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Seznam použitých zkratek a symbolů 

B2 – Uspořádáný tuhý roztok Ti 

BSE – Zpětně odražené elektrony 

CR – Odolnost vůči creepu 

D019 – Hexagonální mřížka Ti3Al 

DS – Směrová krystalizace 

DTA – Diferenční termická analýza 

EDS – Energiově disperzní analýza 

FL – Plně lamelární 

GL – Teplotní gradient na fázovém rozhraní 

HIP – Izostatické lisování za tepla 

HT – Tepelné zpracování 

HV0,1 – Mikrotvrdost dle Vickerse při zatížení 100 g 

HV10 – Tvrdost dle Vickerse při zatížení 10 kg 

ISM – Indukční tavení ve studeném kelímku 

KIC – Lomová houževnatost  

Ky – Koeficient zpevnění 

L – Lamelární oblast 

L – Délka 

L10 – Tetragonální mřížka TiAl 

MZ – Kašovitá zóna 

NG – Téměř jen gamma typ mikrostruktury 

NL – Téměř lamelární typ mikrostruktury 

NM – Nepřetavená část vzorku 

OM – Optická mikroskopie 

PAM – Plasmové tavení 

PDAS – Vzdálenost mezi primárními rameny dendritů 

PST – Polysynteticky dvojčatné krystaly  

PT – Pokojová teplota 

QDS – Směrová krystalizace se zakalením fázového rozhraní 

QL – Zakalená tavenina 

Rm – Mez pevnosti 

Rp0,2 – Smluvní mez kluzu 
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SE – Sekundární elektrony 

SDAS – Vzdálenost mezi sekundárními rameny dendritů 

T – Teplota 

Tbd – Teplota přechodu z křehkého do houževnatého stavu 

TiAl3 (HT) – Vysokoteplotní fáze TiAl3 

TiAl3 (LT) – Nízkoteplotní fáze TiAl3 

V – Rychlost posuvu 

VAR – Obloukové tavení ve vakuu 

VIM – Indukční tavení ve vakuu 

at. % – Atomová procenta 

d – Velikost zrna 

hm. % – Hmotnostní procenta 

obj. % – Objemová procenta 

ppm – Miliontina celku 

v – Rychlost chlazení 

 – Tuhý roztok Ti pod 882 C 

2 – Intermetalická fáze Ti3Al 

 – Tuhý roztok Ti nad 882 C 

 – Intermetalická fáze TiAl 

m – Intermetalická fáze TiAl, vzniklá masivní transformací 

εRm –  Plastická deformace do Rm 

 – Mezilamelární vzdálenost 

2 – Vzdálenost mezi sekundárními rameny dendritů 

σo – Materiálová konstanta 

σy – Mez kluzu 

έ – Rychlost creepu 

έmin – Minimální hodnota rychlosti creepu 
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1. Úvod 

Trvalý zájem o snížení hmotnosti a zvýšení efektivity motorů v automobilovém, 

leteckém a energetickém průmyslu vyvolává vysokou potřebu vývoje nových lehkých 

materiálů, které odolávají teplotám okolo 800 – 900 C při zachování přijatelných 

mechanických vlastností [1, 2]. A právě intermetalické slitiny na bázi TiAl patří k velice 

perspektivním materiálům pro tato odvětví průmyslu. Slitiny na bázi γ-TiAl jsou totiž 

unikátním typem materiálu, vyznačujícím se nízkou hustotou (3,8 – 4,2 g/cm
3
), vysokým 

modulem pružnosti v širokém intervalu teplot, dobrou odolností vůči creepu, nízkým 

difuzním koeficientem, vysokou teplotou tání, mikrostrukturní stabilitou a dobrou korozní 

odolností. Tyto vlastnosti předurčují intermetalika na bázi γ-TiAl pro použití na vysoce 

namáhané komponenty odolávající agresivním prostředím a vysokým teplotám, kde by mohla 

nahradit současně používané niklové superslitiny a slitiny na bázi titanu [3, 4, 5]. Především 

výrobci leteckých motorů a stacionárních spalovacích turbín projevili výrazný zájem o tento 

typ slitin, a to především z důvodu nízké hustoty a dobrých mechanických vlastností za 

vysokých teplot, neboť snížení hustoty slitin přispívá ke zlepšení pracovních charakteristik a 

ke zvýšení účinnosti.  

Na obr. 1 je zobrazena teplotní závislost specifického lomového napětí, specifického 

modulu pružnosti a specifické pevnosti rozdílných typů slitin. Z tohoto obrázku je patrné, že 

slitiny na bázi TiAl vykazují vyšší hodnoty specifických vlastností než klasické titanové 

slitiny, niklové superslitiny a oceli. Trvalo však více než 20 let, než bylo u γ-TiAl slitin 

dosaženo dostatečné vyspělosti pro použití ve výše popsaných aplikacích a stále je využití 

tohoto typu slitin spíše ojedinělé [4, 5]. Vyššímu využití brání především vysoká cena, 

obtížná příprava konečných produktů, nízká tažnost za pokojové teploty (viz obr. 1d) a nízká 

tvárnost. Především nízká tažnost za pokojové teploty je považována za největší nedostatek 

mechanických vlastností těchto slitin a jen málokdy její hodnota překročí 1 %, což je 

minimální přijatelná úroveň pro použití těchto slitin jako konstrukčních materiálů [4, 5].         

V tab. 1 jsou shrnuty výhodné i nevýhodné vlastnosti konvenčních  - Ti slitin, superslitin na 

bázi Ni a intermetalik na bázi  - TiAl. Z tabulky vyplývá, že navzdory řadě výhodných 

vlastností,  - TiAl slitiny vykazují kromě nižších hodnot tažnosti také nedostatečnou 

lomovou houževnatost a odolnost vůči šíření trhlin. Tyto vlastnosti jsou dalším nedostatkem 

pro vyšší průmyslové použití.  
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Tab. 1 Srovnání vlastností vybraných slitin [3] 

 
 -Ti 

slitiny 

Slitiny na bázi 

Ni 
 - TiAl slitiny 

Hustota + - ++ 

Specifická pevnost + - +/- 

Youngův modul za vyšších teplot +/- + ++ 

Tažnost za pokojové teploty + + - 

 Tvařitelnost  + + - 

Odolnost vůči creepu - ++ ++ 

Lomová houževnatost za pokojové teploty + ++ - 

Odolnost vůči růstu trhlin + + - 

Specifická odolnost vůči únavě + - +/- 

Oxidační odolnost - ++ ++ 

Odolnost vůči vysokoteplotnímu zkřehnutí - + +/- 

 

 

Obr. 1 Teplotní závislost a) specifického napětí pro lom po 1000 h b) specifického modulu 

pružnosti c) specifické pevnosti d) tažnosti u vybraných slitin [5] 
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Intermetalika na bázi TiAl nabízejí širokou možnost legování z důvodu značné 

rozpustnosti příměsí a kombinací různých legujících prvků lze dosáhnout velmi složitých 

systémů s výrazným vlivem na mechanické vlastnosti. Je také všeobecně známo, že vlastnosti 

-TiAl slitin jsou vysoce závislé na složení a mikrostruktuře a nehomogenní mikrostruktura 

v důsledku nehomogenního složení může vést k velkému rozptylu mechanických vlastností 

[6, 7, 8]. Vlastnosti těchto slitin jsou však také velmi závislé na obsahu intersticiálních prvků, 

především kyslíku. Vyšší obsah kyslíku zvýší křehkost těchto materiálů a také výrazně 

ovlivňuje solidifikaci [9, 10, 11]. 

Cílem výzkumu intermetalik na bázi γ-TiAl je tedy především snaha o zvýšení 

plastických vlastností, dále však také vývoj a optimalizace zpracovatelských technik se 

zaměřením především na vývoj spolehlivé a levné technologie výroby produktů z tohoto typu 

slitiny s co nejnižším obsahem intersticiálních prvků a vměstků, a v neposlední řadě vývoj 

nových slitin, které mohou pracovat při ještě vyšších teplotách. Vzhledem k velké složitosti 

systémů je však nutné charakterizovat optimální složení pro specifické podmínky namáhání a 

pochopit základní problémy, které souvisí se spolehlivostí a životností komponentů [12].  

Táto disertační práce s názvem „Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti 

intermetalických sloučenin na bázi TiAl” se zabývá především metalurgickou přípravou 

ingotů slitin TiAl z čistých kovů za použití plazmového tavení a vakuového indukčního tavení 

se zaměřením na hodnocení čistoty a homogenity produktů.  Dále se tato práce zabývá vlivem 

mikrostruktury na mechanické vlastnosti a možnými změnami mikrostruktury dosaženými 

tepelným, čí mechanicky-tepelným zpracováním. V neposlední řadě je pak dalším cílem této 

práce také charakterizovat vliv vybraných legujících prvků (především yttria) na krystalizaci, 

mikrostrukturu a výsledné vlastnosti, především tažnost těchto slitin.   
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2. Teoretická část 

2.1. Aplikace TiAl slitin 

Jak již bylo zmíněno v úvodu s nejvyšším využitím slitin na bázi TiAl se počítá 

v automobilovém, leteckém a energetickém průmyslu. V této kapitole budou probrány 

jednotlivé případy výrobků, u kterých by použití TiAl slitin mohlo vést ke značným 

přínosům. 

2.1.1. Výfukové ventily 

Výfukové ventily jsou součástí motorů automobilů. Pro lepší názornost je na obr. 2 

zobrazen řez spalovací komory motoru s typickým umístěním výfukového ventilu. Kuželová 

část hlavy ventilu dosedá do kuželového sedla ventilu, čímž umožňuje uzavření spalovacího 

prostoru. Při otevřeném ventilu se hlava ventilu vysouvá do spalovacího prostoru. Hlava 

ventilu plynule přechází do válcového těla ventilu neboli dříku, který zabezpečuje vedení 

ventilu při jeho pohybu. Dřík je na opačném konci ukončen osazením pro přichycení pružin, a 

má opracované čelo, které zabezpečuje styk s další částí rozvodu. V současné době se 

používají především bimetalové výfukové ventily tvořené dříkem z martenzitické oceli a 

hlavou ventilu tvořenou austenitickou ocelí. Dalším hojně používaným materiálem pro 

výrobu výfukových ventilů je slitina na bázi Ni, která se nazývá Nimonic. Tato slitina 

obsahuje přibližně 65-70 % Ni, 20% Cr a menší množství Al, Ti nebo Fe [13].  

 

Obr. 2 Spalovací komora zážehového motoru [14] 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spa%C4%BEovac%C3%AD_priestor&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spa%C4%BEovac%C3%AD_priestor&action=edit&redlink=1
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Výrobci automobilů vykazují velkou snahu o zvyšování výstupního výkonu a snížení 

spotřeby paliva u spalovacích automobilových motorů. Nezbytné je především zvyšovat 

otáčky a snižovat ztráty třením. Použití výfukových ventilů tvořených intermetalikem TiAl se 

zdá výhodné především z hlediska snížení hmotnosti. Intermetalikum TiAl se totiž vyznačuje 

velmi nízkou hustotou (4 g/cm
3
) oproti ocelím (7,9 g/cm

3
) a niklovým slitinám (8,9 g/cm

3
). 

Použitím intermetalika TiAl se tedy sníží celková hmotnost ventilů což má za následek 

snížení potřebné normálové osové síly vačky, pomocí které dochází k jejich otevírání a 

zavírání, což vede ke snížení třecích sil a tím také ke zvýšení efektivity motoru [15, 16]. 

Tento předpoklad potvrzuje graf na obr. 3. Na tomto grafu je znázorněna závislost točivého 

momentu vačky na rychlosti jejího otáčení. Rychlost otáčení vačky byla řízena 

elektromotorem a byl použit čtyřtaktní motor se standardně používanými komponenty a také 

s komponenty se sníženou hmotností [15]. Z obrázku lze vyvodit, že hodnoty točivého 

momentu pro vačku se součástkami s nižší hmotností vykazují menší hodnoty než vačka se 

standartními součástkami při nižších otáčkách, ale při rychlosti otáčení vyšší než 2000 rpm. 

vykazují hodnoty vyšší. A právě při těchto rychlostech otáčení vačky pracuje většina současně 

používaných motorů. Lze tedy vyvodit, že použitím výfukových ventilů s nižší hmotností lze 

přispět k výrazné úspoře paliva a ke zvýšení efektivity [15].  

 

Obr. 3 Srovnání točivého momentu vačky jako funkce rychlosti jejího otáčení za použití 

komponentů s nízkou hmotností a standartních komponentů [15] 

Na obr. 4 je znázorněn charakteristický tvar výfukového ventilu s popisem 

jednotlivých částí a popisem odolnostních požadavků, které musí jednotlivé části splňovat. 

V tab. 2 jsou pak uvedeny nároky výrobců automobilů na vlastnosti materiálu pro výfukové 
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ventily a také vlastnosti odlévaných ventilů s intermetaliky TiAl [16]. Z této tabulky je 

zřejmé, že dosažené hodnoty požadovaných vlastností pro TiAl slitinu překračují ve všech 

případech požadované hodnoty výrobců automobilů. Pro vyšší využití výfukových ventilů na 

bázi TiAl je však třeba zefektivnit proces výroby. Usiluje se především o výrobu TiAl ventilů, 

které mohou být použity v litém stavu bez dalšího potřebného HIP zpracování se zaměřením 

na charakteristiku primární a sekundární struktury, segregace, třídy a pozice dutin, 

mechanické vlastnosti, a v neposlední řadě jsou testovány pomocí motorového zátěžového 

testu [15, 16]. 

 

Obr. 4 Specifické podmínky odolnosti pro jednotlivé části výfukových ventilů [15] 

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti odlévané slitiny Ti46Al1Cr0.2Si a požadované hodnoty 

vlastností materiálů pro výfukové ventily [16] 

Mechanické vlastnosti Požadované hodnoty 
Hodnoty slitiny 

Ti46Al1Cr0.2Si 

Pevnost v tahu [MPa] 500 525 

Mez kluzu [Mpa] 350 450 

Tažnost [%] 1 3,5 

Pevnost v tahu při 800 C [MPa] 165 350 

Creep při 800 °C po dobu 1000 h [Mpa] 50 170 

Koeficient tepelné roztažnosti [10
-6

K
-1

] <25 11,7 
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2.1.2. Oběžné kolo turbodmychadla 

Dalším produktem, u nějž se jeví použití TiAl slitin velmi výhodné, je oběžné kolo 

turbíny turbodmychadla u osobních automobilů. Na obr. 5 je schematicky znázorněn princip 

jeho fungování. 

 Turbodmychadlo je zařízení, ve kterém se využívá tepelné energie výfukových plynů 

spalovacích motoru k otáčení turbíny, která je umístěna na stejné hřídeli jako oběžné 

lopatkové kolo kompresoru. Kompresor pak přivádí vzduch potřebný pro spalování pod 

tlakem a tím zlepšuje účinek spalování. Dosažení zvýšeného spalovacího efektu pak výrazně 

zlepší jízdní vlastností automobilů, především akceleraci [17]. 

 

Obr. 5 Princip fungování turbodmychadla [18] 

Současný trend ve vývoji turbodmychadel je veden snahou o zlepšení rychlosti reakce 

turbíny na změnu provozu, tzv. odezvovou schopnost. Výrazného zlepšení schopnosti odezvy 

turbodmychadla se docílí použitím materiálu s nízkou hmotností. Turbíny jsou však za 

provozu vystavovány vysokým teplotám spalin, až 850 °C, proto je žáruvzdornost jedním ze 

základních požadavků. Tradiční lehké materiály jako je Al nebo Ti nemohou být použity. 

Jako řešení se nabízí i možnost použití lehkých a žáruvzdorných součástek z keramiky. Jejich 

uplatnění je ale omezeno vysokými pořizovacími výdaji a omezenou tvarovou optimalizací 

[19, 20, 21].  

V současnosti nejvíce používaným materiálem pro oběžná kola turbodmychadla je 

superslitina Inconel 713C. Hustota této niklové superslitiny je přibližně 8 g/cm
3
. Použití 

intermetalika na bázi TiAl o poměrně nízké hustotě okolo 4 – 4,2 g/cm
3
 umožní výrazné 
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snížení hmotnosti (až 50 %) při zachování dobré vysokoteplotní odolnosti, kterou tato slitina 

nabízí [19]. Vývinem a vývojem turbodmychadel s využitím slitin na bázi TiAl se zabývalo 

mnoho společností (ABB, Honeywell, Toyota) [22]. V současnosti se nově vyvinutá 

turbodmychadla s TiAl turbínami již úspěšně užívají pro sériové automobily Lancer od 

Mitsubishi Motor Corporation a v roce 2003 bylo vybaveno více než 20 000 aut druhou 

generací TiAl turbodmychadel [4, 5]. Tato turbodmychadla jsou vyráběna ze slitiny Ti-46Al-

6,5Nb (at. %) s menšími přídavky dalších prvků a jsou taveny a odlévány s použitím 

studeného kelímku a antigravitačního odlévání [4, 5, 19]. Tato kombinace byla do finální 

podoby vyvinuta v Daido Steel [19].  

Ukázka turbíny turbodmychadla z této slitiny je na obr. 6. Na obr. 7 je srovnání 

schopnosti odezvy výše popsaného vyvinutého TiAl turbodmychadla a turbodmychadla ze 

slitiny Inconel 713C, která je momentálně nejvíce používána. Tento graf ukazuje, že použitím 

oběžného kola turbíny turbodmychadla z TiAl se dosáhlo zlepšení času potřebného pro 

dosažení požadovaného plnícího tlaku (50kPa) o 0,2 s  [19]. Tohoto 0,2 s rozdílu si řidič 

velmi rychle povšimne, z důvodu výrazného zlepšení zrychlení vozidla.  

 

Obr. 6 Oběžné kolo turbíny turbodmychadla z TiAl slitiny [5] 

Na obr. 8 je znázornění výsledků testu otáčení do maximální možné rychlosti (hot spin 

testing) za teploty 1000 °C pro turbodmychadla s turbinou z Inconelu 713C, TiAl slitiny a 

slitiny MAR-M247, což je speciální materiál používaný pro turbodmychadla závodních 

automobilů [19]. Z testu bylo zjištěno, že turbínová kola z TiAl slitiny umožňují použití při 

vyšších otáčkách bez nebezpečí prasknutí. Pro vyhodnocení skutečné výdrže turbodmychadel 

s TiAl turbínou byla tato turbodmychadla podrobena rovněž zkoušce únavy za teploty 900 °C 
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při spojitém zatížení akcelerací a zpomalením. Zkušební podmínky byly zvoleny mnohem 

horší než možné podmínky během jízdy. Po absolvování testu nebyly na TiAl turbínách 

pozorovány žádné defekty. Turbína sice změnila barvu svého povrchu do běla, tento jev však 

lze vysvětlit jako výsledek usazování nečistot z motoru [19]. Výsledky tedy ukázaly, že 

náchylnost k oxidaci není tak velká, jak byla očekávána.  

Testy provedené s turbodmychadly vybavenými turbinou ze slitiny TiAl tedy 

potvrzují, že tato slitina je velice perspektivní a menší hodnoty tažnosti výrazně neovlivňují 

použití této slitiny na tento komponent.  

 

Obr. 7 Test schopnosti odezvy turbodmychadla s TiAl turbínou a turbínou ze slitiny IN 713C 

[19]  

 

Obr. 8 Výsledky testu otáčení - maximální dosažená rychlost za teploty 1000 °C [19]  
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2.1.3. Lopatky nízkotlakých stupňů spalovacích turbín 

Dalším odvětvím, ve kterém se počítá s využitím TiAl slitin, je příprava lopatek 

nízkotlakých stupňů spalovacích turbín v leteckém a energetickém průmyslu. Výhoda této 

slitiny u této aplikace spočívá opět především v úspoře hmotnosti oproti současně 

používaným niklovým superslitinám, čímž se dosáhne úspory spotřeby paliva a snížení emisí. 

Nižší hmotnost slitiny navíc umožňuje snížit odstředivou sílu rotoru, čímž klesá doprovodné 

napětí a to umožňuje použití menší velikosti disku věnce rotoru, jenž je zpravidla vyroben z 

vysoce legovaných a drahých slitin [1]. Na materiály používané na lopatky turbín jsou však 

kladeny velmi vysoké požadavky a bylo vynaloženo mnoho úsilí během intenzivního 

výzkumu, než bylo dosaženo u slitin TiAl dostatečné úrovně. Nyní již jeden 

z nejvýznamnějších výrobců leteckých motorů firma General Electric, nedávno oznámila, že  

- TiAl slitina bude použita pro šestý a sedmý stupeň nízkotlaké turbíny motorů Genx (general 

electric next generation) zkonstruovaných pro letadla Boeing 747-8 a 787 Dreamliner [23]. 

Jedná se o první rozsáhlé použití tohoto materiálu u komerčního tryskového motoru. Ukázka 

tohoto motoru byla již předvedena na leteckém veletrhu v Paříži (viz. obr. 9). 

 

Obr. 9 Letecký motor GEnx na leteckém veletrhu [23]  

2.1.4. Shrnutí 

V předchozích kapitolách byly popsány příklady produktů, u kterých se použití -TiAl 

slitin jeví jako obzvláště výhodné. Bylo navrženo a provozními testy ověřeno několik aplikací 

v automobilových motorech a ve spalovacích turbínách leteckých i stacionárních. Využití 

slitin -TiAl v širším měřítku je však stále ještě podmíněno zvýšením spolehlivosti a 

dostupnosti těchto materiálů v technické praxi. Limitujícím faktorem u některých aplikací 
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zůstává nejen nízká tažnost a omezená možnost tváření při nízkých a středních teplotách, ale i 

doposud nevyřešené problémy při vývoji a provozní aplikaci finančně méně náročných 

technologií výroby.  

2.2. Binární diagram 

Binární diagramy systému Ti-Al popisují rovnovážný binární systém, ve kterém lze v 

závislosti na obsahu Al a teplotě odečíst fázové a strukturní přeměny ve slitině. Verzí 

binárního diagramu popisujícího fázové transformace v systému Ti-Al je mnoho (Murray 

[24], Okamoto [25], Schuster, Palm [26], Ohnuma [27]) a názory ohledně správnosti a 

přesnosti se různí. Ukázka binárního diagramu TiAl dle [26] je znázorněna na obr. 10 a 

ukázka binárního diagramu dle [27] je znázorněna na obr. 11. Posledně zmíněný binární 

diagram byl navržen I. Ohnumou a od diagramů starších (Murray, Kattner) se dosti liší a to 

především znázorněním částí diagramu označenou B2. Tato oblast znázorňuje část systému 

TiAl, kde při teplotách ~ 1425-1125 °C dochází k přeměně β-Ti na strukturu B2  typu CsCl 

(viz obr. 13).  

 

Obr. 10 Binární diagram systému TiAl dle [26] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%BD_p%C5%99echod
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Obr. 11 Binární diagram systému TiAl dle [27] 

Tab. 3 Vybrané intermetalické fáze systému TiAl [27] 

Fáze 

Složení 

[at. % Al] 

Prototyp 

mřížky 

Parametry mřížky [nm] 

a c 

TiAl3 (HT) 74,5-75,0 TiAl3 0,3849 0,8609 

TiAl3 (LT) ~75 - 0,3877 3,3828 

Ti5Al11 66-71 - 0,3953 0,4104 

TiAl2 66-67 HfGa2 0,397 2,4309 

Ti1-xAl1+х 63-65 AuCu 0,403 0,3955 

Ti3Al5 62 Ti3Al5 1,1293 0,4038 

TiAl (γ) 50-62 AuCu 0,4 0,4075 

Ti3Al (α2) ~20-39 Ni3Sn 0,5782 0,4629 

Další odlišnosti od zmiňovaných starších binárních diagramů jsou nové poznatky při 

popisu fázových transformací při složení se 60 až 80 at. % Al. Dále pak také některé změny 
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teplot reakcí a přeměn. Vybrané vznikající intermetalické fáze a jejich charakteristiky jsou 

znázorněny v tab. 3. 

Na obr. 12 je pak zobrazena část binárního diagramu dle [26] pro složení mezi 40 až 

50 at. % Al, které je považováno za nejvhodnější pro výše popsané aplikace. Znázorněny jsou 

teploty nejvýznamnějších reakcí binárního systému TiAl pro tyto slitiny. Tyto reakce nejvíce 

ovlivňují strukturu a vlastnosti -TiAl slitin po solidifikaci. Jsou to: 

 Peritektická reakce  + L → α při teplotě 1491 C                    (1) 

 Peritektická reakce α + L →  při teplotě 1456 C                    (2) 

 Eutektoidní reakce α → α2 +  při teplotě 1120 C                    (3)  

2.3. Solidifikace slitin 

Průběh solidifikace slitin na bázi TiAl vysoce závisí na obsahu hliníku. Slitiny 

s obsahem hliníku od 40 do 50 at. % krystalizují z taveniny přes , nebo  fázi dle 

následujících rovnic: 

L → L +  →  →  +  →  →  +  → 2 +                      (4) 

 

Obr. 12 Část binárního diagramu TiAl [26, 11] 
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L → L +  →  +  →  →  +  → 2 +                      (5) 

L → L +  →  →  +  →                          (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná slitina je pak za pokojové teploty zpravidla tvořena dvěma fázemi a to:  

Intermetalickou fází α2 - Ti3Al a intermetalickou fází γ - TiAl. Uspořádaná fáze α2 vzniká 

rozpadem neuspořádané fáze α při teplotě kolem 1120 C v závislosti na složení slitiny a fáze 

γ vzniká peritektickou reakcí (2).  

Ve slitinách obsahujících vysoký podíl  stabilizátorů byl po solidifikaci pozorován i 

menší podíl fáze B2, ačkoliv dle binárních diagramů by za pokojové teploty již tato fáze ve 

slitině obsažena být neměla. Výskyt této fáze při pokojové teplotě bývá zpravidla spojován 

s vlivem segregace  stabilizátorů a vyšší rychlostí chlazení.  stabilizátory totiž stabilizují  

fázi a vyšší rychlost tuhnutí zabrání úplné přeměně  fáze na fázi  dle rovnice (1).  

 Dle binárního diagramu na obr. 10 by výsledná struktura slitiny s obsahem Al vyšším 

než 48 at. % měla být tvořena jen  fází. Bylo však dokázáno, že téměř vždy se ve slitině 

tohoto složení vyskytuje určité množství fáze 2 [8].  

2.3.1. Intermetalická fáze Ti3Al 

Aluminid titanu Ti3Al (α2 fáze) krystalizuje v hexagonálně uspořádané struktuře D019 

(viz obr. 13) při obsahu hliníku zpravidla od  20 do 40 at. %. Poměr mřížkových parametrů 

c/a odpovídá hodnotě 0,8 a hustota je 4,2 g/cm
3
. Fáze Ti3Al však vždy nemusí mít 

stechiometrii přesně 3:1 a navíc může obsahovat i další legující prvky. Pak se hodnota hustoty 

pohybuje v rozmezí 4,1 - 4,7 g/cm
3
 a poměr mřížkových parametrů se od hodnoty 0,8 obvykle 

liší. Za nízkých teplot je tato fáze křehká s prakticky nulovou deformací. Až nad teplotou 600 

°C dochází k plastické deformaci, která probíhá paralelně s rovinami štěpného lomu [29, 30]. 

 

Obr. 13 Struktura vybraných fází ze systému TiAl,  a) B2,  b) γ, c) α2 [27] 
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Ve struktuře D019 je pravděpodobně pět nezávislých skluzových systémů. Monokrystalová 

studia však ukázala, že kritické hodnoty napětí pro aktivaci systémů jsou rozdílné, a tak 

během deformace Ti3Al nejsou aktivovány všechny skluzové systémy současně [29]. Protože 

nedochází k relaxaci napětí dvojčatěním jako u hexagonálních kovů, nedostatečný počet 

skluzových systémů vede ke koncentraci deformace a deformačního napětí v hranicích zrn a 

následně k štěpnému lomu. Tento jev se ve vhodně orientovaném, monokrystalickém Ti3Al 

projevuje tak, že aktivované skluzové systémy vykazují anomální teplotní závislost pro mez 

průtažnosti, která se zvyšuje s rostoucí teplotou [29, 30]. 

2.3.2. Intermetalická fáze TiAl 

Aluminid titanu TiAl krystalizuje v tetragonální L10 struktuře (typ CuAu). Tato L10 

struktura je výsledkem uspořádání v mřížce KPC, která je tetragonálně zdeformována kvůli 

zvláštnímu uspořádání atomů [29]. Poměr prostorových mřížkových parametrů je c/a = 1,015 

při stechiometrickém složení. U slitin na bázi TiAl se hodnota mřížkových parametrů 

pohybuje v rozmezí mezi 1,01 – 1,03. Hustota se pohybuje v rozmezí 3,7 - 3,9 g/cm
3
. Slitiny 

na bázi TiAl totiž zpravidla nejsou tvořeny pouze γ fází, ale obsahují i určité množství α2 fáze. 

Fáze je křehká s prakticky nulovou deformací až do teploty 700 °C. Ke křehkému lomu 

dochází při teplotě okolo 700 °C za tahového napětí přibližně 500 MPa. Nad teplotou 700 °C 

dochází k deformaci, které je dosaženo pohybem dislokací a superdislokací. Dochází rovněž 

k dvojčatění. Pohyblivost dislokací je však velmi malá, což je hlavní příčinou křehnutí při 

nižších teplotách [29, 30]. 

2.4. Typy mikrostruktury 

V závislosti na složení a tepelném zpracování lze dosáhnout u slitin na bázi γ-TiAl 

čtyř různých typů mikrostruktury a to [31, 32, 33]:  

 mikrostruktura tvořená převážně jen γ fází, 

 duplexní mikrostruktura, 

 téměř lamelární mikrostruktura, 

 plně lamelární mikrostruktura. 

2.4.1. Mikrostruktura tvořená převážně jen  fází 

Mikrostrukturu tvořenou γ fází mají slitiny s obsahem Al zpravidla větším než          

52 at. %. U slitin s menšími obsahy Al se mikrostruktura tvořená γ fází získává tepelným 

zpracováním slitiny při teplotě T2, těsně nad eutektoidní teplotou Te (viz obr. 14), při níž se 
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tvoří velké objemové množství γ fáze. Tato mikrostruktura je zpravidla nestejnorodá, 

skládající se z hrubých γ zrn a jemných γ zrn spojených částicemi 2. Zrna jsou rovnoosá a 

mají kolem 50 μm v průměru. Ukázka mikrostruktury typu téměř gama je na obr. 15a.   

 

 

Obr. 14 Část fázového diagramu TiAl; Přímka C0 

vyznačuje složení Ti-47 at. % [31, 33]  

 2.4.2. Mikrostruktura duplexní 

Duplexní mikrostruktura se získává při tepelném zpracování slitiny o přibližném 

složení mezi 46 – 50 at. % Al za teploty T3, při níž je objemový podíl α a γ fáze přibližně 

stejný (viz obr. 14). Tato struktura se skládá z γ zrn a ze zrn lamelárních. Lamelární zrna 

obsahují střídající se lamely α2 a γ, jež se vytvoří během chladnutí transformací z α fáze. Zrna 

jsou v průměru 10 – 35 μm a lamely jsou většinou 0,1 – 1 μm silné. Ukázka duplexní 

mikrostruktury slitiny na bázi TiAl je zobrazena na obr. 15b.  

2.4.3. Téměř lamelární mikrostruktura 

Téměř lamelární mikrostruktura je složena převážně z hrubých lamelárních zrn α2 + γ  

a menšího množství jemných γ zrn. Získává se tepelným zpracováním při teplotě T4 (obr. 14). 

Obecně lze konstatovat, že hodnoty mechanických vlastnosti slitin s téměř lamelární 

mikrostrukturou se pohybují mezi hodnotami mechanických vlastností slitin duplexních a 

slitin plně lamelárních. 
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2.4.4. Plně lamelární mikrostruktura 

Plně lamelární mikrostruktura α2 + γ, vznikající při tepelném zpracování v  oblasti 

binárního diagramu okolo teploty T5, je složena ze střídajících se destiček 2 a γ, které mají 

v rámci zrna stejnou krystalografickou orientaci. Vysoká difuzivita a vysoká teplota vede k 

rapidnímu růstu α zrn. Typická jsou pro tento typ struktury zrna v průměru větší než 500 μm. 

Ukázka plně lamelárního typu mikrostruktury je na obr. 15c. 

2.5. Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti TiAl slitin 

Pro technické aplikace je nutné, aby γ-TiAl intermetalika disponovala vyváženým 

poměrem mechanických vlastností, jako jsou tažnost, pevnost v tahu, creepová odolnost, 

houževnatost a korozní odolnost. Jak již bylo dříve zmíněno, tyto mechanické vlastnosti jsou 

však velmi závislé na dosažené mikrostruktuře. 

2.5.1. Mez kluzu  

U dvoufázových γ- TiAl slitin se hodnoty meze kluzu za pokojové teploty pohybují 

v rozmezí 300 – 650 MPa i když v určitých případech byly zaznamenány i hodnoty vyšší [34, 

35, 36, 37, 38]. Výrazný vliv na tento parametr má typ mikrostruktury, velikost zrna a také 

legování [34, 36]. Slitiny s lamelárním, nebo téměř lamelárním typem mikrostruktury, 

vykazují zpravidla vyšší hodnoty meze kluzu a snížením velikosti zrna dojde ke zvýšení meze 

kluzu a to jak u lamelárního typu tak i u duplexního a téměř gama typu mikrostruktury. Vztah 

meze kluzu a velikosti zrna byl popsán matematicky pomocí Hall-Petchovy rovnice [34, 39]: 

σy = σ0 + ky  d
-1/2

                                                                                                      (7) 

kde σy [Mpa] je mez kluzu, σ0 [Mpa] je materiálová konstanta pro výchozí napětí pro pohyb 

 

Obr. 15 Ukázka jednotlivých typů mikrostruktury a) téměř  b) duplexní c) lamelární [33] 
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dislokací, ky [MPa m
1/2

] je koeficient zpevnění (jiná hodnota pro každý materiál) a d je 

průměrná velikost zrna [m]. Pro materiál s rovnoosou téměř gama mikrostrukturou byly 

zjištěny hodnoty ky v rozsahu 0,9 až 1,4 [39] a pro lamelární mikrostrukturu 2,5 až 5 MPa m
1/2

 

[34]. Vyšší rozptyl hodnot pro lamelární mikrostrukturu lze připsat vlivu mezilamelární 

vzdálenosti. S klesající mezilamelární vzdáleností dochází k nárůstu hodnot meze kluzu. 

Tento předpoklad potvrdil Lapin [40] studováním směrově krystalizovaných vzorků slitiny 

Ti-46Al-2W-0,5Si.     

   Studiem PST krystalů (polysynthetic twinning), což jsou krystaly vytvořené 

speciálním způsobem, jenž zajišťuje, že celý výsledný ingot je tvořen jen jedním lamelárním 

zrnem [41], byla zjištěna výrazná závislost meze kluzu na orientaci lamel vůči směru 

zatěžování. Nejvyšší mez kluzu za pokojové teploty byla zjištěna při úhlu 90 ° mezi orientací 

lamel a směrem zatěžování, a to 500 - 800 MPa. Nejnižší pak při úhlech kolem 45 °  a to jen 

100 až 200 MPa [34, 41].   

 

Obr. 16 Porovnání meze kluzu za rozdílných teplot pro několik slitin s různými typy 

mikrostruktury (NL) téměř lamelární, (FL) plně lamelární, (DP) duplexní, číslo v závorce 

označuje velikost zrna v μm [42] 
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  Hodnoty meze kluzu s rostoucí teplotou nevykazují výrazné změny (viz. obr. 16) a až 

do teplot 700 – 800 °C si slitiny na bázi TiAl zpravidla zachovávají dostatečnou pevnost. Nad 

touto teplotou již dochází k výraznému poklesu, který je zpravidla strmější u duplexních a 

téměř gama typů mikrostruktury [34].  

2.5.2. Tažnost 

Jednou z důležitých vlastností konstrukčních materiálů je tažnost neboli plastická 

deformace do lomu. Nedochází – li k žádné plastické deformaci, povoluje tlak v čelech trhlin, 

mez průtažnosti je vyšší než tlak štěpného lomu a dochází k štěpnému lomu materiálu. Obr. 

17 znázorňuje závislost jednotlivých mechanických vlastností za pokojové teploty a velikosti 

zrna na struktuře. 

 

Obr. 17 Schématické znázornění závislosti lomové houževnatosti, pevnosti, tažnosti, 

creepové odolnosti (CR), rázové odolnosti (IR) a velikosti zrna na typu mikrostruktury; (NG) 

téměř gamma, (NL) téměř lamelární, (FL) plně lamelární [43, 44] 

Jak lze vidět na tomto obrázku nejvyšší hodnoty tažnosti dosahují intermetalika -TiAl 

s duplexní mikrostrukturou, tvořenou jemnými lamelárními zrny a jemnými zrny  fáze, 

zatímco nejhorší hodnoty prodloužení dosahují intermetalika -TiAl s plně lamelární 

mikrostrukturou. V duplexní mikrostruktuře je však vyšší tažnost při pokojové teplotě 

podmíněna vysokou homogenitou a zachováním jednotné velikosti zrn [34]. Appel ve své 
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studii [34] např. uvádí, že dvoustupňovým tepelným zpravováním, které vedlo ke 

vzniku jemnozrnné homogenní struktury, byla získána slitina dosahující tažnosti za pokojové 

teploty až 3,5 %. Zpravidla však γ-TiAl slitiny s duplexní mikrostrukturou dosahují tažnosti 

menší než 2 %. Hodnoty tažnosti duplexních -TiAl slitin jsou stejně jako mez kluzu 

ovlivněny také velikostí zrna a podílem lamelárních zrn v mikrostruktuře.  

