
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

ABSTRAKT 
 
Práce se zabývá hodnocením morfologie kovových pěn vzniklých reakcí z bimetalických 

směsí, které byly vytvořeny metodou Cold spray. Materiály jsou podrobeny tepelnému 

zpracování a k jejich následné analýze je využita elektronová mikroskopie. Fázové slo-

žení povrchů pórů je měřeno rentgenovou difrakcí. Součástí práce je zároveň experiment 

katalytické aktivity kovových pěn při totální oxidaci metanu, u kterého bylo nejlepších 

výsledků dosaženo pomocí materiálu FeAl. 
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ABSTRACT 
 

The work deals with assessment of metallic foams manufactured from coldspray deposits 

of binary metallic mixtures. The compacts were heat treated and subsequently analysed 

by means of electron microscopy. Phase composition was analysed using X-ray diffrac-

tion after oxidation annealing step. The oxidized compounds were tested for catalytical 

activity on methane oxidation process. Best results were achieved using FeAl compound. 
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1 ÚVOD 
 

Cílem této práce je popis fází a struktur vyskytujících se na volném povrchu pórů pomocí 

materiálů vzniklých tepelným zpracováním z depozitů metodou Cold spray. Tyto experi-

mentálně připravené vzorky slouží ke zhodnocení možnosti použití pěn pro katalytické 

aplikace. 

Krystalická stavba kovů a slitin, tj. uspořádání jejich atomů, případně molekul 

v prostoru, má značný vliv na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti. Krystaly 

se spolu s jejich vnitřní strukturou až do dvacátých let 20. století posuzovaly dle vnějšího 

vzhledu. Sem patřilo například pozorování vnější geometrie, nebo štěpných ploch. V roce 

1912 vše změnil objev difrakce rentgenového záření, díky kterému se krystalografii do-

stalo podloženému základu. [1] 

V jedné kovové soustavě lze zpravidla najít několik fází, které se od sebe vzá-

jemně odlišují krystalovou strukturou. Aby mohly vyniknout podstatné znaky jednotli-

vých fází, je třeba známé fáze roztřídit. Krystalovou strukturu fází určují faktory, 

které byly formulovány Humem-Rotherym jako: 

1. velikostní faktor, 

2. elektronová koncentrace 

3. elektrochemický faktor.  

Na základě vlivu těchto faktorů se fáze kovových soustav klasifikují na dvě zá-

kladní skupiny, a to tuhé roztoky a intermediální fáze. [1], [2] 

 

1.1 Tuhé roztoky 

 

Tuhý roztok je definován jako pevná fáze krystalického typu. Jednou z komponent je zá-

kladní kov, do kterého se dosazuje přídavný kov v různých koncentracích. Atomy přídav-

ného kovu se během krystalizace tuhého roztoku ukládají do krystalické mřížky základ-

ního kovu tak, aby potenciální energie mřížky dosáhla nejnižší možné hodnoty. Z tohoto 

hlediska se tuhé roztoky rozdělují na substituční a intersticiální. [1], [3] 

 

1.1.1 Substituční tuhé roztoky 

 

Dva kovy mohou tvořit substituční tuhé roztoky za předpokladu, že velikost atomů a typ 

krystalické mřížky obou kovů jsou podobné. Atomy rozpuštěného kovu zaujímají místa 

atomů kovu základního (viz obrázek 1.1.1). Pokud jsou rozdíly mezi atomy a mřížkami 

větší, rozpouští se atomy přídavného kovu v základním jen do určité koncentrace. S ros-

toucím množstvím přísadového kovu se mění parametr mřížky tuhého roztoku. Podle ge-

ometrického obsazování uzlových bodů mřížky atomy přídavného kovu se substituční 

roztoky dále rozdělují na uspořádané, částečně uspořádané a neuspořádané. [4], [5] 
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1.1.2 Intersticiální tuhé roztoky 

 

Intersticiální tuhé roztoky jsou tvořeny, když se atomy rozpuštěné složky umisťují do me-

zer mřížky základního (rozpouštějícího) kovu. Tyto prostory jsou mnohem menší, 

než atomy kovů, a proto je v nich možno umístit pouze atomy nekovů s atomovým polo-

měrem menším než 0,1 nm. Mezi tyto nekovy patří například uhlík, dusík, vodík a další. 

Intersticiální atomy obecně kovy zpevňují více, než atomy substituční. To je dáno tím, 

že tyto atomy způsobí v materiálu větší deformaci mřížky, což má za příčinu horší prů-

chod dislokací a materiál se tak stane pevnějším. Schéma intersticiálního tuhého roztoku 

je znázorněno na obrázku 1.1.1. [4], [6] 

 
Obrázek 1.1.1: a) substituční tuhý roztok, b) intersticiální tuhý roztok [3] 

1.2 Intermediální fáze 

 

Intermediální fáze vznikají v binárních i vícesložkových soustavách, ve kterých nena-

stane stav úplné rozpustnosti nebo úplné nerozpustnosti. V jedné soustavě se může vy-

skytovat více intermediálních fází. Převážná většina těchto fází má povahu chemických 

sloučenin. Jedním z charakteristických rysů intermediálních fází je, že mají vlastní krys-

talovou strukturu, odlišnou od struktury jednotlivých složek. Chemické složení interme-

diálních fází zřídka odpovídá stechiometrickému vzorci. Intermediální fáze se v rovno-

vážných diagramech označují řeckými písmeny a v drtivé většině případů se tyto fáze 

objevují v určité koncentrační oblasti, která nezasahuje do oblasti čisté složky (viz obrá-

zek 1.2.1). Obecně platí, že intermediální fáze jsou tvrdé, křehké a mají složitější krysta-

lovou strukturu než tuhé roztoky kovů. Fáze, které se vyskytují v intermediálních oblas-

tech stavových diagramů je možno rozdělit podle Hume-Rotheryho faktorů na: 

1. elektrochemické sloučeniny, 

2. sloučeniny určené velikostním faktorem, 

3. elektronové sloučeniny. [1], [2], [4], [5] 

 

 
 

Obrázek 1.2.1: Intermediální fáze v soustavě Cu-Zn [1] 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Intermetalika 

 

Intermediální fáze a sloučeniny vzniklé kombinací kovů, které tvoří nesmírně početné 

množství skupin materiálů, se nazývají intermetalika. Intermetalika se definují jako slou-

čeniny kovů, které mají odlišnou krystalickou strukturu od všech zúčastněných kovů. [7] 

Na rozdíl od běžných kovových slitin, které se dají charakterizovat jako základní 

materiál, do kterého se přidává různé množství dalších prvků, mají intermetalika kon-

krétní chemický vzorec s pevným chemickým složením, případně s úzkým rozmezím 

chemického složení. Další rozdíl je v tom, že u intermetalik jsou atomy místo poměrně 

slabých kovových vazeb spojeny vazbami iontovými, nebo kovalentními. Díky těmto 

vazbám mají intermetalika uspořádanou krystalickou mřížku. Některé z nich uspořádání 

krystalické mřížky nemění až do teploty tání, což je hlavním důvodem, proč mají vysokou 

tepelnou odolnost. [8] 

Mezi další základní vlastnosti intermetalik patří vysoká teplota tání, vysoká pev-

nost1, dobrá korozivzdornost při zvýšených teplotách, nízká tažnost a špatná zpracovatel-

nost. [8], [9] 

Pod pojmem intermetalika je zahrnutý obrovský rozsah fází, které se vzájemně 

odlišují krystalickou strukturou a vazbami. Z tohoto důvodu nelze obecně popsat všechna 

intermetalika najednou, ale lze popsat určité skupiny. Tyto skupiny tvoří intermetalické 

fáze s podobnými vlastnostmi a chováním. Mezi hlavní skupiny, do kterých intermetalika 

dělíme, patří: aluminidy niklu, železa, titanu a ostatní, jako jsou silicidy, sloučeniny niklu 

a titanu a aluminidy žáruvzdorných kovů. [7], [8] 

V materiálových vědách a technologii během posledních dvaceti let výrazně 

stoupl a stále stoupá zájem o intermetalika. V dnešní době vznikají nové třídy konstrukč-

ních materiálů, které jsou založeny na bázi intermetalik. Původně byly tyto materiály vy-

užívány pouze pro jejich vysokou tepelnou odolnost, ale s postupem času byly objeveny 

další velmi důležité fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Jednou z těchto vlast-

ností je například tvarová paměť. Princip tvarové paměti spočívá v tom, že pokud dojde 

k deformaci materiálu za pokojové teploty, tak při zahřátí na určitou teplotu je materiál 

schopný vrátit se do původního tvaru. Tuto  schopnost má mimo jiné sloučenina NiTi, 

zvaná též nitinol, která je jednou ze zkoumaných sloučenin v této práci. Díky těmto vlast-

nostem, mezi které se dá zařadit ještě výborná chemická odolnost nebo vysokoteplotní 

korozivzdornost, nacházejí intermetalika uplatnění v širokém spektru oborů, od strojíren-

ství a elektrotechniku až po zdravotnictví. [7] 

 

 

 

 

 

                                                 
1 obzvláště za vysokých teplot 
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2.2 Technologie výroby intermetalik 

 

Aby bylo možné využít unikátní vlastnosti, které intermetalika poskytují, tak je zapotřebí 

identifikovat všechny možné způsoby jejich výroby. Intermetalika jsou vyráběny v po-

měrně malém množství a využívá se při tom zejména odlévání nebo prášková metalurgie.  

[10], [11]  

U odlévání musíme zohlednit určité specifické vlastnosti intermetalik, jako je na-

příklad vysoká reaktivnost. Z toho důvodu se ve specifických případech výroba neobejde 

bez drahých technologií, které pracují s ochrannou atmosférou nebo vakuem. Nejčastěji 

se využívá odlévání do pískových forem, ale lze použít také například metodu vytavitel-

ného modelu nebo odstředivé lití. Nevýhodou odlévání je vysoká ekonomická nákladnost 

celého procesu.  [12] 

Jelikož se u odlévání intermetalik obtížně kontroluje chemické složení a ne vždy 

je možnost požadovaný tvar odlít, využívá se v určitých případech prášková metalurgie. 

Intermetalické fáze nebo některé prvky, ze kterých se intermetalika skládají, mají vyso-

kou teplotu tavení. Tato vlastnost činí intermetalika vhodnými materiály pro vysokotep-

lotní aplikace, ale zároveň komplikuje jejich výrobu. Mezi technologie, které se využívají 

v práškové metalurgii, patří: slinování, reakční syntéza, lisování za tepla a technologie 

nástřiků. [10]   

 

2.3 Kovy použité pro výrobu vzorků 
 

2.3.1 Železo 

 

Železo se na zemi v čistém stavu vyskytuje pouze jako železo meteorické, které má velký 

obsah niklu. Jeho výskyt je však velmi vzácný a v přírodě je častější přítomnost železných 

rud. Tento kov byl objeven během starověku přibližně v sedmém století před naším leto-

počtem a v počátku jeho výroba probíhala přímou redukcí z rud v jílových pecích. 

V dnešní době výroba železa probíhá výhradně ve vysokých pecích nepřímou redukcí 

a spočívá ve spalování paliva2 proudem předehřátého vzduchu za vzniku oxidu uhelna-

tého, který v redukčním pásmu postupně redukuje rudu na surové železo. Slitiny železa 

představují nejpoužívanější konstrukční materiál ve strojírenství. [13], [14] 

Železo je polymorfní kov, který se vyznačuje teplotou tavení 1539 °C a hustotou 

7,86 g/cm3. V závislosti na teplotě se vyskytuje ve dvou krystalografických modifikacích. 

Do teploty 911 °C má železo krychlovou prostorově středěnou krystalickou mřížku 

(BCC) a v rozmezí teplot 911 až 1392 °C má krychlovou plošně středěnou krystalickou 

mřížku (FCC). Po překročení teploty 1392 °C až k teplotě tavení nabývá opět mřížku 

BCC. Pod teplotou 760 °C má tento kov feromagnetické vlastnosti. [2], [13] 

Slitiny železa se rozdělují na dvě skupiny, do kterých patří oceli a litiny. Oceli 

jsou slitiny železa, uhlíku a doprovodných prvků, u kterých obsah uhlíku nepřekročí ob-

sah 2,14 %. Rozdělují se na oceli k tváření a oceli na odlitky. Naopak u litin je obsah 

                                                 
2 jako palivo se při výrobě železa nepřímou redukcí ve vysoké peci používá koks 
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uhlíku vyšší než 2,14 % a jsou rozděleny do tří skupin: bílé (uhlík je vyloučen ve formě 

karbidu), grafitické (uhlík je vyloučen ve formě grafitu) a speciální (legované). [2], [13] 

Čisté železo je poměrně měkký, kujný, feromagnetický kov s dobrou tažností. 

Je charakteristické šedobílou barvou, vysokým leskem a stálostí na suchém vzduchu. 

Na vlhkém vzduchu dochází k pokrytí povrchu železa vrstvou hydroxidu. Železo se řadí 

mezi neušlechtilé kovy, a tvoří sloučeniny s mnoha prvky z periodické tabulky. Surové 

železo se používá převážně pro výrobu ocelí a litin, jelikož v čistém stavu nedosahuje 

požadovaných vlastností. Při kombinaci s vybranými prvky tvoří železo řadu intermeta-

lických sloučenin. Některé z nich jsou díky svým unikátním vlastnostem velmi často po-

užívány3. [7], [13], [14] 

 

2.3.2 Hliník 

 

Hliník je druhým nejrozšířenějším kovovým prvkem na zemi, který se v průmyslu začal 

používat koncem 19. století. Z počátku nacházel uplatnění převážně při stavbě věží, v au-

tomobilovém průmyslu a při elektrifikaci, která vyžadovala obrovské množství lehkého 

vodivého materiálu pro přenos elektřiny na dlouhé vzdálenosti. Výroba hliníku spočívá 

v elektrolytické redukci oxidu hlinitého (Al2O3), rozpuštěného v kryolitu. Tento způsob 

objevili v roce 1866 nezávisle na sobě Charles Hall v Ohiu a Paul Herolt ve Francii. [15], 

[16] 

Hliník patří mezi lehké kovy s hustotou 2,7 g/cm3 a poměrně nízkou teplotou tání 

655 °C. Vzhledem k tomu, že má krychlovou plošně středěnou mřížku, vyniká hliník 

a jeho slitiny dobrou tvárností. Hliníkové slitiny se rozdělují na tvářené a slévárenské. 

Některé tvářené slitiny jsou vytvrditelné deformačním zpevňováním, zatímco další pre-

cipitačním vytvrzováním4. [6] 

Mezi nejdůležitější vlastnosti hliníku patří výborná odolnost proti korozi a oxi-

daci, vysoká elektrická a tepelná vodivost, nízká hustota, vysoká tažnost, poměrně vysoká 

pevnost a relativně nízké pořizovací náklady. Další velmi důležitou vlastností je výborná 

odrazivost, která umožňuje hliníku odrážet zářivou energii, elektromagnetické vlny, 

nebo sálavé teplo. Díky těmto vlastnostem je hliník velmi univerzální kov, 

který je vhodný pro širokou škálu aplikací. [6], [15] 

Hliník a jeho slitiny jsou používány pro výrobu fólií, nápojových plechovek, 

nebo kuchyňského nádobí. Také se využívají v elektrotechnice, architektonice 

a pro stavbu struktur u lodí, letadel a dalších přepravních prostředků. Na vzduchu je tento 

kov velmi reaktivní a proto na jeho povrchu dochází k vytvoření tenké vrstvy oxidu 

Al2O3, která ho chrání před další oxidací. V důsledku toho má velké množství hliníko-

vých slitin výbornou odolnost proti korozi v mnoha atmosférických i chemických pro-

středích, což je obzvláště důležité při použití v architektonice a dopravním průmyslu. Hli-

ník má také při stejných pořizovacích nákladech a stejné hmotnosti lepší elektrickou vo-

divost než měď. Kromě toho hliník a jeho slitiny nejsou toxické a patří mezi nejjednodu-

šeji zpracovatelné a recyklovatelné konstrukční materiály. [6], [15], [16] 

                                                 
3 např. Fe3Al – porézní filtry 
4 pouze v určitém chemickém rozhraní 
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Během tuhnutí slitin hliníku dochází ke vzniku řady intermetalických sloučenin. 

