

a ta může dosahovat tloušťky až 20 µm [15]

Fe rekrystalizační žíhání ve vodíkové atmosféře. Často se provádí také žíhání 

1300°C po dobu 2 – 18 hodin[6]. Je zapotřebí se vyvarovat 

ých poruch, které vedou ke zhoršení magnetických vlastností.

e volí žíhání na zhrubnutí zrna [15]. Za každou cenu 

 příměsím jako O, C, S, Al a Mg. Předejít jim m

procesech, jako jsou desoxidace, profukování taveniny inertním plynem 

ňování. 

pro dobré magnetické vlastnosti 

istota základní matrice- Jakékoli precipitáty znamenají p

které se snaží natáčet ve směru magnetizace. To má 

koercitivní sílu, neboť čím bude koercitivní síla vyšší, tím bude magnetizace 

ítomnost inkluzí- Svojí přítomností v matrici vyvolávají kolem sebe pole 

ětí, které vytváří vysoký odpor proti natáčení domén.  

ěkterých magneticky měkkých materiálů v hm % [10].

na permeability 
Fe na obsahu Ni [6]. 

 

zpracování. Tento problém může být eliminován 

, což je případ slitiny typu 

čkový typ niklové slitiny 

vykazující velmi vysokou počáteční 

řidáním 5% Mo. Další 

výhodou tohoto typu jsou také dobré technologické 

Mo 

- 

4,0 

5,0 

ě se odlévají. Poté jsou 

mm tlustý pás. Následuje válcování za studena, kterým se 

15]. Po tváření vyžadují 

Často se provádí také žíhání 

řebí se vyvarovat vysokému 

vlastností. Ke snížení počtu 

Za každou cenu je důležité se 

ředejít jim můžeme především 

jako jsou desoxidace, profukování taveniny inertním plynem 

akékoli precipitáty znamenají překážky pro 

ru magnetizace. To má za následek vyšší 

ím bude koercitivní síla vyšší, tím bude magnetizace 

ítomností v matrici vyvolávají kolem sebe pole 

ení domén.   

[10]. 



 

 Počet dislokac

napětí, které op

 Optimální velkost zrna

menších zrn je tém

následkem velké past deformace. V

mnohem menší,

magnetizaci také nep

3.3.4 Slitiny s malou délkovou roztažností

V roce 1896 přišel Charles

který dostal v roce 1920 Nobelovu cenu za fyziku. Tím objevem byla slitina 

nazývaná Invar. V teplotním intervalu 20

Prvek C Mn

hm % 0,1 max 0,5max

 

Jeho koeficient teplotní roztažnosti je

porcelánů a při pokojové teplot

nezávisí pouze na chemickém složení, ale 

měla být po tváření za tepla co nejrychleji ochlazena a poté intenzivn

Takto lze dosáhnout i záporných hodnot koeficientu teplotní roztažnosti. V p

nahradíme část niklu kobaltem (p

není tak choulostivá na tepelné zpracování jako

Obr. 18: Součinitel délkové 

roztažnosti slitin Ni-Fe [6]

Tab. 7: Chemické složení slitiny Invar
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čet dislokací- Dislokace se koncentrují na hranicích zrn a vytvá

ětí, které opět zhoršuje natáčení domén.  

Optimální velkost zrna- Ta by se měla pohybovat v desítkách 

zrn je téměř jistá přítomnost vysokého počtu dislokací, nebo

následkem velké past deformace. V případě velkých zrn

mnohem menší, dochází zde ke vzniku vířivých proud

magnetizaci také nepříznivý vliv [7]. 

malou délkovou roztažností 

Charles-Edouard Guillaume s důležitým a zajímavým objevem, za 

roce 1920 Nobelovu cenu za fyziku. Tím objevem byla slitina 

teplotním intervalu 20 - 230 °C má skoro nulový k

roztažnosti. Disponuje dobrou kombinací vlastností jako je

nízká tepelná roztažnost, vysoká pevnost a houževnatost

při tak nízkých teplotách, jakou je nap

helia (-269 °C). Proto je používán v

aplikacích a byl využíván také k výrobě

zkapalněných plynů [16]. Na obr. 

