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ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zaměřuje na modifikaci slitiny Ni3Al. V teoretické části je uveden 

přehled niklových slitin, možnosti zpracování, využití slitin Ni3Al. Praktická část popisuje 

přípravu a následné hodnocení slitiny Ni3Al. K modifikaci slitiny byla použita směrová 

krystalizace Bridgmanovou metodou. Experimentální slitiny jsou odlišné rozdílným 

zastoupením hliníku a rychlostí směrové krystalizace. Na vzorcích z takto modifikované 

slitiny byla stanovena pórovitost, mikrotvrdost a podíl síťoví. 

Klíčová slova: směrová krystalizace, Bridgmanova metoda, aluminidy niklu, struktura, síťoví 

 

 

ABSTRACT 

 The diploma thesis focuses on the modification of Ni3Al alloy. The theoretical 

section provides an overview of nickel alloys, possibilities of processing, use of Ni3Al alloys. 

The practical part describes the preparation and subsequent evaluation of Ni3Al alloys. For 

modification of the alloy was used directional solidification by Bridgman method. 

Experimental alloys are different in content of aluminium and speed of directional 

solidification. On the samples of the modified alloy was determined porosity, microhardness 

and share of network. 

Keywords: directional solidification, Bridgman method, nickel aluminides, structure, network 
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Seznam použitých symbolů, zkratek, veličin a jednotek 

Zkratka Význam Jednotka [-] 

λ Neuspořádané sloučeniny - 

λ΄ Uspořádané sloučeniny - 

KSC Kubická stereocentrická mřížka - 

KPC Kubicky plošně centrovaná mřížka - 

a Parametr mřížky nm 

L12  Kubická mřížka typu Cu3Au - 

Rp 0,2 Smluvní mez kluzu MPa 

Tm Teplota tavení K 

ΔGV Změna volné entalpie - 

GV Volná entalpie J·mol
-1

 

GL Volná entalpie pro likvidus J·mol
-1

 

GS Volná entalpie pro solidus J·mol
-1

 

ΔH Molární entalpie transformace  J·mol
-1

 

T Teplota K 

ΔS Molární entropie  J·mol
-1
·K

-1
 

   
  Rovnovážný rozdělovací koeficient příměsí B 

v základní látce A 

- 

    Koncentrace příměsového prvku v solidu mol % 

    Koncentrace příměsového prvku v likvidu mol % 

   Rovnovážný rozdělovací koeficient - 

CS Koncentrace prvku v solidu % 

CL Koncentrace prvku v likvidu % 

grad TL Gradient teploty na frontě tuhnutí ve směru do 

taveniny 

K·m
-1

 

v Rychlost pohybu fronty tuhnutí  cm·s
-1

 

mLB  Směrnice ke křivce likvidu při koncentraci CLB - 

DLB   Difúzní koeficient příměsi v tavenině cm
2
·s

-1
 

CLB Výchozí koncentrace příměsi ve slitině A % 

  
   Rozdělovací koeficient - 

TR  Označuje průběh reálné teploty v tavenině K 

TL Označuje průběh rovnovážné teploty v tavenině K 

C1(x) Koncentrace příměsí v krystalu - 

C0  Výchozí koncentrace příměsí v celém objemu 

taveniny 

- 

k Rozdělovací koeficient prvku B v základní látce 

A 

- 

g Poměrná část utuhlého krystalu  - 

x  Vzdálenost od počátku ingotku nm 
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1. Úvod  

  Již od 19. století prochází lidstvo dynamickým vývojem v oblasti techniky a 

výzkumu. Toto období je spjato s mnoha zvučnými jmény vědců a techniků, kteří byli 

schopni, díky svému umu, vymyslet často revoluční technická řešení. Některá, ty úspěšné, 

jsou využívány dodnes, od jiných bylo upuštěno. V průběhu let však, díky neustálému 

pokroku, bylo nutno tyto zařízení a technologie neustále inovovat a modifikovat jejich 

vlastnosti pro aktuální požadavky. Mnohdy daná technologie již nedostačovala, proto se 

musela hledat nová zařízení a technologie. 