  

Obr. 18 Vztah mezi podílem lamelárních zrn ve struktuře a a)mezí kluzu za pokojové teploty 

b) tažností za pokojové teploty [45] 

 

  

Obr. 19 Vztah mezi a) průměrnou velikostí zrna a mezí kluzu b) průměrnou velikostí zrna  a 

tažností za pokojové teploty [45] 
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Na obr. 18 je znázorněn graf zobrazující vztah mezi podílem lamelárních zrn ve 

struktuře a tažností respektive mezí kluzu. Obr. 19 pak zobrazuje závislost mezi průměrnou 

velikostí zrna a mezí kluzu a tažnosti. Použita byla slitina o složení Ti–46,5Al–2,0Cr–1,5Nb–

1,0V. Rozdílného podílu lamelárních zrn ve struktuře a rozdílné velikosti zrn bylo dosaženo 

změnami teploty a doby žíhání. Z dosažených výsledků je patrné, že zjemněním velikosti zrna 

a snížením podílu lamelárních zrn dojde ke zvýšení tažnosti za pokojové teploty. Je však 

nutno podotknout, že snížení podílu lamelárních zrn vede ke snížení meze kluzu (viz obr. 18 

a). Zjemnění zrna naopak kromě zvýšení tažnosti zpravidla způsobí i zvýšení meze kluzu (viz 

obr. 19). 

Jak naznačuje obr. 18 b tažnost u γ-TiAl intermetalik s vyššími podíly lamelárních zrn 

nedosahuje příliš vysokých hodnot. Byl sice pozorován stejně jako u meze kluzu určitý nárůst 

hodnot tažnosti s klesající průměrnou velikostí zrna, pro plně lamelární polykrystalické 

materiály však hodnoty tažnosti za pokojové teploty zřídkakdy překročí hodnotu 1 % [34]. 

Stejně jako u meze kluzu i u tažnosti byla studiem PST krystalů zjištěna vysoká 

závislost na úhlu mezi orientací lamel a směrem zatížení. Nejvyšší tažnosti za pokojové 

teploty (a to až 20 %) bylo dosaženo při úhlu mezi orientací lamel a směrem zatížení 30 %, 

poněkud nižších hodnot 15 – 20 % při orientaci lamel shodnou se směrem zatížení a 

nejnižších hodnot tažnosti bylo dosaženo při 90 °, když hodnoty tažnosti dosahovaly 

maximálně 7,5 % [34, 41].  

 

Obr. 20 Závislost tažnosti na teplotě pro několik vybraných slitin [34] 
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Tažnost intermetalik na bázi γ-TiAl za vyšších teplot je charakteristická svým 

prudkým přechodem z křehkého do houževnatého stavu. V tomto stavu pak může tažnost 

slitin přesáhnout hodnot až 30 % [34, 46]. Teplota přechodu z křehkého do houževnatého 

stavu se zpravidla značí Tbd (brittle-ductile) a její hodnota se pohybuje v rozmezí                                 

600 – 800 °C v závislosti na mikrostruktuře a legování [34]. Nejnižší teploty Tbd byly 

nejčastěji zaznamenány u slitin s téměř gama a duplexní mikrostrukturou. Nejvyšší pak u 

slitin s plně lamelární strukturou. Teplotní závislost tažnosti u různých typů mikrostruktury 

slitin γ- TiAl je znázorněna na obr. 20. Tyto výsledky ukazují, že zejména u slitin s téměř 

gama a duplexní mikrostrukturou může být problémem creepová odolnost [34].  

Výrazný vliv na hodnoty tažnosti má také vliv nečistot, především kyslíku a dusíku. 

Zvýšení obsahu způsobí zvýšení křehkosti těchto slitin. Vliv těchto prvků na vlastnosti TiAl 

slitin však bude detailněji probrán v dalších kapitolách. 

2.5.3. Odolnost proti creepu 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1 s TiAl slitinami se nejvíce počítá pro využití jako 

vysoce namáhaných komponentů zejména pro lopatky turbín, turbodmychadla nebo výfukové 

ventily. Tyto součásti jsou během provozu vystaveny napětí přibližně 150 MPa při teplotách 

okolo 700 °C. Během tohoto zatížení by hodnota creepové deformace neměla překročit 1 % 

po dobu až 100 000 h provozu [34]. Z tohoto důvodu je odolnost proti creepu jedním ze 

základních požadavků na tyto materiály.   

 

Obr. 21 Ukázka creepových křivek pro několik TiAl slitin [47] 
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Ukázka několika typických creepových křivek -TiAl slitin zobrazujících vztah mezi 

deformací a časem během creepové zkoušky je zobrazena na obr. 21. Stejně jako u klasických 

materiálů creepové křivky vykazují 3 rozdílné části.  V počáteční fázi, neboli během 

primárního tečení, je rychlost deformace poměrně vysoká a s přibývajícím časem postupně 

klesá. To je způsobeno tím, že deformační zpevňování je výraznější než odpevňování. 

Rychlost deformace nakonec dosáhne minimální hodnoty (  min) a stává se téměř konstantní. 

Toto stádium se nazývá sekundární neboli ustálený creep. Na konci sekundárního stadia 

creepová rychlost (  ) začíná zpravidla exponenciálně růst a dochází k nestabilnímu chování, 

jež vede k lomu. Toto poslední stádium se nazývá terciální creep. Několik studií však uvádí 

creepové křivky TiAl slitin bez výraznějšího sekundárního stadia s téměř okamžitým 

nárůstem rychlostí deformace. Tento jev zaznamenal např. Lapin při studování creepu slitiny 

Ti-46Al-2W-0,5Si [48].  

Z hlediska malé přípustné deformace případných produktů z TiAl slitin během 

provozu (<1 %) je nejintenzivněji studována počáteční fáze deformace během creepu, 

zahrnující zpravidla primární fázi creepu a počátek sekundární fáze creepu. Na obr. 22 je 

znázorněna závislost rychlosti creepu   na deformaci u slitiny Ti-46Al-2W-0,5Si při několika 

rozdílných zatíženích. Na tomto obrázku lze dobře rozpoznat pozvolný pokles rychlosti 

creepu s rostoucí deformací, jenž je typický pro primární stadium creepu.  Po dosažení 

minimální rychlosti creepu, která je zpravidla u TiAl slitin okolo 1 % deformace, již dochází 

k nárůstu creepové rychlosti.
 

 

Obr. 22 Závislost creepové rychlosti na deformaci u slitiny Ti-46Al-2W-0,5Si [48] 
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Pro snížení deformace během primárního creepu při výše uvedených aplikovaných 

napětích je optimalizace mikrostruktury a složení velmi důležitým předpokladem pro 

inženýrské aplikace TiAl slitin [34, 48]. Creepová odolnost TiAl slitin je totiž stejně jako jiné 

mechanické vlastnosti vysoce ovlivněna dosaženým typem mikrostruktury. Nejvyšší 

creepovou odolnost dosahují TiAl slitiny s plně lamelární mikrostrukturou, zatímco nejnižší 

odolnost mají slitiny s téměř gama a duplexním typem struktury.  

Srovnání minimálních creepových rychlostí v závislosti na napětí u slitiny Ti-47Al-

1Cr-1Mn-1,5Nb-0,2Si s duplexní a plně lamelární strukturou je znázorněno na obr. 23. Na 

tomto obrázku lze pozorovat, že slitina s plně lamelárním typem struktury vykazuje mnohem 

menší minimální rychlost creepu při všech měřených napětích a pokles minimální rychlosti 

creepu u plně lamelární mikrostruktury je navíc mnohem výraznější při nižších hodnotách 

napětí, což potvrzuje vhodnost tohoto typu struktury vzhledem ke creepové odolnosti při 

napětích do 150 MPa, poněvadž právě při těchto napětích jsou součásti z tohoto materiálu 

nejvíce používány [49]. Vyšší creepová odolnost u plně lamelární struktury byla rovněž 

potvrzena v mnoha publikacích za použití TiAl slitin různého složení [49, 50, 51, 52, 53]. 

 Zvýšená odolnost vůči creepu u lamelárního typu struktury zejména za nižších hodnot 

napětí je připisována lamelám 2 fáze, která tvoří početná fázová rozhraní z lamelami γ fáze, 

čímž zabraňují pohybu dislokací [49]. Předpokládá se také, že odpor ke creepu lamelární 

 

Obr. 23 Srovnání minimální creepové rychlosti při teplotě 1073 K a za rozdílných napětí pro 

slitinu Ti-47Al-1Cr-1Mn-1,5Nb-0,2Si s plně lamelárním typem a duplexním typem 

mikrostruktury [49] 
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struktury je způsoben velkým rozměrem zrn a tím menším podílem hranic zrn ve struktuře. 

Bylo však dokázáno, že pokud velikost zrna u plně lamelárních struktur neklesne pod 100 μm, 

nedojde k výraznému nárůstu rychlosti creepu [49]. Výsledky na obr. 24 potvrzují toto 

tvrzení. Na tomto obrázku je znázorněn vztah mezi minimální zjištěnou rychlostí creepu a 

průměrnou velikostí zrna tří plně lamelárních slitin s přibližně stejnou mezilamelární 

vzdáleností 0,1 μm. Složení slitin je uvedeno v legendě a rozdílná velikost zrna u těchto slitin 

byla dosažena kontrolovaným žíháním v α oblasti binárního diagramu. 

 

Obr. 24 Vztah mezi velikostí zrna a minimální creepovou rychlostí slitiny Ti-42Al (at. %) při 

creepové zkoušce při 1200 K a 158 MPa, Ti-48Al-2Cr-2Nb (at. %) při 1123 K a 250 MPa, 

Ti-48Al-2W (at. %) při 1033 K a 276 MPa [49] 

Dalším faktorem ovlivňujícím creepovou odolnost TiAl intermetalik s lamelárním 

typem struktury je mezilamelární vzdálenost. Obr. 25 ukazuje závislost rychlosti creepu na 

čase u slitiny Ti-42Al (at. %) s třemi různými hodnotami mezilamelární vzdálenosti. Velikosti 

zrna a podíly jednotlivých fází ve všech třech případech byly přibližně stejné. Srovnáním 

křivek při vyšším aplikovaném napětí (obr. 25 a) a při nižším aplikovaném napětí (obr. 25 b) 

je patrné, že účinek zpevnění vlivem jemnější lamelární struktury je efektivní zejména při 

vyšších napětích.  

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím creepovou odolnost γ-TiAl intermetalik je 

rovněž morfologie hranic zrn. Během creepu totiž zpravidla dochází ke vzniku trhlin a kavit 

právě na hranicích zrna. Slitiny s plně lamelární strukturou, jejichž hranice tvořily vzájemně 
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propletené lamely, zpravidla vykazovaly vyšší odolnost vůči mezikrystalickému praskání než 

slitiny, jejichž hranice zrn byly rovnoosé a vykazovaly výrazné zvýšení odolnosti během 

terciálního creepu [54, 55]. 

U γ-TiAl slitin s duplexním, nebo téměř gama typem mikrostruktury je odolnost vůči 

creepu velmi výrazně ovlivněna podílem lamelárních zrn. Například u slitiny Ti-49Al-1V 

byla nejvyšší creepová rychlost zjištěna při 30 obj. % lamelárních zrn. Při nižších obsazích 

lamelárních zrn vykazovaly rychlosti creepu menší hodnoty a při vyšších také. Podobná 

závislost creepové rychlosti byla také potvrzena u slitiny Ti-48Al-2Nb-2Cr. U této slitiny 

však byla maximální rychlost creepu zaznamenána při 40 obj. % lamelárních zrn [51, 59]. 

Tyto výsledky naznačují, že slitiny s teměř γ typem struktury vykazují lepší creepové 

vlastnosti než slitiny duplexní.  

 

Obr. 25 Creepové křivky slitiny Ti-42Al (at. %) s třemi různými mezilamelárními 

vzdálenostmi [49]  

2.5.4. Lomová houževnatost 

Lomová houževnatost γ-TiAl slitin za pokojové teploty nevykazuje příliš vysoké 

hodnoty, což naznačuje křehké chování tohoto intermetalika s malou odolností proti růstu 

trhlin [22, 34]. Stejně jako ostatní vlastnosti tak i lomová odolnost je významně ovlivněna 

dosaženým typem mikrostruktury. Slitiny s téměř gama a duplexním typem mikrostruktury 

vykazují hodnoty faktoru intenzity napětí KIC za pokojové teploty přibližně 10-16 MPa·m
-1/2 

[34, 44, 57]. U slitin duplexního typu s vyššími podíly lamelárních zrn byly však zjištěné 

hodnoty lomové houževnatosti i nepatrně vyšší a to až 20 MPam
-1/2

.  Plně a téměř lamelární 

polykrystalické slitiny pak vykazují lomovou odolnost ještě vyšší a to až 30 MPam
-1/2

 [34, 

44]. Studiem PST krystalů byla zjištěna vysoká závislost mezi směrem šíření trhlin a orientací 
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lamel. Při rovnoběžné orientaci lamel se směrem šíření trhliny vykazují slitiny poměrně nízké 

hodnoty KIC a to přibližně 12,5 MPam
-1/2

. Naopak pokud je směr šíření trhliny kolmý na směr 

orientace lamel, hodnoty KIC mohou být u PST krystalů až 25 MPam
-1/2 

 [58]. Výrazný vliv 

na lomovou odolnost těchto materiálů má také mezilamelární vzdálenost a velikost zrna. Bylo 

dokázáno, že s klesající hodnotou lamelární vzdálenosti dochází ke zvýšení lomové odolnosti, 

zatímco s klesající hodnotou velikosti zrna dochází zpravidla ke snížení lomové houževnatosti 

TiAl slitin [59]. 

 

Obr. 26 Závislost lomové houževnatosti několika TiAl slitin s rozdílným typem 

mikrostruktury na teplotě [22] 

Závislost lomové houževnatosti na teplotě několika TiAl slitin s různými typy 

mikrostruktury je znázorněna na obr. 26. Na tomto obrázku lze pozorovat, že při vyšších 

teplotách dochází u TiAl slitin ke zvýšení hodnot lomové houževnatosti, a to především u 

slitin s vyššími podíly gama zrn (viz. obr. 26). Jen ojediněle však hodnoty KIC u tohoto typu 

struktury dosáhnou hodnot vyšších než 30  MPam
-1/2

.   

2.5.5. Shrnutí 

Z různých slitin prokázaly nejlepší kombinaci pevnosti, creepové odolnosti a 

houževnatosti zpravidla slitiny s plně lamelární strukturou. Jak však bylo zmíněno v kapitole 

2.5.2, plně lamelární typ mikrostruktury vykazuje malé hodnoty tažnosti. Pro vyšší tažnost je 
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třeba, aby velikost zrna byla co nejmenší a také s co nejnižší mezilamelární vzdáleností. 

Snížení velikosti zrna lamelární struktury lze dosáhnout několika způsoby. Jednou z možností 

je například protlačování [60], nebo kombinované žíhání zahrnující ohřev na teplotu přibližně 

1380 °C, s rychlým ochlazením s následným žíháním v oblasti výskytu α +  oblasti binárního 

diagramu (viz. obr. 12), při kterém dojde vlivem vnitřního pnutí a defektů vzniklých během 

rychlého ochlazení z teploty 1380 °C ke vzniku masivní γ fáze. Následným ohřevem na 

teploty charakteristické pro α oblast binárního diagramu dojde ke vzniku jemnozrnné plně 

lamelární struktury [61]. Schématický nákres vývoje mikrostruktury během tohoto tepelného 

zpracování je zobrazen na obr. 27. Podobným způsobem tepelného zpracování, jen zpravidla 

za nižších teplot následného ohřevu, se rovněž dosahuje jemnozrnné konvulátorní struktury u 

slitin s vyššími obsahy Nb a Ta [62, 63]. Tento typ mikrostruktury však bude detailněji 

probrán v dalších kapitolách. Další možností zjemnění mikrostruktury u TiAl slitin je 

legování různými prvky, jež způsobují snižování velikosti zrna a snižování mezilamelární 

vzdálenosti. Nejznámější je asi účinek bóru, který umožní velmi výrazné snížení velikosti 

zrna, což vede ke zvýšení tažnosti bez snížení hodnot ostatních vlastností [64]. 

 

Obr. 27 Schématický nákres vývoje mikrostruktury během tepelného zpracování [61] 

2.6. Příprava ingotů na bázi -TiAl 

K přípravě slitin na bázi -TiAl se používají stejné metalurgické procesy jako u 

konvenčních titanových slitin, přičemž další vhodné postupy a způsoby výroby se průběžně 
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hledají a zkouší. Z metalurgického hlediska je při přípravě slitin -TiAl třeba řešit problémy 

vyvolané poměrně vysokými licími teplotami, reakcemi obou základních složek slitiny, reakcí 

s atmosférou tavícího agregátu, vypařováním složek slitiny, zejména pak Al, a reakcemi Ti s 

tavícími kelímky, případně formami [65].  

První krok pro přípravu komponentů z -TiAl slitiny je výroba vhodných ingotů.  

Kvalitní součásti pro stacionární a letecké turbíny mohou být připraveny pouze z materiálů 

bez mikrostrukturních a chemických nehomogenit [22]. Velmi významnou roli má především 

makrosegregace legujících prvků, zejména hliníku, uvnitř ingotu. Přípustná odchylka obsahu 

Al je  0,3 at.%. Pokud je odchylka obsahu Al v jednotlivých částech ingotu vyšší vykazuje 

také mikrostruktura výrazné rozdíly, což vede ke změnám hodnot mechanických vlastností 

[22, 7].  

Další nutností pro přípravu ingotů TiAl slitin je užití inertní atmosféry (nejčastěji se 

používá Ar vysoké čistoty), neboť titan i hliník mají vysokou afinitu ke kyslíku a jiným 

plynům. Zvýšený obsah kyslíku v TiAl slitinách pak způsobuje výrazný pokles mechanických 

vlastností [9]. I přes použití vakua nebo ochranné atmosféry, kontaminaci slitiny kyslíkem se 

nelze zcela vyhnout. Přípustný obsah kyslíku v připravených ingotech je zpravidla do 500 hm. 

ppm [11]. 

 Nejvíce užívané metody přípravy vhodných ingotů jsou [22]: 

 obloukové tavení ve vakuu (VAR), 

 plazmové tavení (PAM), 

 indukční tavení ve vakuu (VIM). 

2.6.1. Obloukové tavení ve vakuu (VAR) 

V současné době asi nejpoužívanější způsob komerční přípravy slitin TiAl je 

obloukové tavení (VAR). Kov se taví za pomoci elektrického oblouku mezi elektrodou a 

základovou deskou chlazenou vodou. Teplo generované elektrickým obloukem taví špičku 

elektrody a tím se postupně vytváří nový ingot ve vodou chlazené, zpravidla měděné formě. 

Obloukové vakuové pece jsou vyráběny ve dvou provedeních a to jako pece se stabilní 

elektrodou (wolframovou) nebo s odtavnou elektrodou. Pro tavení -TiAl slitin se používá 

nejčastěji pece s odtavnou elektrodou, protože zde nehrozí kontaminace slitiny vměstky o 

vysoké hustotě (W). Pece tohoto typu jsou vhodné pro tavení od 0,5 do 30 000 kg. Výhodou 

procesu obloukového tavení u -TiAl slitin jsou malé ztráty Al a dalších lehce vypařujících se 

prvků a dobrá výsledná homogenita prvků. Ta je však zpravidla podmíněna 
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několikanásobným přetavením. Velkou nevýhodou této technologie je problematická příprava 

elektrod požadovaných vlastností a poměrně vysoká pórovitost konečných produktů [66]. 

2.6.2.  Plazmové tavení (PAM) 

Zdrojem tepla v plazmových pecích je nízkoteplotní plazma generovaná v plazmových 

hořácích. V plazmovém hořáku se molekuly přiváděného inertního plynu ionizují a při styku 

s kovem se opět slučují. Proces slučování je doprovázen značným vývinem tepla, které se 

předává tavenému kovu [67]. Proces tavení probíhá zpravidla v měděných, vodou chlazených 

krystalizátorech nebo kelímcích. Plazmové pece obvykle pracují při pozitivním tlaku inertní 

atmosféry, aby se zabránilo potencionální atmosférické kontaminaci kyslíkem a dusíkem. 

Výhodou tohoto procesu je dosažení velmi vysokých teplot, což umožňuje tavení i kovů 

s velmi vysokými teplotami tání. V procesech plynulého lití s využitím plazmových hořáků 

však naopak může vysoké přehřátí taveniny způsobit problémy s homogenitou a se vznikem 

ředin [68]. Výhodou oproti technologii VAR je možnost použití nezpracovaného vratného 

materiálu namísto drahých elektrod. Nevýhody této metody jsou pak především energetická 

náročnost procesu a s tím spojená vyšší cena, nerovnoměrné rozložení teplot v různých 

místech taveniny, což může způsobit segregace, a vznik pórovitosti. Velmi často během 

přípravy -TiAl slitin plazmovým tavením rovněž dochází ke snížení obsahu Al v z důvodu 

jeho odpaření [66, 68, 69].  

2.6.3. Indukční tavení ve vakuu (VIM) 

Indukční tavení je metoda, která využívá elektromagnetické indukce pro čisté a rychlé 

tavení kovů. Princip technologie pomocí vakuových indukčních pecí spočívá v umístění 

tavícího kelímku, induktoru a kokily ve vakuové komoře, kde probíhá tavení i odlévání.  

Indukční tavení velmi příznivě působí na legující přísady. Vířivé proudy intenzivně míchají 

roztavený kov a vedou k jeho homogenizaci. Indukční tavení navíc umožňuje větší vyrovnání 

teplot tekutého kovu než jiné způsoby tavení, jako např. VAR, PAM a kontrola tlaku v tavící 

komoře umožňuje i legování prvky s vysokou tenzí par (Al). Výhodou tohoto procesu je také 

možnost snadné kontroly přehřátí taveniny. 

Tato metoda má však i své nevýhody a to konkrétně [70]:  

 Vysoké náklady, zejména vysoká pořizovací cena tavící pece. Pece jsou energeticky 

náročné a mají nízkou účinnost. 

 Velká spotřeba chladící vody a interního plynu. 
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2.7. Příprava konečných produktů 

Jak bylo zmíněno v úvodu, jedním z největších problémů, které oddalují výrobu 

strojírenských součástí ze slitin na bázi TiAl je jejich zpracování. Pro přípravu konečných 

produktů jsou a byly zkoušeny zejména 3 metody a to [4, 5]: 

 protlačování a kování, 

 prášková metalurgie, 

 metoda přesného lití. 

2.7.1. Protlačování a kování 

Tváření -TiAl intermetalik je velmi složité z důvodu specifických vlastností tohoto 

materiálu. Tato intermetalika se totiž vyznačují velmi omezenou tvárností, značnou 

anizotropií a vysokou citlivostí ke štěpnému lomu až do poměrně vysokých teplot. Výrazný 

vliv na zpracování tvářením má rovněž často hrubá mikrostruktura připravených ingotů, 

výrazná segregace legujících prvků a častá pórovitost. Nicméně dlouhodobý výzkum 

možnosti tváření těchto slitin umožnil nalézt způsoby a techniky přípravy kvalitních 

komponentů touto metodou [22]. Další obtíž pro zpracování produktů -TiAl slitin touto 

metodou je však vysoká konečná cena procesu a s tím související malá ekonomičnost výroby. 

Jako typický příklad lze uvést přípravu lopatek kompresoru popsanou v publikaci [5]. 

Pro přípravu lopatek kompresoru pro firmu Rolls-Royce bylo použito protlačování a 

kování. Na připravených lopatkách byly zhodnoceny rovněž mechanické vlastnosti. Lopatka 

vyrobená touto metodou je zobrazena na obr. 28a. Takto připravené produkty vykazovaly 

vynikající vysokoteplotní pevnost (viz obr. 28b). Otázkou ale zůstává, zda jsou výsledky testu 

v porovnání s vysokou cenou přípravy dostačující. Lopatky připravené touto metodou byly 

jen několik centimetrů dlouhé a dokonce i při této velikosti byla pozorována heterogenní 

mikrostruktura. Tento problém, který je spojován s kompoziční kontrolou ingotů, bude 

obtížné překonat, zejména pokud jsou požadovány větší rozměry produktů, kde segregační 

efekty budou větší [4, 5]. 

2.7.2. Prášková metalurgie 

Příprava produktů na bázi TiAl pomocí práškové metalurgie byla a je považována za 

velmi vhodnou metodu pro přípravu rozměrnějších produktů, u kterých, jak bylo uvedeno 

výše, segregace snižuje homogenitu, což použitím prášku je výrazně omezeno. Tato metoda 

umožňuje rovněž přípravu produktů o vysoké rozměrové přesnosti, čímž odpadá nutnost 
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obrábění [71, 72]. V dostupné literatuře jsou popsány v podstatě dva rozdílné přístupy a to (i) 

příprava s použitím předlegovaných prášků a (ii) příprava s použitím prášků elementárních. 

Přestože cena předlegovaných prášků je poměrně vysoká, správně zpracované materiály z 

nich připravené zpravidla vykazují lepší vlastnosti než materiály připravené pomocí 

levnějších elementárních prášků [22]. Metoda mechanického legování byla rovněž 

vyzkoušena pro přípravu -TiAl produktů, ale bylo zjištěno, že vlastnosti takto připraveného 

materiálu jsou nevhodné pro vysokoteplotní aplikace, většinou z důvodu získání extrémně 

jemného zrna. Takto připravený materiál se však jeví jako vhodný pro další zpracování 

tvářením [22]. 

Za největší nevýhodu metod práškové metalurgie je považována především vysoká 

celková cena procesů ve srovnání s cenou odlévaných produktů a vysoká cena a špatná 

dostupnost předlegovaných prášků [4]. Dalším častým problémem bývá, že materiály 

 

  

Obr. 28 a) Kompresorová lopatka připravená protlačováním a kováním [5] b) Mechanické 

vlastnosti jako funkce teploty u slitiny Ti45Al8Nb0,5(B,C), použité pro výrobu lopatky na obr. 

28a [5] c) Lopatka stacionární plynové turbíny připravené metodou přesného lití [4] 
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připravené touto technologií mohou mít poměrně vysoký obsah kyslíku, který snižuje jejich 

houževnatost a způsobuje pokles mechanických vlastností [12]. 

2.7.3. Metoda přesného lití 

Metoda přesného lití slitin na bázi TiAl představuje velmi slibnou technologii pro 

výrobu tvarově složitých komponentů s velmi příznivou cenou ve srovnání s jinými metodami 

přípravy a s cenou přípravy vysoce legovaných superslitin na bázi niklu [4, 5, 73]. Ukázka 

produktu z -TiAl slitiny připravené touto metodou je na obr. 28c. Ovšem i tato metoda má 

své nedostatky. Za největší obtíž tohoto procesu je považována především nevhodnost použití 

levných keramických kelímků.  

Během vývoje provozně výhodné technologie přesného lití v keramických kelímcích 

bylo zjištěno, že tavení -TiAl intermetalik provází chemické reakce mezi keramickým 

materiálem a taveninou. V důsledku těchto reakcí dochází ke zvýšení obsahu intersticiálních 

plynů, které mají, jak již bylo několikrát uvedeno, nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti 

slitiny [74]. Detailní metalografický rozbor odlitků získaných technologií indukčního tavení v 

keramických kelímcích rovněž prokázal nezanedbatelný objemový podíl keramických částic v 

mikrostruktuře [75, 76, 77, 78, 79]. Studie [79] uvádí, že prozatím nebyl nalezen žádný 

žáruvzdorný materiál, který by byl plně inertní vůči tavenině TiAl. Jako nejvíce vhodný 

materiál z hlediska termodynamiky se jeví Y2O3. Tyto kelímky jsou však velice drahé, což 

zvyšuje celkové náklady pro přípravu, přičemž po přípravě v těchto kelímcích byly 

pozorovány částice Y2O3 v konečných produktech [79, 80].  

Rovněž použití levných grafitových kelímků není pro přípravu -TiAl slitin 

doporučováno, neboť bylo zjištěno, že během tavení dochází ke kontaminaci uhlíkem a ke 

vzniku karbidů [76]. V této studii však byla tavenina během solidifikace ponechána uvnitř 

tavícího kelímku, což vyústilo v delší dobu kontaktu mezi taveninou a materiálem kelímku, 

než při klasickém odlití do kokily. Nejsou tedy téměř žádná dostupná data popisující 

detailněji kontaminaci uhlíkem a možnosti precipitace karbidů vlivem tavení slitiny TiAl 

v grafitovém kelímku ve vakuové indukční peci s klasickým odlitím do kokily. Z tohoto 

důvodu bude jedním z cílů této práce posoudit možnosti přípravy -TiAl slitin tímto 

způsobem. 

Z důvodu nevhodnosti keramických kelímků pro přesné lití je považováno jako 

nezbytné použití studených kovových vodou chlazených kelímků (ISM). Nicméně, chladné 

stěny kelímku jsou tepelně neefektivní a umožňují přehřátí pouze asi o 60 °C. To vede k 
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požadavku předehřáté formy za účelem zlepšení plnění [4, 73]. Výsledná pomalá rychlost 

chlazení pak často vede k výrobě komponentů s hrubými zrny. Velká sloupcovitá zrna s 

lamelární  + 2 mikrostrukturou sice mají vysokou odolnost proti creepu, ale také nízkou 

tažnost, a značnou anizotropii mechanických vlastností [4]. Nízké hodnoty mechanických 

vlastností hrubozrnných lamelárních vzorků jsou velkým problémem a v poslední době bylo 

provedeno mnoho studií za účelem zjemnění hrubozrnné mikrostruktury odlitků.  

2.8. Vliv legujících prvků na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

-TiAl slitin  

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, mechanické vlastnosti -TiAl slitin 

jsou výrazně ovlivněny chemickým složením a mnoho různých legujících prvků bylo 

vyzkoušeno jako legura v -TiAl slitinách za účelem zlepšení mechanických vlastností, nebo 

zpracovatelnosti. U slitin TiAl s lamelární strukturou (α2 + γ) a obsahem hliníku okolo 45 – 

48 at. % se nejčastěji používá legujících prvků, které můžeme rozdělit do tří skupin, a to dle 

vlastností, jejichž hodnoty nejvíce ovlivňují [22, 30, 44]:  

 prvky ovlivňující plasticitu – Cr, Mn, V 

 prvky zvyšující oxidační odolnost a odolnost vůči creepu  – Nb, Ta, W, Mo 

 prvky ovlivňující velikost zrna a creepovou odolnost precipitáty – B, C, Si. 

Legující prvky všech tří skupin ovlivňují polohy fázových hranic binárního diagramu 

zvětšením, či zmenšením jejich rozsahu, což výrazně ovlivňuje teploty pro výše zmíněné 

tepelné zpracování za účelem zjemnění, či stabilizace mikrostruktury. Znalosti přesných 

poloh fázových hranic v závislosti na chemickém složení slitiny jsou tedy velmi důležité.  

2.8.1. Prvky ovlivňující plasticitu 

Do této kategorie spadají především Cr, Mn a V. Tyto prvky mají v aluminidech titanu 

dobrou rozpustnost a jsou známy tím, že jejich menší přídavky zvyšují tažnost -TiAl slitin. 

Vliv těchto prvků na tažnost slitin na bázi -TiAl s rozdílnými obsahy Al je zobrazen na obr. 

29. Výsledky naznačují, že nejvyšší tažnosti u -TiAl slitin bylo dosaženo při obsahu Al mezi 

46 a 48 at. % a nejvyšší účinek zlepšení tažnosti oproti binární slitině vykazuje až na výjimky 

slitina s 2 at.% Cr. Přesné důvody zvýšení tažnosti těmito prvky však nejsou prozatím zcela 

objasněny. Předpokládá se však, že legování těmito prvky způsobí snížení energie vrstevných 

chyb a tím zvýší sklon k deformaci dvojčatěním [22, 44]. Vliv těchto prvků na posun fázové 

hranice rozdělující oblast α fáze a oblast α fází v binárním diagramu je znázorněn na obr. 
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30, kde čárkovaná čára znázorňuje původní polohu fázové hranice u binární slitiny. Z tohoto 

obrázku lze tedy snadno rozpoznat, že Cr, Mn i V snižují teplotu alfa přechodu ve srovnání 

s binární slitinou. 

 

 

Obr. 29 Vliv obsahu Al a legujících prvků na 

tažnost kovaných intermetalických slitin [22] 

Obr. 30 Vliv Mn, Cr a V na teplotu fázové 

přeměny →+ [22] 

2.8.2. Prvky zvyšující oxidační odolnost a odolnost vůči creepu 

Mezi prvky zvyšující oxidační odolnost a odolnost vůči creepu patří především 

těžkotavitelné kovy jako Nb, Ta, W a Mo. Tyto prvky mají také v aluminidech titanu dobrou 

rozpustnost za nízkých i vysokých teplot. Vyznačují se poměrně vysokou hustotou (8,6 – 

19,25 g/cm
3
) a jejich přídavky samozřejmě také zvyšují celkovou hustotu slitin, což poněkud 

snižuje hlavní výhodu -TiAl intermetalik, tzn. jejich nízkou hustotu ve srovnání s jinými 

slitinámi používanými ve výše uvedených aplikacích. Přesto jejich výrazný vliv na vlastnosti 

-TiAl slitin vede k jejich zvýšenému užití. Několik studií prokázalo zlepšení oxidační 

odolnosti -TiAl slitin přídavky přibližně do 10 at. % těchto prvků u různých typů 

mikrostruktury (viz. obr. 31) [81, 61]. Ještě důležitější než zlepšená oxidační odolnost se však 

jeví výrazný vliv těchto prvků na vysokoteplotní pevnost a creepovou odolnost. Ukázka 

účinku niobu na mechanické vlastnosti  -TiAl slitin za několika teplot znázorňuje obr. 32.  

Těžkotavitelné kovy jsou u klasických titanových slitin dobře známy svým účinkem 

jako  stabilizátory, což značí, že rozšiřují oblast stability  fáze v binárním diagramu a stejný 
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je jejich vliv i u -TiAl intermetalik. Pokud jsou přídavky těžkotavitelných kovů v -TiAl 

slitinách vyšší, nebo je obsah Al nižší než obvykle, dochází zpravidla ke stabilizaci , nebo 

2 fáze.  fáze se za vyšších teplot vyznačuje vyšší tažností a menší tvrdostí než , nebo  

fáze, což zlepšuje možnost tváření za vysokých teplot [22]. Vliv  a B2 fáze na mechanické 

vlastnosti není prozatím zcela objasněn a popis vlivu těchto fází na mechanické vlastnosti je 

komplikovaný a závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. obsah Al, typ přípravy a 

zpracování a také na množství, typu a kombinaci legujících prvků. Např. Sun a kolektiv [82] 

uvádějí, že B2 fáze ve struktuře snižuje vysokoteplotní pevnost,  creepovou odolnost a tažnost 

za pokojové teploty, zatímco jiné práce uvádějí, že precipitace , nebo B2 fáze může zvýšit 

creepovou odolnost a vysokoteplotní pevnost [47].   
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Obr. 31 Vliv obsahu Nb na oxidační odolnost 

slitin Ti-50Al na vzduchu po 100 h [81] 

Obr. 32 Vliv obsahu Nb na pevnost v tahu za 

několika různých teplot [83] 

2.8.3. Prvky ovlivňující velikost zrna a creepovou odolnost precipitáty 

Do této kategorie spadají především B, C a Si. Hnací silou pro precipitaci je omezená 

rozpustnost těchto prvků v -matrici, která je zpravidla jen několik stovek hm. ppm. [22, 84]. 

Z důvodu, že jedním z cílů této práce je vyzkoušet metodu přípravy vybraných -TiAl 

tavením ve vakuové indukční peci s použitím grafitového tavícího kelímku a předpokládá se, 
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že připravené slitiny budou obsahovat určitá množství uhlíku, bude vliv uhlíku probrán v této 

práci trochu detailněji a bude mu věnována zvláštní kapitola. 

Je všeobecně známo, že přídavkem bóru přibližně od 0,1 do 1 at. % dojde u -TiAl 

slitin k výraznému snížení velikosti zrna v litém stavu, z důvodu vzniku TiB2 částic. Toto 

zjemnění je však závislé na obsahu Al. Pro slitiny s nižšími obsahy Al stačí nižší obsah B 

okolo 0,1 až 0,2 at. % [85, 86]. V této souvislosti se jeví jako velmi vhodné nahrazení 

určitého podílu Al těžkotavitelnými kovy. Pokud však je ochlazovací rychlost malá, jako 

např. u odlitků o velkém průřezu, může během solidifikace dojít ke vzniku dlouhých boridů 

těžkotavitelných kovů, které mohou vést ke snížení mechanických vlastností [87]. 

Předpokládá se, že u slitin solidifikujících skrze β fázi způsobují zjemnění TiB2 částice tím, že 

zvyšují nukleační rychlost  fáze během transformace β → [85, 86, 88].  

Čas [h]  

Obr. 33 Účinek Si na creepovou odolnost slitiny Ti-47,5Al-1,5Cr (at. %) [90]. 