Některé z nich jsou rozpustné, zatímco jiné jsou prakticky nerozpustné. Nerozpustné 

sloučeniny obvykle obsahují železo a křemík, což jsou škodlivé prvky, a tvoří sloučeniny 

typu Al2Fe, Al7FeCu2 nebo Al6 (Fe, Mn). Rozpustné sloučeniny jsou rovnovážné inter-

metalické sloučeniny jednoho z hlavních legujících prvků, jako je například CuAl2. [6], 

[16] 

 

2.3.3 Měď 

 

Měď byla pravděpodobně tím úplně prvním kovem, který byl člověkem používán. V ma-

lém množství mohla být nalezena jako ryzí kov a vzhledem k její nižší tvrdosti šla snadno 

formovat do různých tvarů. Díky tomu se používala pro výrobu ornamentů a zbraní bě-

hem Doby bronzové. V přírodě se měď vyskytuje v čistém stavu i jako ruda v kombinaci 

s více prvky. Jelikož jsou měděné rudy snadno zpracovatelné na kovy a také obsahují 

velké množství minerálů, je velmi pravděpodobné, že slitiny mědi byly produkovány ne-

úmyslně během tavení již v minulosti. Měď se nejčastěji vyrábí ze sulfidických rud, 

které se nejprve drtí a praží a poté dochází k jejich tavení. [6], [15], [17] 

Měď má hustotou 8,93 g/cm3 a teplotu tání 1083 °C. Vzhledem k tomu, že má 

krychlovou plošně středěnou mřížku, vyznačuje se dokonalou tvárností. Měď a její slitiny 

jsou také charakteristické svou výbornou kalitelností, čehož se využívá v mnoha průmys-

lových odvětvích. Slitiny mědi se rozdělují do dvou velkých skupin. První skupina 

jsou mosazi, neboli slitiny mědi a zinku. Druhá skupina, bronzy, jsou slitiny mědi a cínu 

nebo jiných prvků. Dále se slitiny mědi rozdělují na slévárenské slitiny a slitiny určené 

k tváření. [6], [13] 

Hlavní vlastnosti mědi jsou vynikající elektrická a tepelná vodivost, výborná ko-

rozivzdornost, tvárnost a odolnost proti únavě. Měď se dále vyznačuje dobrou svařitel-

ností a krásnou barvou. Ve slitinách může měď dosáhnout také poměrně dobré pevnosti. 

Měděné slitiny mohou být leštěny a také se mohou pro dosažení požadované struktury 

pokovovat, povlakovat nebo chemicky barvit. [15], [18] 

Měď se často používá v čistém stavu5. Čistá měď se používá pro výrobu kabelů, 

drátů, elektrických kontaktů a celou řadu dalších elektrických součástek. Jelikož je cena 

čisté mědi příliš vysoká, využívají se v průmyslu ve velké míře mosazi a bronzy. 

Ty se používají převážně tam, kde je potřeba dobrého vedení tepla. Sem patří například 

tepelné výměníky, domácí vytápěcí systémy nebo topení v automobilech. Vzhledem k je-

jich výborné korozivzdornosti ve vodě a dalších vodných roztocích se využívají 

také pro výrobu potrubí, ventilů anebo armatur. [6], [13], [15] 

Při kombinaci mědi s kovy skupiny IIB až IVB dochází ke vzniku slitin s řadou 

intermetalických fází, které jsou určeny poměrem valenčních elektronů na atom. Jsou na-

zývány podle svého objevitele jako Hume – Rotheryho fáze. Tyto intermetalické fáze 

jsou například Cu5Zn8 nebo CuZn3. [19] 

 

 

                                                 
5 v čistém stavu dosahuje měď lepší elektrické vodivosti než její slitiny 
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2.3.4 Nikl 

 

Nikl se v kovových slitinách objevil již v 17. století v Číně. Chemická analýza artefaktů 

ukázala, že zbraně, nástroje a mince obsahovaly různé množství niklu. Na počátku 

18. století horníci v Německu objevili nové rudy, které vypadaly jako měděné. Výsled-

kem jejich tavení byl bílý, velmi tvrdý kov, který se dal velmi obtížně zpracovávat. Hor-

níci si mysleli, že je zakletý, a tak mu začali říkat "kupfernickel" (falešná měď). 

Z této přezdívky následně vyplynul jeho nynější název, nikl. [13], [15] 

Nikl je velmi užitečný kov, ale většina jeho zásob se nachází v zemském jádru. 

K této segregaci došlo ještě v době, kdy byla Země velmi horká. Husté prvky6 se potápěly 

natavenou kůrou, zatímco lehké kovy, jako hliník nebo křemík, vytvořily obal. Niklové 

rudy, které se na povrchu Země objevují, jsou nejčastěji v kombinaci s měděnými rudami. 

Výroba niklu spočívá v rozdrcení a rozemletí niklových rud a následném magnetickém 

oddělení sulfidu železa. [6], [17], [20] 

Čistý nikl se vyznačuje střední teplotou tání 1468 °C a hustotou 8,89 g/cm3, 

což ho řadí mezi těžké kovy. Důsledkem jeho krychlové plošně středěné krystalové 

mřížky se může pochlubit také vynikající tažností a houževnatostí. Díky tomu 

z něj lze vyrábět díly pomocí práškové metalurgie, odlitky i výrobky tvářené za tepla 

nebo za studena. Do teploty 358 °C je nikl feromagnetický. Slitiny niklu se rozdělují 

na konstrukční slitiny a slitiny se zvláštními vlastnostmi. Do konstrukčních slitin patří 

např. Ni-Mn, Ni-Co nebo Ni-Cu (monely). Mezi slitiny se zvláštními vlastnostmi řadíme 

termočlánkové slitiny, odporové slitiny, magneticky měkké slitiny, slitiny s tvarovou pa-

mětí7 a žáruvzdorné a žárupevné slitiny (Ni-Cr-Co + přísady – HASTELLOY, NIMO-

NIC). [6], [15], [18] 

Mezi nejvýznamnější vlastnosti niklu a jeho slitin patří vynikající korozivzdor-

nost, odolnost proti oxidaci a tepelná odolnost. Pokud se k tomu připočítají také dobré 

mechanické vlastnosti, stane se z niklu velmi univerzální kov s širokým spektrem použití. 

Dále se mezi výhodné vlastnosti niklu řadí dobrá tepelná vodivost a elektrická vodivost. 

[6], [13], [20] 

Vzhledem ke zmíněným vlastnostem se nikl a jeho slitiny užívají převážně v ag-

resivním prostředí, kam patří chemické procesy, kontrola znečištění (převážně vzduchu), 

elektronický průmysl a letecký průmysl. Výborná korozivzdornost v alkalických rozto-

cích předurčuje nikl k použití při práci s žíravinami a díky tepelné odolnosti se používá 

u proudových motorů a jiných vysokoteplotních systémů. Dále se uplatňuje jako legující 

prvek pro zvýšení odolnosti proti korozi u železných a měděných slitin a u slitin se zvlášt-

ními vlastnostmi, kam se řadí např. slitiny s tvarovou pamětí nebo magnetické slitiny. 

Nikl u železa stabilizuje FCC mřížku austenitické fáze a zpomaluje difúzi uhlíku, což od-

daluje začátek vylučování perlitu. Tyto atributy jsou zásadními pro použití niklu při le-

gování austenitických nerezových ocelí a legovaných ocelí s vysokou kalitelností. Velké 

množství niklu se také používá na plátování pro zvýšení korozivzdornosti, a to převážně 

u ocelí, hliníkových slitin a měděných slitin.  [6], [17] 

                                                 
6 například Nikl 
7 NiTi - Nitinol 
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Krychlová plošně středěná mřížka niklové matrice (γ) může být zpevněna tuhým 

roztokem, precipitací karbidu nebo precipitačním vytvrzováním koherentní fází. Při zpev-

ňováním tuhým roztokem se používají prvky: kobalt, železo, chrom, molybden a další. 

Tento druh zpevnění je limitován difúzí, která se projevuje převážně při teplotě vyšší 

než 0,6×Tm. Jelikož nikl nepatří mezi karbidotvorné prvky, chceme-li jej zpevnit pomocí 

precipitace karbidu, musí uhlík ve slitině reagovat s jinými prvky, se kterými karbidy 

tvoří (např. Cr, Ti, Nb). Ty mají za následek zvýšení tvrdosti a pevnosti. U precipitačního 

vytvrzování dochází v niklové matrici k precipitaci γ' – Ni3 (Al, Ti), která má za následek 

výrazné zpevnění materiálu. Tato unikátní intermetalická fáze je uspořádaná a má krych-

lovou plošně středěnou mřížku, podobnou jako matrice s prakticky stejným mřížkovým 

parametrem. Fáze γ' se může transformovat do dalších (Ni3X) precipitátů, pokud je slitina 

přesycena titanem, niobem nebo tantalem. Příklad závislosti creepové pevnosti na teplotě 

pro kovové slitiny zpevněné různými způsoby je uveden na obrázku 2.3.1.  [13], [15], 

[18] 

 
 

Obrázek 2.3.1: Závislost creepové pevnosti na teplotě u kovových slitin zpevněných 

rozdílnými způsoby [19] 

2.3.5 Titan 

 

Titan je jako prvek známý 200 let, ale strategický význam získal teprve v druhé polovině 

20. století.  Například v Americe se za tuto dobu zvýšila komerční výroba titanu 

a jeho slitin z nuly až na 23 milionů kg/rok. Nárůst byl zapříčiněný objevem relativně 

snadné a ekonomicky výhodné výroby titanu na konci třicátých let. Tento proces vynalezl 

Dr. Wilhelm J. Kroll a proto se mu říká Krollův proces. Spočívá v redukci chloridu tita-

ničitého nejprve se sodíkem a vápníkem a následně s hořčíkem v inertní plynové atmo-

sféře. [13], [15] 
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Titan se se svou hustotou 4,5 g/cm3 řadí mezi lehké kovy. Je to velice reaktivní 

kov s vysokou teplotou tání (1720 °C), což má za následek velmi vysoké ceny výroby 

a následného zpracování. Čistý titan má při pokojové teplotě šesterečnou těsně uspořáda-

nou krystalickou strukturu (HCP), označovanou jako fáze α .Ta se při teplotě 885 °C 

transformuje na krychlovou prostorově středěnou strukturu (BCC) - fáze β8. V důsledku 

šesterečné struktury musí být slitiny se značným množstvím fáze α zpracovávány při níz-

kých teplotách, zatímco slitiny s velkým množstvím fáze β vykazují za pokojové teploty 

různé stupně tvárnosti. Materiály na bázi titanu se rozdělují do čtyř skupin, kam patří čistý 

titan, nízkolegované titanové slitiny, intermetalické Ti-Al materiály a vysokolegované 

Ti slitiny.  [6], [19]  

Mezi hlavní výhody titanu patří kombinace výborné korozivzdornosti, vysoké 

pevnosti a nízké hustoty. Dobrá korozivzdornost je založena na vytvoření stabilní 

ochranné oxidické vrstvy na jeho povrchu. Mezi další užitečné vlastnosti titanu patří pa-

ramagnetické chování, dobrá tažnost za nízké teploty, nízká tepelná vodivost a biokom-

patibilita. [6], [15], [19] 

Převážně kvůli nízké hustotě titanu se jeho slitiny používají pro vysoce namáhané 

letecké díly9. Vzhledem k výborné korozivzdornosti nacházejí titanové slitiny uplatnění 

v chemickém průmyslu i při výrobě chirurgických implantátů a protéz. Slitiny s tvarovou 

pamětí, ve kterých tvoří základ právě titan, se využívají ve vojenském průmyslu, při ovlá-

dání klapek u letadel, ale také například v lékařství.  [7], [15]  

Titan v kombinaci s určitými prvky tvoří intermetalické sloučeniny (např. TiAl3), 

které mají lepší korozivzdornost, menší hustotu a větší modul pružnosti v tahu než kon-

venční titanové slitiny. Tyto materiály mají potenciál výrazně zvýšit poměr tahu vzhle-

dem k hmotnosti u leteckých motorů. [6], [15] 

 

2.4 FeAl 

 

2.4.1 Fázový diagram Fe-Al 

 

Fázový diagram Fe-Al, znázorněný na obrázku 2.4.1, je specifický velkým rozdílem tep-

lot tavení hliníku a železa. Z diagramu vyplývá, že je hliník velmi dobře rozpustný v že-

leze s krychlovou prostorově středěnou mřížkou, zatímco železo má velmi malou roz-

pustnost v hliníku s krychlovou plošně středěnou mřížkou. Rozpustnost hliníku v železe 

FCC je téměř zanedbatelná a dochází zde ke vzniku izolované oblasti tuhého roztoku γ. 

Železo se řadí mezi velmi časté a důležité přísady v hliníkových slitinách a jeho rozpust-

nost je tak nízká, že je zapotřebí řídit vylučování jednotlivých intermediálních fází lego-

váním. Hliník se jako legující prvek v železe těší velké oblibě, ale je těžké dosáhnout 

jeho velké koncentrace, jelikož při přidání hliníku do roztavené oceli snadno a rychle 

zoxiduje. Hliník má jako legující prvek v železe za následek zvýšení korozivzdornosti, 

ale zároveň přispívá ke snížení jeho pevnosti. [10], [21], [22] 

                                                 
8 teplota této přeměny může být zvyšována nebo snižována v závislosti na množství legujících 

prvků a nečistot 
9 například pro výrobu součástí proudových motorů 
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Soustava Fe-Al se vyznačuje jednou eutektickou reakcí a několika peritektickými 

reakcemi. Mezi rovnovážné fáze v této soustavě patří tuhý roztok hliníku s rozpustností 

železa do 0,03 at. %, Feα, Feγ a kapalná fáze. Rovněž se zde vyskytuje několik interme-

diálních fází, a to Fe3Al, FeAl3, Fe2Al5, FeAl2 a vysokoteplotní fáze ε. Vysokoteplotní 

fáze ε se vyskytuje mezi teplotami 1102 až 1232 °C a odpovídá obsahu hliníku od 58 

do 65 at. %. Při teplotě 1102 °C dochází k eutektoidní reakci a fáze ε se rozpadá na směs 

fází FeAl + FeAl2. Tuhý roztok Feα se vyskytuje v rozmezí teplot od 1538 °C až do po-

kojové teploty s obsahem hliníku do 18 at. % a krystalizuje v BCC mřížce. Tuhý roztok 

Feγ se nachází mezi teplotami 912 až 1394 °C v oblasti do 1,3 at. % hliníku a vyznačuje 

se FCC mřížkou. V koncentračním rozmezí od 22 do 37 at. % Al vznikají velmi důležité 

dvoufázové oblasti Feα + Fe3Al a Feα + FeAl. Fáze FeAl3, FeAl2 a Fe2Al5 jsou stabilní 

pod teplotou přibližně 1160 °C a jsou charakteristické tím, že se vyskytují ve velmi úz-

kých oblastech. Eutektická reakce v diagramu Fe-Al probíhá v koncentračním rozmezí 

76 až 100 at. % hliníku při teplotě 655 °C. Přibližné složení eutektického bodu je 

98,5 at. % hliníku a T=655 °C.  Peritektické přeměny probíhají při teplotách 1232 °C 

a 1102 °C. [10], [21], [22] 

Při rychlém ochlazení taveniny s vysokým obsahem hliníku dochází ke vzniku 

metastabilních fází FeAl6 a Fe2Al9. O tom, která fáze vznikne, rozhoduje rychlost ochla-

zování. Při mírné rychlosti ochlazování dochází k vyloučení fáze FeAl6 a naopak 

při velmi rychlém chladnutí se vylučuje fáze Fe2Al9. [21], [22] 

 
Obrázek 2.4.1: Fázový diagram Fe-Al [21] 
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2.4.2 Technicky významné slitiny na bázi železa a hliníku 

 

Slitiny FeAl, kam patří aluminidy železa, se řadí mezi intermetalika s uspořádanou krych-

lovou prostorově středěnou mřížkou. Vyznačují se vysokou pevností, korozivzdorností, 

abrazivností, výhodnou cenou a menší hustotou ve srovnání s ocelemi. Mezi jejich nevý-

hody však patří křehkost, malá houževnatost a porozita10, která se zvyšuje s rostoucí tep-

lotou. Tyto nevýhody se však do určité míry dají odstranit přidáním různých legujících 

prvků. Mez kluzu u aluminidů je ovlivněna převážně předchozím tepelným zpracováním. 