 Zařízení se skládá z velkého počtu různých součástí, které plní rozličné funkce. Proces 

jeho vzniku je velmi složitý, protože se spolu musí skloubit mnoho požadavků. Zařízení se 

skládá z velkého počtu různých součástí, které plní rozličné funkce. Jedním z důležitých 

požadavků je volba materiálu. Ta je pro každé zařízení individuální. Pro každou součást je 

třeba volit materiál tak, aby byla zajištěna její bezproblémová a maximální funkčnost, ať už 

časová nebo v závislosti na opotřebení.  

 Pro svůj dobrý poměr mezi cenou, životností a vlastnostmi, jsou často voleny kovové 

materiály. Využívání těchto materiálů je spjato s jejich vývojem. Tento fakt vede 

k neustálému rozvoji materiálového a metalurgického inženýrství. Díky těmto oborům 

vznikají nové druhy materiálů, které mají dokonalejší vlastnosti než materiály předchozí. 

Mezi velice odolné materiály patří superslitiny. Tyto konstrukční materiály odolávají vysoké 

zátěži. Mezi tyto materiály patří slitina Ni3Al. 

 Tyto slitiny jsou pro své specifické vlastnosti velmi atraktivní. Jsou vhodné jak na 

konstrukční materiály, tak i na vysokoteplotní aplikace. Jsou předmětem neustálého výzkumu 

a vývoje. V budoucnu lze očekávat jejich použití v nových aplikacích.  

 V této diplomové práci se zaměřuji na modifikaci této slitiny pomocí usměrnění její 

struktury. A to pomocí procesu směrové krystalizace, konkrétně Bridgmanovy metody.        

Po tavbě a odlití jednotlivých vzorků bylo provedeno měření. Nejprve hodnocení 

mikrotvrdosti. Následně pomocí mikroskopu hodnocení  pórovistosti a podílu síťoví.  
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2. Intermetalická sloučenina Ni3Al 

 Těmto materiálům je v současnosti věnována značná pozornost. Jak v oblasti použití 

v řadě průmyslových aplikací, tak v oblasti výzkumu, za účelem jejich dalšího rozšíření 

v nových aplikacích. Atraktivní jsou zejména pro své přímé použití při výrobě konstrukčních 

materiálů a také jako součást vysokoteplotních materiálů na bázi superslitin. K významným 

typům těchto materiálů patří také intermetalické sloučeniny ze soustavy Ni – Al, mezi které 

patří také intermetalická sloučenina Ni3Al [1,2].  

2.1 Charakteristika intermetalických sloučenin 

 Intermetalické sloučeniny jsou zvláštní skupinou kovových materiálů. Zejména pro 

své specifické vlastnosti, které nacházejí stále významnější uplatnění v mnoha technických 

aplikacích [1]. 

2.1.1 Intermetalická fáze 

 U kovových soustav mohou v některých jejich částech vznikat kromě heterogenních 

směsí a tuhých roztoků i intermetalické fáze. Jsou to vlastně samostatné fáze, jedinečné tím, 

že oproti primárním tuhým roztokům nenavazují na čisté složky soustavy. Jejich krystalová 

mřížka je samostatná a liší se obvykle fyzikálními i mechanickými vlastnostmi od ostatních 

složek soustavy. Uspořádány jsou na dlouhé vzdálenosti. Jejich výskyt je jen v úzkém 

rozmezí koncentrací. Ve většině případů jsou tvrdé a křehké [3].   

 Vazby mezi jednotlivými atomy v intermetalických sloučeninách jsou charakteristické 

tím, že na sebe jednotlivé atomy rozličných kovů působí větší silou, než atomy kovu stejného. 

