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NIKL A JEHO SLITINY

 Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi 
dobrou korozní odolností.

 Podle pevnosti by pat řil spíš do skupiny 
střední (400 – 450 MPa), tvá řením za studena 
lze však jeho pevnost zvýšit 2 až 2,5krát. 

 Teplota tání niklu je 1453°C, m ěrná hmotnost    
8,9 .103 kgm -3.

 významnou vlastností Ni je vysoká vrubová 
houževnatost i p ři nízkých teplotách
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Použití niklu

 Hlavní oblasti použití Ni – asi 60 % Ni se spot řebuje 
jako p řísada do slitinových ocelí, kde zvyšuje 
zejména vrubovou houževnatost p ři nízkých 
teplotách, 

 v elektrotechnice se Ni využívá pro regula ční odpory 
či  odporové teplom ěry, 

 jako konstruk ční materiál se používá pro ventilová 
sedla či sou části parních armatur, 

 asi 25% spot řeby p ředstavují vlastní Ni slitiny (slitiny 
se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a slitiny 
žárovzdorné a žáropevné) 
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Slitiny niklu - konstrukční

• Monely – slitiny Ni-Cu mají vysokou pevnost, 
odolnost proti korozi. Obsahují 29 až 32 %Cu, 
případně další prvky (Si, Mn, Fe, Al). S 
přísadou Al jsou vytvrditelné a dosahují 
pevnosti až 

1400 MPa.

• Monely se používají pro zařízení 
potravinářského, farmaceutického a 
chemického průmyslu, součásti čerpadel a 
lopatky turbín.
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Slitiny niklu - konstrukční

• Slitiny Ni-Be : obsah Be do 2 %, po vytvrzení 
až 1800 MPa při dobré houževnatosti. Do 
500°C na membrány, pružiny a trysky.

• Slitiny Ni-Mn : možná přísada Si a Cr, výborná  
odolnost proti korozi i za vyšších teplot v 
prostředí sirných sloučenin – pro elektrody 
zapalovacích svíček

• Slitiny Ni-Mo : pro odlitky v prostředí HCl a 
chloridů

Be- beryllium
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• V praxi jsou používané např. slitiny typu 
NIMONIC (Ni, 10-20%Cr, 15-20%Co, s 
přídavkem Mo, AL, Ti, příp.B,Zr), 
provozní teploty bývají 660 - 870°C při 
napětí 300 MPa. Slitiny s vyšším 
obsahem Mo mají vyšší odolnost.

• Slitiny podobné jako nimonic ale bez 
kobaltu jsou slitiny typu INCONEL, které 
však snesou nižší zatížení.

• Další obchodní označení slitin je 
např.Hastelloy. Tyto slitiny mají také 
výbornou odolnost proti  korozi.







Svařování niklu a slitin niklu

Nikl je velmi dobře svařitelný, avšak jeho svařitelnost je závislá na jehočistotě,
jmenovitě na obsahu síry. Při vyšším obsahu síry (více než 0,01hm.%S) je nebezpečí
vzniku nízkotavitelného eutektika(Ni-NiS) s teplotou tání 644oC ve formě velmi tenké
vrstvy (filmu) a to především pohranicích zrn, kdy při svařování může dojít k jeho
natavení a ke vzniku trhlin za horka.

Nikl a jeho slitiny se svařují bez předehřevu metodami141 - TIG a 131 - MIG
s ochrannou svaru a kořene argonem (99,9obj.%).Rovněž lze svařovat všemi
moderními způsoby svařování přídavnými materiály shodného složení se základním
materiálem. Pro svařování niklu a jeho slitin je potřebné vypracovat WPS nejlépe podle
ČSN EN 15614.





ČSN EN ISO 9606-4

Zkoušky svářečů – Tavné svařování –

Část 4: Nikl a slitiny niklu

ČSN EN ISO 15614-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových 
materiálů –
Zkouška postupu svařování –Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a
obloukové svařování niklu a slitin niklu

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu
a jejich slitin zhotovené tavným svařováním
(kromě elektronového a laserového svařování) -
Určování stupňů kvality

ČSN
EN ISO 5817



TITAN - Fyzikální vlastnosti

• Hustota: 4,506 g/cm3

• Teplota tání: 1668 °C

• Tepelné roztažení: 8.41  10-6 1/K
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Porovnání vlastnosti konstrukčních 

materiálů

Material Hustota ρ 
[kg.m -3]

Teplota tání t t
[°C]

Pevnost v 
čistém stavu 

Rm [MPa]

Maximální 
zpevn ění 

[MPa]

Titan 4530 1668 400 900

Hlinik 2698 660 70 200

Ocel 7874 1535 250 (Fe) 2000

PA 6 1400 180 60 1100 

(PA + vlákna

skleněně) 
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Konstrukce ze slitin titanu pracuji v rozsahu teplot od -240 st.C do +500 st.C, přičemž
úspora hmotnosti ve srovnání s oceli činí 40 %.



Použití titanu

• letecký průmysl
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Použití titanu

• chemický průmysl (pro výrobu nebo 

pouhou vystýlku chemických reaktorů)
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Spojování různorodých materiálů

http://costcalculator.esab.com/Schaeffler/Analysis.aspx

• Schaefflerův diagram Pro určení výslední struktury korozivzdorných ocelí se 

využívá tzv. Schaefflerova diagramu, který určí složení na základě chromového a niklového ekvivalentu 

(chrom představuje feritotvorný prvek, nikl austenitotvorný). 