2.8.4. Vliv uhlíku na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl 

Mnoho studií se zabývalo vlivem uhlíku na strukturu a mechanické vlastnosti -TiAl 

intermetalik. Např. Cornet a kol. [92] zkoumali vliv uhlíku na mechanické vlastnosti plně 

lamelární slitiny Ti-48Al (at. %) v rozmezí od 20 do 6000 hm. ppm. Zjistili, že s rostoucím 

obsahem uhlíku až do cca. 3000 hm. ppm, ve slitině dochází k výraznému zvýšení meze 

kluzu. S vyšším obsahem uhlíku již však hodnota meze kluzu klesá (viz. obr. 34). Obr. 35 

znázorňuje creepové křivky za teploty 760 C a napětí 300 MPa u několika slitin s rozdílnými 
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obsahy C. Z obrázku je patrné, že zvýšení obsahu C zlepšuje creepovou odolnost až do cca 

6000 hm. ppm. Zlepšení mechanických vlastností je zde připisováno zpevněním tuhého 

roztoku uhlíkem a precipitací jemných Ti2AlC karbidů, které byly zjištěny difrakcí a 

prozařovací elektronovou mikroskopií.  
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Obr. 34 Závislost meze kluzu při pokojové 

teplotě na obsahu C [92] 

Obr. 35 Závislost creepu při 300 MPa a 760 

C na obsahu C, obsahy C v hm. ppm. jsou 

naznačeny u jednotlivých křivek [92] 

Tian a Nemoto [93] se rovněž zabývali vlivem uhlíku na vlastnosti -TiAl intermetalik 

a zjistili, že kromě zvýšení meze kluzu vlivem uhlíku oproti vzorkům bez přídavku C, dojde u 

uhlíkem legovaných slitin k dalšímu zvýšení meze kluzu, pokud byly tyto vzorky podrobeny 

stárnutí za teplot okolo 800 C. Tento jev je zde rovněž připisován jemným precipitátům, 

tentokrát však Ti3AlC. Ti2AlC karbidy byly pozorovány jen po stárnutí při vyšších teplotách 

nebo při delší době stárnutí. Další studie zabývající se vlivem C na vlastnosti -TiAl 

intermetalik uvádějí, že optimální přídavek uhlíku také způsobí zpravidla i snížení velikosti 

zrna a snížení mezilamelární vzdálenosti a dokonce může změnit i charakter lomu z 

interkrystalického na transkrystalický vlivem omezení vzniku  fáze na hranicích zrn [92, 93, 

94, 95]. Jen velmi málo publikací se však zabývá vlivem přídavku uhlíku na tažnost -TiAl 

intermetalik.  

Gouma [96] uvádí rovněž zlepšení pevnosti a creepové odolnosti slitiny Ti-48Al-2Mn-

2Nb s obsahem uhlíku 0,25 hm. %, která byla připravena metodou práškové metalurgie. 

Avšak uvádí rovněž pokles tažnosti u stejné slitiny oproti slitině s obsahem C  0.03 hm.%, 

což zdůvodňuje rozdíly ve složení matrice, neboť precipitace karbidů je dle této publikace 

zanedbatelná. Nicméně lze předpokládat, že pokud vyšší obsah uhlíku způsobí precipitaci 

karbidů větších velikostí, dojde ke snížení tažnosti [22]. Předpokládá se, že tento jev je 

způsoben křehkostí karbidů větších velikostí a ty způsobí narušení materiálu, nebo 
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alternativně, že materiál je sice dostatečně zpevněný karbidy, ale hrubá struktura odlitků není 

schopna vydržet zatížení [22]. Jako velmi vhodná se tedy jeví případná kombinace 

jemnozrnné struktury zpevněné tuhým roztokem uhlíku, nebo jemnými precipitáty karbidů. 

Nedávno Appel [97] zjistil, že jemně distribuované precipitáty karbidů malých velikostí 

mohou působit jako místa pro heterogenní nukleaci nanodvojčat během deformace, což může 

uvolnit koncentraci napětí a také podporovat plastickou deformaci.    

Vliv uhlíku na strukturu a mechanické vlastnosti byl také studován u -TiAl 

intermetalik s vyššími obsahy uhlíku. Tyto slitiny často obsahují vysoký podíl karbidů a tvoří 

v podstatě kompozitní materiály. Kompozity na bázi TiAl obsahující vyšší podíly karbidů o 

větších velikostech (až 100 μm) vykazují také vynikající pevnost a oxidační odolnost [98, 99]. 

Hodnoty tažnosti však jsou pro nejvíce uvažované aplikace -TiAl slitin zpravidla 

nedostačující. Studie [98] např. uvádí, že tažnost za pokojové teploty dosahovala max. 0,6 % 

pro kompozit Ti-48Al (at. %) s 8,5 obj. % Ti2AlC karbidů a pro kompozity s vyššími obsahy 

karbidů ještě hodnot nižších. Při teplotě 800 C však již kompozit s 8,5 obj. % Ti2AlC karbidů 

vykazoval vyšší hodnoty tažnosti (3,4 %) než slitina bez karbidových precipitátů (2,3 %).  

Studie [100] zabývající se vlivem Ti2AlC karbidů na otěruvzdornost intermetalika Ti-47Al-

3W (at. %), uvádí v závěru, že obsah těchto karbidů do 3,5 obj. % výrazně zvýší odolnost této 

slitiny vůči otěru. Z výše uvedených poznatků lze tedy předpokládat, že materiály na bázi 

TiAl s vyššími podíly karbidů se jeví výhodné především pro aplikace za vysokých teplot a 

tam kde není tažnost za nízkých teplot limitujícím faktorem. 

Karbidy pozorované v připravených slitinách a kompozitech na bázi TiAl byly 

především kubický Ti3AlC a hexagonální Ti2AlC. V některých publikacích je však uváděn i 

karbid TiC nebo dvoufázový karbid TiC obklopený Ti3AlC [101].  

Slitiny a kompozity na bázi -TiAl s obsahy uhlíku byly nejčastěji připravovány 

metodami práškové metalurgie s přídavky prášku TiC [92, 93], grafitu [98, 99], nebo 

předslitiny Al/TiC [101] pro dosažení požadovaného obsahu uhlíku. Přitom tavení slitin na 

bázi -TiAl v grafitových kelímcích ve vakuové indukční peci by mohlo být mnohem levnější 

variantou pro přípravu těchto materiálů. Tato metoda již byla vyzkoušena u slitiny Ti-6Al-4V 

zpevněné karbidy TiC a bylo dosaženo uspokojivých výsledků [102].   

2.8.5. Vliv yttria na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl 

V současné době, hlavně v Japonsku a Číně, ale i v jiných státech se výzkum ovlivnění 

mikrostruktury a mechanických vlastností pomocí legování orientuje také na jiné prvky jako 
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zirkonium, yttrium, gadolinium, ruthenium, lanthan nebo cer [103, 104, 105, 106, 107]. Jejich 

význam však prozatím nepřekonal známější používané legující prvky, jako jsou Nb, B, Ta, Cr 

a W. 

Yttrium je jedním z prvků, u kterých bylo dokázáno, že malé přídavky tohoto kovu (do 

1 at. %) způsobí zjemnění mikrostruktury [108, 109, 110, 111]. Ukázky zjemnění velikosti 

zrna a lamel jsou zobrazeny na obr. 36 a 37.   Účinek zjemnění je připisován yttriem bohatým 

fázím YAl2 a Y2O3, které tvoří heterogenní nukleační místa pro nukleaci α fáze během 

rekrystalizačního žíhání, nebo pro  a α2 fázi během zpracování za nižších teplot a zároveň 

omezují jejich růst [111]. 

a) b)

 

Obr. 36 Ukázka zjemnění zrna přídavky yttria u odlévané slitiny Ti-47Al a) bez Y b) 0,1 Y c) 

0,3 Y (at. %)  [109] 

 

a) b) c)

 

Obr. 37 Ukázka zjemnění lamel přídavky yttria u odlévané slitiny Ti-47Al a) 0 Y b) 0,1 Y c) 

0,3 Y (at. %) [109] 

Na obr. 38 jsou znázorněny hodnoty velikosti zrna a mezilamelární vzdálenosti slitin s 

rozdílnými přídavky yttria z publikací [109, 110, 111]. Vybrané slitiny jsou:  

 Ti-47Al – připravená ISM, žíhaná při 900 C po dobu 48 h a následně izostaticky 

lisovaná za teploty 1250 C po dobu 4h [109], 
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 Ti-45Al-5Nb – připravená ISM, žíhaná při 900 C po dobu 48 h a následně izostaticky 

lisovaná za teploty 1250 C po dobu 4h [110], 

 Ti-46,6Al-1,4Mn-2Mo-0,3C – připravená práškovou metalurgií s následným žíháním 

při 1400 C po dobu 1 h [111]. 

 

Obr. 38 Vliv obsahu yttria na velikost zrn a mezilamelární vzdálenost [109, 110, 111] 

Z tohoto obrázku lze usoudit, že přídavek yttria skutečně snižuje velikost zrna i 

mezilamelární vzdálenost a to u slitin všech uvedených složení. Účinek zjemnění je více 

patrný u odlévaných slitin než u slitiny připravené práškovou metalurgií. Toto zjemnění 

struktury má pak za následek zvýšení tažnosti a meze kluzu, a to jak v tahu [109, 110, 111] 

tak i v tlaku [112]. Závislosti pevnosti v tahu a tažnosti na obsahu yttria jsou znázorněny na 

obr. 39. Tento graf potvrzuje, že u všech typů slitin došlo ke zvýšení pevnosti v tahu i tažnosti 

při obsahu yttria do 0,3 at. %. 

Kromě zlepšení pevnosti v tahu a tažnosti u slitin na bázi TiAl zvyšuje legování 

yttriem také oxidační odolnost. Bylo dokázáno, že přídavek yttria změní mechanismus růstu 

oxidické vrstvy na povrchu vzorku při isotermických oxidačních zkouškách při teplotách 800 

a 900 C. Vlivem yttria je potlačen růst vrstvy TiO2 a na povrchu se tvoří především ochranná 

vrstva Al2O3. Tento jev byl pozorován jak u binárních slitin, tak i u legovaných slitin [113, 

114, 115]. Jako nejvhodnější obsah yttria z hlediska oxidační odolnosti je považováno 0,3 at. 

% (viz. obr. 40). Další nespornou výhodou legování yttriem je jeho schopnost snižovat 
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množství intersticiálního kyslíku v -TiAl slitinách tím, že z důvodu vysoké afinity k tomuto 

prvku jej váže na sebe a tvoří oxidy Y2O3 [111]. 

 

Obr. 39 Vliv obsahu yttria na pevnost v tahu a tažnost [109, 110, 111] 

 

 

Obr. 40 Vztah mezi přírůstkem hmotnosti a časem pro slitinu Ti-45Al-8Nb (at. %) 

s rozdílnými obsahy Y během isotermické oxidace na vzduchu při teplotě 900 °C po dobu 

100 h [113] 
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Yttrium tedy lze považovat za velice vhodný prvek pro zvýšení nejen mechanických 

vlastností slitin na bázi TiAl. Existuje však široká možnost dalšího ovlivnění mikrostruktury a 

mechanických vlastností a to jak kombinací s dalšími legujícícími prvky, tak i vhodným 

tepelným zpracováním a ovlivněním přípravy produktů. Uvedené publikace zabývající se 

vlivem yttria na mikrostrukturu zkoumaly především vliv tohoto prvku u plně lamelárního a 

téměř lamelárního typu mikrostruktury, která byla zpravidla získána žíháním při teplotách 

charakteristických pro  oblast binárního diagramu. Je však velmi málo publikací 

zabývajících se vlivem yttria na strukturu a vlastnosti -TiAl slitin s jinými typy 

mikrostruktury. Není např. nikde uvedeno, zdali zjemnění struktury přídavkem yttria je 

možné pozorovat i v odlitém stavu, nebo u duplexní, či téměř gama mikrostruktury. Tato 

práce si tedy klade za jeden z cílů charakterizovat vliv yttria na mikrostrukturní 

charakteristiky a mechanické vlastnosti pro několik vybraných typů mikrostruktur, včetně 

mikrostruktury duplexní, či konvulatorní.  

2.9. Vývoj jednotlivých typů slitin na bázi -TiAl 

Na základě chemického složení a doby vývoje lze rozdělit slitiny na bázi -TiAl do 

čtyř generací [4, 66]. Za slitiny první generace jsou považovány především binární slitiny Ti-

Al. Výzkum slitin první generace se především orientoval na vliv rozdílných obsahů Al na 

mechanické vlastnosti.  

Jako slitiny druhé generace jsou považovány převážně ternární, nebo kvartérní slitiny 

s přídavky legujících prvků zvyšujících tažnost a vysokoteplotní pevnost. Typickým 

zástupcem této generace -TiAl slitin je slitina Ti-48Al-2Cr-2Nb (at. %), která byla vyvinuta 

a patentována firmou General Electric [116]. Dalšími typickými představiteli jsou např. slitiny 

Ti-48Al-2Mn-2Nb, Ti-46Al-1Cr-0,2Si, Ti-47Al-2W-0,5Si nebo Ti-47Al-2W-0,5Si-0,5B (vše 

v at. %) [4, 22, 117, 118].  

Třetí generace těchto slitin byla vyvinuta především z důvodu zvýšení vysokoteplotní 

odolnosti -TiAl slitin, neboť bylo zjištěno, že oxidační odolnost těchto slitin za teplot vyšších 

než 700 °C není dostačující [22], ale také za účelem zlepšení i ostatních vlastností [4, 5]. Tyto 

slitiny se vyznačují vyššími obsahy Nb a jejich obecné složení lze vyjádřit Ti-(42-48)Al-(5-

10)Nb-(0-0,5(B,C)) [4, 22, 66, 68]. Slitiny tohoto složení byly důkladně studovány z hlediska 

mikrostruktury, mikrostrukturní stability a mechanických vlastností a není pochyb o tom, že 

tyto slitiny vykazují vyšší oxidační odolnost a také dobře vyvážený poměr mechanických 
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vlastností. Bylo dokázáno, že přídavek Nb snižuje energii vrstevných chyb v  fázi, zpomaluje 

difuzní procesy a modifikuje strukturu povrchové oxidické vrstvy [83, 119]. 

Zjemnění zrna  u slitin s obsahem Al nad 45 at. % se dosáhlo tepelným zpracováním v 

 oblasti binárního diagramu s rychlým ochlazením, při kterém vznikne jemnozrnná masivní 

m prostřednictvím masivní transformace z -fáze [62, 120]. Ukázka mikrostruktury po této 

transformaci u slitiny Ti-46Al-8Nb (at. %) je na obr. 41. Během následného žíhání při 

teplotách typických pro  +  oblast binárního diagramu dojde k precipitaci  lamel v zrnech 

m a vznikne konvulatorní jemnozrnná mikrostruktura. Ukázka konvulatorní mikrostruktury je 

zobrazena na obr. 42. 

Masivní transformace  fáze na m je však velmi ovlivněna obsahem Al. Pokud je 

obsah Al nižší než 45 at. %, dojde ke zvýšení stability  fáze a i při rychlém chlazení dojde 

k zachování  fáze spíše než k masivní transformaci na m.  Vysoký stabilizační účinek na  

fázi má i kyslík. Studie [121] uvádí, že obsah kyslíku 1500  hm. ppm. potlačí masivní 

transformaci a je třeba dbát, aby jeho obsah byl u těchto slitin co nejnižší.  

  

Obr. 41 Mikrostruktura slitiny Ti-46Al-8Nb 

(at. %) po masivní transformaci při rychlosti 

chlazení 35 °C/s [62] 

Obr. 42 Konvulatorní mikrostruktura slitiny 

Ti-46Al-8Nb (at. %) vzniklá žíháním při 

teplotě 1280 °C po dobu 2h [62] 

Dalším problémem spojeným se zjemněním zrna u této generace -TiAl je, že 

potřebná vysoká rychlost ochlazování (minimálně 35 °C/s) vedla často ke vzniku deformací a 

trhlin v odlitcích složitějších tvarů [10, 62]. Z tohoto důvodu bylo rovněž vyzkoušeno 

zjemnění mikrostruktury těchto slitin přidáním B. Tento typ slitiny však vykazoval výrazně 

nižší tažnost [122].    
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Z důvodu snížení potřebné rychlosti chlazení pro vznik jemnozrnné masivní fáze  m 

byla v rámci projektu IMPRESS vyvinuta čtvrtá generace slitin na bázi -TiAl [123]. Hu a 

kol. [124] ukázal, že Nb a Ta mají ve fázích  a  nízký difuzní koeficient a podporují vznik 

masivní transformace. Účinek Ta je však mnohem více efektivní.  Na základě této koncepce 

byla vyvinuta nová samokalitelná slitina o složení Ti-46Al-8Ta (at. %). Tato slitina vytváří 

masivní fázi m při nižších rychlostech chlazení a vyznačuje se také dobrými slévárenskými a 

mechanickými vlastnostmi [62, 63, 66].    

Obr. 43 zobrazuje křivky znázorňující vztah mezi rychlostí chlazení a objemovým 

podílem jednotlivých typů mikrostruktury u slitin Ti-46Al-8Nb, Ti-46Al-6Nb-2Ta, Ti-46Al-

4Nb-4Ta a Ti-46Al-8Ta (vše v at. %) během Jominyho zkoušky prokalitelnosti. Z výsledků je 

patrné, že slitina Ti-46Al-8Ta vykazuje vysoký podíl masivní fáze m i při relativně nízkých 

rychlostech chlazení a to až 10 °C/s. Ke stejnému závěru došla během Jominyho zkoušky 

prokalitelnosti stejné slitiny i Frkanová [66]. V závěru uvádí, že nejvyšší podíl masivní fáze 

m  byl pozorován ve vzdálenosti 6 až 10 mm od vodou chlazeného povrchu, což odpovídá 

rychlosti chlazení od 10 do 17 °C/s. 

 

Obr. 43 Křivky znázorňující vztah mezi rychlostí chlazení a objemovým podílem 

jednotlivých typů mikrostruktury u slitin Ti-46Al-8Nb, Ti-46Al-6Nb-2Ta, Ti-46Al-4Nb-4Ta 

a Ti-46Al-8Ta (vše v at. %) během Jominyho zkoušky prokalitelnosti [62] 

Stejně jako u slitiny Ti-46Al-8Nb, tak i u slitiny Ti-46Al-8Ta po transformaci 

struktury na masivní fázi m dojde během následného žíhání při teplotách typických pro  +  
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oblast binárního diagramu k precipitaci  lamel v zrnech m a vznikne konvulatorní 

jemnozrnná mikrostruktura. Během zkoušení mechanických vlastností v tahu slitin  Ti-46Al-

8Nb a Ti-46Al-8Ta bylo zjištěno, že nejvyšší mezí kluzu i tažností disponovala právě slitina 

Ti-46Al-8Ta s jemnozrnnou konvulatorní mikrostrukturou [62].  

Obr. 44 pak zobrazuje závislost mezi minimální rychlostí creepu a aplikovaným 

napětím při teplotě 750 °C pro několik vybraných slitin. Ze zobrazených výsledků lze usoudit, 

že vyvinutá slitina čtvrté generace vykazuje při všech hodnotách napětí nižší minimální 

rychlost creepu než slitina Ti-46Al-8Nb a také nižší minimální rychlost creepu při vyšších 

napětích než slitina Ti-46Al-2W-0,5Si (vše v at. %). Slitiny čtvrté generace tedy nabízí 

unikátní kombinaci mechanických vlastností, mají vysokou perspektivu v mnoha odvětvích 

průmyslu a dokonce splňují náročné požadavky výrobců leteckých motorů. 

 

Obr. 44 Závislost minimální creepové rychlosti na napětí při teplotě 750 °C vybraných slitin 

[4] 
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3. Cíle práce 

Cíle této práce byly definovány na základě literárních poznatků a dosud 

neprozkoumaných, nebo ne zcela objasněných problémů v oblasti metalurgické přípravy, 

legování, vývoje mikrostruktury a tepelného zpracování těchto slitin. Hlavním cílem této 

práce je především posoudit možnosti přípravy vybraných slitin na bázi -TiAl pomocí pokud 

možno co nejekonomičtějších metalurgických postupů. Dále posoudit vliv rozdílných 

podmínek během přípravy na obsah nečistot a intersticiálních prvků s cílem především přesně 

definovat vhodné parametry procesu přípravy pro výrobu ingotů -TiAl slitin, jejichž 

mechanické vlastnosti by odpovídaly požadavkům výrobců případných produktů z tohoto 

typu slitiny.   

Práce je však také zaměřena na posouzení vlivu čistého kovového yttria jako 

legujícího prvku na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl. Cílem je především 

porovnat možnosti zjemnění mikrostruktury legováním yttriem pro několik -TiAl slitin 

rozdílného složení a různých typů mikrostruktury dosažených tepelným zpracováním za 

rozdílných podmínek. 

Dílčí cíle této práce byly určeny následovně: 

1. Připravit ingoty vybraných -TiAl slitin nominálního složení optimalizovanými postupy 

plazmového tavení a vakuového indukčního tavení. Pro tavení ve vakuové indukční peci 

byly vybrány poměrně levné kelímky z Al2O3 a grafitu za účelem dosažení co největší 

ekonomičnosti výroby. 

2. Určit vliv podmínek přípravy na chemické složení, homogenitu a na obsah nečistot a 

intersticiálních prvků. Charakterizovat mikrostrukturu s využitím optické a elektronové 

mikroskopie a určit základní mechanické vlastnosti. 

3. Posoudit vliv doby stabilizace taveniny na obsah uhlíku, a také na obsah karbidů u slitin 

připravených v grafitovém kelímku. 

4. Určit vliv yttria na mikrostrukturu připravených slitin a analyzovat složení yttriem 

bohatých fází. 

5. Zjistit jak přídavky yttria ovlivňují teploty fázových transformaci během tuhnutí metodou 

DTA. 
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6. Určit vliv rozdílných obsahů uhlíku a yttria na solidifikaci slitin metodou směrové 

krystalizace se zakalením fázového rozhraní. 

7. Připravit vzorky s rozdílnými typy mikrostruktury tepelným zpracováním a posoudit vliv 

uhlíku a yttria na fázové transformace.  

8. Charakterizovat vliv yttria na zjemnění mikrostrukturny a na mechanické vlastnosti pro 

rozdílné typy mikrostruktury, včetně mikrostruktury duplexní, či  konvulatorní. 

9. Charakterizovat vliv uhlíku a yttria na možnosti zjemnění mikrostruktury masivní 

transformací. 

Specifikem této práce je, že téměř veškeré ingoty a odlitky z -TiAl intermetalik byly 

připraveny v laboratořích VŠB-TU Ostrava bez využití jakýchkoliv dodaných provozních, či 

poloprovozních materiálů na bázi -TiAl a pro tavení byly využity jen zakoupené čisté 

elementární kovy. 

Vědeckým přínosem této práce je především prohloubení obecných znalostí 

metalurgické přípravy -TiAl intermetalik, získání nových poznatků ohledně možností 

přípravy těchto slitin vakuovým indukčním tavením v grafitových kelímcích a posouzení 

možnosti zjemnění legováním yttriem zejména pro -TiAl slitiny třetí a čtvrté generace. 
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4. Experimentální postupy, materiál a vybavení 

Pro experimentální část disertační práce byly použity následující materiály, technika a 

vybavení: 

4.1. Použité vstupní materiály 

Pro přípravu intermetalických slitin na bázi -TiAl byly použity tyto kovy: 

 Titan grade 2 ve formě tvářených tyčí kruhového průřezu o průměru 10 mm. Obsahy 

nečistot uvedené výrobcem jsou znázorněny v tab. 4. Zjištěný obsah kyslíku v tomto 

materiálu byl 200 hm. ppm. 

Tab. 4 Obsahy nečistot v titanu (hm. %) 

N C H Fe O Další prvky 

0,01 0,02 0,003 0,04 0,14 < 0,4 

 Válcovaný hliník o čistotě 3N a tloušťce 5 mm. Zjištěný obsah kyslíku byl 150 hm. ppm. 

 Niobový drát o průměru 2 mm čistoty 3N5 a o obsahu kyslíku 30 hm. ppm. 

 Tvářené tantalové tyče o průměru 4 mm, čistotě 3N5 a o obsahu kyslíku 100 hm. ppm. 

 Kousky yttria čistoty 3N. 

4.2. Metalurgická příprava slitin 

Všechny připravené slitiny včetně způsobu jejich přípravy, použitého tavícího 

kelímku, času stabilizace taveniny a hmotnosti vsázky jsou uvedeny v tab. 5. Celkem tedy 

bylo provedeno 17 taveb a to jak slitin binárních, ternárních tak i kvartérních. Slitiny legované 

Nb a Ta však obsahují relativně velké množství těžkotavitelných kovů s vysokou teplotou tání 

(2477 °C Nb a 3017 °C Ta). To zhoršuje podmínky přípravy těchto produktů, protože je nutné 

použít vyšší teploty, a tím obecně i delší celkovou dobu tavení. To může mít za následek 

zvýšení obsahu kyslíku v produktech a snížení mechanických vlastností. Z tohoto důvodu 

byly nejprve z těchto kovů připraveny vhodné předslitiny s chemickým složením Nb-60Al a 

Ta-80Al (at. %). Toto chemické složení bylo vybráno na základě binárních diagramů ( viz 

obr. 45 a 46). Pro předslitiny tohoto složení odpovídá teplota tání přibližně 1600 C. Použití 

předslitin Nb-60Al a Ta-80Al pro přípravu slitin Ti-47Al-8Nb a  Ti-47Al-8Ta (at. %) je tedy 

velmi vhodné především z důvodu výrazného snížení potřebné teploty během tavícího 

procesu. 
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Tab. 5 Seznam experimentálních slitin 

Označení 

vzorku 
Složení (at. %) 

Tavící 

zařízení 
Tavící kelímek 

Čas 

stabilizace 

Hmotnost 

vsázky 

1 Ti-47Al-0.1Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

2 Ti-47Al-0.2Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

3 Ti-47Al-0.3Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

4 Ti-47Al-0.4Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

5 Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

1-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50  90 s 250 g 

2-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 60 s 250 g 

3-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 30 s 250 g 

1-G-Y Ti-47Al-0.3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 90 s  250 g 

2-G-Y Ti-47Al-0.3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 60 s 250 g 

3-G-Y Ti-47Al-0.3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 30 s 250 g 

8Nb-plasma Ti-47Al-8Nb 
Plasmová 

pec 

Cu - chlazený 

vodou 
- 600 g 

8Nb-Y-

plasma 

Ti-47Al-8Nb-

0.3Y 

Plasmová 

pec 

Cu - chlazený 

vodou 
- 600 g 

8Nb-Scast Ti-47Al-8Nb 
Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 480 g 

8Ta-Scast Ti-47Al-8Ta 
Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 500 g 

8Ta-Y-Scast 
Ti-47Al-8Ta-

0.3Y 

Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 500 g 

45Al-Scast Ti-45Al 
Supercast - 

VIM 
grafit – GLM 50 20 s 420 g 
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Obr. 45 Binární diagram systému Nb-Al [125] 
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Obr. 46 Binární diagram systému Ta-Al [126] 
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4.3. Plazmové tavení 

Plazmové tavení bylo vybráno jako způsob přípravy předslitin Nb-60Al a Ta-80Al, 

dále pro přípravu slitin Ti-47Al-8Nb, Ti-47Al-8Nb-0,3Y (vše v at. %)  a také bylo zvoleno 

jako první stupeň metalurgické přípravy slitin 1 – 5 (viz tab. 5). Během tavení těchto slitin 

byla využita plasmová pec s vodou chlazeným horizontálním krystalizátorem, jejíž schéma je 

uvedeno na obr. 47.  

 

Obr. 47 Schéma plasmové pece s horizontálním krystalizátorem [30] 

4.3.1. Příprava předslitin plazmovým tavením 

Pro přípravu předslitin Nb-60Al a Ta-80Al (at. %) byly jako vsázka použity čistý Al, 

Nb a Ta, jejichž charakteristiky byly popsány v kapitole 4.1. Válcovaný Al byl nařezán na 

kousky o rozměrech přibližně 20 x 40 mm a Nb a Ta byl použit ve formě třísek o délce  cca 5 

mm. Vsázka byla rovnoměrně rozložena do měděného vodou chlazeného krystalizátoru, jenž 

byl již umístěn v prostoru pece. Tavba byla provedena čtyřnásobným průchodem zóny 

(dvakrát z každé strany) u předslitiny Nb-60Al a šestinásobným průchodem zóny u předslitiny 

Ta-80Al. Inertní atmosféra během tavení byla zajištěna průtokem argonu čistoty 4N5 

(rychlost proudění 27 l/min) komorou pece. Posuv krystalizátoru byl 0,5 cm/min a proudová 

hustota až 800 A. Produktem tavení byly ingoty oválného průřezu o hmotnosti 160 g pro 

předslitinu Nb-60Al a 190 g pro předslitinu Ta-80Al. Ukázka jednoho z připravených ingotů 

je na obr. 48. 

4.3.2. Příprava  -TiAl slitin plazmovým tavením 

Pro přípravu slitin 1 – 5 (viz tab. 5) byly jako vsázka použity: čistý Al nařezaný na 

rozměr přibližně 20 x 40 mm, čistý Ti ve formě kousků o délce přibližně 30 mm a kousky Y o 
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velikosti do 3 x 10 mm. Tavba byla provedena čtyřnásobným průchodem zóny za posuvu 

krystalizátoru rychlostí 2 cm/min,  v prostředí proudící Ar atmosféry a při proudové hustotě 

500 A. Produktem byly ingoty oválného průřezu o hmotnosti 600 g. Ukázka připraveného 

ingotu včetně označení provedených řezů je zobrazena na obr. 49.  

  Pro přípravu slitin Ti-47Al-8Nb a Ti-47Al-8Nb-0,3Y (vše v at. %) metodou 

plasmového tavení byl využit rovněž čistý Ti, Al, a Y, ale i předslitina Nb-60Al, která byla 

díky své vysoké křehkosti rozlámána na kousky o rozměrech maximálně 10 x 10 mm. Tavba 

byla provedena ve stejném krystalizátoru jako u slitin 1 – 5, tentokrát však šestinásobným 

průchodem zóny. Inertní atmosféra během tavení byla opět zajištěna argonem čistoty 4N5 o 

průtoku 27 l/min komorou pece. Posuv krystalizátoru byl 2 cm/min a proudová hustota až 700 

A. Produktem byly ingoty stejného tvaru jako v předchozím případě.  

 

Obr. 50 Slitiny Ti-47Al-(0-0,4Y) ve formě 

pecek po plasmovém tavení 

 

 

Obr. 48 Ingot slitiny Ta-80Al (at. %) 

připravený plasmovým tavením 

Obr. 49 Ingot slitiny Ti-47Al-0,1Y připravený 

plasmovým tavením 
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Plasmové tavení bylo rovněž využito při přípravě oválných vzorků o hmotnosti 15 g a 

složení Ti-47Al-(0-0,4Y) (at. %), které jsou zobrazeny na obr. 50. Jako vsázka byly použity 

nařezané nálitky zbylé po tavení slitin 1-5 ve vakuové indukční peci v Al2O3 kelímku. Tavení 

proběhlo ve vodou chlazeném krystalizátoru, který umožnil přípravu všech pěti vzorků vedle 

sebe, aniž by byly jejich taveniny ve vzájemném kontaktu. Použitá proudová hustota byla   

600 A a čas, po který byl každý oválný vzorek v roztaveném stavu, činil 120 s. Tyto vzorky 

pak byly využity pro tepelné zpracování s cílem dosažení rozličných typů mikrostruktury a 

posouzení vlivu obsahu yttria na mikrostrukturu. 

4.4. Vakuové indukční tavení s gravitačním litím 

Pro vakuové indukční tavení s gravitačním litím byla využita indukční pec LEYBOLD 

– HERAEUS IS1/FFF vybavená třístupňovou rotační pumpou, která umožňuje vytvoření 

vakua v peci až 20 Pa. Použitá frekvence během tavení byla 4 kHz a příkon 14 – 19 kW.  

4.4.1. Tavení v indukční peci v kelímcích z Al2O3  

Během tavení slitin 1 – 5 byly použity válcové slinované kelímky z 96 % Al2O3 o 

průměrné hustotě 3,8 g/cm
3
. Z důvodu vysoké reaktivity titanu byl korundový tavící kelímek 

upraven mechanickým nátěrem na bázi Y2O3, jenž měl zabránit kontaminaci taveniny 

kyslíkem a částicemi Al2O3. Jako vsázka byly použity ingoty 1 – 5 připravené plasmovým 

tavením, nařezané na délku přibližně 40 mm. Po natavení vsázky byla pec napuštěna Ar 

čistoty 4N5. To zamezilo vystříkávání taveniny z kelímku. Po roztavení byla tavenina 

stabilizována 90 s za účelem dosažení vysoké homogenity produktů. Následně byla tavenina 

gravitačně odlévána do dvojice vyžíhaných grafitových kokil, které byly rovněž jako tavící 

kelímek opatřeny nátěrem Y2O3. Každá z nich umožňovala odlití tří vzorků vedle sebe v 

podobě tyčí o průměru 10 mm a délce 100 mm. Z těch byly následně odstraněny nálitky a 

provedeny řezy za účelem metalografického pozorování.   

4.4.2. Tavení v indukční peci v grafitových kelímcích 

Při tavení slitin -TiAl v grafitovém kelímku byla aplikována metoda vytvoření 

ochranného povlaku na stěnách kelímku, vyvolaného reakcí mezi taveninou TiAl a grafitem 

během několikanásobného proplachu tohoto kelímku taveninou TiAl. Stejná metoda bývá 

často využívána pro tavení slitin na bázi NiTi. Studie [127] dokázala, že při tavení NiTi se 

skutečně vytvoří tenká ochranná vrstvička TiC na povrchu tavícího kelímku, která snižuje 

difuzi uhlíku z kelímku do taveniny během následujících taveb. Takto lze získat slitiny NiTi 
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s relativně nízkými obsahy uhlíku (0,02 – 0,25 hm. %) a nízkým podílem karbidů v závislosti 

na teplotě tavení, době tavení a také na obsahu uhlíku ve vsázce [127, 128]. Stejná metoda 

byla tentokrát aplikována při tavení slitin na bázi TiAl ve vakuové indukční peci s cílem 

získat produkty s relativně nízkými obsahy uhlíku a kyslíku a dále posoudit možnosti této 

metody pro přípravu odlitků intermetalika TiAl. Pro tavby byly vybrány binární slitina Ti-

47Al a ternární slitina Ti-47Al-0,3Y.  

Extrudovaný grafitový kelímek GLM 50 o průměrné hustotě 1,75 g/cm
3
 a maximální 

zrnitosti 0,8 mm, znázorněný na obr. 51, byl nejdříve žíhán při teplotě 400 C v muflové peci 

po dobu 4 h za účelem odstranění vlhkosti ze stěn kelímku a následně ochlazen v exsikátoru. 

Dále byl umístěn do prostoru pece pro vakuové indukční tavení a byla do něj vložena 

počáteční vsázka, tvořená nařezanými nálitky slitiny Ti-47Al z předešlých tavení. Následně 

bylo v peci vytvořeno vakuum rotační a Rootsovou pumpou. Zvyšováním teploty byla vsázka 

natavena a pec byla napuštěna argonem. Čistota použitého argonu byla 4N5. Přetavená vsázka 

byla následně odlita. Během tohoto procesu se na povrchu kelímku vytvořila tenká vrstvička 

povlaku, což bylo cílem přetavení nálitků.  

 

 

Obr. 51 Grafitový kelímek GLM 50 

použitý pro tavení slitin 

Obr. 52 Ukázka produktu tavení v grafitovém 

kelímku GLM 50  

Následovalo tavení připravených vsázek za stejných podmínek pro 6 slitin (1-G až 3-

G-Y) v pořadí, jak je zobrazeno v tab. 5. Jako vsázka byly použity čistý Ti, Al a Y o stejných 

rozměrech jako během plasmového tavení -TiAl slitin. Po roztavení vsázky, byla tavenina 
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ponechána 30 – 90 s v roztaveném stavu a následně byla odlita do připravené grafitové 

kokily, která byla před odléváním žíhána stejným způsobem jako tavící kelímek. Produktem 

byly odlitky o průměru 12 mm a délce 100 mm. Ukázka produktu tavení včetně znázornění 

provedených řezů za účelem metalografického zkoumání je uvedena na obr. 52.  

4.5. Vakuové indukční tavení s odstředivým litím 

Pro vakuové indukční tavení s odstředivým litím bylo využito středofrekvenční licí 

zařízení Supercast-Titan, což je zařízení pro indukční tavení speciálních slitin na bázi Ti, Ni, 

Fe, intermetalických sloučenin ve vakuu nebo ochranné atmosféře a výrobu přesných odlitků.   

Při tavení byly použity grafitové kelímky GLM 50 a SGV5-G. Kelímek SGV5-G je 

izostaticky lisovaný kelímek o velmi nízké zrnitosti, pórovitosti a relativně vysoké hustotě. 

Přesné hodnoty však výrobce kelímku neuvádí. Jako vsázka byly použity čistý Ti, Al, Y a 

předslitina Nb-60Al pro tavení Nb legovaných slitin a Ta-80Al pro tavení Ta legovaných 

slitin.  

Tavení proběhlo po dosažení vakua přibližně 1 Pa a po napuštění prostoru pece Ar 

čistoty 4N5 na tlak 20 kPa. Po stabilizaci taveniny po dobu 20 s při teplotě přibližně 1700 

°C byla tavenina odstředivě lita do grafitové kokily. Produktem byly ingoty kruhového 

průřezu o průměru 20 mm a délce 200 mm. Zařízení pro odstředivé lití je zobrazeno na obr. 