složení slitiny s nejmenší délkovou roz

odpovídá 36% Ni [6]. Podle [16] má slitina 

chemické složení: 

 

Mn P S Si 

0,5max 0,025max 0,025max 0,35max 

Jeho koeficient teplotní roztažnosti je srovnatelný s koeficientem rů

pokojové teplotě nabývá hodnoty 1,6.10-6 (°C)-1 [6

nezávisí pouze na chemickém složení, ale také na vhodném tepelném zpracování. 

ení za tepla co nejrychleji ochlazena a poté intenzivně

dosáhnout i záporných hodnot koeficientu teplotní roztažnosti. V p

kobaltem (přesněji 28,5% Ni a 18% Co) získáme slitinu 

ní tak choulostivá na tepelné zpracování jako je tomu u Invaru. Její tepelné zpracování 

initel délkové 

[6]. 

: Chemické složení slitiny Invar [16]. 

 

se koncentrují na hranicích zrn a vytvářejí pole 

desítkách µm. V případě 

čtu dislokací, neboť vznikají 

 velkých zrn je hustota dislokací 

řivých proudů, které mají na 

zajímavým objevem, za 

roce 1920 Nobelovu cenu za fyziku. Tím objevem byla slitina niklu a železa 

skoro nulový koeficient teplotní 

Disponuje dobrou kombinací vlastností jako je 

á pevnost a houževnatost i 

, jakou je např. teplota tekutého 

). Proto je používán v mnoha kryogenních 

výrobě nádrží pro přepravu 

 18 můžeme odečíst 

nejmenší délkovou roztažností, čemuž 

má slitina následující 

Ni Fe 

35,5-36,5 zbytek 

koeficientem různých typů skel a 

[6,7]. Tento součinitel 

na vhodném tepelném zpracování. Slitina by 

ení za tepla co nejrychleji ochlazena a poté intenzivně tvářena za studena. 

dosáhnout i záporných hodnot koeficientu teplotní roztažnosti. V případě když 

skáme slitinu Kovar, která už 

Její tepelné zpracování 
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spočívá v zakalení do vody z teploty 830 °C, následném ohřátí na teplotu 100 - 150 °C a 

ochlazováním z této teploty až po dobu několika měsíců. Důvodem je rozměrová nestálost 

získaného austenitického stavu. Obou těchto slitin se využívá k výrobě součástí fyzikálních 

přístrojů, měřidel a zátavů do skel [6]. Jejich vlastnosti se dále uplatňují při výrobě bimetalu, 

které se nejčastěji využívají ke spínání nebo rozpínání elektrických obvodů, jako je tomu 

například u varných konvic. Pro zajištění modulu pružnosti, který nezávisí na teplotě, byla 

vyrobena slitina Elinvar. Ta obsahuje 35% Ni a 9% Cr, zbytek připadá na Fe, Mo a 

v některých případech W. Její tepelné zpracování spočívá v žíhání při teplotách 950 - 1000 °C 

po dobu 20 - 90 min. Pak se ochlazuje volně na vzduchu a následuje vytvrzování při 600 °C 

po dobu 48 hod [6]. 

3.3.5 Slitiny s tvarovou pamětí 

V praxi patří slitiny s tvarovou pamětí především do skupin intermetalických sloučenin. 