V průmyslu patří mezi nejpoužívanější aluminidy FeAl a Fe3Al. Jejich hlavní výhoda tkví 

v nízké hustotě, výborné odolnosti proti opotřebení, korozivzdornosti a vysoké elektrické 

rezistivitě, která roste se vzrůstající teplotou. Jejich vysoká korozivzdornost se projevuje 

zejména při teplotách vyšších než 1200 °C a je dána vytvořením ochranné vrstvy Al2O3 

na povrchu. [7], [10], [23], [24], [25] 

 Fáze FeAl krystalizuje v krychlové prostorově středěné mřížce typu B2, viz ob-

rázek 2.4.2. V diagramu Fe-Al se tato fáze vyskytuje v chemickém rozhraní 

36 až 50 at. % Al a je stabilní do teploty 1310 °C. Aluminidy FeAl nacházejí své uplat-

nění u tepelných výměníků, při tvorbě chemických systémů, ve výfukových systémech 

automobilů a také jsou používány na pokovování kovových slitin. Jejich použití závisí 

především na jejich výborné korozivzdornosti za vysokých teplot, která je mnohem lepší 

než u jiných slitin na bázi železa. [7], [10], [11], [24], [26] 

Fáze Fe3Al krystalizuje v uspořádané struktuře typu D03, viz obrázek 2.4.2, a na-

chází se v koncentračním rozmezí mezi 23 až 36 at. % Al. Aluminidy Fe3Al se využívají 

při výrobě součástek pracujících v pecích, tepelných výměnících nebo vysoušečích. 

Další uplatnění nacházejí při výrobě porézních filtrů pro plyny ve zplyňovacích proce-

sech a dalších technologiích, kde se vyskytuje vysoký obsah síry. Tyto aluminidy mají 

vysokou magnetickou permeabilitu, dobrou odolnost proti otěru a odolnost proti kavitaci. 

[7], [10], [11], [27] 

 
 

Obrázek 2.4.2: a) krystalová mřížka B2, b) krystalová mřížka D03 [9] 

 

 

                                                 
10 porozita se zvyšuje s rostoucí teplotou 
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2.5 FeCu 

 

2.5.1 Fázový diagram Fe-Cu  

 

Charakteristickým znakem fázového diagramu Fe-Cu, který je znázorněn na obrázku 

2.5.1, je velmi nízká vzájemná rozpustnost v modifikaci alfa železa a změna rozpustnosti 

obou složek soustavy. Při pohledu na levou část tohoto diagramu je na první pohled 

zřejmá podoba s levou částí diagramu Fe-Fe3C. Jediným rozdílem je zúžená oblast exis-

tence Feγ. Přes celé koncentrační rozhraní diagramu spolu železo s mědí netvoří žádnou 

intermetalickou fázi, ale pouze tuhé roztoky. [28], [29], [30] 

Mezi stabilní fáze v diagramu Fe-Cu patří tavenina, tuhý roztok na bázi mědi 

a tuhé roztoky na bázi Feα, Feγ a Feδ. Vyskytují se v něm dvě peritektické reakce a jedna 

eutektoidní reakce.  Obě složky jsou při teplotách nižších než 600 °C vzájemně téměř 

nemísitelné. Se vzrůstající teplotou dochází ke změně rozpustnosti po obou stranách dia-

gramu. Na levé straně se rozšiřuje oblast tuhého roztoku Feα a na pravé straně dochází 

k rozšíření oblasti tuhého roztoku mědi. Při pokojové teplotě je vzájemná rozpustnost 

přibližně 3%11. Proto za této teploty existuje železo s BCC mřížkou a měď s mřížkou 

FCC. Maximální rozpustnost mědí v Feα je 1,9 at. % Cu při teplotě 850 °C.  Na této tep-

lotě se zároveň nachází eutektoidní bod, který má koncentraci 2,7 at. % mědi. Oblast 

nad tímto bodem je tvořena tuhým roztokem Feγ s krychlovou plošně středěnou mřížkou 

a je ohraničena křivkou změny rozpustnosti Cu v Fe. Mezi teplotami 600 až 1096 °C do-

chází ve velké části diagramu ke vzniku tuhého roztoku železa a mědi. Curieho teplota, 

při které dochází ke změně magnetických vlastností železa, se nachází v diagramu 

při T=760 °C. V teplotním rozmezí od 1085 °C do 1096 °C a při koncentraci mědi 

od 5,4 at. % do 100 at. % probíhá peritektická reakce. Peritektický bod se v diagramu na-

chází na teplotě 1096 °C s obsahem mědi 96,5 %. Pod peritektickou reakcí se vyskytuje 

tuhý roztok mědi s FCC mřížkou. Druhá peritektická reakce této soustavy se nachází 

na druhé straně diagramu při teplotách 1394 °C až 1539 °C a koncentraci 

0 až 11,5 at. % Cu. U této přeměny se peritektický bod nachází na teplotě 1485 °C s kon-

centrací 7,2 at. % mědi. Mezi koncentracemi 0 až 6 at. % Cu existuje tuhý roztok Feγ 

s krychlovou prostorově středěnou mřížkou. Nad teplotou 1539 °C12 je stabilní již pouze 

kapalná fáze a vzhledem k proměnnému chemickému složení se tato teplota přes celý 

diagram mění. [28], [29], [30] 

                                                 
11 kvůli velmi malé hodnotě se tento údaj zanedbává 
12 teplota tání čistého železa 
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Obrázek 2.5.1: Fázový diagram Fe-Cu [28] 

 

2.5.2 Technicky významné slitiny na bázi železa a mědi 

 

Slitiny FeCu se dělí na dvě pomyslné skupiny a to na slitiny s vyšším a s nižším obsahem 

mědi. Obsah mědi ve slitinách přímo ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu. Výhoda 

FeCu slitin spočívá v nižší nákupní ceně železa oproti jiným používaným kovům, 

mezi které patří např. wolfram nebo niob. Nevýhodou je však problém s jejich recyklací, 

jelikož odstranění mědi z roztavené vsázky je velmi obtížné. [28], [30], [31] 

U slitin s menším obsahem mědi (Fe > 70 at. %) se vyskytuje krychlová prosto-

rově středěná mřížka (BCC). Výsledných vlastností se u těchto slitin dosahuje vytvrzením 

pomocí precipitace měděných částic. Slitiny FexCu1-x obsahují vyšší množství mědi 

(Fe < 60 at. %) a z toho důvodu mají krystalovou plošně středěnou mřížku (FCC). V dů-

sledku vyššího obsahu mědi vykazují tyto slitiny vysokou pevnost a výbornou elektrickou 

vodivost. Vyšší pevnosti je dosahováno precipitačním vytvrzováním nebo disperzním 

zpevněním. FCC i BCC mřížka jsou schematicky znázorněny na obrázku 2.5.2. [28], [30], 

[31], [32], [33] 

Slitiny FeCu se používají pro výrobu tlakových nádob v jaderných reaktorech 

a také nacházejí využití při tvorbě nástřiků, povlaků a nanostruktur. Vzhledem k je-

jich výborné korozivzdornosti a odolnosti proti abrazi se vrstvy FeCu se využívají 

na ochranu povrchů měděných slitin. Povlaky se nejčastěji vyrábějí pomocí plasmy, 

ale v dnešní době se také začíná ve větší míře používat metoda Cold spray.  [31] 
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Obrázek 2.5.2: a) kubická prostorově středěná mřížka, b) kubická plošně stře-

děná mřížka [6] 

 

2.6 FeNi 

 

2.6.1 Fázový diagram Fe-Ni  

 

Z fázového diagramu Fe-Ni,který je znázorněn na obrázku 2.6.1 na první pohled vyplývá, 

že jeho spodní část je mnohem složitější oproti předchozím diagramům. I přes rozsáhlé 

studování existencí nízkoteplotních fází (do 450 °C) zde stále přetrvávají problémy s je-

jich nepřesným stanovením. Náročné dosáhnutí rovnovážných teplot v této oblasti vede 

ke složitému určení nízkoteplotních fází systému Fe-Ni. [35] 

Diagram Fe-Ni je charakteristický oblastí (FeNi)γ, která se vyskytuje přes celé 

koncentrační rozmezí. Na levé straně diagramu je tato fáze oddělena od oblasti Feδ zónou 

dvou fází Feδ + (FeNi)γ. Teplota tání této soustavy se v závislosti na chemickém složení 

mění napříč celým diagramem. Nejvyšší teplota tavení se nachází u čistého železa a do-

sahuje hodnoty 1539 °C. V celém systému Fe-Ni se nachází jedna eutektoidní a jedna 

peritektická reakce. Peritektický bod se nachází na teplotě 1514 °C při koncentraci niklu 

přibližně 5 %. Eutektoidnímu bodu odpovídá teplota 345 °C a koncentrace 52 at. % niklu. 

Mezi stabilní fáze této soustavy patří tavenina, tuhé roztoky na bázi Feα a Feδ, tuhý roztok 

(FeNi)γ a také FeNi, Fe3Ni a FeNi3, což jsou uspořádané fáze s krychlovou plošně středě-

nou mřížkou. Zároveň lze v diagramu nalézt dvě magnetické transformace. Ta první sou-

visí s Curieho teplotou železa, probíhá při teplotě 770 °C s koncentrací 4 až 8 at. % Ni 

a souvisí pouze s Feα. Při snižování teploty dochází ke druhé magnetické transformaci, 

která souvisí s Curieho teplotou niklu. Dochází ke změně magnetických vlastností fáze 

(FeNi)γ , která se mění z paramagnetické na feromagnetickou. Tvorba feromagnetické 

fáze je v diagramu vyznačena křivkou mezi teplotami 361 °C a 612 °C. [29], [34], [35], 

[36] 
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Obrázek 2.6.1: Fázový diagram Fe-Ni [34] 

 

2.6.2 Technicky významné slitiny na bázi železa a niklu 

 

Jedny z nejvýznamnějších slitin na bázi FeNi jsou slitiny Invar. Tyto slitiny železa, niklu 

a legujících prvků (Cr, Cu aj.) jsou zastoupeny v poměru Fe:Ni od 70:30 % do 40:60 %. 

Hlavním představitelem je slitina s obsahem 36 % niklu a množstvím legur pod 1 %. Cha-

rakteristickými představiteli jsou slitiny Fe-Ni, Fe-Ni-Cr a Fe-Ni-Co. Jejich vnitřní stavba 

je charakterizována krychlovou plošně středěnou mřížkou. Mají velmi nízký koeficient 

teplotní roztažnosti, který roste s obsahem niklu a při pokojových teplotách je změna je-

jich délky téměř nezměřitelná. V průmyslu se ve velké míře využívají slitiny s kombinací 

nízké a vysoké teplotní roztažnosti. Tato kombinace má za následek požadované pohyby, 

které jsou důležité pro teplotní regulaci a správnou funkci teplotních spínačů. Mezi hlavní 

zástupce těchto slitin patří Elinvar (Fe-Ni-Cr) a Super Invar (Fe-Ni-Co). [25], [34], [37], 

[38] 

Další velmi významnou část slitin na bázi FeNi tvoří magneticky měkké slitiny. 

Ty jsou obvykle tvořeny 30 až 80 % niklu a jsou legovány zejména kobaltem, molybde-

nem a chromem. Mezi jejich nejdůležitější vlastnosti patří vysoká a konstantní permea-

bilita při změnách teploty. Dále disponují nízkou Curieho teplotou a vysokou saturací 

magnetostrikce. Z toho důvodu nacházejí uplatnění v elektromagnetických měničích, hla-

vách čteček magnetických systému, elektronických přístrojích a v komunikačních vyba-

veních. Rozdělují se do dvou kategorií, a to na slitiny s vysokým obsahem niklu (kolem 

79 % Ni), které mají vysoké hodnoty počáteční a maximální permeability13 a slitiny s níz-

kým obsahem niklu (okolo 45 % Ni). Ty naopak vykazují nízké hodnoty počáteční a ma-

ximální permeability. [34], [38] 

 

 

                                                 
13 např. 80Ni-4(5)Mo-Fe 
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2.7 NiTi 

 

2.7.1 Fázový diagram Ni-Ti 

 

Nikl i titan patří mezi velmi využívané legující prvky v ocelích a dalších kovových sliti-

nách. Jejich kombinací vzniká při různých teplotách a chemickém složení množství fází, 

které popisuje diagram Ni-Ti (viz obrázek 2.7.1). [39] 

 

 
Obrázek 2.7.1: Fázový diagram Ni-Ti [39] 

Z levé strany diagramu je patrné, že nikl má od pokojové teploty až do teploty 

tavení krychlovou plošně středěnou mřížku. Naopak titan se do teploty 855 °C vyznačuje 

těsně uspořádanou šesterečnou krystalovou strukturou a při překročení této teploty do-

chází k transformaci na krychlovou prostorově středěnou strukturu. Při průchodu diagra-

mem od Ti směrem k Ni dochází postupně k následujícím krystalografickým transforma-

cím: A3(Ti) → E93(NiTi2) → B2 (TiNi) → D024 (Ni3Ti) →A1 (Ni).  Mezi další zajíma-

vost tohoto diagramu patří fakt, že intermetalické sloučeniny existující při různém che-

mickém složení dosahují diametrálně odlišných krystalových struktur. Přehled interme-

talických fází diagramu Ni-Ti je uveden v tabulce 2.1. [39] [40] 
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Tabulka 2.1: Přehled intermetalických fází diagramu Ni-Ti [40] 

 

Složení Prototyp mřížky Typ struktury 

Ni3Ti Ni3Ti D024 

Ti2Ni3 - Nedefinováno 

Ti3Ni4 - Nedefinováno 

NiTi CsCl B2 

NiTi - B19‘ 

* AuCd B19 

NiTi2 NiTi2 E93 

 

Při zvyšování koncentrace Ni v Ti dochází k peritektické reakci, při které vzniká 

dvoufázová směs tvořená z αTi (těsně uspořádaná šesterečná krystalová struktura) a NiTi2 

se strukturou E93 obsahující 96 atomů Ni a Ti. Fáze NiTi2 je homogenní pouze ve velmi 

úzké oblasti. Při pokračujícím nárůstu obsahu niklu dochází k transformaci struktury E93 

na strukturu B2. Po dalším nárůstu koncentrace atomů Ni dochází k formování interme-

talické sloučeniny Ni3Ti s krystalovou strukturou D024. Přehled všech reakcí v systému 

Ni-Ti je uveden v tabulce 2.2. [40] 

 

Tabulka 2.2: Přehled reakcí v systému Ni-Ti [39] 

 

Reakce Typ reakce Teplota [K] 

Tavenina ↔ Ni3Ti Kongruentní 1652,9 

Tavenina ↔ B2 Kongurentní 1538,8 

Tavenina ↔ FCC + Ni3Ti Eutektická 1570,3 

Tavenina ↔ Ni3Ti + B2 Eutektická 1392.5 

B2 + tavenina ↔ NiTi2 Peritektická 1257,8 

Tavenina ↔ NiTi2 + BCC Eutektická 1214,7 

BCC ↔ NiTi2 + HCP Eutektoidní 1040,1 

 

2.7.2 Technicky významné slitiny na bázi niklu a titanu 

 

Slitiny obsahující fázi NiTi jsou bezesporu nejznámější a nepoužívanější slitiny na bázi 

niklu a titanu. Fáze NiTi s kubickou prostorově středěnou mřížkou typu B2 se vyznačuje 

superelasticitou a pseudoplasticitou, které způsobují efekt tvarové paměti. Tyto vlastnosti 

se dají poměrně výrazně zlepšit mechanicko-tepelným zpracováním. Slitina NiTi, zvaná 

též nitinol, má jedny z nejlepších vlastností napříč všemi materiály s tvarovou pamětí. 