53 a ukázka produktu po odstředivém lití i se schematickým označením řezů je na obr. 54.  

Tavící kelímek
Kokila

 

 

Obr. 53 Zařízení pro odstředivé lití 
Obr. 54 Ingoty Ti-47Al-8Ta a Ti-47Al-8Ta-

0,3Y připravené odstředivým litím 
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4.6. Směrová krystalizace se zakalením fázového rozhraní 

Za účelem posouzení vlivu uhlíku a yttria na solidifikační chování intermetalik na bázi 

-TiAl byly vzorky 1-G, 2-G, 3-G, 1-G-Y, 2-G-Y, 3-G-Y podrobeny směrové krystalizaci se 

zakalením fázového rozhraní. Tyto experimenty byly provedeny na Ústavu materiálů a 

mechaniky strojů Slovenské akademie věd v Bratislavě. Tento ústav disponuje pecí pro 

směrovou krystalizaci, která pracuje na principu Bridgmanovy metody. Schéma této pece je 

uvedeno na obr. 55.  

Vybrané odlitky byly osoustruženy na průměr 9 mm a podrobeny směrové krystalizaci 

v Y2O3 trubicích o vnitřním/vnějším průměru 10/14 mm a délce 170 mm. Ukázka této trubice 

a BSE snímek lomové plochy této trubice jsou zobrazeny na obr. 56. Z obrázku lze dobře 

rozpoznat, že trubice z oxidu yttria má relativně nízkou zrnitost,  cca < 50 μm. Směrové 

krystalizace byly provedeny za 2 rozdílných teplotních gradientů: GL = 2500 K · m
-1

 a 5500 K 

· m
-1

 a při  2 rozdílných rychlostech posuvu:  V = 1.39 · 10
-5

 m·s
-1

, V= 8.89 · 10
-5

 m·s
-1

. Po 

 
 

 

 

Obr. 55 Schéma pece pro směrovou krystalizaci 

Bridgmanova typu [80] 

Obr. 56 Y2O3 trubice použitá pro směrovou 

krystalizaci a BSE snímek lomové plochy 

této trubice 
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směrové krystalizaci do délky 60 mm byly vzorky zakaleny rychlým posunem trubice do 

vodou chlazeného mědeného krystalizátoru. Toto zakalení fázového rozhraní pak umožňuje 

detailně sledovat průběh solidifikace.  

4.7. Tepelné zpracování  

Pro tepelné zpracování za účelem dosažení plně lamelární a duplexní mikrostruktury 

byly použity oválné vzorky o složení Ti-47Al-(0-0,4Y) (at. %) připravené plasmovým 

tavením, které byly znázorněny na obr. 50. Vzorky byly rozřezány ve vertikálním směru na 2 

části a byly odebrány řezy za účelem metalografického zkoumání. Následně byly obě 

zbývající části rozříznuty opět tak, že z každého oválného vzorku zůstaly 4 téměř identické 

části. Ty byly poté dány do ampulí z křemenného skla, evakuovány na 1 - 2 Pa a zataveny. 

Dále byly vzorky zpracovány žíháním v muflové peci po dobu 4 h za různých teplot a 

různých  podmínek chlazení: 

 900 °C – pomalu chlazeno v prostoru pece 

 1200 °C – pomalu chlazeno v prostoru pece 

 1200 °C – zakaleno vytáhnutím celé ampule a vhozením do nádoby s vodou 

 1370 °C – chlazeno pomalu v prostoru pece do 850 °C, pak zakaleno. 

Pro tepelné zpracování za účelem dosažení konvulatorní mikrostruktury byly použity 

vzorky 8Nb–plazma, 8Nb–Y–plazma, 8Ta–Scast a 8Ta–Y–Scast. Tepelné zpracování vzorků 

legovaných Nb spočívalo v rozpouštěcím žíhání při teplotě 1370 °C, které bylo provedeno v 

muflové peci na vzduchu po dobu 10 minut s následným zakalením v oleji. Následovalo 

žíhání ve slinovací peci XERION XVAC v Ar atmosféře při teplotě 1280 °C po dobu 2 h s 

chlazením rychlostí 10 °C/min. Tepelné zpracování vzorků legovaných Ta spočívalo 

v rozpouštěcím žíhání v muflové peci na vzduchu při teplotě 1360 °C po dobu 10 minut, 

s následným chlazením ventilátorem na vzduchu a žíhání ve slinovací peci XERION XVAC 

v Ar atmosféře při teplotě 1260 °C po dobu 30 minut s chlazením rychlostí 10 °C/min.    

4.8. Analýza mikrostruktury a chemického složení 

Vzorky byly analyzovány s využitím optické mikroskopie (OM), skenovací 

elektronové mikroskopie v režimu sekundárních (SE) nebo odražených elektronů (BSE) a 

rentgenové difrakční analýzy (XRD). Chemické složení bylo určeno energiově disperzní 

analýzou (EDS). Vzorky pro metalografická pozorování byly připraveny standartními 
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metalografickými metodami zahrnujícími broušení na brusných papírech o zrnitosti od 60 do 

2000 a leštění diamantovými pastami s velikostí částic od 7 do 0,5 μm, nebo suspenzemi 

Al2O3 o velikosti částic 1 a 0,3 μm. Jako leptadlo bylo použito modifikované Krollovo činidlo 

o složení 50 ml  H2O, 3 ml HNO3 a 1,5 ml HF pro znázornění mikrostruktury a činidlo o 

složení 50 ml H2O, 40 ml HNO3 a 10 ml HF pro znázornění makrostruktury.  

4.8.1. Optická mikroskopie 

Slitiny byly pozorovány pomocí optické mikroskopie na mikroskopu OLYMPUS 

GX51 vybaveném digitální kamerou OLYMPUS DP1. Pro určení obsahu jednotlivých fází, 

určení velikosti zrna, pórovitosti a primární a sekundární dendritické vzdálenosti byl využit 

program analySIS auto za použití snímků získaných optickou mikroskopií. 

4.8.2. Skenovací elektronová mikroskopie 

Pro pozorování mikrostruktury byly rovněž využity skenovací elektronové 

mikroskopy SEM JEOL JSM - 6490LV a QUANTA FEG 450, vybavené sondami EDS INCA 

X – ACT a EDAX APOLLO X, které umožnily stanovit chemické složení vzorků a 

jednotlivých fází. Pro určení chemického složení bylo vždy provedeno minimálně 5 měření. 

Pro EBSD analýzu mikrostruktury byly vzorky připraveny broušením za mokra s následným 

elektrolytickým leštěním s využitím elektrolytu typu A3 (Struers). 

4.8.3.  Rentgenová difrakční analýza 

Vzorky pro rentgenovou difrakční analýzu byly připraveny elektrojiskrovým řezáním 

na velikost 5 x 5 x 10 mm s následným obroušením povrchu za mokra na brusných papírech o 

zrnitosti 600. Difraktogramy byly získány pomocí difraktometru Bruker D8 Advance 

vybaveném detektorem VÅNTEC 1. Měření byla provedena v reflexním režimu. Fázové 

složení bylo hodnoceno pomocí PDF-2 2004 databáze z International Centre for Diffraction 

Data. 

4.9. Měření obsahu intersticiálních prvků 

Obsahy kyslíku a dusíku byly stanoveny termoevoluční metodou na přístroji ELTRA 

ONH–2000, obsah uhlíku byl stanoven na přístroji ELTRA CS–2000 rovněž termoevoluční 

metodou. Vzorky pro stanovení obsahu intersticiálních prvků byly nařezány na velikost 5 x 5 

x 5 mm a jejich povrch byl upraven broušením za mokra na brusných papírech zrnitosti 600. 

Pro vlastní měření byly vždy použity minimálně 3 kusy od každého vzorku.   
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4.10. Diferenční termická analýza 

DTA analýza byla provedena s využitím experimentálního zařízení Setaram SetSys 

1750. Vzorky o rozměrech 3 x 3 x 3 mm, připravené elektrojiskrovým řezáním a broušené za 

mokra na brusném papíru o zrnitosti 600, byly analyzovány v korundovém kelímku 

upraveném nástřikem povlaku Y2O3 při ohřevu 4 °C za minutu u slitin na bázi -TiAl a 10 °C 

za minutu u předslitin TaAl a NbAl v atmosféře argonu o čistotě 6N. Jako referenční materiál 

byl použit Ni o čistotě 5N. 

4.11. Mechanické vlastnosti 

4.11.1. Mikrotvrdost 

Mikrotvrdost dle Vickerse byla měřena na vzorcích ve vyleštěném, nebo mírně 

leptaném stavu s využitím experimentálního zařízení FM-ARS 9000 při aplikovaném napětí  

1 N a času zatížení 7 s. Pro určení mikrotvrdosti bylo vždy provedeno minimálně 30 měření u 

každého vzorku. 

4.11.2. Tvrdost 

Pro určení tvrdosti dle Vickerse byl použit tvrdoměr EMCO Test M1C 010. 

Aplikované napětí během experimentálního měření bylo 100 N po dobu 10 s.  Pro celkové 

určení tvrdosti bylo vždy provedeno minimálně 10 měření u každého vzorku. 

4.11.3. Mechanické zkoušky v tlaku 

Pro mechanické zkoušky v tlaku za pokojové teploty byly použity vzorky o rozměrech 

4 x 4 x 8 mm, které byly připraveny elektrojiskrovým obráběním. Vlastní zkoušky byly 

provedeny na univerzálním testovacím zařízení Walter Bai TMS LFV 100 kN  při počáteční 

rychlosti pohybu příčníku 0,2 mm/min.  

Mechanické zkoušky v tlaku za vyšších teplot byly provedeny na cylindrických 

vzorcích o průměru 8 mm a délce 12 mm, které byly připraveny elektrojiskrovým obráběním 

a následně osoustruženy na požadovanou velikost na CNC soustruhu HAAS – ST10. Pro 

mechanické testování bylo využito simulátoru deformací za tepla HDS-20 s rychlostí 

deformace 0,05 s
-1

. Ohřev na požadovanou teplotu (800, 600, 400 °C) byl proveden rychlostí 

3 °C/s a po výdrži na požadované teplotě po dobu 15 s byl vzorek deformován. 

Mechanické zkoušky v tlaku směrově krystalizovaných vzorků za pokojové teploty 

byly provedeny na Ústavu materiálů a mechaniky strojů Slovenské akademie věd v Bratislavě 
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na univerzálním testovacím zařízení Zwick. Pro mechanické testování byly vzorky nařezány 

na zařízení pro elektrojiskrové obrábění na rozměry 4 x 4 x 6 mm. Mechanické zkoušky byly 

provedeny při počáteční rychlosti pohybu příčníku 0,2 mm/min. 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1. Předslitiny NbAl a TaAl připravené plazmovým tavením 

Tabulka 6 uvádí označení, nominální složení, hmotnost vsázky a výslednou hmotnost 

všech připravených ingotů předslitin. Jak lze vyčíst z této tabulky, u slitin NbAl-1, NbAl-2 a 

TaAl-1 došlo během tavení ke snížení hmotnosti. Tento úbytek hmotnosti činil přibližně 1 g u 

slitin NbAl-1 a  NbAl-2 a 2 g u slitiny TaAl-1. Pokles hmotnosti byl způsoben pravděpodobně 

odpařením části Al z důvodu velmi vysoké teploty taveniny. Tomu odpovídá i vyšší ztráta 

hmotnosti u předslitiny TaAl-1, neboť bylo použito více průchodů zóny. Proto byly 

následující navážky upraveny. Tato úprava se vyznačovala navýšením množství Al o 1 g u 

vsázky předslitiny NbAl-3 a o 2 g u vsázek předslitin TaAl-2 a TaAl-3.  

Tab. 6 Označení slitin, hmotnosti vsázek a hmotnosti připravených ingotů předslitin 

Označení 

slitiny 

Nominální 

složení [at. %] 

Hmotnost 

vsázky [g] 

Hmotnost 

ingotu [g] 

Úbytek 

hmotnosti [g] 

TaAl-1 Ta-80Al 190 187,95 2,05 

TaAl-2 Ta-80Al 192 190,08 1,92 

TaAl-3 Ta-80Al 192 190,04 1,96 

NbAl-1 Nb-60Al 160 158,80 1,20 

NbAl-2 Nb-60Al 160 159,11 0,89 

NbAl-3 Nb-60Al 161 159,92 1,08 

 

5.1.1.  Chemické složení a homogenita  

Tabulka 7 uvádí zjištěné chemické složení metodou EDS v jednotlivých řezech 

připravených ingotů předslitin. Řezy byly provedeny vždy v přední a zadní části ingotu, 

přičemž jako zadní část je brána ta část ingotu, kde byl plasmový hořák zastaven. Z tabulky 

vyplývá, že především u předslitin, u kterých nebyla vsázka navýšena o Al, došlo ke snížení 

obsahu Al. U předslitin, u kterých byla vsázka navýšena, bylo snížení obsahu Al nižší. To 

potvrzuje fakt, že ke snížení hmotnosti po tavení došlo z důvodu odpaření části Al. Nicméně u 

všech předslitin až na předslitinu TaAl-3 byl zjištěný obsah Al nižší než nominální složení. 

Zjištěné hodnoty chemického složení rovněž vykazují podstatné rozdíly v jednotlivých 

částech ingotu. U všech připravených předslitin byl totiž zjištěný obsah Al v přední části 

ingotu nižší nežli v části zadní. To lze vysvětlit pomalým posuvem krystalizátoru a segregací 

Al. Hliník se totiž vyznačuje výrazně nižší teplotou tání než Nb i Ta. To značí, že rozdělovací 

koeficient Al v Nb a Ta je menší než 1 a tudíž při pomalém posuvu roztavené zóny dochází 
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k výrazné segregaci tohoto prvku v tavenině. Nicméně nerovnoměrné rozložení prvků 

v ingotech předslitin nepředstavuje zásadní problém, neboť pro přípravu slitin TiAlNb a 

TiAlTa byl vždy využit 1 celý ingot a jen nepatrná část dalšího ingotu předslitiny.  

Zjištěné obsahy kyslíku v připravených předslitinách byly velmi nízké a to 29 hm. 

ppm pro předslitinu Nb-60Al a (123 21) hm. ppm. pro předslitinu Ta-80Al. Vyšší obsah 

kyslíku u předslitiny Ta-80Al je pravděpodobně způsoben vyšším obsahem kyslíku v čistém 

Ta,  ve srovnání s čistým Nb (viz. kap. 4.1).    

Tab. 7 Obsah Al v jednotlivých částech ingotů zjištěný EDS 

Označení 

slitiny 

Nominální 

složení [at. %] 

Obsah Al [at. %] 

Přední část Zadní část 

NbAl-1 Nb-60Al 56,820,58 58,41 0,24 

NbAl-2 Nb-60Al 57,93  0,46 59,46  0,12 

NbAl-3 Nb-60Al 58,98 0,51 59,73  0,39 

TaAl-1 Ta-80Al 76,79  3,00 78,43  3,86 

TaAl-2 Ta-80Al 78,87  2,98 79,23  3,02 

TaAl-3 Ta-80Al 79,01  4,01 81,72  3,28 

5.1.2. Mikrostruktura předslitin NbAl  

Mikrostrukturu předslitin Nb-60Al znázorňují obr. 57 a 58. Struktura v podstatě 

odpovídá binárnímu digramu (obr. 45) a je tvořena dendrity fáze Nb2Al, které  se na snímcích 

jeví jako světlé plochy, a eutektikem sestávajícím z fází Nb2Al a NbAl3. Fáze NbAl3 na 

přiložených snímcích odpovídá tmavě zbarveným plochám.  

Žádné výrazné rozdíly v mikrostruktuře u jednotlivých ingotů a částí ingotu nebyly 

pozorovány. Průměrné obsahy prvků v jednotlivých strukturních oblastech, vypočtené 

z výsledků analýz metodou EDS jsou uvedeny v tabulce 8. Měřeny byly vždy 3 různé oblasti: 

světlé dendrity Nb2Al, tmavé oblasti fáze NbAl3 (bodovou analýzou) a eutektické oblasti 

(plošnou analýzou). Chemické složení obou fází (a to u všech ingotů předslitin) tedy 

v podstatě odpovídá eutektické oblasti binárního diagramu Nb-Al, ve kterém by měly 

existovat společně obě fáze a eutektikum. Výskyt fází Nb2Al a NbAl3 potvrdil rovněž 

difraktogram zobrazený na obr. 59.     
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Obr. 57 BSE snímek mikrostruktury 

předslitiny NbAl-2 

Obr. 58 BSE snímek mikrostruktury 

předslitiny NbAl-1 

Tab. 8 Obsah Al stanovený v jednotlivých strukturních oblastech zobrazených na obr. 58. 

  Obsah Al dle EDS [at. %] 

Ingot Nb2Al (1) NbAl3 (2) Eutektikum (3) 

NbAl-1 46,80 ± 0,33 71,68 ± 1,34 59,66 ± 0,50 

NbAl-2 46,48 ± 0,15 76,05 ± 0,41 60,62 ± 0,22 

NbAl-3 46,39 ± 0,11 75,58 ± 0,39 60,88 ± 0,34 

 

 

Obr. 59 Difraktogram předslitiny NbAl-2       1-NbAl3 2-sigma Nb2Al 
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5.1.3. Mikrostruktura předslitin TaAl 

Na obr. 60 a 61 jsou znázorněny BSE snímky zobrazující mikrostrukturu předslitiny 

TaAl-2. Struktura tohoto vzorku, ale i ostatních TaAl předslitin byla dendritická a 

nevykazovala výrazných změn u jednotlivých ingotů a částí ingotů. Zjištěné chemické složení 

dendritů a mezidendritických prostor je uvedeno v tabulce 9. 

Tab. 9 Obsah Al změřený v jednotlivých strukturních oblastech vzorků TaAl 

Obsah Al dle EDS [at. %] 

Ingot Dendrity Mezidendritický prostor 

TaAl-1 75,08 ± 0,19 99,73 ± 0,13 

TaAl-2 75,18 ± 0,27 99,56 ± 0,35 

TaAl-3 75,15 ± 0,21 99,71 ± 0,28 

 

Dle binárního diagramu systému TaAl (viz obr. 46) chemické složení dendritů 

odpovídá fázi TaAl3 a chemické složení mezidendritických prostorů odpovídá tuhému roztoku 

Ta v Al. Výskyt těchto dvou fází byl také potvrzen rentgenovou difrakční analýzou. Na 

difraktogramu zobrazeném na obr. 62 lze z difrakčních linií snadno rozpoznat obě zmiňované 

fáze. 

 

  

Obr. 60 BSE snímek mikrostruktury 

předslitiny TaAl-2 

Obr. 61 BSE snímek mikrostruktury 

předslitiny TaAl-2 
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Obr. 62 Difraktogram předslitiny TaAl-2       1-TaAl3   2-Al 

5.1.4. Diferenční termická analýza předslitin 

Z důvodu zjištění přesné teploty tání byly vzorky připravených předslitin podrobeny 

diferenční termické analýze. Diferenční termická analýza je metoda sloužící k prošetření 

vlastností látek na základě přesných měření rozdílu teplot zkoumaného a referenčního vzorku 

při ohřevu nebo chlazení. Určení teploty liquidu předslitin bylo provedeno z křivek ohřevu 

extrapolací nástupu vrcholů.   

 

Obr. 63 DTA křivky předslitin Nb-60Al a Ta-80Al 
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Obr. 63 zobrazuje získané DTA křivky. Jak lze vidět na tomto obrázku předslitina Nb-

60Al vykázala dle DTA diagramu teplotu  liquidu 1624 °C a předslitina Ta-80Al 1541 °C. Po 

korekci na teplotu tání Pd, kterou jsme získali za stejných podmínek jako u předslitin, byla 

výsledná zjištěná teplota liquidu předslitiny Nb-60Al 1615 °C, což je teplota, která dobře 

odpovídá binárnímu diagramu na obr. 45. Předslitina Ta-80Al vykazovala výslednou teplotu 

tání 1532 °C, což je dokonce nižší teplota než teplota předpokládaná z binárního diagramu na 

obr. 46. DTA analýza tedy potvrdila nízké teploty tání připravených předslitin a tím i jejich 

vhodnost pro přípravu -TiAl slitin legovaných Nb, nebo Ta.  

5.2. Slitiny Ti-47Al-(0-0,4)-Y připravené plazmovým tavením 

Tab. 10 Nominální složení experimentálních slitin 

Slitiny 
Chemické složení [at. %] Chemické složení [hmot. %] 

Ti Al Y Ti Al Y 

Ti-47Al 53 47 0 66,69 33,31 0 

Ti-47Al-0,1Y 52,9 47 0,1 66,49 33,27 0,23 

Ti-47Al-0,2Y 52,8 47 0,2 66,29 33,24 0,47 

Ti-47Al-0,3Y 52,7 47 0,3 66,1 33,2 0,7 

Ti-47Al-0,4Y 52,6 47 0,4 65,9 33,17 0,93 

Experimentální slitiny, jejichž nominální složení je uvedeno v tab. 10, byly připraveny 

plasmovým tavením. Hmotnosti ingotů po tavení přibližně odpovídaly hmotnostem vsázek a 

maximální zaznamenaný úbytek hmotnosti byl 0,49 g u slitiny Ti-47Al-0,1Y.  

5.2.1 Chemické složení a homogenita 

 Chemické složení slitin bylo analyzováno metodou EDS. Měření chemického složení 

bylo provedeno v řezech na 3 různých místech ingotu a to v přední, střední a zadní části (viz 

obr. 49). Jako zadní část je brána ta část ingotu, kde byl plazmový hořák zastaven. Výsledky 

analýzy složení prokázaly, že obsah hliníku v jednotlivých částech ingotu není stejný a slitiny 

vykazují dosti nehomogenní složení (viz tab. 11). 

Tab. 11 Obsah Al ve slitinách po plazmovém tavení [at. %] 

 Ti-47Al Ti-47Al-0,1Y Ti-47Al-0,2Y Ti-47Al-0,3Y Ti-47Al-0,4Y 

Zadní část 49,49 ± 1,05  8,08 ± 2,73 51,26 ± 1,53 51,13 ± 1,15 47,78 ± 1,03 

Střední část 51,53 ± 2,09 48,99 ± 1,25 48,83 ± 2,01 49,62 ± 0,98 52,86 ± 0,94 

Přední část 43,55 ± 2,31 60,37 ± 1,54 49,24 ± 1,44 51,64 ± 1,14 49,44 ± 1,24 
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Například v zadní části slitiny Ti-47Al-0,1Y byl zjištěný obsah Al pouze 8 at. %. 

Přesná příčina tak malého obsahu Al není zcela objasněna, předpokládáme však, že mohlo 

dojít k odfouknutí kousků Al do jiné části krystalizátoru během vpuštění Ar do prostoru pece. 

Tomu odpovídá i zvýšený obsah Al v přední části ingotu. Zjištěné obsahy kyslíku 

v připravených slitinách nevykazovaly výrazných rozdílů a jejich hodnota se pohybovala 

okolo 500 hm. ppm. 

5.2.2 Mikrostruktura slitin 

 Mikrostruktura připravených slitin byla dosti nestejnorodá a vykazovala výrazných 

změn v jednotlivých ingotech i v jejich různých částech. Zpravidla však byla tvořena 

lamelárními dendrity, skládajícími se z pravidelně střídajících se lamel 2 a  fáze a 

mezidendritickou gama fází. Ukázka tohoto typu struktury je uvedena na obr. 64 a 65. 

5.2.3 Yttriem bohaté fáze v připravených slitinách 

Na obr. 66 je znázorněno rozmístění yttriem bohatých fází ve slitině legované 0,4 at. 

% yttria. Tyto fáze mají na uvedeném obrázku světlou barvu. Bylo zjištěno, že yttriem bohaté 

fáze se ve slitinách vyskytují ve 2 různých formách. 

 První byla pozorována převážně na hranicích zrn, její velikost byla až 20 μm a složení 

této fáze přibližně odpovídá YAl2. Detail této fáze je na obr. 67 a zjištěné složení (EDS) v tab. 

12. Dále se jemnější částice bohaté na yttrium vyskytovaly i uvnitř zrn. V BSE zobrazení 

vykazovaly světlejší odstín a byly elipsoidního až kruhového tvaru s průměrem zpravidla do 5 

  

Obr. 64 Mikrostruktura střední části ingotu 

slitiny Ti-47 Al připravené plasmovým 

tavením (OM)  

Obr. 65 Mikrostruktura střední části ingotu 

slitiny Ti-47 Al připravené plasmovým tavením 

(OM) 
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μm (viz. obr. 66 a 67). Jejich složení však odpovídalo spíše Y2O3. U každé yttriem bohaté 

částice byly zjištěny vysoké obsahy Ti a Al. To však může být způsobeno malou velikostí 

těchto částic a při měření mohou být výsledky ovlivněny vlivem okolí.  

  

Obr. 66 BSE snímek vzorku Ti-47Al-0,4Y 

přední část 

Obr. 67 Detail yttriem bohatých fází ve 

slitině  Ti-47Al-0,4Y (BSE) 

Tab. 12 Složení yttriem bohatých fází dle EDS [at. %] 

  YAl2 Y2O3 

Prvek Průměr Odchylka Průměr Odchylka 

Al 54,64 1,32 15,7 8,98 

Ti 25,91 4,03 14,78 9,16 

Y 19,45 4,35 25,07 7,36 

O - - 44,45 11,7 

Plošné EDS analýzy chemického složení odhalily, že v objemu ingotu po plazmovém 

tavení nebylo rozložení yttria příliš rovnoměrné a v některých částech u vzorku s 0,4 at. % Y 

byly zjištěny obsahy i vyšší než 1 at. %. Výrazných rozdílů dosahovaly rovněž zjištěné 

hodnoty mikrotvrdosti v různých řezech ingoty. Hodnoty mikrotvrdosti u jednotlivých slitin 

po plasmovém tavení jsou uvedeny v tabulce 13. Jako průměr je brána průměrná hodnota ze 

všech měření ve 3 řezech ingotu. 

 Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že tyto slitiny mají poměrně nízkou 

homogenitu, a proto nejsou vhodné pro studium vlivu yttria na mikrostrukturu -TiAl slitin. 

Z těchto důvodů bylo z dalších možností přípravy zvoleno vakuové indukční tavení, u něhož 

lze předpokládat, že působení vířivých proudů během tavby zajistí vyšší homogenitu daných 

slitin.  
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Tab. 13 Hodnoty mikrotvrdosti pro slitiny 1-5 

Slitina [at.%] Průměr Minimum Maximum Rozsah 

Ti-44Al 320,67 235,23 485,07 249,84 

Ti-44Al-0,1Y 366,3 236,26 475,62 239,36 

Ti-44Al-0,2Y 329,52 260,74 411,85 151,09 

Ti-44Al-0,3Y 350,75 312,47 392,63 80,16 

Ti-44Al-0,4Y 332,79 255,79 376,91 121,12 

5.3. -TiAl slitiny připravené vakuovým indukčním tavením v Al2O3 

kelímcích 

Experimentální slitiny, jejichž nominální a změřené složení je uvedeno v tab. 14, byly 

připraveny vakuovým indukčním tavením v Al2O3 kelímcích upravených nátěrem Y2O3, 

s následným odlitím do grafitové kokily, která byla rovněž jako tavící kelímek opatřena 

nátěrem Y2O3. Hmotnosti ingotů po tavení přibližně odpovídaly hmotnostem vsázek a 

maximální zaznamenaný úbytek hmotnosti 0,23 g byl zjištěn u slitiny Ti-47Al-0,3Y.  

Tab. 14 Nominální a stanovené složení slitin (EDS) 

Slitina 
Nominalní složení [at. %] Stanovené složení [at. %] 

Ti Al Y Ti Al Y 

Ti-47Al 53 47 0 53,21  0,17 46,79  0,17 0 

Ti-47Al-0,1Y 52,9 47 0,1 52,30  0,44 47,63  0,43 0,07  0,02 

Ti-47Al-0,2Y 52,8 47 0,2 52,53  0,16 47,29  0,15 0,18  0,02 

Ti-47Al-0,3Y 52,7 47 0,3 52,29  0,18 47,45  0,25 0,26  0,14 

Ti-47Al-0,4Y 52,6 47 0,4 52,41  0,29 47,26  0,29 0,33  0,23 

5.3.1 Chemické složení a homogenita 

Chemické složení bylo analyzováno vždy na 2 různých příčných řezech vzorky, a to 

ve spodní a vrchní části (viz obr. 52). Tab 14 uvádí výsledky EDS analýzy chemického 

složení. Z výsledků je patrné, že slitiny vykazovaly mnohem homogennější složení než po 

plasmovém tavení a jejich chemické složení bylo velmi blízké nominálnímu. 

Na obr. 68 a 69 jsou zobrazeny částice, které byly pozorovány v některých oblastech 

vzorků. Částice vykazovaly zpravidla charakteristický tvar podobný kosočtverci a jejich 

velikost se pohybovala v rozmezí od 4 do 50 μm. 
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Obr. 68 Částice Y2O3 uvolněné z ochranného 

nátěru (OM) 

Obr. 69 Částice Y2O3 uvolněné z ochranného 

nátěru (BSE) 

Analýzou chemického složení metodou EDS bylo zjištěno následující složení těchto 

částic: (37,76  1,97) at. %  Y a (62,24  1,97) at. % O, které byly identifikovány jako Y2O3. 

Další prvky (Ti, Al) se vyskytují jen ve stopových množstvích a lze je z těchto důvodů 

zanedbat.  

Do slitiny se nejspíše dostaly mechanickou erozí vrstvy ochranného povlaku taveninou 

během procesu  přípravy. Částice Al2O3 ani grafitu ve slitinách pozorovány nebyly. Nátěr na 

bázi Y2O3 tedy částečně zabránil interakci mezi materiály kelímku a kokily s taveninou, ale 

došlo k uvolnění částic tohoto nátěru, které ve slitině během tuhnutí vytvořily shluky. Tyto 

shluky pak tvoří oblasti s vysokým obsahem keramických částic, což může vést ke zhoršení 

mechanických vlastností -TiAl slitin [129]. 

Tab. 15 Změna obsahu kyslíku s obsahem yttria ve slitinách po vakuovém indukčním tavení 

v Al2O3 kelímku 

Tab. 15 uvádí zjištěný obsah kyslíku v připravených slitinách. Jak lze vidět došlo 

k velmi výraznému nárůstu obsahu tohoto prvku v připravených slitinách proti obsahům 

kyslíku zjištěným po plazmovém tavení. Toto zvýšení lze vysvětlit reakcí mezi taveninou a 

ochranným nátěrem nebo materiálem kelímku. Předpokládáme však, že kontaminace těchto 

slitin kyslíkem byla způsobena oběma reakcemi současně. 

 

Yttrium [at. %] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Kyslík [hm. ppm] 5090  234 3042  122 2452  59 2542  89 3945  457 
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5.3.2 Mikrostruktura slitin 

Obr. 70 dokumentuje detail mikrostruktury vzorku Ti-47Al-0,1Y po vakuovém 

indukčním tavení. Všechny vzorky byly tvořeny dendritickou strukturou, sestávající z 

lamelárních dendritů o zjištěném chemickém složení (53,35  1,10) at. % Ti, (46,65  1,10) at. 

%  Al,  které jsou na obrázku označeny jako (L). Tyto dendrity byly tvořeny ze střídajících se 

lamel fází α2 a γ. Tato lamelární struktura vznikla precipitací γ lamel v α matrici. 

Mezidendritické prostory byly tvořeny γ fází o zjištěném chemickém složení (48,83  2,64) at. 

% Ti a (51,17  2,64) at. % Al, která vznikla peritektickou reakcí α fáze s taveninou 

obohacenou o Al, v souladu s binárním diagramem [26]. 

5.3.3 Yttriem bohaté fáze v připravených slitinách 

Kromě částic uvolněných z ochranného nátěru byla v připravených slitinách, které 

byly legovány yttriem, pozorována i jiná fáze bohatá na yttrium (viz obr. 70). Dosahovala 

zpravidla menších rozměrů než 2 μm a její tvar na rozdíl od oxidů uvolněných z nátěrů byl 

převážně elipsoidní.  

EDS analýzou bylo zjištěno průměrné chemické složení této fáze (23.7  6.6) Y, (54.1 

 6.7) O, (10.9  5.4) Ti a (11.3  6.4) Al (vše v at.%). Na obr. 71 jsou zobrazeny 

difraktogramy slitin Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y, na nichž lze pozorovat, že obě slitiny se skládají 

z -TiAl a 2-Ti3Al fází. Yttriem legovaná slitina však navíc obsahuje i fázi Y2O3.  

 

Obr. 70 Detail dendritické struktury u vzorku Ti-47Al-0,1Y (BSE) 
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Obr. 71 Difraktogramy slitin Ti-47Al (5-V) a Ti-47Al-0,4Y (4-V)  

1 …  - TiAl, 2 … 2-Ti3Al, 3 … Y2O3. 

 

 

 

Dle publikací [109, 112, 113] je rozpustnost yttria ve fázích α2 a γ menší než 0,1 at. %. 

Při vyšších obsazích tohoto kovu ve slitině dochází k akumulaci yttria na hranicích zrn a 

jemné částice tohoto kovu jsou rozptýleny i uvnitř zrn. Yttrium během procesu tavení reaguje 

přednostně s hliníkem za vzniku fáze YAl2. Tato fáze však byla pozorována jen u předslitin 

připravených plazmovým tavením, u kterých obsah kyslíku nebyl vysoký (cca 500 hm. ppm). 

Po vakuovém indukčním tavení a odlévání byly však ve slitinách pozorovány fáze jen s 

vyššími obsahy kyslíku. To je způsobeno vysokou afinitou mezi atomy kyslíku a yttria. 

Yttrium je totiž velmi náchylné k reakci s kyslíkem na Y2O3 během procesu tavení a odlévání 

a dle [114] při vyšších obsazích kyslíku než 128 hm. ppm plní funkci sběrače kyslíku, což 

může snížit obsah intersticiálně rozptýleného kyslíku ve slitině [111, 130].  

V připravených slitinách je tedy možnost tohoto jevu vysoká, protože byl obsah 

kyslíku mnohem větší tato hodnota. To potvrzuje i klesající množství kyslíku s rostoucím 

obsahem yttria v připravených vzorcích (viz tab. 15). Výjimku tvoří pouze nárůst obsahu 

kyslíku u vzorku s 0,4 at. % Y. Zvýšený obsah kyslíku v tomto vzorku může být způsoben 

bublinovým efektem, který byl u analýzy zaznamenán. Ten je způsoben uzavřenými póry ve 

slitině a právě u slitiny s 0,4 at. % Y byla pórovitost nejvyšší a to 0,86 obj. %. Pórovitost 

ostatních slitin se pohybovala v rozmezí 0,39 až 0,52 obj. %. Pórovitost byla stanovena 

pomocí automatické obrazové analýzy. 
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5.3.4 Vliv yttria na mikrostrukturu 

PDAS a SDAS 

Na obr. 72 je znázorněna dendritická struktura slitiny Ti-47Al a na obr. 73 struktura 

slitiny Ti-47Al-0,4Y. Při srovnání těchto snímků lze pozorovat, že s rostoucím obsahem yttria 

se dendrity jeví jemnější. 

 Z důvodu přesnějšího posouzení této charakteristiky byla u těchto vzorků měřena 

vzdálenost primárních a sekundárních větví dendritů (PDAS a SDAS). Měření vzdálenosti 

primárních ramen dendritů bylo provedeno trojúhelníkovou metodou [131]. Schematické 

znázornění principu této metody je na obr. 74. Měření proběhlo vždy u 10 pořízených snímků 

podélného řezu z každého vzorku, získaných pomocí OM. Při měření byl využit program 

analySIS auto a měřeny byly jen vzdálenosti mezi dendrity, u nichž bylo možno s jistotou 

identifikovat primární ramena. Ukázka identifikovaných primárních ramen dendritů s určením 

jejich vzdálenosti pomocí programu analySIS auto je uvedena na obr. 75. 

Měření vzdálenosti sekundárních ramen dendritů bylo provedeno metodou, jejíž 

princip je zobrazen na obr. 76. Princip této metody spočívá v proložení úsečky o délce L přes 

identifikovaná sekundární ramena dendritů s následným určením jejich přesné vzdálenosti 

pomocí programu analySIS auto (viz obr. 77). Průměrná vzdálenost sekundárních ramen 

dendritů se pak vyjádří dle rovnice: 

λ2 = L / (n - 1)                                                                     (8) 

kde n značí počet prošlých sekundárních ramen dendritů úsečkou o délce L (μm) a λ2 značí 

vzdálenost sekundárních ramen dendritů (μm). Měření bylo stejně jako u PDAS provedeno u 

10 snímků z každého vzorku, tentokrát však u příčných řezů vzorky. 

  

Obr. 72 Dendritická struktura slitiny Ti-47Al 

(OM)  

Obr. 73 Dendritická struktura slitiny           

Ti-47Al-0,4Y (OM) 
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Obr. 76 Schematické znázornění použité 

metody u měření vzdálenosti sekundárních 

ramen dendritů [131] 

Obr. 77 Ukázka identifikovaných 

sekundárních ramen dendritů u slitiny Ti-

47Al-0,3Y (OM) příčný řez 

  

Obr. 74 Schematické znázornění 

trojúhelníkové metody měření PDAS [131] 

Obr. 75 Ukázka identifikovaných dendritů u 

slitiny Ti-47Al-0,1Y (OM) podélný řez 

 

Obr. 78 Závislost PDAS a SDAS na obsahu yttria u připravených slitin 
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Na obr. 78 jsou znázorněny výsledky měření PDAS a SDAS u připravených slitin. 