Tyto vazby jsou tedy pevnější.  Krystalická struktura intermetalických fází je závislá na 

charakteru a síle vazby v krystalu a také na elektronové konfiguraci složek. Vzájemný vztah 

mezi strukturním typem a vlastnostmi atomů tvořících intermetalickou sloučeninu však není 

vůbec jednoduchý. Pro určování strukturního typu a druhu fáze se proto používají různá 

kritéria. Intermetalické sloučeniny netvoří homogenní materiály. Zahrnují rozdílné fáze lišící 

se vazbou, strukturou a vlastnostmi [3].   
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2.1.1.2 Zintlovy fáze 

 U sloučenin těchto fází jsou elektronové orbitaly plně zaplněny. Chovají se tedy jako 

valenční sloučeniny s iontovou vazbou. Byly však pozorovány sloučeniny se všemi typy 

vazeb. Souvisí to s konkrétním elektronovým rozdělením. Vyskytují se mezi kovy levé a 

pravé strany periodické soustavy prvků [3].   

Tyto fáze můžeme považovat za elektronové sloučeniny s energií elektronových pásů, která 

tvoří velkou část celkové energie.  

2.1.1.3 Frank- Kasparovy fáze 

 Tyto fáze se vyznačují vysokou symetrií, hustotou. Jsou těsně uspořádané. Mají 

kovovou vazbu a jejich vznik ovlivňuje elektronová koncentrace [3].   

2.1.1.4 Kurnavovy fáze 

 Vznikají z tuhého konstitučního roztoku při fázových přeměnách pod teplotou tavení. 

Při vzniku této fáze se sníží symetrie krystalu. Pro předpověď stability fáze je třeba znát 

kromě interakční energie také predikce vzniku jednotlivých vazeb založených na kvantové 

mechanice [3].   

2.1.1.5 Hume- Rotheryho fáze 

 Tyto fáze se vyskytují u nejznámějších elektronových sloučenin. Jejich vazby nejsou 

čistě kovové. NiAl má převážně kovalentní vazbu s kovovým podílem bez iontového podílu. 

Tyto pravidla popisují sen jednoduché případy vazeb [3].   

 Pomocí Hume- Rotheryho činitele můžeme struktury intermetalických sloučenin 

rozdělit na elektrochemické, elektronové sloučeniny a sloučeniny řízené velikostním 

faktorem.  

Elektrochemické sloučeniny 

 Vznikají mezi silně elektropozitivním a silně elektronegativním prvkem. Složení 

můžeme vyjádřit jednoduchým poměrem, který odpovídá valenci. Vyskytují se buď při 

konstantním složení, nebo v úzké koncentrační oblasti. Složení těchto sloučenin můžeme 

vyjádřit pomocí chemického vzorce AB, A3B2, A2B. Významným strukturním typem slitin o 

složení AB je pro svou nejvyšší souměrnost a koordinační číslo chlorid cesný CsCl [3].   
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Elektronové sloučeniny 

 Elektronové sloučeniny jsou charakterizovány elektronovou koncentrací. Poměrem 

mezi počtem valenčních elektronů a počtem atomů. Existují 3 následující varianty tohoto 

poměru: 3:2, 21:13 a 7:4. Ke každému poměru je dán určitý typ krystalové mřížky.  

Neuspořádané sloučeniny jsou označovány malým řeckým písmenem např. λ a uspořádané 

jsou označovány symbolem s čárkou λ΄ [3].   

 Typ mřížky s elektronovou koncentrací 3:2, která je označována jako β, je kubická 

prostorově centrovaná (AgZn) nebo hexagonální těsně uspořádaná (AgCd). Při poměru 21:13 

označované jako fáze γ, mají složitou mřížku. U poměru 7:4 (fáze ε) mají fáze hexagonální, 

těsně uspořádanou mřížku. 

Sloučeniny s řízeným velikostním faktorem 

 Lze je rozdělit na interstitické a substituční sloučeniny. Sloučeniny, které se řídí 

velikostním faktorem, mají strukturu a složení takové, aby mohlo dojít k těsnému uspořádání 

atomů v mřížce.  