Velmi důležité je přesné dodržení poměru niklu a titanu, jelikož i odchylka o 0,1 % vede 

ke změně transformačních teplot až o 10 K. Teplota tání fáze NiTi je 1310 °C a v závis-

losti na teplotě existuje ve dvou různých modifikacích. Za vyšších teplot zaujímá struk-

turu B2 a při pomalém ochlazování dochází k rozpadu na směs fází Ni3Ti a NiTi2. Pokud 

je však ochlazování rychlé, dochází k martenzitické přeměně za výsledné monoklinické 

struktury s mřížkou B19. Právě kvůli této transformaci je umožněn efekt tvarové paměti. 
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K martenzitické přeměně dochází při teplotě 110 °C a tato teplota klesá s rostoucím ob-

sahem niklu. Princip tvarové paměti spočívá v tom, že pokud dojde k deformaci materiálu 

za pokojové teploty, tak při zahřátí na určitou teplotu je materiál schopný vrátit se do pů-

vodního tvaru. Při zatížení martenzitu dochází k pohybu atomů na vzdálenost menší, 

než je parametr mřížky. Právě kvůli tomu, že si mezi sebou všechny atomy zachovaly 

původní vazby, se martenzit po ohřátí opět vrátí do rovnovážných poloh. [7], [8], [41] 

Nitinol své uplatnění nachází ve vojenském a leteckém průmyslu, robotice 

ale také v lékařství. V medicínském prostředí se používá pro výrobu ohebných chirurgic-

kých nástrojů, svorek pro léčbu zlomenin žeber nebo stentů a nástrojů v kardiovaskulární 

chirurgii. [8], [42] 

 

2.8 NiAl 

 

2.8.1 Fázový diagram Ni-Al 

 

Systém Ni-Al (na obrázku 2.8.1) je základem pro všechny super-slitiny na bázi niklu, 

které vykazují dobré mechanické vlastnosti za vyšších teplot a dobrou odolnost proti ko-

rozi. Charakteristickým znakem tohoto diagramu jsou fáze s FCC strukturou na obou 

koncích soustavy.  Fázový diagram Ni-Al se skládá ze čtyř sloučenin: NiAl3, Ni2Al3, NiAl 

a Ni3Al. Dále se zde vyskytuje ještě tuhý roztok na bázi niklu. U fáze Ni3Al s uspořádanou 

strukturou L12, známé také jako fáze γ‘ dochází při vysokých teplotách k nárůstu pev-

nosti. Slitina NiAl s kubickou prostorově středěnou mřížkou B2 je vhodná pro použití 

při vyšších teplotách a také nachází uplatnění jako slitina s tvarovou pamětí. Nejzajíma-

vějšími částmi systému jsou oblasti s větším obsahem niklu, jelikož se v nich vyskytuje 

velké množství intermetalických fází se specifickými vlastnostmi. [21], [43] 

 
Obrázek 2.8.1: Fázový diagram Ni-Al [21] 
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K tvorbě fáze Ni3Al dochází při peritektické přeměně za teploty T=1383 °C z ta-

veniny a tuhého roztoku s FCC strukturou. Tato fáze je až do teploty tavení stabilní. 

Při eutektické teplotě 1380 °C jsou v rovnováze fáze NiAl s krystalickou strukturou B2 

a tavenina. Všechny reakce probíhající v diagramu jsou uvedeny v tabulce 2.3. Interme-

diální fáze vyskytující se v soustavě Ni-Al jsou: NiAl3, Ni2Al3, NiAl, Ni5Al3 a Ni3Al. 

Seznam fází s BCC strukturou je uveden v tabulce 2.4 a fáze s FCC strukturou jsou uve-

deny v tabulce 2.5. [7], [21], [43], [44] 

 

Tabulka 2.3: Přehled reakcí v systému Ni-Al [21] 

 

Reakce Typ reakce Teplota [K] 

Tavenina ↔ AlNi Kongruentní 1950,0 

FCC ↔ Tavenina + AlNi3 Peritektická 1643,4 

Tavenina ↔ AlNi + AlNi3 Eutektická 1642,2 

Tavenina + AlNi ↔ Al3Ni2 Peritektická 1406,5 

Tavenina + Al3Ni2 ↔ Al3Ni Peritektická 1123,5 

AlNi + AlNi3 ↔ Al3Ni5 Peritektoidní 972,5 

Tavenina ↔ FCC + Al3Ni Eutektická 914,8 

 
 

Tabulka 2.4: Seznam fází s BCC    

mřížkou [44] 

Tabulka 2.5: Seznam fází s FCC    

mřížkou [44] 

 

Fáze Typ struktury  Fáze Typ struktury 

Ni A2  Ni A1 

Ni3Al D03  Ni3Al L12 

NiAl B2  Ni3Al D022 

NiAl B32  NiAl L10 

NiAl3 D03  NiAl3 L12 

Al A2  NiAl3 D022 

Ni2Al3 D513  Al A1 

NiAl3 D020    

 

2.8.2 Technicky významné slitiny na bázi niklu a hliníku 

 

Nikl a hliník spolu tvoří mnoho fází, ale dvě z nich jsou v průmyslu vzhledem ke svým 

specifickým vlastnostem nejpoužívanější. Jsou jimi slitiny NiAl a Ni3Al. [21] 

Slitina Ni3Al je vůbec nejznámější a nejprostudovanější intermetalikum na světě. 

To je dáno především tím, že se již dlouhou dobu využívá pro zpevňování fází u super-

slitin. Její nevýhodou je nízká tažnost, která se však dá odstranit přidáním legujícího 

prvku – boru. Slitina Ni3Al se řadí mezi aluminidy niklu a je známá také jako fáze γ‘. 

Disponuje krystalovou strukturou L12, která vychází z kubické plošně středěné mřížky, 

hustotou 7,5 g/cm3 a teplotou tání 1383 °C. Mezi její hlavní přednosti patří nárůst pev-

nosti při vyšších teplotách a také výborná korozivzdornost nad teplotou T=1200 °C14. 

                                                 
14 nad touto teplotou dochází na jejím povrchu k tvorbě vrstvy Al2O3 která ji chrání proti oxidaci 
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Využití nachází slitina Ni3Al především ve vysokoteplotních aplikacích, kam patří sou-

části kokil a parních turbín. Dále se používá v leteckém průmyslu a také u nástrojů, 

které kombinují dobrou pevnost, odolnost proti opotřebení a korozivzdornost za vyšších 

teplot. [7], [9], [10] 

NiAl je nejznámější intermetalická sloučenina s uspořádanou kubickou strukturou 

B2. Fáze NiAl je homogenní v poměrně velkém rozsahu a k jejímu tavení při obsahu 

50 at. % Al dochází kolem teploty 1640 °C. V této slitině se vyskytují tři typy vazeb 

a to kovová, kovalentní a iontová. Dosahuje hustoty 5,9 g/cm3, která narůstá s rostoucím 

obsahem niklu ve slitině. Modul pružnosti v tahu nabývá hodnoty 235 GPa. U slitiny 

NiAl velmi záleží na orientaci zatížení, protože zatímco v jednom směru nevykazuje 

téměř žádnou tažnost a vysokou pevnost, tak v tom druhém je tomu přesně naopak15. 

Při kombinaci s chromem dochází u této fáze k velkému zpevnění. Hlavní předností sli-

tiny NiAl je výborná korozivzdornost při teplotách od 20 °C až do teploty tání. Ta je 

zapříčiněna vysokým obsahem hliníku, který přispívá k vytvoření vrstvy Al2O3 na po-

vrchu materiálu. Spolu s vysokou pevností při vysokých teplotách činí tyto vlastnosti sli-

tinu NiAl dokonalým materiálem pro použití přo vyšších teplotách.  Při kombinaci s že-

lezem dochází ke vzniku slitin, které jsou feromagnetické a používají se pro výrobu per-

manentních magnetů. Slitina NiAl se také vyznačuje tvarovou pamětí16. U slitiny NiAl se 

tento jev projevuje až při teplotách kolem 900 °C a proto se používá u materiálů s tvaro-

vou pamětí pracujících za vysokých teplot. Slitiny NiAl se mimo jiné používají pro tvorbu 

povlaků ke zvýšení korozivzdornosti povrchu, na výrobu součástek u letadlových motorů 

nebo při výrobě lopatek u spalovacích turbín. [7], [9], [45] 

 

2.9 TiAl 

 

2.9.1 Fázový diagram Ti-Al 

 

Slitiny založené na fázi TiAl jsou studovány již od druhé poloviny 20. století, 

ale až při objevení legujících prvků, které výrazně ovlivňují jejich vlastnosti (vodík, kys-

lík) se na diagram Ti-Al zaměřila velké pozornost. Soustava Ti-Al je znázorněna na ob-

rázku 2.9.1 a obsahuje intermediální fáze Ti3Al (α2), TiAl (γ), TiAl2, δ a TiAl3. 

Dále se zde ještě vyskytuje tavenina (L) a tuhé roztoky α(Ti) s mřížkou HCP, β(Ti) 

s mřížkou BCC a nakonec tuhý roztok (α-Al). Při obsahu 50 at. % Al dochází v diagramu 

k peritektické reakci, při které se ze směsi L+β tvoří intermediální fáze TiAl (γ). Při niž-

ším obsahu hliníku a nižších teplotách se peritektoidní reakcí z fází β a γ formuje fáze α. 

Následně dochází k eutektoidnímu rozpadu na lamelární strukturu α2+γ. V nedávné době 

došlo při zkoumání rychlého tuhnutí slitiny s obsahem okolo 50 at. % Al ke zjištění, 

že dochází k formování fáze α přímo z taveniny při peritektické reakci L+β → α. V ob-

lasti přibližně od 22 do 39 at. % hliníku a teplotě 1180 °C dochází k formování interme-

diální fáze Ti3Al s uspořádanou šesterečnou mřížkou. Hliník si v soustavě Ti-Al udržuje 

pravidelné uspořádání až do teploty tání. Fáze TiAl (γ) se vyznačuje uspořádanou plošně 

středěnou tetragonální strukturou, která dosahuje tetragonality 1,02. [7], [10] 

 

                                                 
15 tento jev je zapříčiněn dislokacemi vznikajícími ve vnitřní struktuře 
16 tvarová paměť je detailně popsána u slitiny NiTi 
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Obrázek 2.9.1: Fázový diagram Ti-Al [10] 

Diagram Ti-Al přitahuje velkou pozornost vzhledem k tomu, že slitiny na bázi 

hliníku a titanu vykazují výbornou odolnost proti korozi a schopnost pracovat za vyso-

kých teplot. Hliník způsobuje posunutí transformace ve vnitřní struktuře titanu z mřížky 

HCP na mřížku BCC do vyšších teplot. Tato dvoufázová oblast byla předmětem bádání 

již mnoha autorů, ale stále se jí nepodařilo prozkoumat úplně dokonale. Přidáním prvků, 

které stabilizují fázi β17, dochází ke zvýšení tažnosti za pokojové teploty. Ke zkoumání 

těchto sloučenin je však zapotřebí ternárních fázových diagramů. Seznam všech reakcí, 

které v soustavě Ti-Al probíhají, je sepsán v tabulce 2.6. [10], [21] 

 

Tabulka 2.6: Přehled reakcí v systému Ti-Al [21] 

 

Reakce Typ reakce Teplota [K] 

Tavenina ↔ BCC Kongruentní 1988,5 

Tavenina + BCC ↔ HCP Peritektická 1775,9 

Tavenina + HCP ↔ AlTi Peritektická 1716,6 

Tavenina + AlTi ↔ Al11Ti5 Peritektická 1651,9 

Tavenina ↔ Al3Ti Kongruentní 1646,2 

Tavenina ↔ Al3Ti + Al11Ti5 Eutektická 1645,9 

HCP ↔ AlTi3 Kongruentní 1462,5 

Al11Ti5 + AlTi ↔ Al2Ti Peritektoidní 1454,4 

HCP ↔ AlTi + AlTi3 Eutektoidní 1399,3 

Al11Ti5 ↔ Al3Ti  + Al2Ti Eutektoidní 1269,1 

Tavenina + Al3Ti ↔ FCC Peritektická 938,0 

                                                 
17 například Nb, V nebo Mn 
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2.9.2 Technicky významné slitiny na bázi titanu a hliníku 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, tyto slitiny se vyznačují převážně velmi dobrou korozivzdor-

ností a výbornými vlastnostmi za vyšších teplot. Ze všech slitin pozornost přitahují nej-

více slitiny TiAl a Ti3Al. [10] 

Fáze TiAl se strukturou L10 se řadí mezi aluminidy a její předností je odolnost 

proti oxidaci, která je srovnatelná se superslitinami na bázi niklu. Oproti těmto slitinám 

dosahuje nižší hustoty a lepší tepelné vodivosti, ale horší tažnosti a pevnosti. Do teploty 

kolem 700 °C nevykazuje fáze TiAl žádné plastické chování a je velmi křehká. Nad touto 

teplotou je plastická deformace umožněna tepelně aktivovanými dislokacemi. Zvýšení 

pevnostních vlastností lze dosáhnout snížením obsahu Al za vzniku dvoufázové struktury 

TiAl+sekundární fáze Ti3Al. Zároveň je důležité nepřekročit minimální obsah 

50 at. % hliníku ve slitině. Tato hodnota umožňuje vytvoření silné vrstvy Al2O3 na po-

vrchu a tím vysokou odolnost proti oxidaci. V průmyslu nachází slitina TiAl využití 

při výrobě částí parních turbín, ventilů u spalovacích motorů nebo rotorů u turbodmycha-

del. [7], [41] 

Fáze Ti3Al zaujímá šesterečnou krystalovou strukturu D019 označovanou jako α2. 

Podobně jako u slitiny TiAl až do teploty přibližně 600 °C nevykazuje Ti3Al téměř žádné 

plastické chování. Při překročení této teploty dochází k nárůstu plastických vlastností, 

což je způsobeno aktivováním nových skluzových systémů. Tato fáze se vyznačuje níz-

kou hustotou, ale vzhledem k hromadění napětí na hranicích zrn, které má za následek 

vznik trhlin a přihlédnutím k nižší korozivzdornost oproti jiným slitinám na bázi Ti a Al 

se v současnosti již téměř nevyužívá. Nižší korozivzdornost je dána nízkým obsahem hli-

níku ve slitině, což znemožňuje vytvoření ochranné vrstvy Al2O3 na povrchu. V minulosti 

se tyto slitiny využívaly například na komponenty parních turbín. [10], [41] 

 

2.10 Difúze 
 

Difúze je jeden ze způsobů přenosu hmoty a je významná převážně v tuhém stavu. 

Pod teplotou tavení atomy kovů zaujímají místa v tzv. uzlových bodech krystalové 

mřížky. V minulosti se lidé domnívali, že tyto atomy pouze nehybně leží a k okolním 

atomům jsou vázány meziatomovými silami. Zlom nastal při zjištění, že atomy ko-

lem svého uzlového bodu kmitají a energie tohoto pohybu je závislá na teplotě. Energie 

kmitavého pohybu roste s rostoucí teplotou a může dojít až k meznímu stavu, kdy atom 

svým kmitavým pohybem vytlačí atom v sousedním uzlovém bodě a zaujme jeho místo. 

Difúze je snadno pozorovatelná na dvou různých kovech spojených k sobě na vzdálenost 

velikosti parametru mřížky. Po spojení jsou kovy ohřáty na teplotu, která musí být nižší 

než teplota tavení obou kovů. Výdrží na této teplotě následně dochází k difúzi. Stavy 

před začátkem difúze a po difúzi jsou znázorněny na obrázku 2.10.1.  [1], [18] 
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Obrázek 2.10.1: Levý obrázek znázorňuje stav před začátkem difúze. Existuje zde ostrá 

hranice mezi mědí a niklem. Obrázek vpravo popisuje stav po difúzi. (a) spojení dvou 

kovů, (b) znázornění atomů, (c) závislost koncentrace jednotlivých prvků na poloze [18] 

Difúze je chápána jako postupné přemisťování atomů z jednoho uzlového bodu 

mřížky do jiného a to většinou z místa s vyšší koncentrací daného prvku do místa s nižší 

koncentrací. Během přemístění musí difundující atom proniknout mezi okolní atomy. Di-

fúze atomu proběhne tehdy, jsou-li splněny dvě základní podmínky. První podmínkou je 

prázdné místo ve vedlejším uzlovém bodě nebo intersticiální poloze. Druhá podmínka je 

dostatečná energie atomu18 potřebná k překonání vazebných sil od okolních atomů. 

V pevných látkách jsou atomy v neustálém tepelném pohybu a experimentálně bylo pro-

kázáno, že pro difúzi v kovech je dominantní vakantní a intersticiální difúze. Pro názor-

nou představu jsou intersticiální a vakantní mechanismy difúze znázorněny na obrázku 

2.10.2. [1], [18] 

 

                                                 
18 tzv. aktivační energie 
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Obrázek 2.10.2: Mechanismy difúze: (a) vakantní difúze, (b) intersticiální difúze [18] 

Intersticiální mechanismus difúze je energeticky méně náročný než vakantní, 

ale je omezen pouze pro atomy, které splňují podmínku pro vznik intersticiálního tuhého 

roztoku. Tyto atomy musí být dostatečně malé (např. N, B, C). Vzhledem k nižší energe-

tické náročnosti je tento mechanismus u kovových slitin častější. Intersticiální atomy bý-

vají umístěny v dutinách nejčastěji oktaedrického nebo tetraedrického tvaru. V oka-

mžiku, kdy u okolních atomů základního kovu dochází ke kmitání, může dojít k situaci, 

že je intersticiální atom z jedné strany tlačen a na druhé straně má dostatek volného místa. 