Jedním z nejznámějších představitelů niklových slitin je nitinol, který má složení 49 – 51% 

titanu a zbytek připadá na nikl. Jeho hustota činí 6, 45 g.cm-3 a teplota tání je 1290 °C. Mez 

pevnosti této slitiny se pohybuje okolo 950 MPa a její mez trvalé plastické deformace 

dosahuje 528 MPa. Tažnost odpovídá 42%. Jeho nízkoteplotní martenzitická struktura je na 

rozdíl od martenzitu uhlíkových ocelí velmi plastická a snadno deformovatelná. Teplota 

martenzitické přeměny je závislá na přesném složení nitinolu. Pouhou změnou obsahu Ni o 

0,1% se teplota martenzitické přeměny posouvá o 10 - 15 °C. Z toho vyplývá, že teplota této 

fázové přeměny se může pohybovat v širokém intervalu (-100 – 120 °C), neboť fáze NiTi je 

stabilní v rozmezí složení 49 – 51%. Tato slitina je známá především díky superelasticitě a 

tvarové paměti, které se dále ještě rozdělují na jednocestnou (SME), vratnou (TWSME) a 

všestrannou (all-round SME) [17]. 

Vedle všech zmíněných vlastností má také vynikající antikorozní vlastnosti, což 

umožňuje použití pro tělní implantáty a jiné medicínské účely. V běžném životě se s touto 

slitinou můžeme setkat např. v nejmodernějších brýlích nebo zubních rovnátkách, které ve 

srovnání s běžnými rovnátky nevyžadují dotahování.  

3.4 Superslitiny 
S rozvojem vysoce náročných zařízení jako jsou parní a plynové turbíny, součásti 

reaktorů, raketové motory a vůbec všech součástí pracujících za vyšších teplot a tlaků, došlo k 

vývoji nových žáruvzdorných a žáropevných materiálů. Stále se zvyšující požadavky se už 

netýkají jenom meze tečení, vysokých pevnostních, a relaxačních vlastností, ale také 



 

chemické odolnosti v různě

mnoha technologických vlastností, do kterých pat

Jedná se o slitiny na bázi Ni

uhlíku se pohybuje mezi 0,03

hodnotami parametrů proti creepu jako jsou nízké difuzní charakteristiky a vysoké hodnoty 

modulu pružnosti, jsou používány v podmínkách dlouhodobého namáhání p

teplotách. Teploty použití 

může dosahovat až 105 hod. Toto je zp

3d-sféry elektrony u niklu

interakci mezi superslitinou a okolním 

matrice je tvořena FCC mřížkou 

se liší svými atomárními polom

Mo, Fe, W, V, Ti a Al). To

Nv výše zmíněných prvků se pohybuje v

titan 6,6. Přísadové prvky výrazn

  Energie vrstvené chyby souvisí

teplot, neboť omezuje př č

znázorněny hodnoty Nv jednotlivých legujících prvk

chyby [10]. 

Disperzně zpevněné superslitiny

zpracovávají stabilizací za teplot 1200

s výdrží a následuje ochlazení do vody. Pak 

přichází na řadu žíhání na teplot

Pokud je v materiálu přítomno zhruba 10% 

Al, dochází k vylučování 

fází typu γ´, jak plyne z obr. 20

velmi důležitý zpevňující faktor niklových 

superslitin, který má chemické ozna

Ni3(AlTi) [18]. 

Díky nedostatečné kompresibilit

podporována přednostní precipitace 

svou zvýšenou hodnotou Nv se precipitace 
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ůzně agresivních prostředích, odolnost vůči náhlým teplotním šok

ha technologických vlastností, do kterých patří tvárnost, obrobitelnost a sva

Jedná se o slitiny na bázi Ni-Cr, které jsou legovány Co, Ti, Al, V, Fe, W, Nb, Ta atd. Obsah 

uhlíku se pohybuje mezi 0,03 - 0,18%. I přes to, že se slitiny niklu nevyzna

ů proti creepu jako jsou nízké difuzní charakteristiky a vysoké hodnoty 

modulu pružnosti, jsou používány v podmínkách dlouhodobého namáhání p

tí odpovídají až 0,8 Tm (kde Tm je teplota tavení)

hod. Toto je způsobeno strukturní stabilitou, díky vysoké

elektrony u niklu v kombinaci s antikorozní ochranou Cr2O3

interakci mezi superslitinou a okolním prostředím, zejména s O2 a S 

řížkou γ. Na její vlastnosti mají výrazný vliv př

se liší svými atomárními poloměry od atomárního poloměru Ni v hodnotách 1

To znamená, že může dojít ke zpevnění matrice. 