Z výsledků vyplývá, že jak vzdálenost primárních ramen dendritů, tak i sekundárních ramen 

dendritů vykazuje s rostoucím obsahem yttria klesající tendenci. Snížení PDAS a SDAS s 

rostoucím obsahem yttria lze vysvětlit zvyšujícím se obsahem yttriem bohatých fází v 

mezidendritických prostorech, což snižuje přenos tepla a hmoty při chlazení, stejně jako 

dendritický růst.  

Velikost zrna 

Z důvodu posouzení vlivu yttria na mikrostrukturu připravených slitin byla rovněž 

vyhodnocena průměrná velikost zrna připravených odlitků. Měření bylo provedeno lineární 

metodou ve střední části naleptaných vzorků u snímků pořízených OM. Výsledky jsou 

znázorněny na obr. 79. 

Jak lze vidět na tomto grafu, všechny vzorky vykazovaly poměrně nízké odchylky ve 

velikosti zrna, což značí, že zrna mají přibližně stejnou velikost. Vzorky legované yttriem, 

s výjimkou vzorku s 0,1 at.% yttria, vykazují menší velikost zrna než nelegovaný vzorek, 

rozdíl však není příliš markantní. Vzorek s 0,1 at.% yttria vykazoval velikost zrna největší, 

což nebylo předpokládáno. Důvod vyšších hodnot velikosti zrna u slitiny s 0,1 at. % Y 

prozatím nebyl zcela objasněn. 

 

 

Obr. 79 Vztah mezi obsahem yttria a velikostí zrna u vzorků připravených vakuovým 

indukčním tavením v korundových kelímcích 
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5.3.5 Vliv yttria na obsah kyslíku, mikrotvrdost a tvrdost 

Dle Lamiranda [9] jsou hodnoty mikrotvrdosti slitin na bázi TiAl ovlivněny několika 

faktory: objemovým podílem 2 fáze, mezilamelární vzdáleností, velikostí zrna a zpevněním 

tuhého roztoku kyslíkem nebo jinými prvky. V námi připravených slitinách nebyl pozorován 

výrazný rozdíl v objemovém podílu 2 fáze, který činil u všech vzorků přibližně 30 obj. %, 

ani v mezilamelární vzdálenosti, která byla u všech vzorků přibližně 0,3 – 0,4 μm. Rozdíly ve 

velikosti zrna rovněž nevykazovaly příliš výrazných změn. A navíc u -TiAl slitin zpravidla 

dochází k nárůstu mikrotvrdosti při nižší velikosti zrna [132]. V tomto případě však má 

mikrotvrdost se snižující se velikostí zrna opačnou tendenci, neboť pokud srovnáme hodnoty 

velikosti zrna z obr. 79 a hodnoty mikrotvrdosti z tab. 16, vychází pro slitiny s 0,3 a 0,4 at. % 

Y jak nejnižší hodnoty mikrotvrdosti, tak nejnižší hodnoty velikosti zrna. Mikrotvrdost 

připravených slitin tedy bude nejspíše ovlivněna jiným faktorem než velikostí zrna. 

Tab. 16 Obsah yttria a průměrná mikrotvrdost ve slitinách po vakuovém indukčním tavení 

 Yttrium [at. %] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

HV 0,1 450,3  34,2 424,6  52,9 407,4  48,7 396,5  37,7 395,0  31,9 

Jak dokázal Lapin [10], hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse mohou být použity jako 

dobrý indikátor pro posouzení obsahu intersticiálního kyslíku ve slitinách na bázi TiAl. Tab. 

16 ukazuje pokles hodnot mikrotvrdosti s narůstajícím obsahem yttria ve slitinách. Pokles 

mikrotvrdosti může tedy být způsoben nižším obsahem intersticiálního kyslíku ve slitinách.  

 

Obr. 80 Závislost mezi mikrotvrdostí, tvrdostí a obsahem kyslíku v připravených slitinách a 

dle [9] 
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Na obr. 80 je znázorněna závislost mezi obsahem kyslíku a mikrotvrdostí. Slitina s 0,4 

at. % Y byla vynechána z důvodu bublinového efektu během měření obsahu kyslíku. Pro 

srovnání jsou v grafu uvedeny i hodnoty mikrotvrdosti a obsahu kyslíku z publikace [9], kde 

byl obsah kyslíku zvyšován záměrně přidáním prášku TiO2 do vsázky před tavením. Jak lze 

vidět na tomto grafu, u připravených slitin vykazuje mikrotvrdost s rostoucím obsahem 

kyslíku rostoucí tendenci, podobně jak bylo popsáno v publikaci [9]. S velmi podobným 

výsledkem dopadlo i měření tvrdosti námi připravených vzorků. 

5.3.6 Diferenční termická analýza -TiAl slitin a určení primární 

krystalizační fáze 

Z důvodu upřesnění reakcí a posouzení vlivu yttria na teploty fázových přeměn 

probíhajících během krystalizace připravených slitin byly vzorky Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y 

podrobeny DTA analýze. Obr. 81 ukazuje DTA křivky získané ohřevem vzorků Ti-47Al a Ti-

47Al-0,4Y. Kromě těchto dvou vzorků byly navíc podrobeny DTA analýze také vzorky o 

složení Ti-40Al a Ti-50Al (at. %). Tyto dvě slitiny byly připraveny plazmovým tavením 

ve vodou chlazeném měděném krystalizátoru. Produktem byly vzorky malých rozměrů (stejné 

jako na obr. 50), s poměrně homogenním složením. Analýza těchto dvou slitin byla provedena 

pro srovnání DTA křivek během tuhnutí přes  a  jako primární krystalizační fázi. Obsah 

kyslíku u těchto 2 vzorků byl přibližně 400 hm. ppm. 

 

Obr. 81 DTA křivky vzorků Ti-47Al, Ti-47Al-0,4Y, Ti-40Al a Ti-50Al 
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Tab. 17 uvádí zjištěné teploty liquidu a solidu metodou DTA. Z výsledných hodnot lze 

určit, že  fáze je primární fáze tuhnutí vzorku Ti-40Al, ale stanovené teploty liquidu a solidu 

jsou nižší, než by měly být dle binárního diagramu (viz. obr. 12). Nicméně, tato teplota je 

stále dostatečně vysoká, aby potvrdila  fázi jako primární fázi tuhnutí. Solidifikace skrze  

fázi byla rovněž potvrzena pozorováním symetrie dendritů této slitiny. Dendrity totiž vykazují 

orientaci mezi rameny 90, což je typické pro solidifikaci s  fází jako primární fází během 

tuhnutí [11, 133]. 

Tab. 17 Zjištěné teploty solidu a liquidu u analyzovaných slitin 

Složení (at. %) Transformační teplota Teplota (°C) 

Ti-40Al 
Tliquidu 1548 

Tsolidu 1526 

Ti-47Al 
Tliquidu 1510 

Tsolidu 1460 

Ti-47Al-0.4Y 
Tliquidu 1505 

Tsolidu 1453 

Ti-50Al 
Tliquidu 1485 

Tsolidu 1454 

Zjištěná teplota liquidu slitiny Ti-50Al byla 1485 C. Tato teplota, dle binárního 

diagramu odpovídá solidifikaci skrze , jako primární krystalizační fázi. Což bylo potvrzeno i 

pozorováním symetrie dendritů, které vykazovaly hexagonální symetrii s orientací mezi 

rameny dendritů 60. Tato symetrie je typickým rysem slitin solidifikujících přes  fázi, jako 

primární fázi během tuhnutí [11, 133].  

Ve vzorcích Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y byla pozorována také hexagonální symetrie 

dendritů (viz obr. 82), ale teploty liquidu odpovídají spíše solidifikaci přes  fázi, jako 

primární fázi tuhnutí. Při srovnání DTA křivek na obr. 81 je rovněž patrné, že křivky pro 

slitiny Ti-47Al a Ti-47Al-0,3Y vykazují tvar mnohem podobnější křivce slitiny Ti-50Al než 

Ti-40Al, což rovněž naznačuje solidifikaci skrze  fázi. Tento jev může být vysvětlen 

vysokým obsahem kyslíku ve slitinách. Kyslík je totiž známý jako  stabilizátor a jeho vyšší 

obsahy rozšiřují oblast  fáze v binárním diagramu.  Z těchto skutečností lze odvodit, že u 

slitin se 47 at. % Al a vysokým obsahem kyslíku je  fáze vysoce stabilizována a slitina 

solidifikuje skrze  fázi jako primární fázi během tuhnutí. Podobný výsledek byl rovněž 

zaznamenán v článku [11].  
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Obr. 82 Ukázka hexagonální symetrie dendritů u 

slitiny Ti-47Al (OM) 

Při srovnání DTA křivek slitin Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y lze rovněž usoudit, že 

přídavek yttria pouze nepatrně ovlivňuje teploty fázových transformací. Snížení teploty 

liquidu u slitiny Ti-47Al-0,4Y o cca. 5 °C oproti slitině Ti-47Al lze připsat nižšímu obsahu 

kyslíku.  

5.4. Vliv žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti -TiAl slitin 

Z důvodu posouzení mikrostruktury slitiny po plazmovém tavení za použití 

homogenní vsázky byly z nálitků po vakuovém indukčním tavení v Al2O3 kelímcích 

připraveny vzorky plazmovým tavením a to u všech 5 slitin. Příprava těchto vzorků byla 

popsána v kapitole 4.3.2. 

 

Obr. 83 Makrostruktura vzorku Ti-47Al-0,4Y  

Na obr. 83 je zobrazena typická makrostruktura vzorků po plazmovém tavení. Plochu 

řezu vzorky lze rozdělit na tři rozdílné oblasti: oblast jemných kolumnárních zrn ve spodní 
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části, oblast hrubých kolumnárních zrn ve střední části a jemná rovnoosá zrna v horní části. 

Ve spodní části jsou jemná kolumnární zrna plně lamelárního typu bez známky dendritů (viz 

obr. 84a), zatímco v horní části je již patrná dendritická struktura tvořena lamelárními 

dendrity a mezidendritickou  fází (viz obr. 84b).    

  
Obr. 84 a) Snímek plně lamelární mikrostruktury ve spodní části řezu vzorkem Ti-47Al 

(OM)  b) Příklad mikrostruktury v horní oblasti řezu vzorkem Ti-47Al (OM) 
 

Zjištěné chemické složení v jednotlivých oblastech řezů vzorky nevykazovalo 

výrazných změn a také chemické složení jednotlivých fází bylo v podstatě přibližně stejné 

jako u slitin stejného složení připravených vakuovým indukčním tavením v Al2O3 kelímcích. 

Obsah kyslíku rovněž přibližně odpovídal obsahům zjištěným ve vzorcích po vakuovém 

indukčním tavení a zjištěné rozdíly byly menší než směrodatné odchylky uvedené v tab. 15.  

Změřené průměrné velikosti zrna ve střední části řezu vzorky se pohybovaly v rozmezí od 

386 do 433 μm a nebyly pozorovány žádné významné změny ve velikosti zrna u vzorků 

s rozdílnými obsahy yttria.  

    

Obr. 85 Makrostruktury vybraných vzorků A) Ti-47Al-0,4Y žíhaný při 900 C B) Ti-47Al-

0,4Y žíhaný při 1200 C C) Ti-47Al žíhaný při 1370 C D) Ti-47Al-0,4Y žíhaný při 1370 C 
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Po nařezání na čtvrtiny byly následně vzorky žíhány v evakuovaných křemenných 

ampulích za různých teplot, jak bylo popsáno v kapitole 4.7. Přehled makrostruktury 

vybraných vzorků je uveden na obr. 85. 

Na obr. 85A je zobrazena makrostruktura vzorku Ti-47Al-0,4Y po žíhání při teplotě 

900 °C po dobu 4h. Srovnáním tohoto snímku s obr. 83, kde je zobrazen stejný vzorek před 

tepelným zpracováním, lze usoudit, že žíhání při 900 C po dobu 4 h nemělo výrazný vliv na 

tvar a velikost zrn. Rovněž pozorování mikrostruktury neodhalilo významnější rozdíly. Také 

tepelné zpracování při teplotě 1200 °C s pomalým i rychlým chlazením nemělo za následek 

výraznou změnu tvaru a velikosti zrn (viz Obr. 85B). Pouze v rámci zrn došlo k rekrystalizaci 

na duplexní typ mikrostruktury a elektronovou mikroskopií byly identifikovány tyto složky 

(viz obr. 86):  faze s obsahem Al přibližně 50 at. % (tmavé oblasti), 2 fáze s obsahem Al 

zpravidla 38 – 42 at. % (hrubší světlé oblasti) a lamelární oblasti, které zbyly z dendritů, u 

kterých se obsah Al pohyboval okolo 46 at. %. Tyto pozůstatky dendritů byly pozorovány u 

všech vzorků po tepelném zpracování při 1200 °C. Na Obr. 85C a 85D jsou uvedeny 

makrostruktury vzorků Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y po žíhání za teploty 1370 °C. Z těchto 

obrázků je zřejmé, že zrna nelegovaného vzorku dosáhla po tomto typu tepelného zpracování 

značné velikosti a zrna vzorku legovaného 0,4 at. % Y jsou oproti nim mnohem jemnější. 

Yttriem nelegovaná slitina se po tomto žíhání skládala z velkých plně lamelárních zrn. 

Optickou a elektronovou mikroskopií nebyly zjištěny žádné zbytky dendritické struktury (viz 

obr. 87). Naopak u legovaných slitin se mezi lamelárními zrny vyskytovaly oblasti  fáze a 

množství  fáze se zvyšovalo s vyššími hodnotami obsahu yttria a také směrem k horní části 

řezu vzorky (viz obr. 88). Pozorování mikrostruktury slitin po žíhání za teploty 1370 °C tedy 

odhalilo, že legování yttriem má za následek stabilizaci mezidendritické  fáze. 

 Obr. 86 BSE snímek vzorku Ti-47Al-0,4Y 

po žíhání za teploty 1200 °C po dobu 4h 

s následným pomalým chlazením v prostoru 

pece s následným pomalým 
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Yttriem bohaté fáze byly stejně jako u nežíhaných vzorků pozorovány především v 

mezidendritické  fázi a jejich tvar a složení nevykazovaly výrazných změn proti složení 

v nežíhaných vzorcích (viz obr. 89).  

Variace velikosti zrna s přídavkem yttria ve vzorcích po tepelném zpracování za 

teploty 1370 °C a u litých vzorků jsou uvedeny na obr. 90. Z tohoto grafu a uvedených 

skutečností je zřejmé, že zjemnění yttriem má vyšší účinnost ve vzorcích po žíhání za teploty 

1370 °C než v litém stavu a po jiných tepelných úpravách. Velikost zrn byla měřena lineární 

metodou za použití programu analySIS auto na snímcích získaných optickou mikroskopií.  

Studiem mikrostruktury slitin po tepelném zpracování za teploty 1370 C bylo rovněž 

zjištěno, že yttriem legované vzorky vykazovaly menší mezilamelární vzdálenost než vzorky 

nelegované. Změna lamelární vzdálenosti s rostoucím obsahem yttria je znázorněna v grafu na 

obr. 90. Ukázka lamel u vzorků Ti-47Al a Ti-47Al-0,4Y je na obr. 91 a 92.  

Mezilamelární vzdálenost byla měřena rovněž jako velikost zrn za použití programu 

analySIS auto a byla použita lineární metoda. Měřeny byly pouze mezilamelární vzdálenosti u 

slitin po tepelném zpracování za teploty 1370 °C, neboť u nežíhaných slitin byla 

mezilamelární vzdálenost velmi malá a měření nešlo provést z důvodu nedostatečného 

zvětšení optického mikroskopu.  

 

 

  

Obr. 87 Mikrostruktura slitiny Ti-47Al po 

HT4 (OM) 

Obr. 88 Mikrostruktura slitiny Ti-47Al-0,4Y 

po HT4, horní část řezu (OM) 



Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti intermetalických sloučenin na bázi TiAl 

 

86 

 

 

5.5. Slitiny Ti-47Al-8Nb a Ti-47Al-8Nb-0,3Y připravené plazmovým 
tavením 

Metoda plazmového tavení ve vodou chlazeném měděném krystalizátoru byla využita 

rovněž pro tavení slitin Ti-47Al-8Nb a Ti-47Al-8Nb-0,3Y (at %). I přes nedostatečnou 

homogenitu výsledných ingotů po plazmovém tavení slitin 1 – 5, byla tato metoda 

vyzkoušena. Cílem tohoto experimentu bylo připravit slitiny nominálního složení s vyšší 

homogenitou. Z tohoto důvodu byla upravena vsázka i postup tavby. Čistý Al byl nařezán na 

menší kousky o rozměrech cca 10 x 10 mm a předslitina Nb-60Al byla díky své vysoké 

křehkosti rozbita na kousky přibližně stejné velikosti jako v případě Al. Tyto kousky 

předslitiny společně s Al a Y u yttriem legované slitiny byly umístěny do krystalizátoru a 

titan, který byl tentokráte použit ve formě tyčí o přibližně stejné délce jako krystalizátor, byl 

 

 

Obr. 89 BSE snímek slitiny Ti-47Al-0,4Y  

žíhané za 1370 C 

Obr. 90 Závislost velikosti zrna a lamelární 

vzdálenosti na obsahu Y u vzorků v litém 

stavu a u vzorků žíhaných za 1370 C  

  

Obr. 91  Detail lamelární struktury vzorku 

Ti-47Al  žíhané za 1370 C (OM) 

Obr. 92  Detail lamelární struktury vzorku 

Ti-47Al-0,3Y  žíhané za 1370 C (OM) 
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umístěn na ně. Pro vlastní tavení byla použita vyšší proudová hustota, vyšší počet průchodů a 

nižší rychlost posuvu (viz. kap. 4.3.2).  

 Výsledné ingoty vykazovaly podobný úbytek hmotnosti jako u předchozího 

plazmového tavení a zaznamenané úbytky hmotnosti dosáhly 0,35 g u slitiny Ti-47Al-8Nb a 

0,09 g v případě slitiny Ti-47Al-8Nb-0,3Y. 

5.5.1. Chemické složení a homogenita 

Chemické složení připravených slitin bylo analyzováno metodou EDS. Měření bylo 

provedeno opět v řezech na 3 různých místech ingotu a to v přední, střední a zadní části, 

stejně jak bylo popsáno u slitin 1 – 5. Výsledky analýz jsou zobrazeny v tab. 18.  

Tab. 18 Zjištěný obsah prvků v jednotlivých částech ingotů (EDS) [at. %] 

Z výsledků EDS  analýz vyplývá, že rozložení jednotlivých prvků v ingotech stále 

není rovnoměrné, tzn. že změnou parametrů tavícího procesu (vyšší počet průchodů, nižší 

rychlost posuvu a vyšší proudová hustota) se nedosáhlo zlepšení homogenity odlitku. 

K podstatnému navýšení obsahu Al oproti složení nominálnímu došlo především v zadní části 

ingotu Ti-47Al-8Nb-0,3Y a ve střední části ingotu Ti-47Al-8Nb. Nicméně ze zadní části 

ingotů slitiny Ti-47Al-8Nb a střední části ingotu Ti-47Al-8Nb-0,3Y  byly elektrojiskrovým 

řezáním odebrány vzorky o délce 50 mm, jejichž složení přibližně odpovídalo složení 

nominálnímu. Zjištěné chemické složení těchto vzorků bylo (44,83 ± 0,65) Ti – (7,37 ± 0,15) 

Nb – (47,8 ± 0,8) Al a (44,25 ± 0,96) Ti – (8,15 ± 0,42) Nb – (47,45 ± 0,52) Al – (0,25 ± 0,03) 

Y. Tyto vzorky pak byly použity pro testy mechanických vlastností a pro tepelné zpracování 

za účelem dosažení konvulatorní mikrostruktury. Zjištěné obsahy kyslíku v připravených 

ingotech byly 351 hm. ppm u slitiny Ti-47Al-8Nb a 586 hm. ppm u slitiny Ti-47Al-8Nb-

0,3Y.  

5.5.2. Mikrostruktura a mikrotvrdost připravených slitin 

Stejně jako chemické složení i mikrostruktura připravených slitin byla dosti 

nestejnorodá a vykazovala výrazné rozdíly v jednotlivých částech ingotů. Zpravidla však byla 

Slitina Ti-47Al-8Nb Ti-47Al-8Nb-0,3Y 

Prvek Ti Al Nb Ti Al Nb Y 

Zadní 

část 
44,36 ± 0,88 47,97 ± 0,99 7,67 ± 0,11 38,00 ± 0,02   54,94 ± 0,05 6,94 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

Střední 

část 
41,98 ± 0,15 50,61 ± 0,10 7,41 ± 0,16 43,37 ± 0,31 48,78 ± 0,37 7,74 ± 0,13 0,11 ± 0,05 

Přední 

část 
43,22 ± 0,02 47,56 ± 0,12 9,21 ± 0,12 47,49 ± 1,80 44,54 ± 1,16 7,78 ± 0,61 0,20 ± 0,07 
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tvořena dendrity vykazujícími kubickou symetrii, což indikuje, že β fáze byla během 

solidifikace primární krystalizační fází (viz obr. 93). Dendrity obsahují pozůstatky β fáze o 

průměrném chemickém složení: 

 (47,29 ± 2,23) Ti – (10,91 ± 1,26) Nb – (41,80 ± 1,83) Al.  

Lamelární oblasti jsou tvořeny střídajícími se lamelami fází 2 a  o průměrném 

chemickém složení: 

 (43,15 ± 0,43) Ti – (8,57 ± 0,73) Nb – (48,28 ± 0,53) Al.  

V mezidendritických oblastech pak byla pozorována  fáze o chemickém složení: 

 (42,27 ± 2,59) Ti – (6,26 ± 1,31) Nb – (51,48 ± 3,64) Al (vše v at. %). 

Charakter této mikrostruktury je dokumentován na obr. 93 a v detailu na obr. 94.  

  

Obr. 93 Mikrostruktura slitiny Ti-47Al-8Nb, 

střední část ingotu 

Obr. 94 Detail dendritu slitiny Ti-47Al-8Nb, 

střední část ingotu 

Nejvýrazněji odlišná mikrostruktura od výše uvedené byla pozorována v zadní části 

ingotu Ti-47Al-0,3Y – viz obr. 95. Dendrity v tomto případě vykazují hexagonální symetrii, 

což naznačuje solidifikaci skrze  fázi. Tato skutečnost je zřejmě způsobena vyšším obsahem 

Al a nižším obsahem Ti, což také potvrdila EDS analýza chemického složení. Dendrity se 

vyznačovaly následujícím složením: 

(39,06 ± 0,26) Ti - (7,65 ± 0,07) Nb – (53,29 ± 0,20) Al. 

Složení mezidendritických oblastí: 

(36,45 ± 0,41) Ti – (6,10 ± 0,29) Nb – (57,45 ± 0,13) Al (vše v at. %).   
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V dendritech nebyly pozorovány žádné pozůstatky β fáze a také výskyt 2 fáze byl poměrně 

malý.  

  

Obr. 95 Mikrostruktura slitiny Ti-47Al-8Nb-

0,3Y, zadní část ingotu 

Obr. 96 Detail mikrostruktury slitiny Ti-47Al-

8Nb-0,3Y, střední část ingotu 

Obr. 96 uvádí detail mikrostruktury slitiny Ti-47Al-8Nb-0,3Y ve střední části ingotu, s 

dobře patrnými fázemi bohatými na yttrium. Pozorováním mikrostruktury bylo zjištěno, že 

yttriem bohaté fáze se ve slitině vyskytují opět ve dvou různých formách. První měla stejně 

jako u slitin 1 – 5 větší velikost  (až 30 μm) se složením: 

 (57,94 ± 2,44) Al – (22,71 ± 6,56)Y – (17,89 ± 7,47) Ti – (1,45 ± 1,45) Nb (at. %).  

Na základě výsledků EDS analýzy byla tato fáze identifikována jako YAl2. Poměr 

mezi obsahem Y a Al je přibližně 1:2 a zjištěný obsah Ti, Nb a Al je pravděpodobně ovlivněn 

vlivem okolí.  

Druhá fáze bohatá na yttrium měla menší velikost a elipsoidní tvar. Zjištěné chemické 

složení této fáze bylo následující: 

 (36,78 ± 4,33) Y – (54,87 ± 3,97) O – (5,07 ± 4,60) Al – 3,28 ± 3,41 Ti (at. %). 

 Na základě výsledků analýzy a poměru prvků byla tato fáze identifikována jako Y2O3. 

Kromě chemického složení byla u obou ingotů ověřena také mikrotvrdost připravených slitin. 

Výsledky měření v různých částech ingotů uvádí tab. 19. 
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Tab. 19 Mikrotvrdost HV0.1 v jednotlivých částech ingotů připravených slitin 

Slitina Ti-47Al-8Nb Ti-47Al-8Nb-0,3Y 

Zadní část 406,46 ± 38,06 247,83 ± 36,26 

Střední část 335,00 ± 36,16 356,05 ± 35,84 

Přední část 486,72 ± 38,48 455,18 ± 20,76 

Z výsledků měření je patrné, že  mikrotvrdost vykazuje výrazné rozdíly v jednotlivých 

řezech. Tato skutečnost je v souladu se zjištěnými rozdíly chemického složení. Nejvyšší 

mikrotvrdost byla vždy zjištěna v částech ingotu, kde byl obsah Ti a Nb nejvyšší a obsah Al 

nejnižší a naopak nejnižší hodnoty mikrotvrdosti byly naměřeny v částech ingotu s nejvyšším 

obsahem Al. 

5.6. -TiAl slitiny připravené vakuovým indukčním tavením 

v grafitových kelímcích 

Produkty připravené tímto způsobem vykazovaly mnohem vyšší úbytek hmotnosti než  

při tavení v korundových kelímcích. Relativně největší úbytek hmotnosti byl zaznamenán u 

slitiny 2-G a to konkrétně 12,09 g. Tato ztráta je pravděpodobně způsobena reakcí s grafitem 

a vznikem karbidů na povrchu kelímku. 

5.6.1. Chemické složení a homogenita 

Tab. 20 zobrazuje výsledky plošné EDS analýzy chemického složení slitin, 

připravených tímto způsobem. Výsledné složení vykazuje relativně malé odchylky od složení 

nominálního (maximálně 0,68 %). Mírně zvýšený obsah Al v prvních 5 tavených slitinách 

bude nejspíše způsoben vznikající vrstvičkou karbidů na povrchu kelímku a s tím 

souvisejícím sníženým obsahem Ti v tavenině.  

Podobný pokles obsahu Ti byl pozorován i při tavení slitiny NiTi v grafitovém 

kelímku, jak je uvedeno v publikaci [128], kde však rozdíl v nominálním a stanoveném 

složení dosáhl až 4 %. Se zvyšujícím se počtem taveb v grafitovém kelímku došlo 

v popsaném případě k postupnému snižování rozdílu v obsahu Ti mezi nominálním a 

analyzovaným složením. Tento jev však u námi připravených slitin TiAl nebyl pozorován.     
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Tab. 20 Nominální a stanovené složení připravených slitin 

Tavba Složení nominální [at. %] 
Výsledky EDS analýzy [at. %] 

Ti Al Y 

1 Ti-47Al 52,67  0,11 47,33  0,11 0 

2 Ti-47Al 52,64  0,06 47,36  0,06 0 

3 Ti-47Al 52,42  0,18 47,58  0,18 0 

4 Ti-47Al-0,3Y 52,15  0,01 47,60  0,09 0,25  0,08 

5 Ti-47Al-0,3Y 51,97  0,07 47,68  0,08 0,35  0,03 

6 Ti-47Al-0,3Y 53,23  0,42 46,39  0,45 0,38  0,06 

5.6.2. Obsah intersticiálních prvků ve slitinách  

Jak již bylo zmíněno v předešlé části, mechanické vlastnosti TiAl slitin velmi závisí na 

obsahu plynů. V tab. 21 jsou uvedeny obsahy kyslíku, stanovené ve vzorcích  připravených 

slitin. Slitina 1-G (viz. tab. 5), která byla připravena  metodou vakuového indukčního tavení 

jako první, má mnohem vyšší obsah kyslíku než ostatní slitiny. Následně tavené slitiny již 

vykazují obsahy kyslíku mnohem nižší a z hlediska kontaminace kyslíkem vyhovují 

požadavkům pro aplikace těchto slitin v průmyslu, kde je maximální přípustný obsah kyslíku 

okolo 500 hm. ppm [11]. Zvýšený obsah kyslíku u slitiny 1-G je pravděpodobně způsoben 

nedostatečným odstraněním plynů z tavícího kelímku a kokily. Vliv na obsah kyslíku při 

první tavbě však může mít i použití nálitku s vysokým obsahem kyslíku (5000 hm. ppm) na 

vytvoření karbidické vrstvičky na povrchu grafitového kelímku, které této tavbě předcházelo. 

Srovnáním výsledných obsahů kyslíku v binárních slitinách (1-G, 2-G, 3-G) a v ternárních 

slitinách legovaných yttriem (1-G-Y, 2-G-Y, 3-G-Y) lze také dojít k závěru, že přídavek yttria 

měl za následek snížení obsahu intersticiálního kyslíku ve slitinách vlivem vysoké afinity 

mezi yttriem a kyslíkem. Stejný jev byl pozorován a popsán i v publikacích [111, 130].  

Tab. 21 Stanovené obsahy intersticiálních prvků 

Vzorek Složení [at. %] Kyslík [hm. ppm] Dusík [hm. ppm] Uhlík [hm. %] 

1-G Ti-47Al  1054,83  72,18      29,4  20,98 0,490  0,057 

2-G Ti-47Al   452,13  19,15      23,2  4,08 0,500  0,006 

3-G Ti-47Al   380,97  32,05        9,6  5,56 0,315  0,004 

1-G-Y Ti47Al-0,3Y   328,93  93,62      22,3  3,72 0,386  0,009 

2-G-Y Ti47Al-0,3Y   310,23  74,28       5,47  1,11 0,309  0,026 

3-G-Y Ti47Al-0,3Y   340,77  31,66      9,87  2,20 0,295  0,003 
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Obr. 97 Vztah mezi časem stabilizace taveniny a obsahem uhlíku 

Kromě obsahu O má na vlastnosti γ-TiAl intermetalik výrazný vliv také obsah C. 

Analýza obsahu uhlíku v připravených odlitcích dokázala, že během tavení intermetalika TiAl 

dochází ke zvýšení obsahu uhlíku vlivem jeho absorpce ze stěn grafitového kelímku do 

taveniny. Zjištěné hodnoty obsahu uhlíku v jednotlivých vzorcích byly dosti rozdílné a 

vykazovaly s delší dobou stabilizace taveniny vyšší hodnoty. Nicméně jak lze vidět v grafu na 

obr. 97, obsahy uhlíku u slitin se stejným časem stabilizace taveniny vykazují rovněž velké 

rozdíly. Nejvyšší obsahy uhlíku byly zjištěny u slitin 1-G a 2-G a to 0,49 a 0,5 hm. %, 

zatímco u slitiny 1-G-Y, která byla stabilizována stejnou dobu jako slitina 1-G, byl zjištěný 

obsah uhlíku dosti nižší a to konkrétně 0,386 hm. %. Důvod těchto rozdílů bude nejspíše 

způsoben rozdílným časem natavení vsázky. Výsledky naznačují, že výsledný obsah uhlíku 

v připravených slitinách je vysoce závislý na době tavení a při dodržení nízké doby interakce 

mezi kelímkem a taveninou lze tavením v grafitovém kelímku dosáhnout poměrně nízkého 

obsahu uhlíku. 

5.6.3. Mikrostruktura slitin 

Z difraktogramu zobrazených na obr. 98 vyplývá, že připravené vzorky obsahovaly 

především fáze  - TiAl a 2 – Ti3Al. Dále však byl identifikován i určitý podíl fáze Ti2AlC a 

to především u slitin s vyššími zjištěnými obsahy uhlíku. U vzorků legovaných yttriem pak i 

malý podíl Y2O3. Mikrostrukturní pozorování odhalilo, že všechny připravené vzorky 

vykazovaly téměř lamelární typ struktury, která byla tvořena dendrity skládajícími se ze 

střídajících se lamel 2 a  fáze (L) a mezidendritickou  fází (). Ukázka dendritické 

mikrostruktury je znázorněna na obr. 99 a detail lamelárních dendritů i s označením 
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jednotlivých fází zobrazuje obr. 100. Zjištěné průměrné chemické složení (analyzováno EDS) 

lamelárních dendritů bylo (53,29  0,81) Ti a (46,71  0,81) Al, zatímco mezidendritická  

fáze obsahovala (49,06  1,07) Ti a (50,94  1,07) Al (všechny hodnoty jsou uvedeny v at. 

%). Složení lamelárních dendritů tedy odpovídá oblasti 2 +  v binárním diagramu a složení 

mezidendritických oblastí odpovídá fázi . 

 

Obr. 98 Difraktogramy slitin 1-G a 2-G-Y 

Jako primární krystalizační fáze byla určena fáze , neboť sekundární ramena dendritů 

svírají s osou primárních ramen dendritů přibližně uhel 45, což je typické pro hexagonální 

symetrii dendritů a odpovídá solidifikaci z taveniny skrze  fázi [11, 133]. Ukázka  symetrie 

dendritů je znázorněna na obr. 101. Symetrie dendritů charakteristická pro tuhnutí skrze  

fázi byla pozorována u všech připravených slitin. Dle binárního digramu na obr. 7 by však pro 

obsah 47 at. % Al měla být primární krystalizační fází fáze . Tento jev lze vysvětlit 

zvýšeným obsahem uhlíku ve slitinách. Uhlík je totiž stejně jako kyslík znám jako  

stabilizátor a při vyšších obsazích tohoto prvku může změnit primární fázi krystalizace z  na 

 [134]. Solidifikaci připravených slitin lze tedy popsat následovně: Nejprve vznikají vlivem 

poměrně rychlého chlazení a vyššího obsahu uhlíku dendrity  fáze z taveniny a tavenina 

mezi dendrity se obohacuje o Al vlivem nižšího obsahu Al v  fázi proti nominálnímu složení 

(viz binární diagram na obr. 12) dle rovnice: 
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tav. → tav. +                                     (8) 

V mezidendritických prostorech potom dochází peritektickou reakcí ke vzniku  fáze dle 

rovnice: 

tav. +  →                                      (9) 

A následně dochází k přeměně  dendritů na typickou lamelární strukturu: 

 → 2 +                         (10) 

  
Obr. 99 BSE snímek dendritické struktury 

vzorku 1-G-Y 

Obr. 100 BSE snímek zobrazující detail 

lamelárního dendritu a mezidendritickou  

fázi u vzorku 3-G 

 

Obr. 101 Ukázka hexagonální symetrie dendritů u slitiny 3-G-Y 
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U slitin legovaných yttriem pak byl pozorován i určitý podíl yttriem bohatých fází, 

které se na obr. 99, 101, 102 a 103 jeví jako bíle zbarvené. Tyto fáze se vyskytovaly 

především v mezidendritických prostorech a na hranicích zrn, byly však v menší míře 

pozorovány i uvnitř dendritů. EDS analýza složení, v kombinaci s pozorováním na 

elektronovém mikroskopu v režimu BSE odhalila, že yttriem bohaté fáze se v připravených 

slitinách objevují opět dvojího typu. První z nich se při znázornění v odražených elektronech 

vyznačuje zářivě bílou barvou, má menší velikost a vyskytuje se převážně uvnitř dendritů a 

druhá se vyznačuje tmavším odstínem bílé, má zpravidla větší velikost a vyskytuje se hlavně 

v mezidendritických prostorech. V mezidendritických prostorech však byly tyto dvě fáze 

často pozorovány i vedle sebe. Na obr. 102 a 103 je uveden  právě tento případ.  

  
Obr. 102 BSE snímek yttriem bohaté fáze ve 

slitině 3-G-Y 

Obr. 103 BSE snímek yttriem bohaté fáze ve 

slitině 2-G-Y, dokumentující společný výskyt 

fází Y2O3 a YAl2 

Chemické složení menších světlejších fází, zjištěné metodou EDS:  

(19,60  3,84) % Y, (31,18  2,88) % O, (22,95  5,65) % Ti a (26,27  1,90) % Al 

(at. %) tedy odpovídá Y2O3, která byla identifikována i difrakcí, i když u téměř každé částice 

byl zjištěna i přítomnost Ti a Al. To však může být způsobeno malými rozměry těchto částic 

(při analýze mohou být výsledky ovlivněny složením okolí).  

 U větších, tmavších, yttriem bohatých fází bylo metodou EDS zjištěno složení:  

(26,44  9,05) % Ti, (55,64  2,15) % Al a (17,92  7,23) % Y (vše v at. %). Na 

základě složení byly tyto  fáze identifikovány jako YAl2. Stanovený obsah Ti a vyšší obsah Al 

je opět způsoben malou velikosti analyzovaných častic a ovlivněním okolím.  
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Pomocí automatické obrazové analýzy byly obsahy yttriem bohatých fází ve slitinách 

určeny takto: (1,62  0,43) pro slitinu 2-G-Y, (1,6  0,44) pro slitinu 1-G-Y a (1,58  0,40)  

pro slitinu 3-G-Y ( vše v obj. %).   

5.6.4. Precipitace karbidů v připravených slitinách 

Ve všech připravených slitinách byly pozorovány hrubší částice jehlicovitého typu. 

Dosahovaly průměru zpravidla do 2 μm a jejich délka se pohybovala od 10 do 150 μm. 