To mu umožňuje přeskočit do sousední dutiny. [1], [18] 

Vakantní mechanismus je nejdůležitější mechanismus difúze u pevných látek. 

Jedná se o výměnu míst mezi atomem a vakancí, kde vakance představuje neobsazené 

místo v mřížce. Tím dojde k zaplnění vakantního místa a zároveň k vytvoření nového. 

Obecně u tuhých látek a tedy i u kovů je dosaženo významného množství vakancí 

až při zvýšených teplotách, kdy má vyšší počet atomů dostatek energie pro opuštění 

svého dosavadního místa v mřížce. Aktivační energie tohoto pohybu je vyšší než u inter-

sticiální difúze, protože je zde potřeba přičíst energii nutnou na vytvoření a následný po-

hyb vakancí. [1], [18] 

 

2.10.1 První Fickův zákon 

 

První Fickův zákon byl formulován Adolfem Fickem roku 1855. Platí pouze pro případ 

stacionární difúze, což znamená, že se koncentrace difundujících látek v čase a daném 

místě nemění. Difúzní tok je tedy lineárně úměrný lokální změně koncentrace dané látky. 

Atomy v materiálu difundují určitou rychlostí, která se dá změřit právě pomocí difúzního 

toku J. Tento tok vyjadřuje počet difundujících atomů kolmým směrem skrz jednotku 

plochy materiálu za jednotku času a je znázorněn na obrázku 2.10.3. Hybná síla difúze je 

v tomto případě gradient koncentrace chemického složení, který lze zjistit ze sklonu 

přímky koncentračního profilu v určitém bodě. Gradient vyjadřuje změnu koncentrace 

difundující látky v závislosti na poloze. [10], [18], [46] 
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První Fickův zákon je popsán rovnicí (1) ve tvaru: 

 

𝐽 = −𝐷 ∙
𝜕𝑐

𝜕𝑥
                                                                                                            (1) 

 

J [kg/m2·s] - difúzní tok 

D [m2/s] - koeficient difúze 
∂c

∂x
 [kg/m4] - gradient koncentrace dané látky 

c [kg/m3] - okamžitá objemová koncentrace dané látky 

x [m]  - polohová souřadnice ve směru difúze 

 

Záporné znamínko v rovnici značí, že difúze probíhá směrem z oblasti vyšší kon-

centrace do místa s nižší koncentrací. [18] 

 

 
Obrázek 2.10.3: Schématické znázornění difúzního toku J [18] 

U difúze v kovových materiálech lze velmi obtížně dosáhnout stacionární difúze, 

tj. neměnné koncentrace v závislosti na čase. Proto je její průběh vhodné znázornit na di-

fúzi plynu přes tenkou kovovou vrstvu (viz obrázek 2.10.4). Koncentrační spád má u sta-

cionární difúze tvar přímky. [10], [18], [46] 

 

 
 

Obrázek 2.10.4: Znázornění difúze plynu přes tenkou kovovou vrstvu [18] 
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2.10.2 Druhý Fickův zákon 

 

V praxi je téměř nemožné setkat se se stacionární difúzí, u které se koncentrace difundu-

jící látky s časem nemění. Ve většině případů dochází k nestacionární difúzi, která bere 

v úvahu změnu koncentrace difundující látky v závislosti na čase. Tu popisuje druhý Fic-

kův zákon, který vychází z prvního Fickova zákona a zákona zachování hmoty. Na ob-

rázku 2.10.5 jsou znázorněny koncentrační profily ve třech různých časových okamži-

cích. [18], [46] 

Druhý Fickův zákon pro jednorozměrný systém lze popsat rovnicí (2): 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −

𝜕𝐽

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝐷 ∙

𝜕𝑐

𝜕𝑥
)                                                                                   (2) 

 
∂c

∂t
 [kg/m3s] - změna koncentrace v závislosti na čase  

c [kg/m3] - okamžitá objemová koncentrace dané látky 

J [kg/m2·s] - difúzní tok 

x [m]  - polohová souřadnice ve směru difúze 

D [m2/s] - koeficient difúze 
∂c

∂x
 [kg/m4] - gradient koncentrace dané látky 

 

Pro koeficient difúze D nezávislý na poloze x a na objemové koncentraci dané 

látky c, přechází rovnice (2) do tvaru: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷 ∙ (

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
)                                                                                                     (3) 

 
𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 [kg2/m8] - derivace gradientu koncentrace dané látky 

 

 
Obrázek 2.10.5: Znázornění koncentračních profilů pro 3 různé časové okamžiky [18] 
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2.10.3 Kirkendallův jev 

 

V roce 1947 provedl Ernest Kirkendall experiment, při kterém se mu podařilo prokázat, 

že přednostním mechanismem difúze je mechanismus vakantní. Vakantní mechanismus 

závisí na rozdílné rychlosti difúze různých atomů, což má za následek nenulový vakantní 

tok.  Do té doby ve vědecké sféře panovalo přesvědčení, že v případě difúze substitučního 

tuhého roztoku difundují oba prvky stejnou rychlostí a výsledný tok vakancí je nulový. 

Primárně byl tedy uvažován výměnný mechanismus. Jev, při kterém mají různé atomy 

rozdílnou rychlost difúze, se nazývá interdifúze. [2], [6], [47], [48] 

Kirkendall při svém experimentu použil obdélníkovou tyč z mosazi se složením 

70 hm. % Cu a 30 hm. % Zn, na které byl namotaný drátek z molybdenu19. Následně byla 

na těleso elektrolyticky nanesena vrstva mědi o tloušťce 2,5 mm. Po jejím nanesení ná-

sledovalo žíhání vzorku na teplotě 785 °C s různě dlouhými výdržemi, přičemž jeden 

vzorek zůstal nežíhán. Vyhodnocení experimentu probíhalo měřením vzdálenosti moly-

bdenových drátků v příčném průřezu s následným porovnáním této vzdálenosti s délkou 

výdrže. Z naměřených hodnot vyplynulo, že se vzrůstající výdrží se vzdálenost drátků 

snižuje. To potvrdilo různou rychlost difúze zinku a mědi. Pokud by totiž zinek a měď 

difundovaly stejnou rychlostí, zůstala by vzdálenost molybdenových drátků stejná. Došlo 

také ke zjištění, že koeficient difúze zinku v mědi je jiný než koeficient difúze mědi 

v zinku. Proto bylo za potřebí k popisu difúze dvou pevných materiálů zavést inderdifuzní 

koeficient, který zahrnuje difuzivitu obou prvků. Schéma Kirkendallova experimentu je 

znázorněno na obrázku 2.10.6. [2], [6], [47], [48] 

 

 
 

Obrázek 2.10.6: Znázornění Kirkendallova experimentu [6] 

                                                 
19 molybdenový drát byl použit z důvodu jeho inertnosti vůči celé soustavě 
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2.11 Heterogenní katalýza 
 

Pojem katalýza byl zaveden v roce 1835 Jönsem Jacobem Berzeliusem, který ho použil 

pro popis vlastnosti u látek, které umožňují chemické reakce, aniž by se jich účastnily. 

Látky schopné tohoto jevu se nazývají katalyzátory a mohou výrazně ovlivnit rychlost 

reakce. Výsledné složení reagujících látek a produktů je závislé na termodynamice. [49] 

Katalyzátory se dělí na homogenní a heterogenní. Heterogenní katalyzátory 

se od těch homogenních odlišují tím, že v průběhu reakce dochází k výskytu různých fází. 

Homogenní katalyzátory mají stejnou fázi jako reakční látky a výsledné produkty a vět-

šinou se vyskytují v tekutém stavu. Naopak heterogenní mají fázi odlišnou a obvykle 

se vyskytují v pevném stavu. Hlavní výhodou při použití heterogenního katalyzátoru je 

jeho relativně snadné oddělení od proudu produktu, který napomáhá tvorbě kontinuálních 

chemických procesů. Také jsou více tolerantní k extrémním provozním podmínkám. [49] 

Heterogenní katalytická reakce zahrnuje adsorpci reakčních složek z tekuté fáze 

na pevný povrch katalyzátoru, reakci těchto adsorbovaných prvků na jeho povrchu a na-

konec desorpci produktů zpět do tekuté fáze. Přítomnost katalyzátoru poskytuje přesný 

sled kroků k dosažení požadované chemické reakce. Pokud je energetická bariéra kataly-

tické cesty mnohem nižší než bariéra té nekatalytické, tak použitím katalyzátoru dochází 

k výraznému zvýšení rychlosti reakce. Na obrázku 2.11.1 je vyobrazený průběh hetero-

genní katalytické reakce. Obrázek 2.11.2 znázorňuje srovnání energie katalytické a neka-

talytické reakce při rozkladu ozonu. [49] 

 

 
 

Obrázek 2.11.1: Průběh heterogenní katalytické reakce: a) adsorpce prvků na povrch 

katalyzátoru, b) chemická reakce, c) desorpce finálních produktů katalýzy [50] 
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Obrázek 2.11.2:  Průběh energie při rozkladu ozonu: (a) nekatalytická reakce, (b) kata-

lytická reakce [49] 

Materiály zkoumané v této práci by mohly najít uplatnění při výrobě kovových 

filtrů sloužících k rozkladu a čištění proudících plynů. Filtrační systémy využívající sli-

nutých kovů se ukázaly být velmi efektivní, spolehlivou a úspornou volbou pro separaci 

plynových a pevných částic v mnoha průmyslových aplikacích20. Filtry vyrobené ze sli-

nutých kovových materiálů mohou pracovat v náročných podmínkách a dosahují účin-

nosti téměř 100 % i při vysokých teplotách (do 1000 °C). Mezi jejich další výhody patří 

odolnost proti korozi, dobrá pevnost za vysokých teplot a dlouhá životnost. Filtrace plynů 

je proces sloužící k odstraňování pevných částic z plynů za použití porézního nástroje 

(filtru) s cílem dosáhnout předem stanovené úrovně čistoty plynu. Proces filtrace a čištění 

znázorňuje obrázek 2.11.3. [51] 

 
 

Obrázek 2.11.3: Schématické znázornění filtrace a čištění [51] 

 

                                                 
20 například při rafinaci ropy nebo v petrochemických a elektrárenských odvětvích 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

3.1 Experimentální metody 
 

3.1.1 Metoda Cold spray 

 

Cold spray je zatím nejnovější technologií v oblasti tvorby povlakovacích vrstev, 

která ke vzniku povlaků využívá vysokou kinetickou energii nanášených částic. Od běž-

ných povlakovacích metod se liší velmi nízkou teplotou celého procesu, což má za násle-

dek snížení nepříznivých jevů vznikajících v důsledku vysokých teplot.[52], [53] 

Malé částice o velikosti 5 – 50 μm jsou urychlovány proudem předehřátého plynu 

o teplotě 25 – 1100 °C, která musí být zároveň nižší, než je teplota tavení materiálu. 

Po urychlení jsou částice vystřelovány nadzvukovou rychlostí (300 – 1200 m/s) na při-

pravený substrát. Vysoké rychlosti částic je dosaženo pomocí trysky, mající za úkol ma-

ximalizování tlaku a také zlepšování kvality povlaku. Nejpoužívanější je Lavalova tryska, 

která se vyznačuje kuželovou geometrií. [52] 

Ke spojení částic dochází v důsledku vysoké kinetické energie, která se uvolní 

při jejich dopadu na povrch substrátu. V místě nárazu dochází k rozsáhlé plastické defor-

maci. Lavalova tryska poskytuje částicím dostatečně vysokou rychlost potřebnou 

k tvorbě kvalitních a především hustých nástřiků. I přesto je v případě potřeby možnost 

úpravou podmínek procesu dosáhnout pórovitých nástřiků. Schéma technologie Cold 

spray je znázorněno na obrázku 3.1.1. Směs prášků, která je uložena v podavači, je urych-

lována plynem (obvykle N2) a předehřátým plynem (N2, vzduch nebo helium) o pře-

dem stanovené teplotě a o určitém tlaku do rozprašovací trysky. Takto urychlené částice 

vysokou rychlostí vylétají z trysky a vytvářejí požadovaný povlak. Stádia tvorby povlaku 

jsou uvedeny na obrázku 3.1.2. [52], [53] 

 

 
 

Obrázek 3.1.1: Schéma metody Cold spray [52]
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Obrázek 3.1.2: Stádia tvorby povlaku [52] 

Hlavní výhodou metody Cold spray je, že probíhá bez natavení21, což přispívá 

ke vzniku mnoha jedinečných povlaků s unikátními vlastnostmi. Vysoká depoziční účin-

nost (tedy kolik z prášku se opravdu stane povlakem a kolik se odrazí a nepřipojí 

se na substrát) byla dosažena s kovy, slitinami i kompozity. Díky vysokým depozičním 

rychlostem je možné při jednom průchodu vytvořit povlak silný i 1 - 2  milimetry, při-

čemž zasažená oblast má typicky průměr 10 mm. [52] 

 

3.1.2 Skenovací elektronová mikroskopie 

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je pravděpodobně nejpoužívanější nástroj 

v materiálových vědách a inženýrství. Umožňuje charakterizovat strukturu materiálů 

se zvětšením až 150 000×. Na rozdíl od optické mikroskopie zde často není potřeba 

zdlouhavá příprava vzorků. Rozšířením skenovací elektronové mikroskopie o schopnost 

provádět analýzu charakteristického rentgenova záření bylo dosaženo unikátního spojení 

chemické a strukturní analýzy v jednom přístroji. Vzorky používané ve skenovacím elek-

tronovém mikroskopu musejí být z vodivého materiálu, aby se daly dopadající elektrony 

ze vzorku odvést. V případě nevodivého vzorku dojde na jeho povrchu k nahromadění 

elektronů a následnému zkreslení výsledného obrazu. [5] 

                                                 
21 probíhá pouze v tuhé fázi 
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Ve skenovacím mikroskopu jsou elektrony vyzařovány ze zahřátého vlákna (ka-

toda), odkud putují směrem k anodě na základě rozdílů potenciálů ~30 kV, který se roz-

kládá mezi katodou a anodou. Elektronový svazek, který letí vakuovanou elektronovou 

kolonou je usměrňován a zaostřen kondenzorovými a objektivovými elektromagnetic-

kými čočkami na bod o rozměru několika nanometrů. Takto zaostřený svazek dopadá 

na vzorek, kde energie dopadajících elektronů způsobí elektronovou excitaci v atomech 

materiálu vzorku. Zároveň dochází ke vzniku pozorovaných signálů. Skenovaná oblast je 

volena v závislosti na požadovaném zvětšení. [5] 

Při interakci svazku urychlených elektronů s materiálem dochází ke vzniku něko-

lika různých signálů. Jejich přehled je uveden na obrázku 3.1.3. Tato práce je zaměřena 

převážně na sekundární elektrony (SE), zpětně odražené elektrony (BSE) a charakteris-

tické rentgenové záření, které bylo použito pro chemické analýzy. [1] 

 
 

Obrázek 3.1.3: Přehled signálů vznikajících v elektronovém mikroskopu [54] 

Jako BSE se označují elektrony, u kterých při dopadu na vzorek dochází ke změně 

pohybu. Při změně směru dochází pouze k velmi malým ztrátám energie, což je pravdě-

podobně způsobeno interakcí s atomovým jádrem. Sekundární elektrony se naopak vy-

značují vyššími ztrátami energie. Při kontaktu primárních elektronů s materiálem dochází 

ke srážce s volným elektronem, nebo s elektronem vázaným v atomovém obalu pozoro-

vaného vzorku. Při této srážce dochází k předání určité části energie dopadajícího elek-

tronu vázanému elektronu, který je excitován na vyšší energetickou hladinu 

nebo se z něj stane elektron. Volný elektron, který tímto způsobem vznikl, se nazývá SE 

a může opustit krystal vzorku. Volné místo, které se v dané energetické hladině uvolnilo 
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po excitovaném nebo vyraženém elektronu, je okamžitě zaplněno elektronem z vyšší 

energetické hladiny. Vzniklý rozdíl energií je vyzářen jako foton charakteristického rent-

genového záření. [1] 

Snímky z elektronového mikroskopu pořízené pomocí sekundárních a zpětně od-

ražených elektronů jsou znázorněny na obrázku 3.1.4.  

 

Obrázek 3.1.4: Snímky vzorku NiTi pořízené na elektronovém mikroskopu. Vlevo po-

mocí zpětně odražených elektronů a vpravo pomocí sekundárních elektronů.           