ů se pohybuje v rozsahu 1 - 7, kde nejvyšší hodnotu má 

ísadové prvky výrazně ovlivňují pevnostní úroveň a energii vrstvené chyby.

vrstvené chyby souvisí se zvýšením mechanických vlastností

 omezuje příčné skluzy v základním tuhém roztoku 

ny hodnoty Nv jednotlivých legujících prvků superslitin na jejich energii vrstvené 

ěné superslitiny niklu se 

zpracovávají stabilizací za teplot 1200 °C 

výdrží a následuje ochlazení do vody. Pak 

adu žíhání na teplotě 700 °C [7]. 

řítomno zhruba 10% 

čování intermetalických 

obr. 20.  Jedná se o 

ňující faktor niklových 

má chemické označení 

kompresibilitě atomů niklu danou hustým zapln

ednostní precipitace γ´ fáze. Zato v případě přítomnosti Fe, které je známo 

svou zvýšenou hodnotou Nv se precipitace γ´ omezuje. Co se týče tvařitelnosti za te

Obr. 19: Závislost Nv prvk
chyby 

 

ůči náhlým teplotním šokům a 

t, obrobitelnost a svařitelnost [5]. 

V, Fe, W, Nb, Ta atd. Obsah 

nevyznačují vysokými 

 proti creepu jako jsou nízké difuzní charakteristiky a vysoké hodnoty 

modulu pružnosti, jsou používány v podmínkách dlouhodobého namáhání při velmi vysokých 

teplota tavení) a doba expozice 

díky vysokému zaplnění 

3, která tak zabraňuje 

 [7]. Základní kovová 

jí výrazný vliv přísadové prvky, které 

hodnotách 1 - 13% (Co, Cr, 

ní matrice. Elektronová vakance 

7, kde nejvyšší hodnotu má hliník 7,6 a 

 a energii vrstvené chyby. 

vlastností i za vyšších 

základním tuhém roztoku γ. Na obr. 19 jsou 

a jejich energii vrstvené 

 niklu danou hustým zaplněním 3d-sféry, je 

řítomnosti Fe, které je známo 

č řitelnosti za tepla, velmi 

Závislost Nv prvků na energii vrstvené 
chyby [10]. 



 

příznivý vliv má přidání Co, kter

zlepšuje i za vysokých obsa

jejich zvyšující se rozpustnost za teplot na 1100

°C, kdy dochází ke zvyšování rozpustnosti 

v základní matrici γ. V 

přísada Co rozpustnost Ti a Al v

což naopak způsobuje vyšší obsah 

Fáze γ´ zpevňuje niklové superslitiny ú

antifázové hranice, modifikací energie vrstvené 

chyby, zpevněním vyvolaným koherentní 

precipitací a rozdílem v modulech pružnosti mezi 

fází γ´ a základní matricí. Její hrubnutí nastává p

překročení teploty cca 0,6 

creepové životnosti [10]. 

Vedle intermetalické fáze 

významně ovlivňují vlastnosti niklových superslitin. 

které obsahují více než 4% Nb a 10% Ta se m

Ni3Ta, mající mřížku tetragonální prostorov

koherentní s matricí. Její pů

γ´´ fáze přecházet ve stabilně

s matricí nevykazuje žádnou koherenci a tím ovliv

dodržení stability fáze γ´ se používá hodnota pom

Ta a Hf. Ve většině niklových superslitin má 

tohoto poměru, kdy dojde k

tvořit stabilní fáze η s hexagonální m

dlouhých desek a velké křehkost

vícesložkových slitin s vysokým obsahem uhlíku se vytvá

a M7C3a boridy M3B2, M23

zcela nerovnoměrně, nebo tvo

zpomalování růstu zrn při vysokoteplotních operacích. Karbidy MC tvo

je Ti, Ta, Nb a V, a jejich stabilita stoupá v

snižuje difuzní koeficient prvk
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řidání Co, který tvařitelnost 

vysokých obsahů Al a Ti. Důvodem je 

rozpustnost za teplot na 1100 

, kdy dochází ke zvyšování rozpustnosti γ´fáze 

 případě nižších teplot 

rozpustnost Ti a Al v matrici omezuje, 

sobuje vyšší obsah γ´ fáze [10]. 