Vyskytovaly se téměř rovnoměrně po celé ploše příčného řezu vzorky, pouze v okrajových 

oblastech byl jejich výskyt nepatrně nižší. Ukázka těchto částic je na obr. 104 a 105.  

  

Obr. 104 SE snímek leptaného vzorku 1-G Obr. 105 SE snímek leptaného vzorku 2-G 

Analýzou chemického složení (EDS) bylo zjištěno, že tyto částice obsahují: 

(44.41  2.34) at. % Ti, (24.74  2.47) at. % Al a (30.85  3.85) at. % C. Obsahy titanu 

a hliníku tedy vykazují poměr 2:1 a světlé zobrazení těchto částic v režimu BSE značí obsah 

intersticiálních prvků. Z těchto důvodů byly tyto částice identifikovány jako Ti2AlC. 

Difraktogramy vybraných vzorků na obr. 98 potvrzují, že slitiny obsahovaly kromě fází -

TiAl a 2-Ti3Al také fázi Ti2AlC.  

Původ těchto karbidů však není zcela zřejmý. McCullough [96, 135] uvádí, že 

přídavek 1 at. % C ve vzorcích o složení Ti-48Al, připravených obloukovým tavením, 

způsobí formování dlouhých destičkovitých karbidů uvnitř primární fáze a také, že větší 

velikost karbidů poukazuje na jejich vznik přímo z taveniny. V naší studii byly dlouhé 

jehlicovité karbidy pozorovány také uvnitř primární  fáze, avšak při tavení v grafitovém 
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kelímku mohlo dojít ke kontaminaci karbidy i vlivem eroze povlaku karbidů ze stěny 

použitého kelímku. Nejpravděpodobnější se zdá možnost, že kontaminace karbidy je spojena 

jak s jejich precipitací z taveniny vlivem vyššího obsahu uhlíku než je maximální rozpustnost 

v primární  fázi, která je přibližně 2000 hm. ppm [102], tak i vlivem eroze.  

Množství a velikost větších jehlicovitých karbidů se však u jednotlivých vzorků dosti 

lišily. Nejvyšší objemový podíl a největší velikost karbidů měly slitiny 1-G, 1-G-Y a 2-G, u 

kterých byl rovněž zjištěn nejvyšší obsah uhlíku (tab. 21). U vzorků 3-G, 2-G-Y a 3-G-Y pak 

karbidy byly pozorovány jen v některých částech a vykazovaly menší velikost. Rozdíl 

v množství karbidů lze také pozorovat v difraktogramech na obr. 98.  Z důvodu posouzení 

obsahu karbidických fází byla provedena obrazová fázová analýza, při které byl zjišťován 

obsah karbidů v jednotlivých vzorcích. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v grafu v obr. 

106, z něhož lze odvodit, že slitiny s vyššími obsahy uhlíku mají samozřejmě vyšší obsah 

karbidů. Výsledky vykazují podobnou závislost množství karbidu Ti2AlC na zjištěném 

obsahu uhlíku jako v publikacích [98, 136], kde byl uhlík přidán ve formě práškového TiC a 

práškového C. 

Kromě těchto hrubších karbidů byly pozorovány i karbidy jemnější. Dosahovaly 

velikosti do 1 μm a vyskytovaly se především na hranicích zrn, ale i uvnitř lamelárních zrn. 

Přiklad jemných karbidů na hranicích zrn je znázorněn na obr. 107. Karbidy uvnitř 

lamelárních dendritů byly pozorovány především v  lamelách, jak je znázorněno na obr. 108. 

Na obr. 109 je zobrazena fázová mapa vzorku 1-G-Y, získaná metodou EBSD. Na obrázku 

 

Obr. 106 Závislost obsahu uhlíku na obsahu karbidů ve slitinách připravených tavením 

v grafitovém kelímku a ve slitinách připravených práškovou metalurgií [98, 136] 
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lze dobře rozpoznat střídající se lamely fází 2 a . Především v  lamelách však lze pozorovat 

jemné body, které nebyly EBSD analýzou určeny a jejich rozmístění a velikost jsou velmi 

podobné jako u karbidů zobrazených na obr. 107 a 108. 

  Obr. 107 SE snímek leptaného vzorku 1-G-Y Obr. 108 SE snímek leptaného vzorku    

2-G 

 

 

Obr. 109 Fázová mapa vzorku 1-G-Y získaná EBSD (titanium aluminium značí -TiAl fázi a 

aluminium titanium 2-Ti3Al fázi 
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Chemické složení těchto drobných karbidů nebylo určeno z důvodu jejich malé 

velikosti a určení přesného typu fáze rovněž nebylo provedeno, neboť karbidy titanu a hliníku 

nebyly v EBSD databázi. Předpokládá se však, že jejich složení bude stejné jako u větších 

jehlicovitých karbidů. Jejich malá velikost však vypovídá, že na rozdíl od dlouhých 

jehlicovitých karbidů vznikají z tuhé fáze a jejich vznik je zapříčiněn malou rozpustností C v 

 fázi, která je pouze 200-300 at. ppm [92]. Karbidy podobné velikosti byly popsány 

v několika publikacích a vždy se zpravidla jedná o karbidy Ti2AlC, nebo Ti3AlC [92, 93, 97]. 

5.6.5. Vliv karbidů na velikost zrna 

Na obr. 110 a 111 jsou znázorněny makrostruktury vzorku 2-G-Y a vzorku 2-G. Již na 

první pohled je patrné, že slitina 2-G, jež obsahovala 3,73 obj. % karbidu Ti2AlC, vykazuje 

mnohem menší velikost zrna než vzorek 2-G-Y, u kterého byl obsah karbidů Ti2AlC jen 0,86 

obj. %. Průměrné velikosti zrna všech slitin jsou zobrazeny v grafu na obr. 112. Z výsledků 

vyplývá, že s rostoucím obsahem karbidu Ti2AlC velikost zrna klesá. Nižší odchylky hodnot 

velikosti zrna u vzorků s vyššími obsahy karbidů značí také pravidelnější tvar a menší rozdíly 

ve velikosti zrn. U slitin legovaných yttriem nebyl vzhledem k vysokému ovlivnění velikosti 

zrna účinkem uhlíku, pozorován významný vliv yttria na velikost zrn vzorků v odlévaném 

stavu. 

  
Obr. 110 Makrostruktura vzorku 2-G-Y Obr. 111 Makrostruktura vzorku 2-G 

Zjemnění velikosti zrna je pravděpodobně způsobeno tím, že karbidy Ti2AlC mají 

vysokou teplotu tání a jak bylo popsáno výše, krystalizují z taveniny jako první. Během 

dalšího ochlazení taveniny tvoří nukleační centra pro tvorbu a růst  zrn, které následně 
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transformují na lamelární strukturu. Yttriem bohatá fáze YAl2 má však teplotu tání okolo 

1480 C [137], což je nižší teplota než teplota vzniku  fáze z taveniny a proto nemá na 

velikost zrna v litém stavu tak zásadní vliv jako karbidy Ti2AlC a hromadí se především v 

mezidendritických prostorech.   

 

Obr. 112 Závislost velikosti zrna na obsahu karbidu Ti2AlC 

5.6.6. Vliv uhlíku a yttria na mezilamelární vzdálenost připravených slitin 

Dalším parametrem, jenž výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti slitin na bázi TiAl 

je mezilamelární vzdálenost. Měření mezilamelárních vzdáleností bylo stejně jako měření 

velikosti zrna u připravených slitin, provedeno linearní metodou, tentokrát však na snímcích 

z elektronové mikroskopie v režimu sekundárních elektronů za použití mírně leptaných 

vzorků. Ukázky snímků použitých pro měření mezilamelární vzdálenosti jsou na obr. 113 a 

114 a výsledky měření jsou zobrazeny v grafu na obr. 115.  

 Z výsledků vyplývá, že množství uhlíku ve slitinách výrazně ovlivňuje mezilamelární 

vzdálenost a to jak u slitin nelegovaných, tak i u slitin legovaných yttriem. Např. vzorek 3-G, 

u nějž byl změřený obsah uhlíku 0,315 hm. %, vykazoval průměrnou mezilamelární 

vzdálenost 0,145 μm, zatímco vzorek 2-G, u nějž byl zjištěný obsah uhlíku 0,500 hm. %, 

vykazoval mezilamelární vzdálenost 0,05 μm. U slitin legovaných yttriem byla mezilamelární 

vzdálenost výrazně ovlivněna i přídavkem tohoto prvku. Vzorek 3-G-Y, u kterého byl zjištěný 

obsah uhlíku z yttriem legovaných slitin nejnižší, vykazoval také nejvyšší mezilamelární 

vzdálenost a to konkrétně 0,075 μm. Vzorek 1-G-Y s nejvyšším obsahem uhlíku z yttriem 
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legovaných slitin pak měl také nejnižší hodnotu průměrné mezilamelární vzdálenosti 0,058 

μm a to za dosti nižšího obsahu C než slitina 2-G, která yttriem legována nebyla.  

 

Toto zjemnění mezilamelární vzdálenosti je způsobeno segregací atomu uhlíku na 

hranicích původních  zrn. To vede ke snížení energie vrstevných chyb, čímž se zvýší četnost 

jejich tvorby. Zvýšený počet vrstevných chyb pak vede ke zvýšení četnosti heterogenní 

nukleace  lamel z  fáze a také k omezení růstu šířky lamel [95]. Podobný vliv mají rovněž 

yttriem bohaté fáze ve slitinách legovaných yttriem [110, 111].     

  Obr. 113 SE snímek lamelárního zrna 

leptaného vzorku 1-G 

Obr. 114 SE snímek lamelárního zrna 

leptaného vzorku 3-G-Y 

 

Obr. 115 Závislost mezilamelární vzdálenosti slitin nelegovaných a slitin legovaných 0,3 at. 

%Y na obsahu C 
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5.6.7. Vliv uhlíku a yttria na mikrotvrdost a tvrdost připravených slitin 

Výsledky měření mikrotvrdosti a tvrdosti u slitin připravených v grafitovém kelímku 

jsou uvedeny v grafu na obr. 116. Jak zjištěné hodnoty tvrdosti tak mikrotvrdosti vykazují u 

jednotlivých slitin výrazné rozdíly. Nejvyšší hodnoty však byly zjištěny u slitin s nižšími 

obsahy jehlicovitých karbidů a nejnižší hodnoty tvrdosti u slitin s vyššími obsahy karbidů 

jehlicovitého typu. Z dosažených výsledků tedy vyplývá, že jak mikrotvrdost, tak tvrdost 

klesá s rostoucím obsahem jehlicovitých karbidů ve slitinách.  

Pokles mikrotvrdosti však nelze zdůvodnit ani rozdílem v objemovém podílu 2 fáze, 

který byl u všech slitin přibližně stejný, ani vlivem rozdílných velikostí zrn a rozdílných 

mezilamelárních vzdáleností, neboť při jejich snížení by mikrotvrdost a tvrdost měla nabývat 

větších hodnot, jak uvádí např. Fan, nebo Lapin [40, 132, 138, 139], kteří zkoumali vliv 

mezilamelární vzdálenosti a velikosti zrna u několika rozdílných slitin po směrové 

krystalizaci. Rovněž obsahy uhlíku byly zaznamenány nejvyšší u slitin s nejnižšími 

hodnotami mikrotvrdosti. Jednou z možností vysvětlení poklesu mikrotvrdosti a tvrdosti může 

být snížený zjištěný obsah Ti v dendritech, které obsahovaly hrubší karbidy. Např. slitina 1-G 

vykazovala průměrné složení dendritů kolem karbidů: (53,93  0,40) Ti a (46,07  0,40) Al 

(at. %), zatímco ve slitině 3-G, která karbidy obsahovala o mnohem menší velikosti a v menší 

míře, bylo stanoveno (54,58  0,52) at. % Ti a (45,42  0,52) at. % Al. Vznikem hrubších 

karbidů Ti2AlC tedy dochází k nepatrnému snížení obsahu Ti v tavenině a vznikající dendrity 

 fáze pak solidifikují s nepatrně rozdílným složením.   

 

Obr. 116 Závislost mezi obsahem karbidů a mikrotvrdostí a tvrdostí v připravených slitinách 
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Pokles mechanických vlastností (tedy i HV) u slitin s vyššími obsahy karbidů lze 

rovněž vysvětlit změnou povahy interakčních procesů mezi dislokacemi a precipitáty, jak 

uvádí Perdrix [92]. 

5.7. Směrová krystalizace se zakalením fázového rozhraní (QDS) 

Směrová krystalizace se zakalením fázového rozhraní (QDS) byla u vybraných vzorků 

připravených vakuovým indukčním tavením v grafitovém kelímku GLM  50 provedena 

především za účelem posouzení vlivu uhlíku a yttria na solidifikační chování intermetalik za 

rozdílných podmínek solidifikace a k potvrzení hypotézy průběhu solidifikace, která byla 

popsána v kap. 5.6.3. QDS totiž umožní zachování morfologie fázového rozhraní a lokálních 

podmínek v kašovité zóně, což umožňuje pozorovat průběh solidifikačních procesů [88, 140]. 

Dílčím cílem  těchto experimentů bylo rovněž určit vliv Y2O3 trubic na kontaminaci 

zpracovávaných intermetalických slitin vměstky a kyslíkem. Tab. 22 uvádí souhrn všech 

provedených směrových krystalizací včetně použitých technologických paramterů, tj. 

rychlosti posuvu a teplotního gradientu na fázovém rozhraní. Obr. 117 znázorňuje 4 rozdílné  

strukturní oblasti, které byly pozorovány u všech vzorků po procesu směrové krystalizace se 

zakalením fázového rozhraní. Jsou to (i) nepřetavená část vzorku (NM), (ii) směrově 

krystalizovaná část vzorku (DS), (iii) oblast kašovité zóny (MZ) a (iiii) oblast zakalené 

taveniny (QL).  

Tab. 22 Parametry směrové krystalizace u jednotlivých vzorků 

Vzorek 
Rychlost posuvu (V)        

[10
-5

 ms
-1

] 

Teplotní gradient 

(Gs) [10
3
 K m

-1
] 

1-G 1,39 5,5 

1-G 8,89 2,5 

2-G 1,39 5,5 

3-G 8,89 2,5 

1-G-Y 8,89 5,5 

2-G-Y 8,89 2,5 

2-G-Y 1,39 2,5 

3-G-Y 1,39 5,5 

 

 

Obr. 117 Makrostruktura vzorku 2-G po směrové krystalizaci se zakalením rozhraní                               

s rychlostí posuvu 1,39  10
-5

 ms
-1

 a teplotním gradientem 5,5  10
3 

Km
-1
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5.7.1. Vliv Y2O3 trubic na obsah kyslíku a obsah vměstků 

Je všeobecně známo, že směrová krystalizace -TiAl intermetalik v keramických 

trubicích na bázi oxidů má za následek formování keramických částic ve vzorcích a zpravidla 

dochází rovněž ke zvýšení obsahu kyslíku [40, 68, 80, 139]. Obr. 118 zobrazuje ukázku 

pozorované keramické částice v -TiAl matrici u směrově krystalizované části vzorku 1-G, s 

rychlostí posuvu 1,3910
-5

 ms
-1

 a při teplotním gradientu na fázovém rozhraní 5,510
3
 Km

-1
. 

Tyto částice byly pozorovány u všech připravených vzorků a jejich velikost se pohybovala 

v rozmezí od 2 do 50 μm. Zjištěné chemické složení těchto částic bylo (41.49  1.46) at.% Y 

a (58.51  1.46) at.% O (analyzováno EDS), což odpovídá oxidu Y2O3.   

 

Obr. 118 SE snímek Y2O3 částice v 

lamelárním zrnu směrově krystalizované části 

vzorku 1-G 

Z hlediska termodynamiky by však, jak uvádí Barbosa [141], neměla proběhnout 

žádná reakce mezi Y2O3 kelímkem a taveninou TiAl, neboť Y2O3 je termodynamicky 

stabilnější než oxidy Ti a Al. Nicméně přítomnost Y2O3 oxidů i ve vzorcích yttriem předem 

nelegovaných potvrzuje interakci. Nejpravděpodobnějším důvodem této interakce je pomalé 

rozpouštění Y2O3 kelímku taveninou. Toto rozpouštění bylo již popsáno v několika 

publikacích a probíhá dle rovnice: [79, 80] 

 Y2O3 (s) → 2Y (v tavenině TiAl) + 3O (v tavenině TiAl)                  (11)  

Obsahy yttria zjištěné bodovou metodou EDS v kašovité zóně (MZ) směrově 

krystalizovaných vzorků (s vynecháním yttriem bohatých fází) odhalily, že u všech vzorků, a 

to jak u slitin nelegovaných, tak u slitin legovaných yttriem, se obsahy yttria pohybovaly od 
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(0,05 0,035) at. %v dendritických oblastech do (0,19 0,11) at. % v mezidendritických 

oblastech, což odpovídá malé rozpustnosti yttria ve fázích α2 a γ. Množství a velikost yttriem 

bohatých fází však byly u jednotlivých vzorků dosti rozdílné.  

 

 

Obr. 120 Distribuce prvků v linii zobrazené na obr. 119 (EDS) 

Podrobným zkoumáním mikrostruktury směrově krystalizovaných vzorků bylo 

zjištěno, že vzorky legované yttriem obsahují, stejně jak bylo popsáno v předchozích 

kapitolách, dvě různé formy yttriem bohatých fází a to fáze YAl2 a Y2O3. Na obr. 119 jsou 

zobrazeny obě tyto fáze a obr. 120 uvádí distribuci prvků (EDS) v linii označené na obr. 119. 

1

10

 

Obr. 119 BSE snímek yttriem bohatých fází ve vzorku 3-G-Y 
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V grafu uvedeném na obr. 120 lze snadno rozpoznat, že světlejší a menší, yttriem bohatá fáze 

obsahuje vyšší podíl kyslíku a menší podíl hliníku a titanu než yttriem bohatá fáze s tmavším 

odstínem bílé a o větší velikosti.  Tato větší yttriem bohatá fáze obsahuje oproti -TiAl matrici 

vyšší podíl hliníku a yttria a menší podíl titanu. Rozdílné zobrazení však tyto dvě fáze 

vykazovaly i při pozorování na optickém mikroskopu. Obr. 121 zobrazuje několik Y2O3 částic 

vykazujících na vyleštěném povrchu vzorku tmavší zobrazení oproti -TiAl matrici a také fázi 

YAl2 podlouhlejšího tvaru, vykazující světlejší odstín zobrazení oproti -TiAl matrici. 

Podobný snímek zobrazující tyto 2 fáze vedle sebe tentokrát z elektronového mikroskopu i 

s určením složení označených fází je uveden na obr. 122.  

V yttriem nelegovaných vzorcích však byly pozorovány jen částice Y2O3.  Obr. 123 

zobrazuje kašovitou zónu vzorku 3-G po směrové krystalizaci rychlostí 8,8910
-5

 ms
-1

 a o 

teplotním gradientu na fázovém rozhraní 2,510
3
 Km

-1
. Jak lze vidět na tomto obrázku 

k precipitaci Y2O3 částic dochází přednostně v mezidendritických oblastech mezi primárními, 

sekundárními a terciálními rameny dendritů. Morfologie a distribuce částic indikuje, že 

k precipitaci těchto částic dochází v yttriem obohacené tavenině skrze eutektickou reakci: 

L→ + Y2O3 ,                                      (12)   

jak již bylo uvedeno v několika publikacích [79, 80]. 

 

Y lA 2

Y O2 3

 

 

Obr. 121 OM  snímek yttriem bohatých fází ve 

vzorku 2-G-Y 

Obr. 122  BSE snímek yttriem bohatých fází 

ve vzorku 3-G-Y s uvedeným  složením 

(EDS) 
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Obr. 123 BSE snímek kašovité zóny vzorku 

3-G 

V yttriem legovaných vzorcích dochází k precipitaci Y2O3 částic stejným způsobem. 

Z důvodu vyššího obohacení taveniny yttriem než u nelegovaných vzorků je však množství 

yttria vyšší než množství kyslíku potřebné pro precipitaci jen Y2O3 částic. Proto dochází 

rovněž k reakci s Al a vzniku fáze YAl2.  

Obr. 124 zobrazuje zjištěné hodnoty navýšení obsahu kyslíku po QDS. Výsledné 

hodnoty obohacení slitiny kyslíkem byly zjištěny rozdílem mezi průměrným obsahem kyslíku 

v kašovité zóně po QDS  a průměrným obsahem kyslíku v odlitcích před QDS. Z výsledků 

zobrazených v grafu na obr. 124 vyplývá, že obohacení slitin kyslíkem nabývá s rostoucím 

reakčním časem vyšších hodnot. Nejprve dochází k velmi rychlému nárůstu obsahu kyslíku a 

to až do reakčního času okolo 1000 s. S delším reakčním časem pak nárůst obsahu kyslíku již 

není tak vysoký. Reakční čas jednotlivých vzorků byl vypočítán jako součet: (i) doby ohřevu 

od okamžiku přesáhnutí teploty liquidu zjištěné metodou DTA ( Tliquidu od 1529,8 u slitiny 1-

G do 1532,6 °C u slitiny 3-G-Y), po dosažení požadované teploty, (ii) času stabilizace 

taveniny a (iii) času směrové krystalizace do vzdálenosti určené pro zakalení. Výsledné 

hodnoty reakčních časů se pohybovaly od 1243 s do 4720 s.  Nejvyšší nárůst obsahu kyslíku 

byl zaznamenán u vzorku 3-G-Y a to 1356 hm. ppm za reakčního času 4720 s a nejnižší 

nárůst obsahu kyslíku byl zaznamenán u vzorku 2-G-Y a to 889 hm. ppm za reakčního času 

1243 s. Velmi podobné výsledné hodnoty obohacení TiAl slitiny kyslíkem jsou uvedeny 

v publikaci [80], ve které však kontaminace slitin během QDS byla zkoumána u slitiny Ti-

46Al-8Nb (at. %). 
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Obsahy Y2O3 částic zjištěné v kašovité zóně pomocí automatické obrazové analýzy 

snímků z optické mikroskopie vykazovaly, stejně jako obsah kyslíku, vyšší hodnoty 

s rostoucím reakčním časem, jak je znázorněno na obr. 125. Přírůstek obsahu Y2O3 částic však 

se změnou reakčního času nevykazoval příliš výrazné změny a byl po celou dobu téměř 

lineární. Nejnižší obsah Y2O3 částic byl zjištěn u vzorku 2-G-Y a to 0,31 obj. % za reakčního 

času 1243 s a nejvyšší obsah Y2O3  částic byl zjištěn u vzorku 2-G a to 0,9 obj. % za 

reakčního času 4720 s. Naopak výrazné rozdíly se vzrůstajícím reakčním časem vykazovala 

velikost Y2O3. Za reakčního času 1243 s velikost Y2O3  částic nepřesáhla 20 μm, zatímco za 

reakčního času 4720 s byly pozorovány Y2O3 částice o velikosti až 50 μm. Žádné výrazné 

změny ve zjištěných obsazích Y2O3 částic však nebyly pozorovány mezi yttriem legovanými a 

nelegovanými vzorky. Stejně jako u zjištěného obsahu Y2O3 částic nebyl ani u výsledných 

hodnot obohacení kyslíkem prokázán výrazný vliv legování 0,3 at. % yttria na kontaminaci. 

Obsahy fáze YAl2 rovněž nevykazovaly se změnami reakčního času výrazné rozdíly a jejich 

obsah ve všech yttriem legovaných vzorcích byl 1,46 – 1,54 obj. %. 

5.7.2. Mikrostruktura směrově krystalizovaných vzorků 

Typická makrostruktura vzorků po QDS byla zobrazena na obr. 117. Nepřetavená část 

vzorků sestávala z rovnoosých plně lamelárních zrn, jejichž velikost byla přibližně stejná jako 

u vzorků v litém stavu. Výrazných rozdílů však bylo dosaženo u směrově krystalizovaných 

částí. U vzorků, jejichž obsah uhlíku a karbidů nepřesáhl 1 at. % a 1,3 obj. % (vzorky 3-G, 2-

G-Y a 3-G-Y), byla ve směrově krystalizovaných částech vzorků pozorována dlouhá, hrubá 

kolumnární zrna. Ukázka tohoto typu struktury je uvedena na obr. 126 a. Velikost zrn ve 

směru rovnoběžném se směrem pohybu fázového rozhraní během směrové krystalizace byla 

  

Obr. 124 Vliv reakčního času na objemový 

podíl Y2O3 částic 

Obr. 125 Vliv reakčního času na obohacení 

kyslíkem během směrové krystalizace 
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od 2 do 30 mm a v kolmém směru od 1 do 5 mm. Jejich mikrostruktura byla téměř až plně 

lamelární, tvořena střídajícími se lamelami 2 a  fáze, s malým množstvím -fáze na 

hranicích zrn. Zrna měla buněčně dendritickou strukturu při rychlostech růstu 1,39  10
-5

 ms
-1

 

a dendritickou strukturu při rychlostech růstu 8,89  10
-5

 ms
-1

 (viz obr. 127 a 128). 

  

Obr. 126 a) Makrostruktura směrově krystalizované části vzorku 3-G-Y (rychlost posuvu   

1,39 · 10
-5

 m·s
-1

, teplotní gradient na fázovém rozhraní 5,5  10
-5

 K·m
-1

)
  

b) Makrostruktura směrově krystalizované části vzorku 1-G (rychlost posuvu 1,39 · 10
-5

 m·s
-

1
, 

 
teplotní gradient na fázovém rozhraní 2,5  10

-5
 K·m

-1
) 

 

Obr. 126 b ukazuje typickou mikrostrukturu, která byla pozorována u vzorků s vyšším 

obsahem uhlíku než 1 at. % a vyšším obsahem karbidu Ti2AlC než 1,3 obj. %. Na základě 

srovnání s obr. 126a lze konstatovat, že velikost zrn vzorků s vyšším obsahem uhlíku je 

mnohem menší, než je velikost zrna vzorků s malým obsahem uhlíku a nižším obsahem 

  

Obr. 127 BSE snímek směrově 

krystalizované části vzorku 2-G-Y (rychlostí 

posuvu 1,3910
-5

 ms
-1

 za teplotního gradientu 

na fázovém rozhraní 2,510
3
 Km

-1
) 

Obr. 128 BSE snímek směrově 

krystalizované části vzorku 2-G-Y rychlostí 

posuvu 8,8910
-5

 ms
-1

 o teplotním gradientu 

na fázovém rozhraní 2,510
3
 Km

-1
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karbidů.  Zrna jsou tvořena střídající´mi se lamelami 2 a  fáze a Ti2AlC částicemi, které 

jsou rovnoměrně rozptýleny v matrici (viz obr. 129, 130). Tyto karbidy jehlicovitého tvaru 

dosahovaly 10-25 μm šířky a 10 až 150 μm délky. Stejně jako v litém stavu byly na hranicích 

zrn a v lamelách pozorovány jemné karbidy Ti2AlC, jejichž velikost byla maximálně 1 µm.   

  

Obr. 129 SE snímek leptaného vzorku 2-G ( 

směrově krystalizovaného rychlostí 8,8910
-5

 

ms
-1

 o teplotním gradientu 5,510
3
 Km

-1
) 

Obr. 130 SE snímek leptaného vzorku 1-G ( 

směrově krystalizovaného rychlostí 8,8910
-5

 

ms
-1

 o teplotním gradientu 2,510
3
 Km

-1
) 

Tab. 23  uvádí zjištěnou průměrnou velikost zrna směrově krystalizovaných vzorků 

s vyššími obsahy karbidů, včetně použité rychlosti posuvu a teplotního gradientu na fázovém 

rozhraní. Jako délka zrn je míněna velikost ve směru rovnoběžném se směrem posuvu a jako 

šířka zrn je míněna velikost ve směru kolmém na směr posuvu. 

 Srovnáním hodnot z této tabulky lze dojít k závěru, že všechny vzorky vykazovaly 

téměř srovnatelnou průměrnou velikost zrna. Nicméně vzorky směrově krystalizované při 

vyšší rychlosti posuvu vykazovaly nepatrně nižší hodnoty velikosti zrna než vzorky směrově 

krystalizované při nižší rychlosti posuvu. Vzorek 1-G-Y, který kromě Ti2AlC karbidů 

obsahoval i fázi YAl2, pak vykazoval velikost zrna nejnižší.  

To dokazuje, že legování yttriem sníží hodnotu průměrné velikosti zrn i u -TiAl slitin 

s vyššími obsahy karbidů, ale efekt snížení velikosti zrn není tak výrazný jako vliv Ti2AlC 

karbidů. 
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Tab. 23 Průměrná velikost zrna směrově krystalizovaných vzorků s vyššími obsahy karbidů 

1-G 1-G 2-G 1-G 

GL         

[10
-5

Km
-1

] 
5,5  

GL        

[10
-5

Km
-1

] 
2,5 

GL        

[10
-5

Km
-1

] 
2,5 

GL        

[10
-5

Km
-1

] 
5,5 

V          

[10
-5

ms
-1

] 
8,89 

V          

[10
-5

ms
-1

] 
1,39 

V          

[10
-5

ms
-1

] 
1,39 

V          

[10
-5

ms
-1

] 
8,89 

Délka zrn 

[μm] 

Šířka zrn 

[μm] 

Délka zrn 

[μm] 

Šířka zrn 

[μm] 

Délka zrn 

[μm] 

Šířka zrn 

[μm] 

Délka zrn 

[μm] 

Šířka zrn 

[μm] 

186,9 204,9 203,9 209,6 204,6 212,2 184,4 185,8 

 

 

 

Obr. 131 Detail lamelární mikrostruktury 

směrově krystalizované části leptaného 

vzorku 3-G 

Obr. 132 Vliv rychlosti chlazení na 

mezilamelární vzdálenost 

Příklad lamelární struktury, kterou jsme  vyhodnotlili obrazovou analýzou za účelem 

zjištění mezilamelární vzdálenosti, je uveden na obr. 131. Na obr. 132 jsou graficky 

zpracovány výsledky měření, z nichž  jasně vyplývá, že mezilamelární vzdálenost je výrazně 

ovlivněna především rychlosti chlazení. S vyšší rychlostí chlazení bylo u všech vzorků 

dosaženo nižší mezilamelární vzdálenosti a to i za rozdílných obsahů uhlíku, Ti2AlC karbidů 

a yttria. Rychlost chlazení v byla vypočítána dle rovnice: 
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v = V  Gs                                    (13) 

Stejný vliv rychlosti chlazení na mezilamelární vzdálenost směrově krystalizovaných slitin na 

bázi -TiAl slitin různého složení byl uveden v několika publikacích [40, 68, 132, 138, 139]. 

5.7.3. Vliv mikrostruktury na mikrotvrdost 

Hodnoty mikrotvrdosti byly stanoveny jen v oblastech, ve kterých se nevyskytovaly 

žádné keramické částice. Výsledky měření naznačují, že mikrotvrdost připravených slitin byla 

výrazně ovlivněna především mezilamelární vzdáleností.  Obr. 133 graficky sumarizuje 

závislost mikrotvrdosti na mezilamelární vzdálenosti. Se snižující se mezilamelární 

vzdáleností se mikrotvrdost výrazně zvyšovala. Podobný vztah mezi mezilamelární 

vzdáleností a mikrotvrdostí u směrově krystalizovaných vzorků slitin na bázi -TiAl byl 

popsán v několika publikacích [40, 132, 138, 139]. Lapin [40] např. vyjádřil u slitiny  Ti-

46Al-2W-0,5Si (at. %) vztah mezi mikrotvrdostí a mezilamelární vzdáleností na základě 

regresní analýzy následujícím vztahem: 

HVm = 464,7  
-0,31

,                                  (14) 

kde HVm značí mikrotvrdost a  mezilamelární vzdálenost. Regresní koeficient funkční 

závislosti v tomto případě byl vyšší než 0,98. 

 

Obr. 133 Vztah mezi mikrotvrdostí a mezilamelární vzdáleností u směrově krystalizovaných 

částí připravených vzorků 

 

 V našem případě však výsledný vztah mezi mikrotvrdostí a mezilamelární vzdáleností 

nelze určit. Mikrotvrdost je totiž kromě mezilamelární vzdálenosti také výrazně ovlivněna 
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velikostí zrna a rozdílnými obsahy uhlíku a kyslíku. Dosažené výsledky však naznačují, že 

vliv mezilamelární vzdálenosti na mikrotvrdost u směrově krystalizovaných částí 

připravených vzorků je nejvýznamnější.    

5.7.4. Solidifikace slitin 

Obr. 134 zobrazuje fázové rozhraní mezi solidem a liquidem v kašovité zóně vzorku 

3-G směrově krystalizovaného rychlostí posuvu 8,8910
-5

 ms
-1

 a o teplotním gradientu na 

fázovém rozhraní 2,510
3
 Km

-1
. Na tomto obrázku lze snadno rozpoznat, že mikrostruktura 

blízko fázového rozhraní je tvořena dendrity, jejichž orientace je zpravidla stejná se směrem 

pohybu fázového rozhraní během směrové krystalizace. Pečlivým zkoumáním symetrie 

dendritu bylo zjištěno, že dendrity vykazují hexagonální symetrii, což je u slitin na bázi γ-

TiAl typické pro solidifikaci skrze α fázi jako primární krystalizační fázi. Tato symetrie byla 

pozorována u všech směrově krystalizovaných vzorků. Zjištěné chemické složení dendritů 

metodou EDS bylo  (53,76 0,46) at.% Ti a (46,26 0,46) at.% Al a chemické složení 

zakalené taveniny pozorované v mezidendritických prostorech bylo (45,67 1,83) at.% Ti a 

(54,33 1,83) at.% Al. Analýza chemického složení tedy rovněž jako pozorovaná symetrie 

dendritů potvrdila α fázi jako primární fázi solidifikace.  

 

Obr. 134 OM snímek fázového rozhraní mezi zakalenou taveninou a kašovitou zónou u 

vzorku 3-G (směrová krystalizace s rychlostí posuvu 8,8910
-5

 ms
-1

,  teplotní gradient na 

fázovém rozhraní 2,510
3
 Km

-1
) 

Solidifikaci připravených slitin s obsahem uhlíku do 1 at. % lze tedy popsat 

následovně: Během ochlazení taveniny nejprve dochází k tuhnutí  dendritů. V důsledku 

segregace Ti do dendritů dochází ke snížení obsahu Ti v tavenině proti složení nominálnímu. 

Lokální obohacení mezidendritické taveniny o Al pak vede ke vzniku  fáze během ochlazení. 

Během následného ochlazení se  fáze stává nestabilní a transformuje na typickou lamelární 

mikrostrukturu 2/. Ukázka počáteční oblasti vzniku lamelární struktury z  dendritů 
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v kašovité zóně vzorku 3-G-Y je zobrazena na obr. 135. Pro srovnání je na obr. 136 uveden 

snímek již plně lamelární struktury, získaný rovněž z kašovité zóny vzorku 3-G-Y jen ze 

vzdálenější oblasti od zakaleného fázového rozhraní. Yttrium legované vzorky s nižším 

obsahem uhlíku než 1 at. % vykazují stejné solidifikační chování. Jedinou změnou je, že v 

mezidendritických oblastech obsahují navíc YAl2 fázi.  

  

Obr. 135 OM snímek znázorňující oblast 

v kašovité zóně vzorku 3-G-Y, kde dochází k 

přeměně  dendritů na lamely 2/ 

Obr. 136 OM snímek znázorňující oblast 

v kašovité zóně vzorku 3-G-Y s již plně 

lamelární mikrostrukturou 2/ 

 

Obr. 137 OM snímek fázového rozhraní mezi zakalenou taveninou a kašovitou zónou u 

vzorku 2-G (směrová krystalizace s rychlostí posuvu 1,3910
-5

 ms
-1

 a o teplotním gradientu 

na fázovém rozhraní 5,510
3
 Km

-1
) 

Obr. 137 zobrazuje fázové rozhraní mezi solidem a liquidem v kašovité zóně vzorku 

2-G, směrově krystalizovaného rychlostí posuvu 1,3910
-5

 ms
-1

 a o teplotním gradientu na 

fázovém rozhraní 5,510
3
 Km

-1
. Jak lze vidět na tomto obrázku, na fázovém rozhraní lze 

snadno pozorovat dlouhé jehlice, které vyrůstají ze zakalené taveniny. Tyto jehlice byly 

pozorovány u všech vzorků s vyšším obsahem uhlíku a karbidů, než 1 at. % a 1,3 obj. %. 
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Detail těchto jehlic a jejich umístění v dendritech blízko fázového rozhraní znázorňují obr. 

138 a 139. EDS analýzou chemického složení bylo zjištěno, že jehlice jsou tvořeny dlouhými 

Ti2AlC karbidy a kolem karbidů je  fáze. Mezi těmito jehlicemi obklopenými  fází byly 

pozorovány dendrity  fáze, menší Ti2AlC karbidy, které byly zachyceny během solidifikace, 

a mezidendritická  fáze. Chemické složení uvedených fází je uvedeno v tab. 24. 