Zvětšeno 200× 

3.1.3 Katalytická aktivita kovových pěn při totální oxidaci metanu 

 

Katalyzovaná totální oxidace uhlovodíkových paliv, zejména metanu, umožňuje snížit 

jejich spalovací teplotu a zvýšit termodynamickou účinnost spalovacího procesu. 

Mezi nejúčinnější katalyzátory totální oxidace metanu patří kovy na bázi Pt, Pd nebo Rh. 

Hlavní nevýhodou použití těchto kovů je jejich vysoká pořizovací cena, což mělo za ná-

sledek rozsáhlé bádání po levnějších materiálech, které by se však svými katalytickými 

vlastnostmi podobaly těmto kovům.  Intenzivní výzkum levnějších katalytických systémů 

přinesl v posledních 30 letech nové a levnější katalyzátory na bázi keramických oxidů 

se spinelovou nebo perovskitovou strukturou. Ty však nejsou stabilní a rozkládají 

se při redoxním procesu spalování za vzniku katalyticky aktivních kovových nanočástic. 

[55], [56] 

Z toho důvodu byla část této práce zaměřena na otestování katalytické účinnosti 

kovových pěn modifikovaných povrchovou redoxní oxidací. Testování proběhlo ve vy-

sokoteplotním katalytickém průtokovém reaktoru HPR-20 QIC od firmy Hiden Analyti-

cal, který je znázorněn na obrázku 3.1.5.  
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Obrázek 3.1.5: Přístroj HPR-20 QIC 

3.1.4 Rentgenová difrakce 

 

Pro určení fázového složení vzorků byla použita rentgenová difrakce, která využívá faktu, 

že dopadající rentgenové záření se odráží na krystalografických rovinách zkoumaného 

vzorku. Úhly, pod kterými odraz zaznamenáme, jsou specifické pro každý krystal 

a pro každé chemické složení jsou jiné. Ze zaznamenaných signálů odrazu je možno 

na základě databází nebo výpočtu identifikovat přítomnost fází ve zkoumaném vzorku. 

Podmínky vzniku odrazu na krystalografických rovinách popisuje Braggova rovnice (4) 

[54]: 

 

𝜆 = 2 ∙ 𝑑 ∙ sin 𝜃                                                                                                     (4) 
 
λ [m] - vlnová délka 

d [m] - parametr mřížky (vzdálenost krystalových rovin) 

θ [°] - úhel dopadu 

 

Veličiny uvedené v Braggově rovnici jsou zaznačeny ve schématu na obrázku 

3.1.6. Obrázek 3.1.7 znázorňuje postup při provádění rentgenové difrakce.  
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Obrázek 3.1.6: Schéma znázorňující veličiny v Braggově rovnici [54] 

 

 
 

Obrázek 3.1.7: Schéma rentgenové difrakce [54] 

3.2 Experimentální materiál a provedené experimenty 
 

V praktické části této práce byly zkoumány nástřiky vytvořené z kovových prášků meto-

dou Cold spray. Celkem se jednalo o 7 různých nástřiků ve složení: FeAl (35 at. % Al, 

označovaný jako FeAl I), FeAl (40 at. % Al, označovaný jako FeAl II), FeNi (5 at. % Fe), 

TiAl (20 at. % Al), NiAl (35 at. % Al), FeCu (10 at. % Fe) a NiTi (50:50). Nástřiky byly 

před dalším zpracováním vyfotografovány a jsou k vidění na obrázku 3.2.1.  
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Obrázek 3.2.1: Fotografie nástřiků před zpracováním. Zleva: FeCu, NiTi, FeAl II, 

FeAl I, TiAl, NiAl a FeNi 

Nejprve byl experimentální materiál nařezán na plátky o tloušťce cca 5 mm na po-

maloběžné pile chlazené vodou, aby nedošlo k ovlivnění jejich povrchu mazací kapali-

nou. Tyto plátky byly následně rozřezány ještě na polovinu, aby došlo k navýšení počtu 

vzorků pro prováděné experimenty. Jedna polovina vzorků byla použita pro elektronovou 

mikroskopii, kde byl zkoumán jejich povrch na lomu ještě před tepelným zpracováním. 

Z druhé poloviny vzorků byl pomocí kleští odstraněn substrát, aby nedošlo k jeho inter-

akci se zkoumanými nástřiky při následném tepelném zpracování. To probíhalo v elek-

trické odporové trubkové peci s ochrannou atmosférou tvořenou argonem za účelem 

vzniku intermetalických fází, které byly popsány v teoretické části práce. Teploty žíhání 

se s ohledem na jednotlivé nástřiky lišily tak, aby nedošlo k překročení teploty tání a vzo-

rek se neroztavil a pohybovaly se v rozmezí od 650 do 1000 °C. Doba výdrže byla 

pro všechny materiály stejná a to 2 hodiny. Po uplynutí této doby byly vzorky vyndány 

z pece a následovalo jejich ochlazení na pokojovou teplotu. Na obrázku 3.2.2 je pro ná-

zornost vyfotografován vzorek NiAl před tepelným zpracováním a po něm.  

 

 
 

Obrázek 3.2.2: Nástřik NiAl před a po tepelném zpracování. 

Po vychladnutí byly vzorky rozlomeny a vzniklé lomové plochy byly zkoumány 

na elektronovém mikroskopu. Kromě zkoumání povrchu pórů a lomových ploch byla 

na vzorcích také provedena strukturní analýza pro detailnější představu o vzniklých in-

termetalických fází. Snímek rozlomeného vzorku NiAl je na obrázku 3.2.3.  
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Obrázek 3.2.3: Rozlomený vzorek NiAl 

Následovalo rozemletí tepelně zpracovaných vzorků na prášky Jednak z toho dů-

vodu, že by se do přístroje Catlab vzorky nevešly a také se u prášků předpokládalo dosa-

žení lepších výsledků díky jejich pravděpodobně vyššímu specifickému povrchu. 

Kvůli naplánovanému experimentu ve vysokoteplotním průtokovém katalytickém reak-

toru byla provedena jejich oxidace v komorové peci se vzduchovou atmosférou při těplotě 

650 °C po dobu 2 hodin. Na zoxidovaných prášcích byla provedena fázová analýza po-

mocí rentgenové difrakce a poté následovalo vyhodnocování jejich katalytických schop-

ností.  

Testy totální oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovými pěnami Ti-Al, Fe-

Al, Ni-Al, Ni-Fe, Ni-Ti a perovskitem La-Ca-Co-O byly provedeny na přístroji Catlab 

(Hiden Analytical Ltd., England). Vzorek Fe-Cu se vzhledem k nezdařilému pokusu o ro-

zemletí na prášek nepodrobil katalytické reakci. Bylo naváženo 100 mg vzorku a umís-

těno do křemenné vertikálně umístěné trubice, kterou protékala směs CH4 a O2 s obje-

movým poměrem 1:5 rychlostí 60 ml/min. Vzorek byl zahříván rychlostí 10 °C/min do-

kud nedosáhl maximální teploty 950 °C. Složení plynné fáze (CH4,O2, H2O, H2, CO 

a CO2) bylo kontinuálně analyzováno na výstupu reaktoru pomocí hmotnostního spek-

trometru (HPR-20, Hiden Analytical Ltd.).  

 

3.3 Výsledky experimentů 
 

3.3.1 FeAl I 

 

Tento vzorek byl žíhán v elektrické odporové peci na teplotě 750 °C po dobu 2 hodin. 

Po tepelném zpracování následovalo rozlomení vzorku a pomocí elektronové mikrosko-

pie byly zhodnoceny povrchy pórů a lomové plochy. Lom materiálu je z větší části 

štěpný, ale v určité míře se zde objevuje i tvárný lom. Lomová plocha prochází ko-

lem pórů, a je zachycena pomocí sekundárních elektronů na obrázku 3.3.1. 
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Pohled na lomovou plochu poskytuje důkaz o vzniku pórů v materiálu. Z obrázku 

3.3.1 vyplývá, že ve vzorku FeAl I vzniklo poměrně velké množství pórů, které se zdají 

být otevřené. Na elektronovém mikroskopu byla provedena bodová analýza povrchu 

pórů, která odhalila dvě fáze, jejichž složení je uvedeno v tabulce 3.1. Obrázek 3.3.2 zná-

zorňuje povrch pórů spolu s místy měření bodové analýzy. 

 

Tabulka 3.1: Fáze a jejich složení 

 

  Prvek At. % 

Fáze 1 

Fe 24,72 

Al 45,98 

O 29,3 

Fáze 2 

Fe 33,67 

Al 45,99 

O 20,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3.3.1: Snímek lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku FeAl I  

pomocí sekundárních elektronů, zvětšení 100× 

Obrázek 3.3.2: Povrch pórů a místa měření 

bodové analýzy 
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Kyslík obsažený v jednotlivých fázích značí oxid Al2O3 vzniklý při tepelném 

zpracování. Složení fází odpovídá nejvíce fázím FeAl a FeAl2. Při srovnání mých vý-

sledků s prací [57], kde bylo fázové složení měřeno na výbrusech lze dojít k závěru, 

že se fáze vyskytující na povrchu vzorku shodují. Mírné odlišnosti v naměřených hodno-

tách chemického složení jsou dány geometrií pórů a jejich povrchem, který není rovný 

(jako u výbrusu). 

Po prozkoumání lomové plochy a povrchu pórů následovalo rozemletí vzorku 

a dvouhodinová oxidace prášku v komorové peci při teplotě 650 °C.  

Na prášku byla před ještě oxidací na elektronovém mikroskopu provedena plošná 

analýza. Obrázek 3.3.3 zachycuje zkoumanou oblast a v tabulce 3.2 je uvedeno prvkové 

složení. Barevně zvýrazněnou přítomnost prvků znázorňuje obrázek 3.3.4. 

 

Tabulka 3.2: Prvky a jejich koncentrace 
 

Prvek Hm. % 

Fe 56,7 

Al 37,4 

O 5,4 

Stopové prvky 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3.3.3: Oblast, na které byla 

provedena plošná analýza 

Obrázek 3.3.4: Barevně zvýrazněné prvky, zleva: Al, Fe, O 



 

 

55 

 

Obrázek 3.3.5 zachycuje prášek před a po oxidaci. Fotografie pořízená po oxidaci 

znázorňuje vzniklé oxidy na povrchu vzorku. 

 

Po zoxidování prášku následovala rentgenová difrakce za účelem získání fázové 

analýzy. Na povrchu vzorku se vyskytuje 49,3 % fáze FeAl2, 35,2 % fáze Fe2Al5 a 26,5 % 

fáze FeAl. Rentgenová difrakce nezaznamenala přítomnost oxidů, což bylo pravděpo-

dobně způsobeno velmi tenkou vrstvou oxidu. Na dokumentaci z elektronové mikrosko-

pie jsou však patrné změny povrchu v důsledku oxidace. To znamená, že k oxidaci došlo, 

ale pouze v malé míře. Výsledek difrakce je znázorněný na obrázku 3.3.6.  

 

 
 

Obrázek 3.3.6: Výsledek rentgenové difrakce vzorku FeAl I před katalýzou 

Poté byl prášek umístěn do vysokoteplotního katalytického reaktoru, kde se zkou-

mala jeho schopnost rozkládat metan. Výsledky katalýzy jsou uvedeny dohromady 

pro všechny zkoumané vzorky v kapitole 3.3.8. 

 
 

Obrázek 3.3.5: Snímky pořízené na elektronovém mikroskopu pomocí sekundárních 

elektronů. Vlevo před oxidací (zvětšení 500×), vpravo po oxidaci (zvětšení 10000×) 
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3.3.2 FeAl II 

 

Vzorek FeAl II se od prvního materiálu liší pouze obsahem prvků. Složení tohoto vzorku 

je 35 at. % Al a 65 at. % Fe. Stejně jako FeAl I byl tepelně zpracován při teplotě 750 °C 

po dobu 2 hodin. Po vychladnutí vzorku následovalo jeho rozlomení za účelem zhodno-

cení lomových ploch a povrchu pórů pomocí elektronové mikroskopie. Na rozdíl 

od vzorku s obsahem 40 at. % Al se zde vyskytuje vyšší podíl tvárného lomu. To je 

dáno pravděpodobně vyšším obsahem železa, co má za následek nárůst tvárnosti materi-

álu. Další změnou oproti vzorku FeAl I je mnohem menší počet pórů na povrchu lomu. 

Z obrázku 3.3.7, který zachycuje lomovou plochu pod stonásobným zvětšením vyplývá, 

že vzniklé póry budou pravděpodobně uzavřené.   

 

 
 

Obrázek 3.3.7: Snímek lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku FeAl II pořízený 

pomocí sekundárních elektronů, zvětšení 100× 

Dále byla na elektronovém mikroskopu provedena bodová analýza povrchu mate-

riálu. Měření bylo provedeno celkem pro 4 různé body a složení jednotlivých fází, 

které se na těchto místech vyskytují, je uvedeno v tabulce 3.3. Obrázek 3.3.8 znázorňuje 

povrch vzorku spolu s místy měření bodové analýzy. 
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Tabulka 3.3: Místa a jejich fázové složení 

 

  Prvek At. % 

Místo 1 
Fe 47,3 

Al 52,2 

Místo 2 

Fe 51,4 

Al 42,3 

O 6,3 

Místo 3 
Fe 54 

Al 46 

Místo 4 

Fe 91 

Al 6 

O 3 

 

Bodová analýza míst 2 a 4 zachycuje určité množství kyslíku. Kyslík se to-

tiž při tepelném zpracování navázal na hliník za vzniku oxidu Al2O3. Fáze, které se vy-

skytují na měřených místech, svým složením nejvíce odpovídají fázím FeAl a čistému 

železu. Při porovnání těchto výsledků s výsledky práce [58] zde vidíme určité odlišnosti. 

V práci [58] byly na povrchu vzorku objeveny ještě fáze FeAl2 a Fe2Al5. Absence těchto 

fází je dána pravděpodobně volbou místa pro měření bodové analýzy. Předpokládám, 

že při proměření větší oblasti povrchu by se zde tyto fáze vyskytovaly také. Mírné rozdíly 

v chemickém složení, kde fáze FeAl není přesně 50/50 jsou dány převážně geometrií 

a povrchem pórů. Na rozdíl od práce [58], kde bylo měření prováděno na výbrusech, bylo 

v této práci použito nevybroušených povrchů vzorků. 

Po prozkoumání lomové plochy a povrchu pórů následovalo rozemletí vzorku 

a oxidace prášku v komorové peci při teplotě 650 °C 

Po rozemletí vzorku byla ještě před oxidací na elektronovém mikroskopu prove-

dena plošná analýza jeho povrchu. Na obrázku 3.3.9 je zachycena zkoumaná oblast a v ta-

bulce 3.4 jsou uvedena složení jednotlivých prvků. Barevně zvýrazněnou přítomnost 

prvků znázorňuje obrázek 3.3.10. 

 

Tabulka 3.4: Prvky a jejich koncentrace 

 

Prvek Hm. % 

Fe 58,4 

Al 40,7 

Stopové prvky 0,9 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 3.3.8: Povrch vzorku a místa mě-

ření bodové analýzy 

Obrázek 3.3.9: Oblast, na které byla pro-

vedena plošná analýza 
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Obrázek 3.3.11 zachycuje prášek před a po oxidaci. Fotografie pořízená po oxi-

daci znázorňuje vzniklé oxidy na povrchu materiálu. 

 

Po zoxidování prášku následovala rentgenová difrakce za účelem získání fázové 

analýzy povrchu. Na povrchu materiálu se vyskytuje 49,3 % fáze FeAl2, 35,2 % fáze 

Fe2Al5 a 26,5 % fáze FeAl. Stejně jako u vzorku FeAl I nezaznamenala rentgenová dif-

rakce přítomnost oxidů, což bylo pravděpodobně znovu způsobeno velmi tenkou vrstvou 

oxidu. Z dokumentace provedené na elektronovém mikroskopu vyplývá vznik oxidů 

na povrchu. Lze tedy konstatovat, že k oxidaci došlo, ale pouze v malé míře. Výsledek 

difrakce je znázorněný na obrázku 3.3.12.  