ňuje niklové superslitiny účinkem 

antifázové hranice, modifikací energie vrstvené 

ním vyvolaným koherentní 

modulech pružnosti mezi 

Její hrubnutí nastává při 

 Tm, což má za následek lepší obcházení dislokací a tím 

Vedle intermetalické fáze γ´ jsou v matrici přítomny ještě další sekundární fáze, 

ují vlastnosti niklových superslitin. Ve slitinách Ni-Cr

4% Nb a 10% Ta se může vyskytovat metastabilní fáze Ni

řížku tetragonální prostorově centrovanou. Ta je označ

matricí. Její působení je podobné jako v případě γ´. Za určitých podmínek za

echázet ve stabilnější variantu δ (Ni3Ta a Ni3Nb) s mřížkou ortorombickou, která už 

matricí nevykazuje žádnou koherenci a tím ovlivňuje negativně vlastnosti slitiny.

´ se používá hodnota poměru Ti/Al, přičemž se bere v

ě niklových superslitin má poměr Ti/Al hodnotu 1/1. V

ru, kdy dojde k situacím, že Ti/Al=3/1 nebo (Ti+Nb)/Al=5 se ve struktu

hexagonální mřížkou. Kvůli své nevhodné morfologii v

dlouhých desek a velké křehkosti snižují tvárnost superslitiny [18]. V 

vysokým obsahem uhlíku se vytvářejí karbidy typu MC, M

23B6, M2B a MB12. Primární karbidy MC jsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupení na hranicích zrn. Jejich př

ři vysokoteplotních operacích. Karbidy MC tvoř

je Ti, Ta, Nb a V, a jejich stabilita stoupá v pořadí VC, NbC, TaC a TiC

snižuje difuzní koeficient prvků v matrici a tím snižuje koherentní precipitaci.

Obr. 20: Diagram 

 

Tm, což má za následek lepší obcházení dislokací a tím snižování 

ě další sekundární fáze, které 

Cr-Nb nebo Ni-Cr-Ta, 

vyskytovat metastabilní fáze Ni3Nb nebo 

 centrovanou. Ta je označována jako γ´´ a je 

Za určitých podmínek začne 

ížkou ortorombickou, která už 

ě vlastnosti slitiny. Pro 

ř čemž se bere v úvahu také Nb, 

r Ti/Al hodnotu 1/1. V případě nedodržení 

5 se ve struktuře začne 

li své nevhodné morfologii v podobě 

 případě slévárenských 

ejí karbidy typu MC, M23C6, M6C 

Primární karbidy MC jsou rozptýleny v matrici γ 

í seskupení na hranicích zrn. Jejich přítomnost má vliv na 

i vysokoteplotních operacích. Karbidy MC tvoří nejčastěji kovy jako 

adí VC, NbC, TaC a TiC [7]. Niob výrazně 

matrici a tím snižuje koherentní precipitaci. Dále se 

Diagram Ni-Al [9]. 
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v teplotním intervalu 650 °C až 925 °C může vyskytovat σ-fáze, která se často vyskytuje 

v uzavřených oblastech γ´. Její přítomnost má obecně degradační efekt, způsobuje snížení 

creepové pevnosti a má za následek pokles tažnosti.   

V mnoha literárních pramenech se můžeme setkat s rozdělením těchto materiálů na slitiny 

žáruvzdorné a slitiny žáropevné, kde rozdíly mezi zmíněnými druhy jsou následující. 