  

Obr. 138 BSE snímek dlouhých Ti2AlC 

jehlic v kašovité zóně vzorku 1-G-Y 

směrově krystalizovaného rychlostí posuvu 

8,8910
-5

 ms
-1

 a o teplotním gradientu na 

fázovém rozhraní 5,510
3
 Km

-1
 

Obr. 139 Detail Ti2AlC jehlice v kašovité 

zóně vzorku 1-G-Y směrově 

krystalizovaného rychlostí posuvu 8,8910
-5

 

ms
-1

 a o teplotním gradientu na fázovém 

rozhraní 5,510
3
 Km

-1
 

Tab. 24 Průměrné chemické složení jednotlivých fází na fázovém rozhraní u všech vzorků 

s vyšším obsahem uhlíku než 1 at. % (EDS) 

Fáze Ti Al C 

Ti2AlC 48,17 ± 1,15 26,30 ± 0,54 25,53 ± 2,17 

 53,11 ± 0,23 46,89 ± 0,23 - 

 46,84 ± 0,41 53,16 ± 0,41 - 

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že u připravených -TiAl slitin s vyššími 

obsahy uhlíku než 1 at. % je primární krystalizační fází karbid typu Ti2AlC. Ten díky své 

vyšší teplotě tání tuhne jako první a tvoří nukleační místa pro krystalizaci  fáze. Zvýšená 
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četnost nukleačních míst  fáze pak vede k výraznému snížení velikosti zrna. Následující 

průběh solidifikace je v podstatě stejný jako u připravených slitin s nižšími obsahy uhlíku.  

5.8. Slitiny připravené vakuovým indukčním tavením s odstředivým 

litím 

Experimentální slitiny, jejichž nominální složení je uvedeno v tab. 25, byly připraveny 

vakuovým indukčním tavením v grafitovém kelímku SGV5-G s následným odstředivým litím 

do grafitové kokily za podmínek popsaných v kap. 4.5. Z důvodu posouzení vlivu typu a 

kvality tavícího grafitového kelímku na kontaminaci byla provedena navíc i tavba slitiny Ti-

45Al (at. %) v kelímku GLM 50, který se oproti kelímku SGV5-G vyznačoval vyšší zrnitostí 

a pórovitostí. Podmínky přípravy včetně času stabilizace taveniny byly použity stejné.  

 Všechny produkty připravené tímto způsobem vykazovaly stejně jako ingoty po 

tavení v grafitovém kelímku s gravitačním litím poměrně výrazný úbytek hmotnosti proti 

vsázce. Relativně nejnižší úbytek hmotnosti byl zaznamenán u slitiny 8Nb-Scast, a to 

konkrétně 8,4 g, a nejvyšší 12,6 g u slitiny 8Ta-Y-Scast. Tato ztráta je způsobena reakcí 

taveniny s grafitem a vznikem karbidů na povrchu kelímku a také z důvodu ulpívání taveniny 

na jeho povrchu.  

5.8.1. Chemické složení a homogenita 

Tab. 25 zobrazuje výsledky plošné EDS analýzy chemického složení slitin, 

připravených tímto způsobem. Analýza metodou EDS byla provedena vždy na 2 různých 

řezech odlitky. Místa provedení odběrů vzorků jsou znázorněna na obr. 54 v kap. 4.5.   

Tab. 25 Výsledky plošné EDS analýzy chemického složení 

Označení 

slitiny 

Složení nominální 

[at. %] 

Výsledky EDS analýzy [at. %] 

Ti Al Ta (Nb) Y 

8Nb-Scast Ti-47Al-8Nb 43,52 ± 0.76 48,80 ± 0,71 7,69 ± 0,13 0 

8Ta-Scast Ti-47Al-8Ta 42,06 ± 0,61 49,66 ± 0,99 8,28 ± 0,79 0 

8Ta-Y-Scast Ti-47Al-8Ta-0,3Y 43,40 ± 0,50 47,59 ± 1,09 8,59 ± 0,94 0,41 ± 0,06 

45Al Ti-45Al 54,18 ± 0,35 45,82 ± 0,35 0 0 

Výsledné složení vykazuje relativně nízké směrodatné odchylky, což naznačuje, že 

použitý čas stabilizace byl dostačující pro přípravu produktů o téměř homogenním složení. 

Především slitiny 8Ta-Scast a 8Nb-Scast však vykazují vyšší obsah Al než je obsah 

nominální. Zvýšený obsah Al bude nejspíše způsoben vznikající vrstvičkou karbidů na 
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povrchu kelímku a s tím souvisejícím sníženým obsahem Ti v tavenině, což již bylo uvedeno 

v kap. 5.6.1. Tento jev byl zaznamenán především u slitin připravovaných v grafitových 

kelímcích a to u všech připravených slitin s výjimkou vzorku 3-G-Y (viz tab. 20 a 25). Pro 

dosažení složení bližšího nominálnímu se tedy jeví jako vhodné navýšení vsázky o menší 

podíl Ti. Rozdíly v obsazích Ta a Nb oproti nominálnímu složení lze vysvětlit nepatrně 

rozdílným složením připravených předslitin Ta-Al a Nb-Al (viz. kap. 5.1.1).  

5.8.2. Obsah intersticiálních prvků ve slitinách  

Tab. 26 znázorňuje zjištěné obsahy intersticiálních prvků v připravených slitinách.  

Jak lze vidět v této tabulce, slitiny připravené vakuovým indukčním tavením s odstředivým 

litím vykazují poměrně nízké obsahy kyslíku. U jednotlivých slitin však byly zjištěné obsahy 

kyslíku dosti rozdílné a to i přes téměř totožné podmínky tavení. Např. slitina 8Ta-Scast 

vykazovala obsah kyslíku nejnižší a to konkrétně 333,9 hm. ppm, zatímco slitina 8Nb-Scast 

vykazovala obsah kyslíku až 778,2 hm. ppm. Nicméně výsledky naznačují, že tavením 

intermetalických slitin na bázi -TiAl v grafitových kelímcích lze připravit slitiny s nízkými 

obsahy kyslíku.   

Tab. 26 stanovené obsahy intersticiálních prvků ve slitinách 

Označení slitiny Kyslík [hm. ppm] Uhlík [hm. ppm] 

8Nb-Scast   778,20 ± 120,27   801,68 ± 99,16 

8Ta-Scast 333,91 ± 49,51   463,28 ± 37,23 

8Ta-Y-Scast 460,04 ± 82,05 1022,71 ± 41,50 

45Al   573,15 ± 200,33 2206,39 ± 24,50 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, tavení intermetalických slitin na bázi 

-TiAl v grafitových kelímcích způsobí zvýšení obsahu uhlíku v produktech vlivem jeho 

absorpce ze stěn grafitového kelímku do taveniny. Zjištěné obsahy uhlíku ve slitinách 

připravených odstředivým litím s využitím kelímku SGV5-G však vykazovaly poměrně nízké 

hodnoty obsahu uhlíku. Např. slitina 8Ta-Scast obsahovala jen 463 hm. ppm. Při přepočtení 

tato hodnota odpovídá přibližně 0,2 at. %, což je množství, které je u vybraných slitin na bázi 

 TiAl považováno za velice vhodné z důvodu zlepšení mechanických vlastností [4, 22, 88, 

142, 143]. Metoda vakuového indukčního tavení v grafitových kelímcích tohoto typu 

s využitím odstředivého lití a s dodržením co nejkratší doby kontaktu taveniny a kelímku, by 

tedy mohla být levnou a vhodnou alternativou pro přípravu těchto slitin. Nicméně slitiny 8Nb-

Scast a  8Ta-Y-Scast obsahovaly obsahy uhlíku vyšší a to až konkrétně 1022 hm. ppm. Slitina 
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45Al, která byla tavena v kelímku GLM 50 za stejných podmínek, vykazovala obsah uhlíku 

ještě vyšší a to až 2206 hm. ppm. Kontaminace slitin uhlíkem během tavení v grafitových 

kelímcích je tedy vysoce ovlivněna rovněž kvalitou použitého kelímku. Výsledky naznačují, 

že pro nízký stupeň kontaminace je vhodné použití kelímku o nízké zrnitosti, vysoké hustotě a 

nízké pórovitosti.  

Rozdílné obsahy uhlíku a pravděpodobně i kyslíku ve slitinách tavených v kelímku 

SGV5-G jsou nejspíše způsobeny rozdílnou dobou natavení vsázky, neboť byl během tavení 

těchto slitin použit vždy nový grafitový kelímek a stejné podmínky tavení a odlévání. Pro 

dosažení stabilnějších hodnot obsahu uhlíku je tedy třeba přesně definovat parametry vsázky 

(velikost, rozložení v kelímku) pro dosažení co nejvyšší účinnosti indukce a tím také nejen co 

nejkratší, ale i stabilní dobu tavícího procesu. 

5.8.3. Mikrostruktura slitin 

Na obr. 140 – 142 jsou znázorněny snímky mikrostruktury připravených vzorků z 

elektronového mikroskopu, které byly pořízeny v režimu BSE. Jak lze vidět na těchto 

obrázcích všechny slitiny vykazovaly podobnou dendritickou strukturu. Tab. 27 znázorňuje 

výsledky EDS analýzy chemického složení jednotlivých fází, které byly pozorovány ve 

vzorcích. Označení jednotlivých fází je uvedeno na výše zmíněných obrázcích. Uvnitř 

dendritů lze pozorovat světlé síťoví, které bylo na základě EDS analýzy určeno jako 

pozůstatek  fáze. 

  

Obr. 140 Mikrostruktura slitiny 8Nb-Scast  
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Obr. 141 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Scast 

  

Obr. 142 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Y-Scast 

Množství pozorované  fáze bylo vyšší u slitiny legované Nb. Kolem světlého síťoví 

odpovídalo chemické složení dendritů  fázi a v mezidendritických prostorech byla 

identifikována fáze .  

Tyto dendrity, ale i mezidendritická  fáze, tvořily zpravidla plně lamelární zrna 

obsahující střídající se lamely 2 a  fáze. Obě fáze i s fází β byly rovněž potvrzeny difrakcí. 

Ukázka difraktogramu slitiny 8Ta-Y-Scast je uvedena na obr. 143. 
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 Tab. 27 Výsledky EDS analýzy chemického složení jednotlivých fází [at. %] 

8Nb-Scast Ti Nb Al 

Beta 44,59 ± 0,16 9,27 ± 0,48 46,14 ± 0,32 

Alfa 43,95 ± 0,38 8,27 ± 0,48 47,78 ± 0,14 

Gama 43,21 ± 0,67 6,26 ± 0,35 50,53 ± 0,89 

8Ta-Scast Ti Ta Al 

Beta 42,65 ± 0,54 14,63 ± 0,40 42,72 ± 0,93 

Alfa 42,26 ± 0,09 9,28 ± 0,32 48,46 ± 0,23 

Gama 39,80 ± 0,75 2,51 ± 0,44 57,69 ± 0,31 

8Ta-Y-Scast Ti Ta Al 

Beta 43,04 ± 0,17 13,97 ± 0,39 42,99 ± 0,26 

Alfa 43,26 ± 0,09 9,15 ± 0,16 47,56 ± 0,13 

Gama 41,61 ± 0,53 3,18 ± 0,29 55,21 ± 0,25 

V yttriem legované slitině 8Ta-Y-Scast byly navíc pozorovány i yttriem bohaté fáze 

Y2O3 a YAl2 (viz obr. 142 a 144), jejichž složení zjištěné metodou EDS zobrazuje tab. 28. 

Velikost yttriem bohatých fází ve slitině zpravidla nepřesahovala 5 μm a vyskytovaly se 

především v mezidendritických prostorech. Obsah těchto fází ve vzorku byl však poměrně 

nízký pro zjištění difrakcí. Pomocí automatické obrazové analýzy byl zjištěn obsah yttriem 

bohatých fází 0,88 ± 0,32 obj. %. Tato hodnota je nepatrně nižší než obsah yttriem bohatých 

fází ve slitinách připravených v grafitovém kelímku s gravitačním litím (viz kap. 5.6.3). To 

však lze zdůvodnit rozdílnou solidifikací a rozdílným chemickým složením slitin. Odstředivě 
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Obr. 143 Difraktogram slitiny 8Ta-Y-Scast       1- -TiAl, 2-2-Ti3Al, 3- β-Ti 
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lité slitiny totiž z důvodů vyššího obsahu beta stabilizátorů (Ta, Nb) solidifikují na rozdíl od 

slitin gravitačně litých skrze β fázi, která je známá vyšší rozpustností yttria (cca. 2 %), než je 

rozpustnost yttria ve fázi  (< 1 %) [144].  

Tab. 28 Výsledky EDS analýzy chemického složení yttriem bohatých fází (at. %) 

Fáze Y O Al Ti Ta 

Y2O3 21,33 ± 2,75 40,08 ± 3,37 22,11 ± 3,58 15,47 ± 2,54 1,01 ± 1,01 

YAl2 19,86 ± 6,53 - 58,53 ± 2,84 20,48 ± 4,64 1,13 ± 1,09 

Obrázek 145 dokumentuje typickou kubickou symetrii dendritů u slitiny 8Ta-Scast. 

Na tomto obrázku lze snadno rozpoznat, že ramena sekundárních dendritů svírají s osou 

primárních dendritů zpravidla úhel 90.  Tato kubická symetrie dendritů, která je typická pro 

slitiny, jejichž primární krystalizační fáze je , byla pozorována u všech slitin připravených 

odstředivým litím. Bílé síťoví s vysokým obsahem Ta, nebo Nb, které jsou známy jako beta 

stabilizátory, rovněž potvrzuje solidifikaci slitin skrze  fázi i když zjištěné chemické složení 

dendritů odpovídá fázi . 

Z hlediska symetrie dendritů a dle pozorování mikrostruktury lze solidifikaci 

připravených slitin popsat následovně. Nejprve dochází ke vzniku dendritů β fáze s vysokým 

obsahem Ta, nebo Nb z taveniny dle rovnice: 

L → L + β             (15) 

a během následujícího poklesu teploty dochází ke vzniku peritektické  fáze transformací: 

L + β →              (16) 

Z důvodu vysoké rychlosti chlazení a nízké difuzivity beta stabilizátorů však peritektická 

reakce neproběhne zcela úplně a v dendritech zůstane menší podíl β fáze. Následující průběh 

solidifikace je pak v podstatě stejný jako u v předchozích případech popsaných slitin a dle 

rovnic (9) a (10) vzniká výsledná lamelární struktura.  

Nižší difuzivitu Ta ve srovnání s Nb naznačují výsledky chemického složení 

jednotlivých fází, neboť slitiny legované Ta vykazují vyšší obsah Al (55-58 at. %) a nižší 

obsah Ta (2-3 at. %) v mezidendritických  oblastech a vyšší obsah Ta (14-15 at. %) a nižší 

obsah Al (42-43 at. %) v pozůstatcích  fáze.  
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Obr. 144 YAl2 fáze v mezidendritickém 

prostoru slitiny 8Ta-Y-Scast 

Obr. 145 Ukázka kubické symetrie dendritů 

vzorku 8Nb-Scast 

Srovnáním snímků struktury slitin 8Nb-Scast a 8Ta-Scast lze usoudit, že slitiny 

legované Ta vykazují jemnější dendrity než slitina legovaná Nb. Z tohoto důvodu byla 

měřena průměrná vzdálenost SDAS z vybraných snímků stejných jako obr. 145. Z výsledků 

měření vyplývá, že slitina 8Nb-Scast vykazuje průměrnou hodnotu SDAS vyšší než slitina 

8Ta-Scast a 8Ta-Y-Scast (viz tab. 29). Podobné zjištění uvádí Lapin v publikaci [140], ve 

které se zabýval studiem vlivu rychlosti ochlazování na PDAS a SDAS slitin podobného 

složení po QDS a zjistil, že slitina Ti-46Al-8Nb vykazuje ve srovnání se slitinou Ti-46Al-8Ta 

(vše v at. %) vyšších hodnot PDAS i SDAS. V námi připravených slitinách však hodnota 

PDAS měřena nebyla, z důvodu obtížného rozlišení a určení primarních ramen dendritů 

v odlitcích. 

Tab. 29 Výsledky měření SDAS u připravených slitin 

Slitina SDAS [μm] 

8Nb-Scast 21,13 ± 2,54 

8Ta-Scast 14,97 ± 2,00 

8Ta-Y-Scast 14,53 ± 2,02 

5.8.4. Precipitace karbidů 

V žádné ze slitin připravených odstředivým litím nebyly pozorovány hrubší karbidické 

částice jehlicovitého typu, které byly popsány v kap. 5.6.4 u slitin tavených v kelímku  GLM 

50 s gravitačním litím a to ani za použití stejného typu kelímku u slitiny 45Al, u které byl 

zjištěný obsah uhlíku nejvyšší, tj. 2200 hm. ppm. To naznačuje, že ani toto množství uhlíku 
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není dostačující pro vznik hrubých Ti2AlC karbidů přímo z taveniny. Ve všech slitinách však 

byly pozorovány jemné karbidy o velikosti menší než 0,5 μm. Ukázka těchto jemných karbidů 

u slitiny 8Nb-Scast v leptaném stavu je znázorněna na obr. 146. 

 

Obr. 146 Detail mikrostruktury slitiny     

8Nb-Scast 

Přesné chemické složení těchto karbidů nebylo určeno z důvodu jejich malého 

rozměru. Předpokládáme však, že tyto karbidy odpovídají karbidům Ti2AlC, nebo Ti3AlC, 

stejně jak uvádí publikace popisující slitiny podobného složení [92, 93, 97]. Při detailnějším 

pohledu na obr. 146 lze zjistit, že jemné karbidy se vyskytují převážně v lamelách  fáze. 

Jejich malá velikost, distribuce a morfologie vypovídá, že vznikají z tuhé fáze a jejich vznik je 

způsoben malou rozpustností uhlíku v  fázi. Jak již bylo uvedeno v kap. 5.6.4, rozpustnost 

uhlíku v  fázi je pouze 200 – 300 at. ppm. Po přepočtení na hm. % rozpustnost odpovídá 

přibližně 50 – 100 hm. ppm. Což je hodnota menší než 334 hm. ppm zjištěná u slitiny 8Ta-

Scast, která z připravených slitin obsahovala uhlíku nejméně. 

5.8.5. Velikost zrna, mezilamelární vzdálenost a mikrotvrdost 

připravených slitin 

Obr. 147 zobrazuje typickou makrostrukturu odlitků připravených odstředivým litím. 

Struktura řezu vzorky je tvořena kolumnárními zrny na okrajích a téměř rovnoosými zrny ve 

střední části řezů. Průměrné hodnoty velikosti zrna měřené ve střední části vzorků jsou 

uvedeny v tab. 30. Zrna u jednotlivých slitin dosahují 200 – 400 μm, což je typická velikost 

zrna pro slitiny tohoto složení v litém stavu [61, 146]. Slitiny legované Ta vykazují oproti 

slitině legované Nb menší velikost zrna a rovněž legování yttriem snížilo hodnotu průměrné 
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velikosti zrna z 230 m u slitiny 8Ta-Scast na 203 m u slitiny 8Ta-Y-Scast. Vliv zjemnění 

zrna yttriem však není příliš výrazný.  

 

 

Obr. 147 Makrostruktura vzorku 8Nb-Scast 

Tab. 30 Průměrné hodnoty velikosti zrna, mezilamelární vzdálenosti a mikrotvrdosti u 

připravených slitin 

Slitina 
Velikost zrna 

[μm] 

Mezilamelární 

vzdálenost [μm] 
HV 0,1 

8Nb-Scast 305,83 ± 60,64 0,116 ± 0,046 411,58 ± 29,93 

8Ta-Scast 230,47 ± 61,01 0,397 ± 0,096 355,27 ± 27,91 

8Ta-Y-Scast 203,03 ± 33,75 0,151 ± 0,034 427,85 ± 33,42 

 

 

Obr. 148 Vztah mezi obsahem uhlíku a mezilamelární vzdáleností a mikrotvrdostí 
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Kromě velikosti zrna byla u připravených slitin měřena také průměrná mezilamelární 

vzdálenost. Ukázka snímku použitého pro měření mezilamelární vzdálenosti je uvedena na 

obr. 146. Z výsledků v tab. 30 vyplývá, že nejnižší hodnota mezilamelární vzdálenosti 0,12 

m byla zjištěná u slitiny 8Nb-Scast. Podobná hodnota byla zjištěna i u slitiny 8Ta-Y-Scast - 

0,15 m. Slitina 8Ta-Scast však vykazovala mezilamelární vzdálenost dosti vyšší a to téměř 

až 0,4 m. Tento rozdíl bude pravděpodobně způsoben nižším obsahem uhlíku u vzorku 8Ta-

Scast. Nižší hodnota mezilamelární vzdálenosti u slitiny 8Ta-Y-Scast oproti slitině 8Ta-Scast 

bude nejspíše také způsobena vlivem yttria, jak již bylo popsáno v kap. 5.6.6. Tab. 30 rovněž 

uvádí zjištěné hodnoty mikrotvrdosti,  které jsou u jednotlivých slitin dosti rozdílné. Obr. 148 

znázorňuje graf zobrazující vztah mezi obsahem uhlíku, mezilamelární vzdáleností a 

mikrotvrdostí. Jak lze vidět na tomto grafu, slitiny s vyšším obsahem uhlíku vykazují menší 

mezilamelární vzdálenost a vyšší hodnoty mikrotvrdosti. Mikrotvrdost je tedy vysoce 

ovlivněna mezilamelární vzdáleností, ale také rozdílným obsahem uhlíku a kyslíku, jejichž 

vyšší obsah také samozřejmě zvyšuje hodnotu HV. 

5.9. Tepelné zpracování za účelem dosažení konvulatorní 

mikrostruktury 

Tab. 31 uvádí seznam všech vzorků, které byly podrobeny tepelnému zpracování za 

účelem dosažení konvulatorní mikrostruktury, včetně zjištěného chemického složení metodou 

EDS a zjištěných obsahů kyslíku a uhlíku termoevoluční metodou ve vzorcích před tepelným 

zpracováním. Podmínky dvoustupňového tepelného zpracování spočívající v rozpouštěcím 

žíhání se zakalením v oleji respektive ochlazení vzduchem a následném žíhání při nižší 

teplotě jsou uvedeny v tab. 32. Tato tabulka rovněž uvádí zjištěné obsahy kyslíku po tepelném 

zpracování. Detailní popis parametrů a podmínek během žíhání je uveden v kap. 4.7.   

Tab. 31 Chemické složení a obsahy intersticiálních prvků slitin před tepelným zpracováním 

Vzorek 
Chemické složení [at. %] 

Obsah kyslíku    

[hm. ppm] 

Obsah uhlíku 

[hm. ppm] 
Ti Nb Ta Al Y 

8Nb-plazma 44,83 7,37 - 47,80 - 351 ± 69 89 ± 09 

8Nb-Y-plazma 44,25 8,15 - 47,45 0,25 586 ± 42 92 ± 13 

8Ta-Scast 42,06 - 8,28 49,66 - 334 ± 50 463 ± 37 

8Ta-Y-Scast 43,40 - 8,59 47,59 0,41 460 ± 82 1023 ± 42 
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Tab. 32 Přehled podmínek tepelného zpracování u jednotlivých vzorků a stanovené obsahy 

kyslíku po tepelném zpracování 

Vzorek 
Rozpouštěcí 

žíhání 
Chlazení Následné žíhání 

Obsah kyslíku 

[hm. ppm.] 

8Nb-plazma 1370 C/10 min kaleno v oleji 1280 C/2h 621 ± 24 

8Nb-Y-plazma 1370 C/10 min kaleno v oleji 1280 C/2h 628 ± 13 

8Ta-Scast 1360 C/10 min 
na vzduchu 

ventilátorem 
1260 C/30 min 447 ± 23 

8Ta-Y-Scast 1360 C/10 min 
na vzduchu 

ventilátorem 
1260 C/30 min 541 ± 36 

5.9.1. Mikrostruktura vzorků po rozpouštěcím žíhání 

Snímky mikrostruktury vzorků po rozpouštěcím žíhání jsou znázorněny na obr. 149 až 

153. Jak u Nb legovaných vzorků, tak u vzorků legovaných Ta mikrostruktura obsahovala 

poměrně vysoký podíl jemných m zrn (60-80 % u slitin s Nb a 50-70 % u slitin legovaných 

Ta), jejichž velikost zpravidla nepřesáhla 50 μm. Tato jemná zrna vznikla z  fáze masivní 

transformací dle rovnice: 

 → m,              (17)  

a to vlivem rychlého ochlazení z teploty charakteristické pro  oblast binárního digramu Ti-

Al, jak uvádí publikace [62, 66, 120, 124].  

 

  

Obr. 149 Mikrostruktura slitiny 8Nb-Y-

plazma po rozpouštěcím žíhání (OM) 

Obr. 150 Mikrostruktura slitiny 8Nb-plazma 

po rozpouštěcím žíhání (OM) 
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Obr. 151 Mikrostruktura slitiny                

8Nb-Y-plazma po rozpouštěcím žíhání (OM) 

Kromě masivní m fáze však všechny vzorky obsahovaly také menší podíl (10-30 %) 

hrubších lamelárních zrn (L), jejichž velikost zpravidla dosahovala cca 100 μm, což značí, že 

masivní transformace za uvedených podmínek zcela neproběhla a z netransformovaných  

oblastí vznikla zrna s lamelární strukturou. Tento jev však během zjemnění zrna masivní 

transformací není ničím výjimečným [66, 146]. U Nb legovaných slitin vykazovalo chemické 

složení v jednotlivých strukturních oblastech (zjištěno metodou EDS) jen minimální rozdíly 

proti celkovému složení uvedenému v tab. 31. Maximální odchylka činila 1,09 % u slitiny 

8Nb-plazma a 1,28 % u slitiny 8Nb-Y-plazma. Tantalem legované slitiny pak obsahovaly 

mimo výše zmíněné fáze navíc poměrně vysoký podíl nepřeměněné mezidendritické  fáze 

(15-40 %).  

  

Obr. 152 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Scast po 

rozpouštěcím žíhání (OM) 

Obr. 153 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Y-Scast 

po rozpouštěcím žíhání (OM) 
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Ukázka netransformované mezidendritické  fáze a transformovaných dendritů 

masivní fáze m, včetně uvedeného chemického složení v jednotlivých oblastech, je zobrazena 

na obr. 154. Srovnáním tohoto snímku se snímky mikrostruktury vzorků v litém stavu (viz 

obr. 141 a 142) lze snadno rozpoznat, že uvnitř dendritů se již nevyskytuje světlé síťoví β 

fáze, což naznačuje, že během rozpouštěcího žíhání došlo k jejich transformaci na  fázi.  

Tuto přeměnu potvrzuje rovněž vyšší zjištěný obsah Ta v dendritech než v litém stavu. 

Segregaci Ta a Ti do mezidendritických prostor a Al do dendritů během rozpouštěcího žíhání 

naznačují rovněž vyšší zaznamenané obsahy těchto prvků ve zmíněných oblastech.  Nicméně 

z výsledků EDS analýzy tedy jasně vyplývá, že mezidendritické oblasti stále obsahují výrazně 

méně Ta a během rozpouštěcího žíhání nedošlo v těchto oblastech na rozdíl od dendritických 

oblastí téměř k žádným výrazným změnám ve struktuře. 

 Mezidendritická  fáze byla pozorována jak u slitin nelegovaných, tak u slitin 

legovaných yttriem a rovněž podíl jemných zrn m nevykazoval s rozdílnými obsahy yttria 

výrazné rozdíly. Masivní transformace proběhla i u slitiny 8Ta-Y-Scast, která obsahovala víc 

než 1000 hm. ppm uhlíku, což naznačuje, že tento obsah uhlíku nijak výrazně neomezuje 

průběh této transformace.  

5.9.2. Mikrostruktura vzorků po následném žíhání  

Obr. 155, 156 a 157 znázorňují typickou mikrostrukturu vzorků 8Nb-plasma a 8Nb-Y-

plasma po následném žíhání provedeném za účelem dosažení konvulatorní struktury. Jak  je 

 

Chemické složení [at. %] 

8Ta-Scast Dendrity 
Mezidendritická 

fáze  

Ti 42,49 ± 0,20   43,40 ± 0,60 

Al 47,81 ± 0,11   52,88 ± 0,21 

Ta   9,70 ± 0,18     3,72 ± 0,82 

8Ta-Y-Scast Dendrity 
Mezidendritická  

fáze  

Ti 42,14 ± 0,19 42,25 ± 1,24 

Al 47,01 ± 0,27 53,57 ± 1,40 

Ta 10,85 ± 0,19   4,18 ± 0,29 

 

Obr. 154 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Y-Scast po rozpouštěcím žíhání (BSE) 
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patrné  na těchto obrázcích výše zmíněné tepelné zpracování mělo na mikrostrukturu velmi 

výrazný vliv. Mikrostruktura vzorků je tvořena zrny mnohem menší velikosti než v litém 

stavu, tvořených masivní m fází, v níž během následného žíhání došlo k precipitaci lamel 2 

fáze. Výsledky EDS analýzy chemického složení fází u obou vzorků jsou zobrazeny v tab. 33.  

 

  

Obr. 155 Mikrostruktura slitiny                

8Nb-Y-plasma po následném žíhání (BSE) 

          Obr. 156 Mikrostruktura slitiny      

8Nb-Y-plasma po následném žíhání (BSE) 

  

Obr. 157 Mikrostruktura vzorku 8Nb-plasma 

po následném žíhání (BSE) 

Obr. 158 Mikrostruktura vzorku 8Ta-Scast 

po následném žíhání 
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Ze srovnání snímků na obr. 156 a 157 lze také učinit závěr, že množství lamel 2 fáze 

ve vzorcích je relativně vyšší u yttriem legované slitiny. Množství 2 lamel však bude nejspíše 

ovlivněno kromě yttria také především rozdílnými obsahy Nb ve slitinách (viz tab. 31).  

Yttriem legovaná slitina obsahuje navíc yttriem bohaté fáze YAl2 a Y2O3. V distribuci 

a rozměrech yttriem bohatých fází nebyly při srovnání se vzorky před tepelným zpracováním 

pozorovány téměř žádné rozdíly. Průměrné velikosti zrna u obou vzorků, zjištěné lineární 

metodou ze snímků z elektronového mikroskopu v režimu BSE, jsou uvedeny v tab. 34. 

Yttriem legovaná slitina tedy vykazuje nepatrně menší průměrnou velikost zrna, zjištěný 

rozdíl však není příliš výrazný. 

Tab. 33 Výsledky EDS analýzy složení fází ve vzorcích 8Nb-Scast a 8Nb-Y-plasma 

8Nb-

plasma 
Ti Nb Al 

2 47,87 ± 0,14 8,16 ± 0,09 43,97 ± 0,22 

 41,31 ± 0,29 7,02 ± 0,33 51,67 ± 0,10 

8Nb-Y-

plasma 
Ti Nb Al 

2 48,59 ± 0,44 9,03 ± 0,94 42,38 ± 1,14 

 41,30 ± 0,37 7,71 ± 0,39 50,99 ± 0,48 

 

  

Obr. 159 Mikrostruktura vzorku 8Ta-Y-Scast 

po následném žíhání 

Obr. 160 Mikrostruktura vzorku 8Ta-Y-Scast 

po následném žíhání 
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Obr. 158, 159 a 160 dokumentují typickou mikrostrukturu vzorků 8Ta-Scast a 8Ta-Y-

Scast po tepelném zpracování, provedeném za účelem dosažení konvulatorní struktury. Jak 

lze vidět na těchto obrázcích, výše zmíněné tepelné zpracování mělo stejně jak u vzorků 

legovaných Nb na mikrostrukturu velmi výrazný vliv. Mikrostruktura vzorků sestává se zrn 

mnohem menší velikosti než v litém stavu, tvořených masivní m fází, v níž během 

následného žíhání došlo k precipitaci lamel 2 fáze. Na rozdíl od vzorků 8Nb-plasma a 8Nb-

Y-plasma však nedošlo ke vzniku masivní m fáze a precipitaci 2 lamel v celém objemu 

vzorků (a to jak u slitiny 8Ta-Scast tak 8Ta-Y-Scast). Podrobným zkoumáním mikrostruktury 

a EDS analýzou chemického složení bylo zjištěno, že tyto netransformované oblasti stále 

obsahují o dost významně nižší obsah Ta než masivní m fáze a odpovídají svým 

složenímpřibližně mezidendritickým oblastem v litém stavu (viz tab. 35). Nicméně, průměrné 

velikosti zrna zjištěné stejnou metodou jako u vzorků 8Nb-plasma a 8Nb-Y-plasma, vykazují 

poměrně nízké hodnoty - okolo 35 μm, a to jak u yttriem nelegovaného, tak legovaného 

vzorku (viz tab. 34). Stejně jako u vzorků 8Nb-Y-plasma tak i u vzorků 8Ta-Y-Scast slitina 

navíc obsahovala yttriem bohaté fáze YAl2 a Y2O3, u kterých nebyly v jejich distribuci a 

rozměrech proti vzorkům před tepelným zpracováním pozorovány téměř žádné rozdíly.  

Tab. 34 uvádí také hodnoty mikrotvrdosti zjištěné u vzorků před a po tepelném 

zpracování. Z výsledků vyplývá, že mikrotvrdost všech vzorků po tepelném zpracování 

vykazuje nižší hodnoty, než v litém stavu. Nejvyšší hodnota mikrotvrdosti 336,30 byla 

zjištěna u vzorku 8Ta-Y-Scast a to nejspíše z důvodu nejvyššího obsahu uhlíku. Nejnižší 

hodnota pak u vzorku 8Nb-plasma a to 272,37. Tento vzorek vykazoval rovněž nejnižší obsah 

uhlíku. Vyšší mikrotvrdost vzorku 8Nb-Y-plasma oproti vzorku 8Nb-plasma bude způsobena 

pravděpodobně vyšší četnosti precipitace 2 lamel. 

Tab. 34 Velikost zrna a mikrotvrdost vzorků před a po tepelném zpracování za účelem 

dosažení konvulatorní struktury   

Vzorek Velikost zrna [μm]  HV 0,1 po TZ HV 0,1 před TZ 

8Nb-plasma   68,56 ± 22,61 272,37 ± 33,38 406,46 ± 38,06 

8Nb-Y-plasma   51,47 ± 24,54 332,33 ± 26,42 356,05 ± 35,84 

8Ta-Scast   36,83 ± 15,86 283,96 ± 28,09 355,27 ± 27,91 

8Ta-Y-Scast 35,31 ± 7,36 336,30 ± 41,57 427,85 ± 33,42 
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Tab. 35 Výsledky EDS analýzy složení jednotlivých fází ve vzorcích 8Ta-Scast a               

8Ta-Y-Scast 

8Ta-Scast Ti Ta Al 

2 45,00 ± 0,32 10,42 ± 0,21 44,58 ± 0,35 

 42,51 ± 0,04 8,78 ± 0,44 48,71 ± 0,44 

mezidendritická  42,79 ± 0,50 5,31 ± 0,66 51,9 ± 0,21 

8Ta-Y-Scast Ti Ta Al 

2 46,07 ± 1,28 9,58 ± 0,65 44,35 ± 0,76 

 42,66 ± 0,10 7,72 ± 0,31 49,62 ± 0,32 

mezidendritická  43,03 ± 0,18 5,24 ± 0,30 51,73 ± 4,24 

Z důvodu posouzení možností transformace mezidendritických oblastí na masivní m 

fázi bylo provedeno další žíhání vzorků 8Ta-Scast a 8Ta-Y-Scast za stejných teplot a 

podmínek chlazení, avšak s prodlouženou dobou jak rozpouštěcího žíhání, tak následného 

žíhání. Podmínky tohoto tepelného zpracování včetně zjištěných obsahů kyslíku po tomto 

zpracování jsou uvedeny v tab. 36.  

Tab. 36 Podmínky tepelného zpracování s delšími časy žíhání a obsahy kyslíku po tomto 

tepelném zpracování 

Vzorek 
Rozpouštěcí 

žíhání 
Chlazení 

Následné 

žíhání 

Obsah kyslíku 

[hm. ppm] 

8Ta-Scast 
1370 C/1 h      

v Ar 

na vzduchu 

ventilátorem 
1260 C/1h 409 ± 43 

8Ta-Y-Scast 
1370 °C/1 h      

v Ar 

na vzduchu 

ventilátorem 
1260 C/1h 518 ± 49 

Snímky zobrazující mikrostrukturu jak po rozpouštěcím žíhání, tak po následném 

žíhání provedeném dle parametrů uvedených v  tabulce 36 jsou uvedeny na obr. 161 a 162. 

Výsledná mikrostruktura nevykazovala žádné výrazné rozdíly při srovnání se vzorky 

žíhanými po kratší dobu, vzorky stále obsahovaly netransformované mezidendritické oblasti. 

Také EDS analýzou chemického složení nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly ve složení 

jednotlivých fází.  
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Obr. 161 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Scast po 

rozpouštěcím žíhání po dobu 1h (BSE) 

Obr. 162 Mikrostruktura slitiny 8Ta-Scast po 

rozpouštěcím žíhání po dobu 1h a následném 

žíhání po dobu 1h (BSE) 

Pro dosažení masivní transformace v celém objemu, a to především u slitin 

s výrazným segregačním chováním legujících prvků, bude tedy nejspíše nutné nejprve vzorky 

podrobit homogenizačnímu žíhání za účelem odstranění segregace prvků v jednotlivých 

strukturních oblastech slitiny. Jako vhodné se jeví např. izostatické lisování za teplot okolo 

1250 – 1300 C, nebo dlouhodobé žíhání za teplot charakteristických pro  oblast binárního 

diagramu [62, 66, 120]. A teprve následně provést tepelné zpracování za účelem dosažení 

konvulatorní struktury.  

5.10. Mechanické vlastnosti připravených slitin (při tlakové 

zkoušce) 

Z důvodu předpokládané velmi nízké plastické deformace připravených slitin v tahu 

za pokojové teploty, byly mechanické vlastnosti stanoveny mechanickou zkouškou v tlaku. 

Dalším důvodem pro použití tlakových zkoušek byla výrazná úspora materiálu a s tím 

související možnost stanovení mechanických vlastností z vyššího počtu použitých vzorků.  