 Intersticiální sloučeniny vznikají z prvků s odlišným atomovým poloměrem. Atomy 

nekovových částic jsou umístěny v mřížce a to intersticiálně. Sloučeniny jsou tvořeny 

karbidy, nitridy, boridy, hydridy. Mají obvykle složení M4X, M2X, MX, MX2. Teplotu tavení 

mají většinou velmi vysokou. Bývají velmi tvrdé a křehké. Jejich mřížka je nejčastěji kubická 

plošně centrovaná a hexagonální těsně uspořádaná [3].   

 U substitučních sloučenin atomy legujícího prvku obsazují uzlové body v mřížce 

základního kovu. Tuhé roztoky těchto sloučenin mají shodnou krystalovou strukturu se 

strukturou základního kovu. Fáze bývají těsně uspořádány s krychlovou nebo hexagonální 

strukturou [1]. 

Na následujícím obrázku 1 je schematicky zobrazen intersticiální a substituční roztok. 

 

Obr. 1 Intersticiální a substituční roztok 
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 V intermetalických sloučeninách s uspořádanou strukturou jsou atomy jednoho druhu 

obklopeny atomy jiného druhu. Na následujícím obrázku 2 jsou zobrazeny struktury s  KPC a 

KSC mřížky pro některé intermetalické sloučeniny. 

 

Obr. 2 Příklady krystalových struktur intermetalických sloučenin odvozených od KPC a KSC 

mřížky 

 S rostoucí hustotou vazebných elektronů vztažených na atom se postupně mění 

struktura jednotlivých kovů od KSC mřížky přes hexagonální mřížku až po mřížku KPC. Při 

přidání dalšího prvku k čistému kovu se rozpuštěné atomy náhodně substituují na primární 

atomy v mřížce. Zvýšenou koncentrací rozpuštěných atomů se utvářejí postupně jiné 

struktury, ve kterých jednotlivá místa obsazují specifické atomy a následuje jejich uspořádání. 

2.2 Binární diagram systému Ni-Al 

 Základní znalost diagramu Ni- Al je velmi důležitá pro interpretaci struktur získaných 

při tuhnutí z tekuté fáze a volbou optimálních podmínek krystalizace a případného následného 

tepelného zpracování za účelem homogenizace struktury litého materiálu [4]. Na obrázku 3 je 

zobrazený fázový diagram Ni-Al. který uvádí Okamota [3]. 
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Obr. 3 Binární diagram systému Ni3Al (Okamota, 1993) [3] 

 

 Systém Ni – Al je charakteristický tvorbou řady intermetalických fází AlNi3, AlNi, 

Al3Ni2, Al3Ni a Al3Ni5. Tuhé roztoky se α (Al) a γ (Ni) s KPC strukturou se vyskytují 

v oblasti hliníku a niklu. Rozpustnost niklu v hliníku je silně omezena (maximální rozpustnost 

při teplotě 640˚C je 0,11 at. % Ni) na rozdíl od tuhého roztoku niklu, kde rozpustnost hliníku 

v niklu má hodnotu 21,2 at. % při eutektické teplotě 1385 ˚C [4].  

 Intermetalická fáze Ni3Al, označovaná jako γ´ s parametrem mřížky a = 0,3589 nm při 

75 at. % Ni, je při nízkých teplotách stabilní v intervalu koncentrací 73 až 76 at. % Ni. Vzniká 

v důsledku eutektické reakce při teplotě 1360˚C a při teplotě 1362 ˚C reakcí eutektickou. Při 

ochlazování přesyceného roztoku niklu vznikají první precipitáty L12 fáze Ni3Al koherentně 

s matricí KPC. V dokonale uspořádané struktuře L12 je poměr atomů A3B a každý typ atomu 

B je koordinován 12 atomy. Hybnou silou celého uspořádání je vyšší pevnost vazby A-B, než 

je pevnost typu A-A a B-B  [4, 5]. 
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 V rámci celého binárního diagramu Ni–Al dochází k řadě reakcí, které jsou 

charakterizovány v následující tabulce 1. V praxi se z nich používají fáze  NiAl a Ni3Al [4]. 