Žáruvzdorné slitiny- jejich primárním požadavkem je odolnost vůči oxidaci za vysokých 

teplot. Proto jsou také vhodné pro součásti pecí, žíhacích hrnců, retort a mnoho dalších 

součásti v hutním a keramickém průmyslu, kde mohou být vystaveny různým druhům 

atmosfér. Struktura žáruvzdorných slitin musí být stále austenitická, což vyžaduje minimální 

obsah 20% Ni. Odolnost vůči tvorbě okují se zaručuje přítomnost min 16% Cr, v menší míře 

pak Al a Si. Příznivých vlastností můžeme dosáhnout přidáním Mn, který je austenitotvorným 

prvkem a tedy stabilizuje austentickou matrici [6]. Typickým příkladem je slitina typu 

Inconel, u kterých je navíc přípustný obsah Fe až 15 - 25% a její použití se uplatňuje při 

teplotách do 850 °C [7]. 

Žáropevné slitiny- v případě těchto materiálů je upřednostňována odolnost proti 

mechanickému namáhání za vysokých teplot. Nejrozšířenějším jsou slitiny Ni-Cr-Al 

s přísadou Ti, Mo a jiných kovů. Jedním z nejznámějších představitelů z této skupiny 

materiálů jsou slitiny Nimonic tvořena 75% Ni, 20% Cr, 3% Ti, 0,01% C. Tyto slitiny 

vytvářejí nad teplotami cca 1000 °C tuhé roztoky, z nichž při ochlazování precipitují částice 

Ni3Al a TiAl3. Tyto dále zpevňují matrici a zajišťují slitině příznivější mechanické vlastnosti, 

jak bylo popsáno výše. 

Časté jsou také žáropevné slitiny s vysokým obsahem Co, jehož zastoupení se 

pohybuje kolem 50%. Tvárné vlastnosti jsou ale tak špatné, že tyto slitiny používáme hlavně 

k výrobě žáropevných odlitků. 

V případě slitin s vysokým obsahem Mo je hlavním představitelem typ hastelloy B 

obsahující 65% Ni, 28% Mo, a 0,35% V. Jejich tvárné vlastnosti jsou velmi dobré, velkou 

výhodou je také příznivá svařitelnost, což umožňuje konstrukci složitých součástí, které 

vzniknou například přivařením lopatek turbín z rotoru. V případě slitiny hastelloy C je slitina 

obohacena o Cr, W, Co a Fe. Tím se stává tvářením nezpracovatelná a v úvahu přichází jen 

odlévání [6]. 
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Obr. 21. Plošná spektrální analýza vzorku číslo 3,2. 

C Ti
Ti MoNb
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Ti Cr

MoCr
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MoAl
Cr

Ni

Ni
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keVFull Scale 4363 cts Cursor: 0.000 

plosna

4 Experiment 

Pro experimentální část byly k dispozici vzorky dvou superslitin (vzorek č. 3 a 3,2). 

Vzorky byly připravovány na přístrojích METASINEX na brusných kotoučích v tomto pořadí 

drsnosti: 60, 120, 320, 600, 800, 1200, 2500. Následovalo leštění pomocí Al2O3. K vyvolání 

struktury bylo použito leptací činidlo (H2O+ HCl+ CuCl2). K pozorování vzorků byly použity 

světelný mikroskop OLYMPUS IX 70 a elektronový mikroskop SEM JEOL JSM – 6490 LV 

vybavený RTG analyzátorem EDA. 

U obou vzorků se jednalo o odlitky. V případě vzorku č. 3 bylo chemické složení předem 

známé. Na rozdíl od chemického složení zde nebylo uvedeno žádné tepelné zpracování. U 

vzorku č. 3,2 byla situace opačná, známé bylo pouze tepelné zpracování, které bylo 

provedeno ochlazením do vody z teploty 1200 °C, následovalo žíhání na teplotě 750 °C po 

dobu 6 hodin a ochlazení na vzduchu. Chemické složení vzorku č. 3 bylo zjišťováno pomocí 

spektrální RTG analýzy – viz obr. 21.  