Navíc, jak např. uvádí Cao [147], případné inženýrské aplikace TiAl slitin jsou zpravidla také 

vystavovány kompresnímu namáhání a proto by měly být studovány i tímto způsobem.  

Pro větší přehlednost uvádí tab. 37 seznam všech vzorků v litém stavu, které byly 

podrobeny mechanickému zkoušení v tlaku, včetně chemického složení (stanoveno metodou 

EDS) a obsahů kyslíku a uhlíku zjištěných termoevoluční metodou. 



Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti intermetalických sloučenin na bázi TiAl 

 

134 

 

 Výsledné hodnoty mechanických vlastností byly odečteny z diagramů znázorňujících 

závislost mezi deformací a napětím. Smluvní mez kluzu (Rp0,2) byla z diagramů stanovena 

pomocí přímky rovnoběžné s lineární částí diagramu ve vzdálenosti, která odpovídá 0,2 % 

plastické deformaci. Mez pevnosti (Rm) byla určena jako nejvyšší hodnota normálového 

napětí, při jejímž překročení došlo k porušení soudržnosti materiálu a plastická deformace do 

Rm (Rm) byla stanovena jako hodnota deformace od místa odklonění křivky deformace na 

napětí od lineárního tvaru do dosažení Rm. 

 Pro určení mechanických vlastností za pokojové teploty (PT) byla výsledná hodnota 

vždy získána průměrem minimálně ze 2 měření. Pro stanovení mechanických vlastností za 

vyšších teplot byl vždy použit jen jeden vzorek. 

Tab. 37 Chemické složení a obsahy intersticiálních prvků u vzorků vybraných pro 

mechanické zkoušky v tlaku 

Vzorek 
Chemické složení [at. %] Obsah 

kyslíku    

[hm. ppm] 

Obsah uhlíku 

[hm. ppm] 

Ti Nb Ta Al Y 

5 53,21 - - 46,79 - 5090 129 

3 52,29 - - 47,45   2542 111 

2-G 52,64 - - 47,36 - 452 5000 

3-G 52,42 - - 47,58 - 381 3150 

1-G-Y 52,15 - - 47,60 0,25 329 3860 

3-G-Y 52,23 - - 46,39 0,38 341 2950 

8Nb-plasma 44,83 7,37 - 47,80 - 351 89 

8Nb-Y-plasma 44,25 8,15 - 47,45 0,25 586 92 

8Nb-Scast 43,52 7,69 - 48,80 - 778 802 

8Ta-Scast 42,06 - 8,28 49,66 - 334 463 

8Ta-Y-Scast 43,4 - 8,59 47,59 0,41 460 1023 

 

5.10.1. Mechanické vlastnosti slitin připravených v Al2O3 kelímcích 

Všechny naměřené hodnoty mechanických vlastností vybraných slitin v litém stavu a 

to jak za pokojové teploty (RT), tak za teploty 800 °C, jsou uvedeny v tab. 38. Nejnižší 
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hodnoty smluvní meze kluzu byly zjištěny u binárních slitin 5 a 3 připravených v Al2O3 

kelímcích. Pro slitinu 5 byla zjištěna průměrná smluvní mez kluzu 528 MPa a pro slitinu 3 

byla zjištěna průměrná smluvní mez kluzu 484 MPa. Tyto hodnoty jsou vyšší než hodnoty 

okolo 300 MPa, které zjistil Perdrix [92] rovněž mechanickými zkouškami v tlaku na 

vzorcích podobných rozměrů pro binární slitinu Ti-48Al (at. %) s plně lamelární 

mikrostrukturou a obsahem kyslíku okolo 1000 hm. ppm.. Vyšší hodnoty smluvní meze kluzu 

budou tedy nejspíše způsobeny především vyšším obsahem kyslíku ve vzorcích (viz tab. 37).  

Kyslík totiž působí jako zpevňující prvek a zvyšuje mez kluzu těchto materiálů, 

způsobí však také zpravidla pokles houževnatosti a tažnosti za pokojové teploty [9]. To 

potvrzuje i vyšší zjištěná průměrná hodnota Rm u vzorku 3, který oproti vzorku 5 obsahoval 

yttrium, ale také především i výrazně menší množství kyslíku. Vyšší hodnoty Rm u této 

slitiny byly zjištěny jak za pokojové teploty, tak při 800 °C (viz tab. 38).  

Tab. 38 Smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastická deformace do Rm za PT a za teploty 

800 °C v tlaku 

Teplota 25 °C 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Rm [%] 

Vzorek 

5 528 1278 11,43 

3 484 1253 14,31 

2-G 791 1218 5,39 

3-G 838 1352 7,62 

1-G-Y 783 1237 5,39 

3-G-Y 1164 1408 7,05 

8Nb-plasma 750 1369 10,46 

8Nb-Y-plasma 1023 1592 9,01 

8Nb-Scast 852 1793 23,04 

8Ta-Scast 795 1537 15,13 

8Ta-Y-Scast 922 1791 17,3 

Teplota 800 °C 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Rm [%] 

Vzorek 

5 496 1283 21,73 

3 482 1203 24,28 

2-G 566 1210 15,21 

3-G 608 1350 25,68 

1-G-Y 547 1164 17,83 

3-G-Y 592 1310 17,58 

8Nb-Scast 780 1332 20,76 
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Obr. 163 Křivky zobrazující závislost deformace na napětí u vzorků 5 a 3 za pokojové 

teploty 

Ukázka křivek zobrazujících závislost deformace na napětí za pokojové teploty u 

vzorků 3 a 5 je znázorněna na obr. 163. Jak lze vidět na tomto obrázku, u obou vzorků křivky 

vykazují podobný tvar. Jak však naznačuje tento graf, vzorek 5 disponuje nejen vyšší mezí 

kluzu, ale i vyšší pevností. Obě slitiny vykazují poměrně vysoké hodnoty meze kluzu a 

pevnosti v tlaku rovněž i za teploty 800 °C, což značí, že i za této teploty si udržují 

dostatečnou pevnost (viz tab. 38).   

5.10.2. Mechanické vlastnosti slitin připravených v grafitových kelímcích 

gravitačním litím 

Výrazně vyšší hodnoty smluvní meze kluzu (300-600 MPa) byly zjištěny u slitin 2-G, 

3-G, 1-G-Y a 3-G-Y, které byly připraveny v grafitovém kelímku a z hlediska poměru mezi 

Ti a Al jsou téměř stejného složení jako slitiny 5 a 3. Vykazují však výrazně nižší obsah 

kyslíku a vyšší obsah uhlíku (viz tab. 37). Zvýšení smluvní meze kluzu u těchto slitin je tedy 

nejspíše způsobeno zpevněním tuhého roztoku uhlíkem a také vlivem jemných precipitátů 

karbidů [92, 93]. Tyto jemné karbidy byly u všech takto připravených vzorků pozorovány.  

Nejvyšší mez kluzu však vykazuje slitina 3-G-Y, u které byl zjištěný obsah uhlíku ze 

slitin připravených v grafitovém kelímku nejnižší (viz tab. 37, 38). U této slitiny byl však 

pozorován i nejnižší podíl hrubších jehlicovitých karbidů. Závislost mezi průměrnou 
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hodnotou smluvní meze kluzu za PT a také za teplot 400, 600, 800 °C a obsahem hrubších 

jehlicovitých karbidů u slitin připravených v grafitovém kelímku je znázorněn na obr. 164. 

 

Obr. 164 Vliv obsahu hrubších karbidů na mez kluzu v tlaku pro několik různých teplot 

Z tohoto grafu jasně vyplývá, že s rostoucím obsahem hrubších jehlicovitých karbidů 

dochází k poklesu hodnoty meze kluzu a to především za nižších teplot. Vzorky obsahující 

vyšší obsah hrubších jehlicovitých karbidů také vykazovaly za PT nižší hodnoty Rm a Rm 

(viz tab. 38). Nejvhodnější kombinaci zjištěných mechanických vlastností ze slitin 

připravených tímto způsobem tedy vykazují slitiny s nízkým obsahem hrubých a rozměrných 

karbidů.  

Nicméně srovnáním hodnot Rm u těchto slitin s hodnotami, které byly zjištěny u 

ostatních slitin, jež obsahují výrazně menší množství uhlíku (tab. 38), lze snadno zjistit, že 

vyšší obsahy uhlíku než 3000 hm. ppm ve vzorcích způsobí výrazné snížení plastické 

deformace za PT a žádný z takto připravených vzorků nedosahuje během tlakové zkoušky za 

PT plastické deformace vyšší hodnoty než 10 %. Za teploty 800 °C však již rozdíly 

v dosažené plastické deformaci mezi slitinami nejsou tak výrazné a i vzorky s vyššími obsahy 

uhlíku vykazují vyšších hodnot plastické deformace do Rm.  

Vliv yttria na mechanické vlastnosti jak u slitin připravených v grafitových kelímcích 

gravitačním litím, tak u slitin připravených v Al2O3 kelímcích nebyl stanoven z důvodu 

výraznějšího vlivu obsahu uhlíku a kyslíku. 
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5.10.3. Mechanické vlastnosti slitin připravených plazmovým tavením 

 

Obr. 165 Křivky zobrazující závislost deformace na napětí u vzorků 8Nb-plazma a          

8Nb-Y-plazma za PT 

 Obr. 165 prezentuje křivky zobrazující závislost mezi napětím a deformací u vzorků 

připravených plazmovým tavením. Jak lze vidět v tomto grafu, obě slitiny vykazují poměrně 

vysoké meze kluzu, jejichž hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami Rp0,2 binárních slitin 

připravených v grafitových kelímcích, u kterých došlo k výraznému zvýšení meze kluzu 

vlivem zvýšeného obsahu uhlíku a karbidů. Vzhledem k tomu, že plazmově připravené slitiny 

obsahují oproti výše popsaným slitinám malé množství uhlíku i kyslíku, lze konstatovat, že 

zvýšení meze kluzu a pevnosti je způsobeno vlivem Nb, který zpevňuje slitinu tuhým 

roztokem [83]. Hodnoty Rm však u těchto vzorků dosahovaly poměrně nízkých hodnot a 

nevykazovaly např. oproti binárním slitinám taveným v Al2O3 kelímcích žádné zlepšení. 

 Yttriem legovaná slitina 8Nb-Y-plazma pak vykazuje jak hodnotu smluvní meze 

kluzu, tak hodnotu meze pevnosti vyšší než slitina 8Nb-plazma, která yttriem legována 

nebyla. Což naznačuje poměrně výrazné zlepšení mechanických vlastností vlivem yttria.  

Toto zvýšení však bude kromě vlivu yttria také nejspíše ovlivněno i vyšším obsahem kyslíku 

v této slitině (viz tab. 37). Tomu odpovídá i vyšší zjištěná průměrná hodnota Rm 10,46 % u 

vzorku 8Nb-plazma než u yttriem legované slitiny 8Nb-Y-plazma, která vykazovala 

průměrnou hodnotu Rm jen 9,01 %. 
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5.10.4. Mechanické vlastnosti slitin připravených v grafitových kelímcích 

odstředivým litím 

 

Obr. 166 Křivky zobrazující závislost deformace na napětí u vzorků 8Ta-Scast a 8Ta-Y-Scast 

za pokojové teploty 

 Obr. 166 znázorňuje ukázku křivek zobrazujících závislost mezi napětím a deformací 

u vzorků připravených odstředivým litím v grafitových kelímcích. Jak lze rozpoznat v tomto 

grafu, slitiny připravené tímto způsobem vykazují poměrně vysoké hodnoty smluvní meze 

kluzu v tlaku okolo 800-900 MPa a také výrazně vyšší mez pevnosti oproti ostatním slitinám. 

Např. u slitiny 8Ta-Scast byla zjištěna průměrná hodnota pevnosti v tlaku 1537 MPa a u slitin 

8Ta-Y-Scast a 8Nb-Scast hodnoty ještě vyšší  - až 1790 MPa. Rovněž zjištěné průměrné 

hodnoty plastické deformace byly oproti ostatním slitinám také podstatně vyšší a dosahovaly 

hodnot 15 – 23 %, což naznačuje nižší křehkost tohoto materiálu.  

Vyšší hodnoty smluvní meze kluzu u těchto slitin jsou způsobeny obsahem Nb a Ta, 

ale navíc také stejně jako u slitin připravených gravitačním litím v grafitových kelímcích má 

výrazný vliv také zpevnění tuhého roztoku uhlíkem a také jemnými precipitáty karbidů [92, 

93]. Nicméně množství uhlíku, které vzorky obsahují, nebylo tak vysoké, aby vznikly hrubší 

jehlicovité karbidy, které jak již bylo uvedeno, mají nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti. 

Z hlediska materiálových vlastností slitin v litém stavu se tedy jeví tento způsob přípravy jako 

nejvhodnější ze všech v této práci použitých metod a potvrzuje, že i v grafitovém kelímku lze 

připravit vzorky TiAl slitiny s vhodnými mechanickými vlastnostmi. 
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5.10.5. Mechanické vlastnosti slitin připravených v grafitových kelímcích 

gravitačním litím a směrově krystalizovaných v Y2O3 trubicích 

Tab. 39 - Smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastická deformace do Rm za PT všech 

směrově krystalizovaných vzorků 

Vzorek 

Rychlost 

chlazení    

[Ks
-1

] 

Rp0,2 

[MPa] 
Rm [MPa] Rm [%] 

1-G 0,22225 860 1548 9,67 

1-G 0,07645 644 942 4,08 

2-G-Y 0,22225 632 1119 6,6 

2-G-Y 0,03475 507 832 5,52 

2-G 0,07645 819 1248 8,23 

3-G 0,22225 654 1260 4,19 

1-G-Y 0,48895 638 724 1,44 

3-G-Y 0,07645 545 1133 4,57 

 

Všechny hodnoty mechanických vlastností v tlaku zjištěné u vybraných slitin po 

procesu směrové krystalizace jsou znázorněny v tab. 39. Jak lze vidět v této tabulce, hodnoty 

mechanických vlastností u jednotlivých vzorků vykazují velké rozdíly. Mechanické vlastnosti 

vzorků po směrové krystalizaci jsou totiž ovlivněny nejen rozdílnými obsahy uhlíku, karbidů 

a yttria, jak tomu bylo u stejných slitin v litém stavu, ale i rychlostí ochlazování, která nebyla 

u všech vzorků stejná a jejíž výrazný vliv na mechanické vlastnosti dokázal např. Lapin [40, 

139]. Obr. 167 znázorňuje vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti u slitin 

s nižším obsahem uhlíku než 1 at. %, které se po směrové krystalizaci vyznačovaly typickými 

hrubými kolumnárními zrny (viz kap. 5.7.2).  

Jak lze vidět na tomto obrázku, slitina 2-G-Y, která byla jako jediná podrobena 

směrové krystalizaci při 2 různých rychlostech chlazení, vykazuje s vyšší rychlosti chlazení 

nárůst jak meze kluzu a meze pevnosti, tak nárůst hodnoty plastické deformace v souladu 

s publikacemi [40, 139]. Hodnoty smluvní meze kluzu vzorků 3-G a 3-G-Y rovněž vykazují 

v závislosti na použité rychlosti chlazení podobné hodnoty a v podstatě korelují s hodnotami 

meze kluzu u vzorku 2-G-Y (viz obr. 167 a 168). Na základě regresní analýzy údajů na obr. 

168 byla závislost meze kluzu na rychlosti chlazení vyjádřena ve tvaru: 

Rp0.2  = 780,6  v 
0,131        

            
                                 

(18) 
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kde Rp0,2 značí smluvní mez kluzu a v rychlost chlazení. Vypočítaný regresní 

koeficient funkční závislosti pro tuto rovnici byl vyšší než 0,97. Hodnoty meze pevnosti 

vzorků 3-G a 3-G-Y však již nevykazovaly na rychlosti chlazení žádnou funkční závislost a 

ve srovnání se vzorkem 2-G-Y měly vyšší mez pevnosti a nižší hodnotu Rm. 

 

Obr. 167 Vliv rychlosti chlazení na smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastickou deformaci 

slitin s nižším obsahem uhlíku než 1 at. % 

  

 

Obr. 168 Závislost smluvní meze kluzu a rychlosti chlazení u vzorků s nižším obsahem 

uhlíku než 1 at. % 
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Obr. 169 pak znázorňuje vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti u slitin 

s vyšším obsahem uhlíku než 1 at. %, které se vyznačovaly jemnozrnnou strukturou (viz kap. 

5.7.2). Srovnáním hodnot Rp0,2, Rm a Rm těchto vzorků s hodnotami zjištěnými u 

hrubozrnných vzorků lze rozpoznat, že jemnozrnné vzorky s vyššími obsahy karbidů vykazují 

nejvyšší hodnoty meze kluzu, meze pevnosti, ale i plastické deformace, což je přesně naopak 

než u stejných vzorků v litém stavu. Důvod této změny nebyl doposud zcela objasněn, 

předpokládáme však, že bude způsoben nejspíše rozdíly ve velikosti zrna, které jsou mnohem 

výraznější než u vzorků v litém stavu.  

Stejně jako u hrubozrnných vzorků, tak i u jemnozrnných vykazují hodnoty  Rp0,2, 

Rm a Rm u vzorku 1-G, který byl jako jediný podroben směrovým krystalizacím při 2 

různých rychlostech chlazení, s rostoucí rychlosti chlazení stoupající tendenci. Nárůst je však 

mnohem výraznější, což naznačuje vyšší vliv rychlosti chlazení na mechanické vlastnosti. 

Z naměřených hodnot však nelze stanovit žádné funkční závislosti, neboť hodnoty 

mechanických vlastností vzorku 2-G a především 1-G-Y vykazují na rozdíl od vzorku 1-G 

výrazné rozdíly.  

 

Obr. 169 Vliv rychlosti chlazení na smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastickou deformaci 

slitin s vyšším obsahem uhlíku než 1 at. % 
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Např. u vzorku 2-G byly proti vzorku 1-G dosaženy vyšší hodnoty Rp0,2, Rm i Rm a 

to za stejné rychlosti chlazení. Důvod těchto vyšších hodnot prozatím nebyl zcela objasněn. 

Oba vzorky totiž disponují podobným složením, obsahem C i velikostí zrna. Jediným 

prozatím zjištěným rozdílným parametrem je hodnota mezilamelární vzdálenosti. U vzorku 2-

G byla zjištěná mezilamelární vzdálenost 0,39 μm, zatímco u vzorku 1-G směrově 

krystalizovaného za stejných podmínek 0,43 μm. Proto předpokládáme, že rozdílné 

mechanické vlastnosti budou souviset s tímto parametrem. 

Vzorek 1-G-Y pak vykazoval hodnoty Rp0,2, Rm a Rm relativně nejnižší a to za 

nejvyšší použité rychlosti chlazení. Důvod takto nízkých hodnot mechanických vlastností 

prozatím také nebyl zcela vysvětlen, předpokládáme však, že bude souviset s pozorovanými 

rozlehlými oblastmi fáze YAl2, které zpravidla obklopují jednotlivá jemná lamelární zrna (viz. 

obr. 170), což jak uvádí Baohui [109] zhoršuje pevnost a plasticitu yttriem legovaných Ti-Al 

slitin. 

5.10.6. Mechanické vlastnosti slitin po tepelném zpracování za účelem 

dosažení konvulatorní mikrostruktury  

Obr. 171 zobrazuje křivky závislosti mezi napětím a deformací u vzorků 8Nb-plazma 

a 8Nb-Y-plazma, tepelně zpracovaných za podmínek popsaných v kapitole 5.9. Pro lepší 

názornost jsou v tomto grafu uvedeny i křivky závislosti napětí na deformaci u stejných slitin 

před tepelným zpracováním. Jak lze vidět z tohoto srovnání, tepelné zpracování mělo velmi 

výrazný vliv na mechanické vlastnosti v tlaku. Již na první pohled je zřejmé, že tepelně 

 

Obr. 170 Mikrostruktura směrově krystalizované části vzorku 1-G-Y 
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zpracované vzorky vykazovaly výraznější mez kluzu, mnohem vyšší hodnoty deformace a 

také vyšší pevnost. 

 

Obr. 171 Křivky zobrazující závislost deformace na napětí u vzorků 8Nb-plazma a 8Nb-Y-

plazma v litém stavu a po tepelném zpracování 

Průměrné hodnoty smluvní meze kluzu, meze pevnosti a plastické deformace zjištěné 

během tlakových zkoušek tepelně zpracovaných vzorků jsou znázorněny v tab. 40. U obou 

slitin došlo po tepelném zpracování ke snížení průměrné hodnoty smluvní meze kluzu za PT a 

to konkrétně ze 750 MPa u slitiny 8Nb-plazma na 464 MPa  a z 1023 MPa u slitiny 8Nb-Y-

plazma na 549 MPa. 

 K výrazným změnám však došlo především u hodnot plastické deformace do Rm. 

Např. u slitiny 8 Nb-plazma byla zjištěna průměrná hodnota εRm po tepelném zpracování 

29,83 %, což je hodnota podstatně vyšší než 10,46 %, (hodnota získaná u stejné slitiny v litém 

stavu). Podobné zvýšení plastické deformace vykazovala i tepelně zpracovaná slitina 8Nb-Y-

plazma, u níž byla určena průměrná hodnota  εRm 24,87 %, namísto 9,01 % v litém stavu. 

Výrazné zvýšení proti litému stavu bylo zjištěno i u hodnot meze pevnosti a to z 1369 MPa na 

1925 MPa u slitiny 8Nb-plazma a z 1592 MPa na 1835 MPa u slitiny 8Nb-Y-plazma.  

Podobných výsledků bylo dosaženo také u tepelně zpracovaných vzorků 8Ta-Scast a 

8Ta-Y-Scast, které rovněž vykazovaly oproti litému stavu nižší mez kluzu, vyšší mez 
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pevnosti a vyšší hodnoty plastické deformace. Výjimkou je pouze zjištěná nižší mez pevnosti 

u vzorku 8Ta-Y-Scast (viz, tab. 40).  

Tab. 40 Stanovená 0,2 % smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastická deformace do Rm za 

PT a za teploty 800 °C v tlaku  u vzorků po tepelném zpracování 

Teplota 25 °C 
Rp0,2 [Mpa] 

Rm 

[Mpa] 
εRm [%] 

Vzorek 

8Nb-plazma 464 1925 29,83 

8Nb-Y-plazma 549 1835 24,87 

8Ta-Scast 463 1744 30,21 

8Ta-Y-Scast 505 1564 21,22 

Teplota 800 °C 
Rp0,2 [Mpa] 

Rm 

[Mpa] 
εRm [%] 

Vzorek 

8Nb-plazma 428 1030 24,90 

8Nb-Y-plazma 585 1144 23,65 

8Ta-Scast 411 1060 24,87 

8Ta-Y-Scast 569 1172 23,22 

 

Srovnáním hodnot mechanických vlastností uvedených v tab. 40 lze dojít k závěru, že 

všechny tepelně zpracované yttriem legované slitiny dosahují oproti nelegovaným vyšších 

hodnot meze kluzu a to jak za PT, tak za teploty 800 °C. Nelze však přesně určit, zda je toto 

zvýšení způsobeno pouze vlivem yttria, neboť vzorky vykazovaly sice jen nepatrné rozdíly v 

chemickém složení a obsahu intersticiálních prvků, přesto však mohly tyto rozdíly výrazně 

ovlivnit hodnoty mechanických vlastností. Dosažené výsledky však uvedený příznivý vliv 

legování yttriem naznačují.  

Obr. 172 zobrazuje teplotní závislost smluvní meze kluzu v tlaku tepelně 

zpracovaných slitin. Jak lze vidět na tomto obrázku, u vzorků nelegovaných yttriem hodnota 

meze kluzu vykazuje s rostoucí teplotou klesající tendenci, zatímco yttriem legované vzorky 

vykazují za teploty 800 °C vyšší hodnoty než za PT. Výraznější vzrůst meze kluzu za teploty 

800 °C oproti PT byl zjištěn u slitiny 8Ta-Y-Scast. Za obou teplot rovněž dosahovaly yttriem 

legované vzorky vyšších mezí kluzu než vzorky yttriem nelegované.    
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Teplotní závislost meze pevnosti v tlaku tepelně zpracovaných slitin znázorňuje obr. 

173. U všech vzorků dochází za vyšší teploty ke snížení pevnosti. Za teploty 800 °C však 

všechny vzorky vykazují stále poměrně vysoké hodnoty meze pevnosti okolo 1000 MPa.  
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Obr. 172 Teplotní závislost smluvní meze kluzu v tlaku u vzorků po tepelném zpracování 

 

Obr. 174 zobrazuje závislost zjištěné plastické deformace na teplotě. Vzorky bez 

přídavku yttria vykazují za obou teplot vyšší hodnoty, se zvyšující se teplotou však výsledky 

naznačují klesající tendenci plastické deformace. Např. u slitiny 8Nb-plazma došlo k poklesu 

hodnoty plastické deformace do Rm z 29,8 % za PT na 24,9 % za teploty 800 °C. Yttriem 

legovaný vzorek však vykazoval menší pokles hodnoty plastické deformace do Rm a to 

konkrétně z 24,87 % za PT na 23,65 % za teploty 800 °C. Vzorek 8Ta-Y-Scast pak vykazoval 

dokonce nárůst hodnoty plastické deformace z 21,22 % za PT na 23,22 % za teploty 800 °C.  

U všech vzorků po tepelném zpracování a za obou uvedených teplot tedy hodnota 

plastické deformace do Rm neklesla pod 20 %, což značí nižší křehkost a vyšší houževnatost 

těchto materiálů. Výsledky mechanických zkoušek v tlaku tedy potvrdily vhodnost zjemnění 

zrna masivní transformací u uvedených slitin.       
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Obr. 174 Teplotní závislost plastické deformace do Rm v tlaku u vzorků po tepelném 

zpracování 
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6  Závěr 

Hlavní cíle této práce byly především zaměřeny na možnosti přípravy vybraných slitin 

na bázi -TiAl pomocí pokud možno co nejekonomičtějších metalurgických postupů. Dále 

posoudit vliv rozdílných podmínek během přípravy na obsah nečistot a intersticiálních prvků, 

určit jejich vliv na mikrostrukturu a vlastnosti, a také posoudit vliv čistého kovového yttria 

jako legujícího prvku na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi -TiAl. 

Během experimentů provedených v rámci této disertační práce bylo dosaženo 

následujících závěrů. 

Metalurgická příprava slitin 

 Pomocí tavení v plazmové peci byly připraveny předslitiny Nb-60Al a Ta-80Al (at. 

%). Bylo zjištěno, že během tavení v plazmové peci dochází ke snižování obsahu 

hliníku z důvodu jeho odpaření. Proto byla u následujících vsázek navýšena hmotnost 

Al o 1 g u předslitiny Nb-60Al a o 2 g u předslitiny Ta-80Al. Během přetavení za 

uvedených podmínek došlo ke kompletnímu přetavení vsázky u obou předslitin, které 

vykazovaly složení velmi blízké nominálnímu. Diferenční termickou analýzou byly 

určeny teploty tání 1615 °C u předslitiny Nb-60Al a 1532 °C u předslitiny Ta-80Al, 

což potvrdilo vhodnost těchto předslitin pro přípravu γ-TiAl slitin třetí a čtvrté 

generace v indukční peci.  

 Během přípravy γ-TiAl slitin v plazmové peci s horizontálním krystalizátorem bylo 

zjištěno, že výsledné ingoty nevykazují homogenní složení. Výrazně vyšší 

homogenity složení nebylo dosaženo ani za použití vyššího počtu průchodů, nižší 

rychlosti posuvu a vyšší proudové hustoty. 

 Vakuovým indukčním tavením v Al2O3 kelímcích upravených nátěrem na bázi Y2O3 

byly připraveny odlitky γ-TiAl slitin, které vykazovaly homogenní složení a 

mikrostrukturu. Tavení slitin v těchto kelímcích však způsobilo výraznou kontaminaci 

odlitků částicemi Y2O3 a kyslíkem a to konkrétně od 2400 do 5000 hm. ppm.  

 Vakuovým indukčním tavením v grafitových kelímcích byly připraveny odlitky γ-

TiAl slitin, které vykazovaly homogenní složení a mikrostrukturu. Analýza obsahu 

uhlíku v připravených odlitcích však dokázala, že během tavení γ-TiAl intermetalik v 

grafitových kelímcích dochází ke zvýšení obsahu uhlíku vlivem jeho absorpce ze stěn 

grafitového kelímku do taveniny. Zjištěné hodnoty obsahu uhlíku v jednotlivých 
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vzorcích však byly dosti rozdílné a vykazovaly s delší dobou stabilizace taveniny 

vyšší hodnoty.  

 Vakuovým indukčním tavením v grafitových kelímcích o velmi nízké zrnitosti, 

pórovitosti a relativně vysoké hustotě, za použitého času stabilizace taveniny 20 s a 

s využitím odstředivého lití, byly připraveny odlitky γ-TiAl slitin, které vykazovaly 

homogenní složení a mikrostrukturu. Tyto odlitky vykazovaly i poměrně nízké obsahy 

kyslíku (max. 778 hm. ppm) a uhlíku (max. 1023 hm. ppm). Metoda vakuového 

indukčního tavení v grafitových kelímcích tohoto typu s využitím odstředivého lití a s 

dodržením co nejkratší doby kontaktu taveniny a kelímku, by tedy mohla být levnou a 

vhodnou alternativou pro přípravu těchto slitin. Takto připravené slitiny se rovněž 

vyznačovaly nejlepšími mechanickými vlastnostmi.        

Vliv uhlíku na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

 U všech připravených slitin s obsahem uhlíku od 460 do 5000 hm. ppm byly 

pozorovány jemné karbidy Ti2AlC, nebo Ti3AlC. Vyskytovaly se především na 

hranicích zrn a v lamelách γ fáze. 

 U slitin s vyšším obsahem uhlíku než 2950 hm. ppm byly navíc pozorovány i hrubší 

jehlicovité karbidy Ti2AlC. Vyskytovaly se především uvnitř lamelárních zrn a jejich 

objemový podíl a velikost se zvyšovaly s rostoucím obsahem uhlíku až do 4,5 obj. % a 

150 µm při obsahu uhlíku 5000 hm. ppm. 

 Bylo zjištěno, že vlivem hrubších jehlicovitých karbidů Ti2AlC dochází k výraznému 

snížení velikosti zrna. Směrovou krystalizací se zakalením fázového rozhraní bylo 

stanoveno, že u připravených -TiAl slitin s vyššími obsahy uhlíku než 1 at. % je 

primární krystalizační fází karbid typu Ti2AlC. Ten díky své vyšší teplotě tání tuhne 

jako první a tvoří nukleační místa pro krystalizaci  fáze. Zvýšená četnost nukleačních 

míst  fáze pak vede k výraznému snížení velikosti zrna.  

 Mechanickými zkouškami v tlaku bylo určeno, že vyšší obsah uhlíku způsobí zvýšení 

smluvní meze kluzu. Toto zvýšení je způsobeno zpevněním tuhého roztoku uhlíkem a 

precipitací jemných karbidů. Hrubší jehlicovité karbidy však způsobí jak snížení meze 

kluzu, tak především plastické deformace do Rm.  
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Vliv yttria na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

 EDS analýzou chemického složení bylo potvrzeno, že rozpustnost yttria ve fázích α2 a 

γ je zpravidla menší než 0,1 at. %. Během dendritického tuhnutí proto dochází u 

yttriem legovaných slitin k obohacení mezidendritických oblastí o tento prvek. Během 

dalšího poklesu teploty pak dochází k precipitaci yttriem bohatých fází v těchto 

prostorech. 

 Yttriem bohaté fáze se v připravených slitinách zpravidla vyskytují dvojího typu. 

První typ se vyznačuje větší velikostí (až 50 µm) a na základě EDS analýzy 

chemického složení byl identifikován jako YAl2. Druhý typ se vyznačuje menší 

velikostí zpravidla kolem 5 µm a jeho složení odpovídá fázi Y2O3. 

 U slitin s vyšším obsahem kyslíku než 2400 hm. ppm byla již pozorována jen fáze 

Y2O3. To je způsobeno vysokou afinitou mezi atomy kyslíku a yttria. Yttrium je totiž 

velmi náchylné k reakci s kyslíkem na Y2O3 během procesu tavení a odlévání a při 

vyšších obsazích kyslíku plní funkci jeho sběrače, což může snížit obsah intersticiálně 

rozptýleného kyslíku ve slitině. 

 Diferenční termickou analýzou bylo zjištěno, přídavek yttria do 0,4 at. % pouze 

nepatrně ovlivňuje teploty fázových transformací u γ-TiAl slitin. 

 Zjistili jsme, že přídavky yttria do 0,4 at. % způsobují snížení PDAS a SDAS v litém 

stavu, což bylo potvrzeno i u směrově krystalizovaných vzorků. Vliv yttria na velikost 

zrna v litém stavu však není příliš výrazný.  

 Výrazný vliv yttria na velikost zrna nebyl zjištěn ani u slitin s duplexním typem 

mikrostruktury. 

 Yttrium však způsobilo výrazné snížení velikosti zrna u slitin žíhaných za teploty 1370 

°C. U těchto slitin velikost zrna klesla z 1200 µm pro yttriem nelegovanou slitinu na 

400 µm pro slitinu legovanou 0,4 at. % Y. 

Tepelné zpracování 

 Bylo zjištěno, že rozpouštěcí žíhání po dobu 10 min. s následným chlazením olejem u 

Nb legovaných slitin a chlazením na vzduchu ventilátorem způsobilo vznik masivní γm 

fáze. Kromě masivní m fáze však všechny vzorky obsahovaly také menší podíl (10-30 

%) hrubších lamelárních zrn. Tantalem legované slitiny obsahovaly navíc vysoký 
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podíl nepřeměněné mezidendritické γ fáze (15 – 40 %), která obsahovala výrazně 

menší množství Ta. 

 Tyto nepřeměněné mezidendritické oblasti γ fáze nebyly odstraněny ani při 

rozpouštěcím žíhání po dobu 1 h. 

 Přídavek yttria 0,3 at. % nemá výrazný vliv na průběh masivní transformace. Jak u Nb 

legovaných, tak u Ta legovaných slitin nebyly pozorovány žádné výrazné změny 

související s přídavkem 0,3 at. % Y.  

 Následné žíhání vzorků vedlo ke vzniku konvulatorní mikrostruktury precipitací lamel 

fáze α2. K precipitaci lamel však nedošlo v nepřeměněné mezidendritické γ fázi. 

 U všech vzorků po tepelném zpracování a to jak za PT, tak za teploty 800 °C hodnota 

plastické deformace do Rm neklesla pod 20 %, což značí nižší křehkost a vyšší 

houževnatost těchto materiálů. Výsledky mechanických zkoušek v tlaku tedy potvrdily 

vhodnost zjemnění zrna masivní transformací u uvedených slitin, i když masivní 

transformace neproběhla kompletně v celém objemu vzorků.       

Shrnutí 

 Jedním z hlavních cílů této práce bylo ověřit možnosti přípravy odlitků 

intermetalických -TiAl slitin nominálního složení a o dostačující homogenitě 

optimalizovanými postupy plazmového tavení a vakuového indukčního tavení v 

poměrně levných a dostupných kelímcích. Plazmové tavení v horizontálním vodou 

chlazeném krystalizátoru však bylo shledáno jako nevhodné pro přípravu ingotů -

TiAl slitin a to především z důvodu nízké homogenity produktů. Jako velmi vhodná se 

však tato metoda jeví jako určitý mezistupeň, umožňující připravit ingoty vhodné 

předslitiny těžkotavitelných kovů, hliníku, případně i titanu a umožnit tak snadné 

následující přetavení v indukčních pecích do formy konečných produktů.  

 Vakuové indukční tavení jak v Al2O3 kelímcích opatřených nátěrem Y2O3, tak v 

grafitových kelímcích umožňuje připravit kvalitní odlitky potřebného tvaru, složení a 

homogenity. Nicméně kontaminace kyslíkem při použití korundového kelímku a 

kontaminace uhlíkem při použití grafitového kelímku znemožňuje použití těchto 

metod pro výrobu většiny případných produktů. Pro přípravu produktů z 

intermetalických -TiAl slitin, u kterých je pro vhodnější vlastnosti používáno 

legování uhlíkem, se však metoda tavení v grafitovém kelímku jeví jako levná a 



Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti intermetalických sloučenin na bázi TiAl 

 

152 

 

vhodná alternativa. Pro dosažení požadovaných obsahů uhlíku, zpravidla okolo 0,2 at. 

%, je však nutno dodržet co nejkratší dobu kontaktu taveniny a kelímku. Je však třeba 

přesně definovat parametry vsázky a parametry použité během tavení pro dosažení 

stabilních hodnot obsahu uhlíku u jednotlivých odlitků pro zamýšlené aplikace.  

 Legování yttriem za účelem zjemnění mikrostruktury bylo shledáno jako efektivní 

metoda. K výraznému zjemnění velikosti zrna však dojde zejména u intermetalických 

-TiAl slitin, u kterých je dosaženo plně lamelární struktury žíháním za teplot 

charakteristických pro  oblast binárního diagramu. U většiny připravených slitin sice 

bylo pozorováno určité zmenšení velikosti zrna i v litém stavu, vliv yttria se však jevil 

jako mnohem méně výrazný.  

 U vzorků s duplexním a konvulatorním typem mikrostruktury rovněž slitiny legováné 

yttriem nevykazovaly výrazných rozdílů proti yttriem nelegovaným vzorkům.  
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