 

Obrázek 3.3.10: Barevně zvýrazněné prvky: vlevo Al, vpravo Fe 

Obrázek 3.3.11: Snímky pořízené na elektronovém mikroskopu pomocí sekundár-

ních elektronů. Vlevo před oxidací (zvětšení 300×), vpravo po oxidaci (zvětšení 

4000×) 
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Obrázek 3.3.12: Výsledek rentgenové difrakce vzorku FeAl II před katalýzou 

3.3.3 FeNi 

 

Vzorek FeNi byl žíhán za teploty 750 °C po dobu 2 hodin. Stejně jako u ostatních vzorků 

následoval po jeho vychladnutí pokus o rozlomení za účelem zhodnocení lomových ploch 

a povrchu pórů pomocí elektronové mikroskopie. Obrázek 3.3.13 zachycuje třistanásobně 

zvětšený povrch materiálu. Vzorek se podařilo rozlomit až pákovými nůžkami.  Z ob-

rázku je patrná oblast střihu čelistí nůžek a velmi deformovaný tvárný lom.  Dále z ob-

rázku není téměř vůbec patrná pórovitost materiálu. Proto tento materiál pravděpodobně 

nebude ideální pro použití v katalyzátorech. 

 

 
 

Obrázek 3.3.13: Fotografie lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku FeNi pořízena 

pomocí sekundárních elektronů, zvětšení 300× 
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Po prozkoumání lomové plochy a pórovitosti materiálu byla na elektronovém mi-

kroskopu provedena plošná analýza povrchu vzorku. Z důvodu, že se na povrchu vzorku 

nevyskytovaly téměř žádné póry, musela být provedena analýza lomové plochy. Složení 

prvků, které se na této ploše vyskytovaly, je uvedeno v tabulce 3.5. Obrázek 3.3.14 zná-

zorňuje plochu na povrchu vzorku, kde bylo provedeno měření plošné analýzy. 

 

Tabulka 3.5: Složení prvků na ploše 

 

  
Prvek At. % 

Plocha 
Ni 89 

Fe 11 

 

 

 
 
 
 

Na povrchu materiálu se vyskytuje 89 at. % Ni a 11 at. % Fe. Toto složení se nej-

více podobá fázi FeNi3. Vzniklé rozdíly v procentuálním složení fází jsou jako u před-

chozích vzorků způsobeny nepravidelným povrchem lomové plochy. To, že se jedná nej-

spíše opravdu o fázi FeNi3, jsem si ověřil porovnáním mých výsledků s výsledky práce 

[57]. V práci [57] byly vzorky podrobeny měření až po vybroušení, ale přesto jsou vý-

sledky obou prací srovnatelné.  

Po prozkoumání lomové plochy a povrchu pórů následovalo rozdrcení vzorku 

a jeho následná oxidace v komorové peci při teplotě 650 °C. Vzorek se kvůli jeho hou-

ževnatosti nepodařilo rozemlít na prášek, takže byl pouze rozlámán pákovými nůžkami 

na malé kousky. Na obrázku 3.3.15 jsou znázorněny vzniklé oxidy na povrchu materiálu. 

 

 

Obrázek 3.3.14: Povrch vzorku s vyznačenou          

plochou měření 

Obrázek 3.3.15: Oxidy vzniklé na povrchu vzorku (zvětšení 5000×) 
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Po zoxidování prášku následovala rentgenová difrakce za účelem získání fázové 

analýzy povrchu. Došlo ke zjištění, že se na povrchu materiálu vyskytuje 84,7 % čistého 

niklu, 5,2 % oxidu Fe3O4 a 10,2 % oxidu NiO. Výsledek difrakce je znázorněný na ob-

rázku 3.3.16.  

 
 

Obrázek 3.3.16: Výsledek rentgenové difrakce vzorku FeNi před katalýzou 

Poté byl prášek umístěn do vysokoteplotního průtokového katalytického reaktoru, 

kde se zkoumala jeho schopnost rozkládat metan. Výsledky katalýzy jsou uvedeny spo-

lečně pro všechny zkoumané vzorky v kapitole 3.3.8. 

 

3.3.4 NiAl 
 

Tepelné zpracování za účelem vzniku pórů probíhalo u vzorku NiAl při teplotě 650 °C 

a trvalo 2 hodiny. Na rozlomené ploše vzorku byly pomocí elektronové mikroskopie hod-

noceny povrchy pórů a také identifikovány druhy lomů. Lom materiálu je téměř výhradně 

štěpný a prochází kolem pórů, které v materiálu vznikly po žíhání v elektrické peci. Lo-

mová plocha materiálu společně s viditelnými póry je vyfocena na obrázku 3.3.17. 
 

 
 

Obrázek 3.3.17: Fotografie lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku NiAl pořízena 

pomocí zpětně odražených elektronů, zvětšení 500× 
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Póry, které na povrchu materiálu vznikly, se zdají být otevřené. Pokud by se ote-

vřená porozita potvrdila, mohlo by to znamenat velkou výhodu při použití tohoto materi-

álu v katalytických reakcích. Po zhodnocení povrchu lomové plochy byla na elektrono-

vém mikroskopu provedena bodová i plošná analýza povrchu pórů. Výsledky analýz jsou 

uvedeny v tabulce 3.6. Obrázek 3.3.18 znázorňuje povrch pórů spolu s místy měření bo-

dové a plošné analýzy. 

 

Tabulka 3.6: Fáze a jejich složení 

 

  Prvek At. % 

Plocha 

Al 45,5 

Ni 18 

O 30,5 

C 6 

Místo 1 

Al 34,8 

Ni 56,1 

O 9,1 

Místo 2 

Al 21,4 

Ni 64,8 

O 13,8 

Místo 3 

Al 33,1 

Ni 18,9 

O 37,9 

C 10,1 

Místo 4 

Ni 13,3 

Al 48,3 

O 38,4 

 

Z tabulky je patrné, že se na povrchu vzorku kromě niklu a hliníku objevuje 

také uhlík a kyslík. Uhlík se na povrch materiálu dostal pravděpodobně při tepelném zpra-

cování z nečistot v indukční peci. Kyslík tvoří na povrchu vzorku s hliníkem oxid Al2O3. 

Podle složení jednotlivých měřených bodů a měřené plochy jsem došel k závěru, 

že se na povrchu vzorku objevují fáze Al3Ni a Al3Ni2. Dále se zde na určitých místech 

vyskytuje pravděpodobně také čistý nikl, u kterého nestihla proběhnout difúze s hliníkem. 

Z fázového diagramu Ni-Al (obrázek 2.8.1) je patrné, že by se v materiálu při tomto fá-

zovém složení a teplotě 650 °C měly opravdu vyskytovat fáze Al3Ni a Al3Ni2. Mírné od-

chylky v chemickém složení fází jsou dány jednak vzniklými oxidy na povrchu a také ne-

rovnostmi povrchu lomové plochy a pórů. 

Po prozkoumání lomové plochy a povrchu pórů následovalo rozemletí vzorku 

a dvouhodinová oxidace prášku v komorové peci při teplotě 650 °C.  

Před oxidací byla na prášku pomocí elektronového mikroskopu provedena plošná 

analýza povrchu. Zkoumanou oblast zachycuje obrázek 3.3.19 a v tabulce 3.7 jsou uve-

dena složení jednotlivých prvků. Obrázek 3.3.20 znázorňuje barevně zvýrazněnou pří-

tomnost prvků. 

 

Obrázek 3.3.18: Povrch pórů a místa měření 

bodové a plošné analýzy 
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Tabulka 3.7: Prvky a jejich koncentrace 
 

Prvek Hm. % 

Ni 43,3 

Al 49,5 

O 5,7 

Stopové prvky 1,5 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3.21 zachycuje prášek před oxidací a po oxidaci. Na fotografii vzniklé 

po oxidaci jsou patrné vzniklé oxidy na povrchu zrnek prášku.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Po oxidaci prášku následovala rentgenová difrakce za účelem získání fázové ana-

lýzy. Na povrchu vzorku se vyskytuje 56,6 % fáze Al3Ni a 43,4 % fáze Al3Ni2. Výsledky 

rentgenové difrakce potvrzují, že se na povrchu vyskytují stejné fáze, které byly určeny 

pomocí plošné a bodové analýzy na elektronovém mikroskopu. Rentgenová difrakce 

opět nedokázala rozpoznat přítomnost oxidů, což je dáno vznikem pouze velmi tenké 

zoxidované vrstvy na povrchu. Její výsledek je znázorněn na obrázku 3.3.22. Vznik oxidů 

na povrchu materiálu však znázorňuje snímek na obrázku 3.3.21 pořízený pomocí elek-

tronové mikroskopie. Oxidace materiálu tedy proběhla, ale pouze v malé míře.  

Obrázek 3.3.21: Snímky pořízené na elektronovém mikroskopu pomocí sekundárních 

elektronů. Vlevo před oxidací (zvětšení 500×), vpravo po oxidaci (zvětšení 5000×). 

Obrázek 3.3.19: Oblast, na které byla 

provedena plošná analýza 

Obrázek 3.3.20: Barevně zvýrazněné prvky, zleva: Al, Ni, O 
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Obrázek 3.3.22: Výsledek rentgenové difrakce vzorku NiAl před katalýzou 

Poté byl prášek umístěn do vysokoteplotního katalytického reaktoru, kde se zkou-

mala jeho schopnost rozkládat metan. Výsledky katalýzy jsou uvedeny dohromady 

pro všechny zkoumané vzorky v kapitole 3.3.8. 

 

3.3.5 TiAl 

 

Vzorek pořízený z materiálu TiAl byl stejně jako vzorek NiAl žíhaný na teplotě 650 °C 

s výdrží dlouhou 2 hodiny. Složení vzorku bylo 80 at. % Ti a 20 at. % Al. Po úplném vy-

chladnutí byl vzorek rozlomen pomocí kombinačních kleští. Tím byla pořízena lomová 

plocha, která byla soplu s povrchy vzniklých pórů zhodnocena na elektronovém mikro-

skopu. Na povrchu materiálu, jak vyplývá z obrázku 3.3.23, se vyskytuje výrazná poro-

zita s převážně štěpným lomem. Lomová plocha prochází kolem vzniklých pórů, kterých 

je na povrchu vzorku poměrně velké množství. Póry mají rozmanité tvary a okupují téměř 

celou lomovou plochu. Pórovitost se zdá být otevřená, což by mohlo přispívat ke zlep-

šení katalytických vlastností.  
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Obrázek 3.3.23: Fotografie lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku TiAl pořízena 

pomocí sekundárních elektronů, zvětšení 100× 

Dále byla pomocí elektronového mikroskopu provedena bodová analýza povrchu 

materiálu. Měření bylo provedeno celkem pro 4 různé body a složení jednotlivých fází, 

které se na těchto místech objevují, je uvedeno v tabulce 3.8. Obrázek 3.3.24 znázorňuje 

povrch vzorku spolu s místy měření bodové analýzy. 

 

Tabulka 3.8: Místa a jejich fázové složení 

 

  Prvek At. % 

Místo 1 
Al 49,8 

Ti 50,2 

Místo 2 
Al 45,5 

Ti 54,5 

Místo 3 

Al 15,6 

Ti 65,5 

O 18,9 

Místo 4 
Al 12 

Ti 88 

 

Bodová analýza místa 3 zachycuje určité množství kyslíku. Kyslík se v tomto pří-

padě navázal při tepelném zpracování na hliník a vznikl oxid hlinitý Al2O3. Fáze vysky-

tující se na měřených místech svým složením nejvíce odpovídají fázím TiAl, Ti3Al 

a na některých místech se objevuje také čistý titan. Porovnáním výsledků s fázovým dia-

gramem Ti-Al (na obrázku 2.9.1) lze dojít k závěru, že by se na povrchu materiálu 

Obrázek 3.3.24: Povrch vzorku a místa 

měření bodové analýzy 
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tyto fáze měly opravdu vyskytovat. Mírné rozdíly v chemickém složení jsou dány stějně 

jako u předchozích vzorků nerovnostmi pozorovaného povrchu.  

Po prozkoumání lomové plochy a povrchu pórů následovalo rozemletí vzorku 

a na elektronovém mikroskopu byla provedena plošná analýza povrchu. Na obrázku 

3.3.25 je zachycena zkoumaná oblast a v tabulce 3.9 jsou uvedena složení jednotlivých 

prvků. Barevně zvýrazněné prvky znázorňuje obrázek 3.3.26. 

 

Tabulka 3.9: Prvky a jejich koncentrace 
 

Prvek Hm. % 

Fe 45,1 

Al 29,2 

O 24,1 

Stopové prvky 1,6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně byl prášek zoxidován v komorové peci při teplotě 650 °C a oxidace pro-

bíhala 2 hodiny. Obrázek 3.3.27 zachycuje prášek před a po oxidaci. Fotografie pořízená 

po oxidaci znázorňuje vzniklé oxidy na povrchu materiálu. 

 

Obrázek 3.3.25: Oblast, na které byla 

provedena plošná analýza 

Obrázek 3.3.26: Barevně zvýrazněné prvky, zleva: Ti, Al, O 

Obrázek 3.3.27: Snímky pořízené na elektronovém mikroskopu pomocí sekundár-

ních elektronů. Vlevo před oxidací (zvětšení 200×), vpravo po oxidaci (zvětšení 

5000×) 
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Po oxidaci rozemletého vzorku následovala rentgenová difrakce za účelem získání 

fázové analýzy povrchu prášku. Na povrchu vzorku se vyskytuje 31,2 % fáze AlTi3, 

68,7 % fáze Al3Ti a zanedbatelné procento čistého titanu. Výsledky rentgenové difrakce 

potvrzují, že se na povrchu vyskytují stejné fáze, které byly určeny pomocí bodové ana-

lýzy na elektronovém mikroskopu. K těmto fázím se ještě přidala fáze Al3Ti, kterou elek-

tronový mikroskop nezachytil. To bylo pravděpodobně způsobeno výběrem místa mě-

ření, kde se zrovna tato fáze nevyskytovala. Pomocí rentgenové difrakce se nepodařilo 

zachytit přítomnost oxidů, což bylo stejně jako v minulých případech způsobeno pravdě-

podobně vznikem pouze velmi tenké zoxidované vrstvy. Vznik oxidů na povrchu mate-

riálu je ale zdokumentován pomocí elektronové mikroskopie, tudíž lze konstatovat, 

že oxidace materiálu v menší míře proběhla. Výsledky rentgenové difrakce jsou znázor-

něny na obrázku 3.3.28.  

 
 

Obrázek 3.3.28: Výsledek rentgenové difrakce vzorku TiAl před katalýzou 

Poté byl prášek umístěn do vysokoteplotního průtokového katalytického reaktoru, 

kde byl vystavován katalytické reakci. Výsledky katalýzy jsou uvedeny společně pro 

všechny zkoumané vzorky v kapitole 3.3.8. 

 

3.3.6 FeCu 

 

Na vzorku FeCu bylo tepelné zpracování v elektrické odporové peci provedeno při teplotě 

900 °C po dobu 2 hodin. U tohoto materiálu byla volena vyšší teplota než u předchozích 

vzorků s ohledem na vyšší teploty tavení železa i mědi. Po tepelném zpracování a úplném 

vychladnutí byl vzorek rozlomen a podroben analýze na elektronovém mikroskopu. Hod-

notily se jak povrchy pórů, tak i povrch lomové plochy. Z obrázku 3.3.29 vyplývá, 

že se na lomové ploše vyskytuje převážně tvárný lom. U tvárného lomu materiál kladl 

odpor proti přetvoření, a proto je jeho povrch nepravidelný, tvořený výstupky. 
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Obrázek 3.3.29: Snímek lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku FeCu pořízený 

pomocí sekundárních elektronů, zvětšení 100×  

Na povrchu vzorku se vytvořila poměrně rozsáhlá porozita. Póry byly svou veli-

kostí mnohem menší než u ostatních vzorků, dosahovaly rozměru okolo 10 μm. Pórovi-

tost se zdá být uzavřená a pravděpodobně zasahuje pouze do určité hloubky pod povr-

chem. Bodovou analýzou pomocí elektronového mikroskopu bylo zkoumáno, jaké fáze 

se vyskytují na povrchu pórů. Měření bylo provedeno celkem na 4 místech a jeho vý-

sledky jsou uvedeny v tabulce 3.10. Povrch pórů spolu s místy měření znázorňuje obrázek 

3.3.30. 

 

Tabulka 3.10: Místa a jejich fázové složení 

 

  Prvek At. % 

Místo 1 
Fe 1,5 

Cu 98,5 

Místo 2 

Fe 3,4 

Cu 92,8 

O 3,8 

Místo 3 
Fe 4 

Cu 96 

Místo 4 
Fe 3 

Cu 95 

 O 2 

 
 
 

Obrázek 3.3.30: Povrch pórů a místa měření 

bodové analýzy 
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Kyslík přítomný na povrchu vzorku značí oxidy vzniklé při tepelném zpracování. 