 

Měření bylo provedeno celkem 5 krát a následně byla vypočítána střední hodnota. 

Chemická složení obou slitin jsou uvedena v tab. 8.  

Uvedeny jsou pouze prvky, jejichž procentní zastoupení převyšovalo hodnotu 0,3%. Při 

pohledu na tabulku je zřejmé, že se jedná o slitiny s velmi podobným chemickým složením, 

Vzorek Al Ti Cr Ni Nb Mo 

3 5,72 0,75 11,8 75,33 2,13 4,27 

3.2 6,69 0,81 12,62 70,42 3,53 5,93 

Tab. 8. Chemické složení vzorků v hm %. 
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Tab. 9 Tvrdost HV0.1 jednotlivých fází ve vzorcích 3 a 3.2. 

které odpovídá složení slitin typu Inconel. V obou případech bylo přítomno Fe, jehož 

zastoupení nepřesáhlo hodnotu 0,1%.  Obsah C se pohyboval rovněž v řádech setin hm.%. 

4.1 Mikrotvrdost 
Mikrotvrdost byla měřena Vickersovou metodou na přístroji LECO LM 100. Zatížení 

odpovídalo 100 g a působilo po dobu 10 sekund. Měřily se tvrdosti celkem tří fází a to atrice, 

primárních karbidů MC a oblasti s intermetaliky. U obou vzorků se jednalo o podobný druh 

struktury. Jak je vidět na obr. 22, na 

hranicích zrn se nacházely karbidické 

částice a v jejich okolí se 

koncentrovala jemná intermetalika 

Ni3(Al,Ti). Centrum zrn bylo pak o 

tyto intermetalika ochuzeno a bylo 

tvořeno pouze základní matricí nebo 

alespoň menším podílem intermetalik 

než tomu bylo v oblastech u hranic 

zrn. 

 

Na každé ze zmíněných fází se uskutečnilo celkem 8 měření, ze kterých se vypočítala 

střední hodnota. Výsledky jsou zasány v tab. 9.  

 

 

 

Z tabulky vyplývá, že nejnižší tvrdost příslušela matricím, tedy oblastem s žádným nebo 

nízkým výskytem intermatalik. Vyšší tvrdosti vykazovaly oblasti s intermetaliky a 

následovaly tvrdosti karbidů MC. Pro lepší představu jsou zde uvedeny dva obrázky 

znázorňující vzhled vpichů v jednotlivých fázích (obr. 23).  

Vzorek 
HV0.1 

matrice oblasti s intermetaliky primární karbidy 

3 374 425 631 

3.2 428 495 637 

Obr. 22 Vzhled struktury zobrazené světelným 
mikroskopem. 
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Obr. 24 Hrubá intermetalika γ´ a primární karbidy MC na hranicích zrn obklopené 
matricí γ (vzorek 3.2). Zobrazení pomocí odražených elektronů.  

 

4.2 Chemická analýza jednotlivých fází 
Po měření mikrotvrdosti bylo zjišťováno také chemické složení matrice γ, intermetalik γ´ 

a karbidu MC – viz obr. 24. Využito bylo bodové spektrální analýzy. V případě intermetalik 

γ´ se pro měření volily hrubé částice na hranicích zrn, neboť jemné částice byly pro tuto 

metodu příliš malé a v mnoha případech došlo při chemickém leptání k jejich vyleptání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Obr. 23 Vpichy ve vzorku 3.2, a) vpichy v oblasti s a bez intermetalik, b) vpichy v karbidech. 
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1 MC

 

Na každé ze zmíněných fází se uskutečnila celkem tři měření a následovně se získala 
střední hodnota.  Jako příklad jsou na obr. 25 uvedeny RTG spektra fází pro vzorek číslo 3. 

Dosažená přesnost chemického složení je v tab. 10 uvedena v řádech setin hm.%. Je 
nutné brát v uvahu, že v případě této metody se charakteristická záření jednotlivých prvků 
můžou překrývat. Je tedy jistější uvažovat s přesností v řádech 0,1 hm.%. 