Tab. 1 Reakce v systému Ni- Al 

Reakce Složení Teplota Typ reakce 

[at. % Al] [˚C] 

L=(Ni) + Ni3Al 25,8 22,4 25,0 1362 Peritektická 

L+ Ni Al= Ni3Al 26,1 30,0 25,1 1360 Eutektická 

NiAl + Ni3Al = Ni5Al3 39,5 27,0 34,0  700 Peritektoidní 

L= NiAl  50,0  1638 Kongruentní 

L+ NiAl = Ni2Al3 73,1 58,0 >60,0 1133 Peritektická 

L+ Al2Ni3 = NiAl3 85,0 63,2 75,0 854 Peritektická 

L= NiAl3+ (Ai) 97,3 75,0 98,99 639,9 Eutektická 

 

V další tabulce 2 jsou zobrazeny jednotlivé fáze binárního diagramu Ni- Al. 

Tab. 2 fáze v systému Ni- Al  

Fáze Složení [at. %] Pearsonův 

symbol 

Prostorová 

skupina 

Krystalová 

struktura 

Prototyp 

(Ni) 0-21,2 cF4 Fm3m Al Cu 

Ni3Al 24,0-27,0 cP4 Pm3m L12 AuCu3 

Ni5Al3   32,0-36,0 ……… Cmmm …….. Ga3Pt5 

NiAl 30,8-58,0 cP2 Pm3m B2 CsCl 

Ni2Al3 59,5-63,2 HP5 P3m1 D513 Ni2Al3 

Ni3Al 75,0 OP16 Pnma D011 Fe3C 

(Al) 99,89-100 cF4 Fm3m Al Cu 
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3. Vlastnosti 

  Slitiny Ni-Al, uspořádaná fáze Ni3Al jsou základní složkou superslitin. Používají se 

jako vysokoteplotní konstrukční materiál, jsou součástí aplikací v leteckém průmyslu a 

v kosmonautice. 

 Teplota tavení slitiny Ni3Al je 1362 ˚C při peritektické přeměně. Krystalická struktura 

této slitiny je uspořádaná KPC. Hustota Ni3Al je ve srovnání s klasickými superslitinami o 

10% nižší při shodné pevnosti [2]. 

3.1 Mechanické vlastnosti 

 Mez kluzu u slitiny Ni3Al má svůj specifický průběh. Mez kluzu vzrůstá od 

pokojových teplot až po svá maxima při teplotě 700˚C. Pokles meze kluzu je pozorován až po 

překročení této teploty. Toto chování je výrazně odlišné od klasických materiálů. Tyto 

materiály růstem teploty naopak snižují svou mez kluzu [6]. Závislost meze kluzu na teplotě 

je na obr. 4. 

 

Obr. 4 Závislost Rp0,2 Ni3Al na teplotě [7] 

 Toto chování je stále předmětem výzkumů a studií. Současné nejschůdnější objasnění 

je pomocí teorie, která je založena na kombinaci oktaedrického, příčného kubického a 

kubického skluzu se vzrůstající teplotou (obr. 5) [7]. 
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Obr. 5 Schématické znázornění teplotní závislosti meze kluzu na primárním oktaedrickém a 

primárním kubickém skluzovém systému 

 Hlavním problémem při aplikaci slitin Ni3Al je malá tažnost a křehké lomy po 

hranicích zrn. Tento jev můžeme eliminovat pomocí techniky směrové krystalizace. Pomocí 

této techniky připravíme monokrystalickou strukturu. Další možností je legování příměsemi. 

Můžeme legovat chromem, na povrchu se poté vytvoří ochranný oxidický povlak, který 

zabraňuje přístupu kyslíku [6]. 

 Dalším významným legurem je bór. I malé přísady bóru zlepší plasticitu Ni3Al za 

pokojové teploty. Legování bórem je však účinné pouze tehdy, je-li obsah Al menší než 25%. 

Bór zvyšuje kohezní pevnost hranic [6]. 