Mezi tyto oxidy patří FeO, Fe3O4 a také CuO.  Z tabulky 4.10 vyplývá, že povrch vzorku 

je tvořen téměř převážně čistou mědí. To je dáno malým obsahem železa ve vzorku 

(10 at. %). Při pohledu na fázový diagram Fe-Cu, který je na obrázku 2.5.1, lze dojít k zá-

věru, že se zde při tomto chemickém složení vyskytuje opravdu pouze čistá měď. V práci 

[57], ve které probíhalo zkoumání povrchu na vybroušených materiálech, bylo dosaženo 

téměř identických výsledků. Rozdíly ve výsledcích jsou dány tím, že v mé práci nebyla 

měřená plocha broušena, ale byla ponechána v neupraveném stavu. Povrch vzorku byl 

tudíž nepravidelný, což mohlo ovlivnit výsledky měření. 

Jakmile byla zhodnocena lomová plocha a povrch pórů následovalo nalámání 

vzorku na malé kusy o velikosti 1-5 mm. Vzhledem k vysoké míře houževnatosti vzorku 

se nepovedlo vytvořit jemný prášek. Poté byl nalámaný materiál vystaven oxidaci v peci 

se vzduchovou atmosférou při teplotě 650 °C, která trvala 2 hodiny. Oxidy vzniklé na po-

vrchu materiálu zachycuje obrázek 3.3.31.  

 

 
 

Poté, co byl prášek zoxidován, následovala rentgenová difrakce jeho povrchu 

za účelem získání fázové analýzy. Na povrchu vzorku se vyskytuje 7,4 % čisté mědi, 

3,4 % oxidu železnato-železnatého Fe3O4, 34,9 % oxidu železnatého FeO a 54,3 % oxidu 

měďnatého CuO. Z těchto výsledků, které jsou vykresleny na obrázku 3.3.32, je patrné, 

že zoxidoval téměř celý povrch materiálu. To by mohlo být velkou výhodou pro následu-

jící katalytický experiment.  

 

Obrázek 3.3.31: Vzniklé oxidy na povrchu materiálu (zvětšení 4000×) 
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Obrázek 3.3.32: Výsledek rentgenové difrakce vzorku FeCu před katalýzou 

3.3.7 NiTi 

 

Poslední vzorek byl vytvořen z materiálu NiTi. Tepelné zpracování za účelem vzniku 

pórů u něj proběhlo při teplotě 1000 °C a trvalo 2 hodiny. Takto vysoká teplota žíhání 

byla volena na základě značně vysokých teplot tavení niklu i titanu. Na rozlomeném 

vzorku byly pomocí elektronové mikroskopie hodnoceny povrchy pórů a také identifiko-

vány druhy lomů. Lomová plocha obsahuje velký podíl pórů, povrch je nepravidelný a je 

tvořen výstupkami a prohlubněmi. Jednotlivé částice jsou porušeny lomem s výrazným 

mikroreliéfem. Nelze jednoznačně určit, zda se jedná o tvárný nebo štěpný lom. Na ob-

rázku 3.3.33 je viditelný povrch lomu materiálu společně s vzniklými póry. 
 

 
  

Obrázek 3.3.33: Fotografie lomové plochy tepelně zpracovaného vzorku NiAl pořízena 

pomocí zpětně odražených elektronů, zvětšení 500× 
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U pórů, které na povrchu materiálu vznikly, je poměrně těžké rozhodnout, o jakou 

pórovitost se jedná. Zdá se, že póry vyskytující se přímo na lomové ploše jsou uzavřené, 

zatímco póry uvnitř materiálu jsou otevřené. Po zhodnocení povrchu lomové plochy byla 

na elektronovém mikroskopu provedena plošná analýza povrchu pórů. Výsledky analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 3.11. Obrázek 3.3.34 znázorňuje povrch pórů spolu s místy mě-

ření plošné analýzy. 

 

Tabulka 3.11: Měřené plochy s fázovým složením 

 

  Prvek At. % 

Plocha 1 
Ti 92 

Ni 8 

Plocha 2 

Ti 84,3 

Ni 6,2 

O 9,5 

Plocha 3 
Ti 92,4 

Ni 7,6 

Plocha 4 
Ti 90,8 

Ni 9,2 

 
 
 

Z tabulky je patrné, že se na druhé měřené ploše kromě niklu a titanu objevuje 

také kyslík. Ten tvoří na povrchu vzorku s titanem oxid titaničitý TiO2. Podle složení 

jednotlivých měřených ploch lze dojít k závěru, že se na povrchu vzorku objevuje fáze 

Ti2Ni a z větší části také čistý titan. Výsledky byly za účelem ověření správnosti porov-

nány s prací [59], u které bylo měření prováděno na výbrusech vzorku NiTi. Porovnáním 

výsledků lze prokázat, že se fáze na povrchu vzorku shodují. Odchylky ve složení jednot-

livých fází jsou dány tím, že tato práce byla měřena na nezpracovaných vzorcích a lomová 

plocha tedy nebyla zarovnaná. Výstupky a prohlubně na povrchu materiálu měly za ná-

sledek určitou chybu při provádění plošné analýzy. Ne všechny vyslané signály elektro-

novým mikroskopem byly vráceny zpět, ale z nerovností se odrazily mimo.  

Po vyhodnocení lomové plochy a povrchu pórů mělo následovat rozemletí vzorku 

na prášek. Vzhledem k jeho velké houževnatosti se však nepodařilo získat prášek, 

ale pouze malé kusy o velikosti jednotek milimetrů, které vznikly rozlámáním pákovými 

nůžkami. Po nalámání proběhla oxidace v komorové peci při teplotě 650 °C. Obrázek 

3.3.35 znázorňuje oxidy vzniklé na povrchu materiálu. 

 

Obrázek 3.3.34: Povrch pórů a místa měření 

bodové a plošné analýzy 
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Po oxidaci prášku následovala rentgenová difrakce za účelem získání fázové ana-

lýzy. Na povrchu vzorku se vyskytuje 13,7 % fáze NiTi, 69 % oxidu titaničitého TiO2 

a 17,2 % čistého titanu. Výsledky rentgenové difrakce potvrdily úspěch oxidace, pro-

tože vzniklý oxid tvoří téměř dvě třetiny povrchu. Tyto výsledky jsou znázorněny na ob-

rázku 3.3.36. 

 
Obrázek 3.3.36: Výsledek rentgenové difrakce vzorku NiTi před katalýzou 

Poté byl prášek umístěn do vysokoteplotního katalytického reaktoru, kde se zkou-

mala jeho schopnost rozkládat plyny. Výsledky katalýzy jsou uvedeny dohromady 

pro všechny zkoumané vzorky v kapitole 3.3.8. 

 

Obrázek 3.3.35: Oxidy vzniklé na povrchu vzorku (zvětšení 10000×) 
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3.3.8 Výsledky katalýzy 

 

Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovými pěnami je uveden na obr. 

3.3.37 až 3.3.41. Na obrázku 3.3.42 je pro srovnání uveden průběh oxidace metanu kys-

líkem katalyzované La-Ca-Co-O perovskitem.  

Křivky na  obr. 3.3.37 až 3.3.41 znázorňují složení plynné fáze (koncentrace 

CH4,O2, H2O, H2, CO a CO2 vyjádřené ionizačním proudem z detektoru hmotnostního 

spektrometru) v závislosti na teplotě reaktoru. Oxidace metanu katalyzované kovovými 

pěnami byla prudce zahájena při teplotě kolem 800 °C. Počáteční oxidační teplota závi-

sela na složení kovové pěny v tomto pořadí: TiAl = NiAl = NiTi (820 °C) > NiFe (800 °C) 

> FeAl (780 °C). Ve všech případech vznikly především dva reakční produkty CO2 

a H2O se stopami CO což ukazuje na totální oxidaci metanu. Porovnáním testovaných 

pěn je vidět, že nejnižší počáteční oxidační teplotu (nejvyšší katalytickou aktivitu) inici-

ovaly pěny obsahující Fe. Literární data většinou uvádějí jako aktivnější katalyzátory ob-

sahující Ni. Rozdíl mezi pěnami obsahujícími Fe a Ni však není velký a může být způso-

ben i rozdílnou pórovitostí pěn. Pro srovnání je na obrázku 3.3.42 uveden test                    

La-Ca-Co-O perovskitového katalyzátoru, který patří mezi velmi aktivní katalyzátory 

na bázi Co. Oxidace metanu byla zahájena při počáteční oxidační teplotě 590 °C, což je 

o 200 °C nižší hodnota než u kovových pěn. Nicméně lze předpokládat, že hlubokou oxi-

dací kovových pěn, která povede k silným povrchovým oxidovým vrstvám s následnou 

řízenou redukcí, by se mohla aktivita kovových pěn zvýšit. Ke zvýšení aktivity by nepo-

chybně přispěla i řízená pórovitost pěn a modifikace jejich složení. [56] 

 
 

 
 

Obrázek 3.3.37: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovou pěnou TiAl 
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Obrázek 3.3.38: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovou pěnou FeAl I 

 

 

 

Obrázek 3.3.39: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovou pěnou NiAl 
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Obrázek 3.3.40: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovou pěnou NiFe 

 

 

 
 

Obrázek 3.3.41: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované kovovou pěnou NiTi 
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Obrázek 3.3.42: Průběh oxidace metanu kyslíkem katalyzované perovskitem  

La-Ca-Co-O 
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4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 
 

Při tepelném zpracování depozitů došlo obecně ke vzniku porézní struktury, přičemž 

nejporéznější vzorky jsou FeAl I a TiAl. U těchto materiálů je dokonce předpoklad ote-

vřené porozity, což by mohlo mít kladný efekt na prováděný katalytický experiment. 

Ve zbylých případech se na površích vzorků vyskytují převážně uzavřené póry a některé 

z nich jsou dokonce velmi málo porézní (FeNi, FeCu). Na obrázku 4.1 je vidět zřetelný 

rozdíl mezi velmi porézním a málo porézním materiálem.  

 

Právě kvůli tepelnému zpracování vznikly v některých materiálech masivní inter-

metalické fáze, které jsou křehké. Proto při jejich rozlomení došlo ke vzniku štěpného 

lomu. U ostatních materiálů došlo ke vzniku houževnatých intermetalických fází, 

nebo kvůli nedostatečné difúzi22 intermetalické fáze téměř nevznikly. To je důvod, 

proč u těchto materiálů nastal tvárný lom. Obrázek 4.2 znázorňuje rozdíl mezi štěpným 

a tvárným lomem. 

                                                 
22 nedostatečná difúze byla pravděpodobně způsobena špatně zvolenou teplotou tepelného zpracování nebo 

krátkou dobou výdrže na této teplotě 

Obrázek 4.1: Fotografie pořízená na elektronovém mikroskopu pomocí zpětně odra-

žených elektronů, zvětšení 200×. Vlevo málo porézní vzorek FeCu, vpravo velmi po-

rézní vzorek FeAl I 

Obrázek 4.2: Fotografie pořízená na elektronovém mikroskopu pomocí zpětně odraže-

ných elektronů, zvětšení 500×. Vlevo štěpný lom vzorku TiAl, vpravo tvárný lom 

vzorku FeCu 
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Při oxidaci vzorků23 v komorové peci se vzduchovou atmosférou došlo ke dvěma 

rozdílným výsledkům. U jedné části vzorků se vyskytuje pouze malý podíl oxidů, které 

tvoří souvislou vrstvu. Není u nich vidět žádná razantní změna morfologie a oxidy tvoří 

na povrchu materiálu ledvinovité útvary, drobné krystalky nebo malé výstupky. Ostatní 

vzorečky oxidovaly výrazněji a rentgenová difrakce na jejich povrchu objevila větší podíl 

oxidů. Tyto oxidy mají rozmanitější tvary24 a maximální podíl oxidů na povrchu je 

u vzorku FeCu, kde oxidy tvoří téměř 93% povrchu materiálu. Zbytek povrchu je tvořen 

čistou mědí. Rozdíl mezi méně a více zoxidovaným materiálem je uveden na obrázku 4.3. 

 

 

Oxidace metanu katalyzované kovovými pěnami byla u všech zkoumaných mate-

riálů prudce zahájena kolem teploty 800 °C. Nejnižší počáteční teplota oxidace je zazna-

menána u vzorku FeAl I a činí 780 °C. Tento vzorek zároveň patří do skupiny materiálů, 

u kterých došlo ke vzniku největší porozity. To by mohl být jeden z důvodů, proč se po-

dařilo oxidační teplotu u tohoto materiálu srazit na nejnižší hodnotu. Zároveň se však 

vzorek FeAl I řadí k materiálům, u kterých nedošlo k výrazné oxidaci povrchu. Proto 

lze předpokládat, že pokud by se podařilo vytvořit na povrchu materiálu výraznější vrstvu 

oxidů, podařilo by se u něj srazit počáteční teplotu oxidace metanu na ještě nižší hodnotu.  

Ve srovnání s perovskitovým katalyzátorem La-Ca-Co-O, který patří mezi velmi 

aktivní katalyzátory na bázi Co, je počáteční teplota oxidace kovových pěn vyšší přibližně 

o 200 °C. Aktivita pěn by se však mohla zvýšit řízenou pórovitostí pěn, čímž by bylo 

dosaženo většího povrchu materiálu. Jelikož se jedná o pevné a vysokoteplotní materiály, 

mohly by kovové pěny najít využití v kombinaci s peroskvitem. Ten má sice výborné 

katalytické vlastnosti, ale je velmi křehký. Proto by se dalo kovových pěn využít napří-

klad jako základ substrátu pro nanesení vrstvy peroskvitu, který by však byl sám o sobě 

aktivní. 

 

 

 

 

                                                 
23 vzorky byly před oxidací rozdrceny na více či méně jemné prášky 
24 oxidy mají jehlicovitý až vlasovitý tvar 

Obrázek 4.3: Fotografie pořízená na elektronovém mikroskopu pomocí zpětně odraže-

ných elektronů. Vlevo jemná vrstva oxidů u vzorku FeAl I, zvětšení 5000×. Vpravo 

silně zoxidovaný materiál FeCu, zvětšení 3500× 
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5 ZÁVĚR 
 

Předkládaná práce hodnotí možnost použití kovových pěn pro oxidaci metanu pomocí 

technik elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce a katalytického reaktoru. Byly tes-

továny materiály FeAl, FeCu, FeNi, NiTi, NiAl a TiAl, které vznikly z binárních směsí 

prášků pomocí metody Cold spray.  

Vzorky byly podrobeny tepelnému zpracování za vzniku intermetalických fází. 

Takto vzniklé porézní produkty se oxidovaly v komorové peci se vzduchovou atmosférou 

a v takovémto stavu byla měřena jejich katalytická aktivita. K hodnocení povrchu pórů 

byla použita elektronová mikroskopie, která prokázala, že došlo ke vzniku intermetalic-

kých fází odpovídajících fázovým diagramům. Katalytická aktivita byla prokázána 

u všech zkoumaných materiálů, přičemž nejvyšší efekt snížení počáteční teploty oxidace 

metanu proběhl u materiálu FeAl I. U tohoto vzorku došlo ke snížení teploty oxidace 

na 780 °C, zatímco u ostatních materiálů se počáteční teplota prohybovala v rozmezí 

800 – 820 °C. Je tedy možné konstatovat, že jsou materiály katalyticky aktivní, 

ale ve srovnání s peroskvitem25 je jejich katalytická aktivita stále nedostatečná.  

Ke zvýšení katalytické aktivity kovových pěn by mohlo být využito hluboké oxi-

dace s následnou řízenou redukcí, což by vedlo k silným povrchovým oxidovým vrstvám. 

Ke zvýšení aktivity by nepochybně přispěla i řízená pórovitost pěn a modifikace jejich 

složení. Lepších výsledků oxidace materiálů na bázi hliníku by mohlo být dosaženo také 

použitím anodizace26. 

                                                                                                                                  

 
 

                                                 
25 aktivní katalyzátor La-Ca-Co-O na bázi Co 
26 elektrolytická oxidace hliníku 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

FCC  kubická plošně středěná mřížka 

BCC  kubická prostorově středěná mřížka 

HCP  hexagonální těsně uspořádaná mřížka 

at. %  atomová procenta 

hm. %  hmotnostní procenta 

Tm  teplota tavení 

SEM  skenovací elektronová mikroskopie 

SE  sekundární elektrony 

BSE  zpětně odražené elektrony 

  