Tab. 10 Chemické složení fází v obou vzorcích v hm %. 

Vzorek 3 Al Ti Cr Ni Nb Mo 
MC - 12,17 1,33 3,09 83,41 - 
γ´ 9,10 1,39 4,30 81,53 2,61 1,07 

matrice 3,35 0,39 17,31 70,92 0,87 7,16 
Vzorek 3.2 Al Ti Cr Ni Nb Mo 

MC - 8,44 0,86 3,05 87,65 - 
γ´ 10,13 2,10 4,24 79,24 4,30 - 

matrice 6,32 0,77 14,51 71,61 - 6,78 

          a) 

b) 

c) 

Obr. 25 Spektra jednotlivých fází ve vzorku číslo 3, a) matrice, b) γ´, c) MC karbid. 
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a) b) 

 

4.3 Mikrofraktografické hodnocení 
Pro tuto část experimentu byl použit pouze vzorek s číslem 3. Z analýzy lomové plochy 

vzorku, přeraženého rázem v ohybu vyplývá, že se jedná o transkrystalické porušení. K lomu 
došlo při pokojové teplotě, což odpovídá 23 °C. Na obr. 26a je možné pozorovat mírné 
trhlinky, které mohly být iniciovány cizorodými částicemi, především karbidy. Obr. 26b 
znázorňuje detailnější pohled na karbidickou částici, u které došlo kvůli její křehkosti 
k popraskání. Zobrazení bylo provedeno v SEM pomocí sekundárních elektronů.  

  

 

5 Závěr 

  Cílem této práce bylo podat stručný přehled o niklu a jeho slitinách, což zahrnuje 
jejich mechanické a charakteristické vlastnosti. Slitiny byly pro přehlednost rozděleny do čtyř 
skupin, ve kterých byli popsisování jejich hlavní představitelé. Práce obsahovala také 
experimentální část, kde byly pozorovány mikrotvrdost a mikrostruktura dvou vybraných 
slitin. U jedné z nich nebylo známo chemické složení, to bylo zjištěno detekcí 
charakteristického rentgenového záření RTG spektrální analýzou. Tato metoda byla využita i 
při stanovení chemického složení konkrétních fází (γ, γ´ a MC). U těchto fází byla měřena 
také jejich mikrotvrdost. V případě intermetalik byla mikrotvrdost měřena v celé oblasti jejich 
výskytu, neboť částice Ni3Al byly pro měření příliš malé. Ze srovnání naměřených  
mikrotvrdostí vyplynulo, že ve vzorku 3,2 vykazovala jak matrice, tak oblasti s intermetaliky 
a MC karbidy vyšší tvrdosti než v případě vzorku 3. Jejich rozdíly jsou následující: matrice γ - 
54 HV0.1,  γ´ - 70 HV0.1, MC - 6 HV0.1. Odlišné mikrotvrdosti způsobovaly rozdíly v 
chemickém složení. U vzorku 3,2, který vykazoval u všech fází vyšší tvrdost, byl prokázán ve 
většině případů vyšší obsah Nb, Ti a Al. Podstatný vliv na výslednou strukturu mělo 
bezesporu také tepelné zpracování, které bylo u vzorku 3,2 realizováno ochlazením do vody 
z teploty 1200 °C a následovně žíháním při teplotě 750 °C po dobu 6 hodin. U vzorku 3 
tepelné zpracování nebylo známo, z výsledků lze ale usoudit, že pokud byl vzorek tepelně 
zpracován, teploty a doby pro precipitaci byly nižší než u vzorku 3,2, neboť mikrotvrdost 
oblastí s intermetaliky byla nižší, což odpovídá jejich nižšímu počtu a koncentraci. Vzorek 3 
byl dále porušen rázem v ohybu a mikrofraktograficky pozorován. Z pozorování vyplynulo, 
že se jedná o štěpný transkrystalický lom. 

Obr. 26 Vzhled lomové plochy, a) trhlinky, b) detail karbidické částice 
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