Další prvky zlepšující tažnost jsou Fe, Mn, Zr, Be. Tyto prvky se v krystalové mřížce 

umisťují v substitučních polohách místo hliníku či niklu [8]. 

4. Technologie přípravy slitin Ni-Al 

 Obecně proces přípravy slitin Ni-Al do velké míry souvisí s povahou základních 

složek, zvláště pak vztahu reaktivity a materiálů tavicího kelímku nebo plynných složek 

ochranné atmosféry. V mnohých případech oblasti výskytu čistých intermetalických sloučenin 

nalézáme pouze v omezeném koncentračním intervalu. Dodržení přesného složení a správný 

předpoklad chování jednotlivých komponent představuje značné komplikace při přípravě 

tavením intermetalických slitin. Intermetalickou fázi Ni3Al můžeme zařadit k těmto typům 

slitin [2, 9]. 
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 U výše zmíněných intermetalických slitin Ni3Al může být použita jako technologie 

výroby technologie tavení a odlévání. Dalšími způsoby výroby mohou být prášková 

metalurgie, reakční slinování a metoda rychlé solidifikace. Tyto metody mají ovšem také 

určitá omezení. Dominantním způsobem přípravy je odlévání s následnou směrovou 

krystalizací. Dominantní je pro možnost řízení parametrů, jako je například velikost zrna, 

tvorba staženin a jiných parametrů materiálu. Toto řízení klasickým způsobem, jako je 

odlévání s následným tepelným zpracováním, není možné.  

Možné metody výroby slitiny Ni-Al jsou uvedeny v následujících bodech: 

 metodou tavení a odlévání (podobně jako superslitiny na bázi niklu) 

 práškovou metalurgií 

 reakčním slinováním 

 rychlou solidifikací 

4.1 Tavení a odlévání 

  Bylo zjištěno, že slitina na bázi Ni3Al o daném složení Al (14-18), Cr (6-9), 

Mo (0-4), Zr a Hf (0,1-1), B (0,1-0,2) at % může být přetavována za pomoci indukčního 

tavení na vzduchu, nebo také obloukovým přetavováním v inertním plynu, či elektronovým 

tavením ve vakuu. Vysoký obsah hliníku má za příčinu tvorbu ochranné vrstvy Al2O3 u 

tavených slitin. Tato vrstva snižuje obsah kyslíku ve slitinách tavených na vzduchu na 50 ppm 

(hmot. %). Pro procesy tavení a odlévání se používají keramické kelímky na bázi (Al2O3, 

ZeO2, CaO) a grafitu. Kvalitu primárně taveného ingotu, který většinou obsahuje licí vady, 

jako jsou staženiny a řediny, lze zlepšit jeho opětovným přetavením. U ingotu pomocí 

přetavení také zvyšujeme povrchovou kvalitu, dochází k úpravě tvaru, velikosti, rozložení zrn 

a také čistota daného ingotu. Mezi metody opětovného přetavování patří například 

elektrostruskové tavení, obloukové přetavování ve vakuu nebo inertní atmosféře, směrovou 

krystalizací, zonálním tavením a jinými metodami. Mezi známé postupy lití patří přímé 

kontinuální lití, odlévání pásů mezi dva válce. U materiálů odlévaných pomocí kontinuálního 

lití se vyskytuje málo licích vad, mají ale špatnou kvalitu povrchu. Materiál odlévaný přímo 

vykazuje dobrou tvářitelnost za vysokých teplot. Licí pórovitost u Ni3Al má omezení, jsou to 

omezení vzrůstem licí rychlosti a obsah Zr minimálně 0,7 at. % [4]. 
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Kontinuální lití 

 Jedná se o jednu z metod lití, která je použitelná u slitiny Ni3Al. 

Odlévání pásů mezi 2 válce 

 Tato metoda je další možnou metodou lití využitelnou pro slitinu Ni3Al. 

Odstředivé lití 

  Při odstředivém lití se využívá rotace formy kolem osy. Tavenina je do této 

formy vtlačována pomocí odstředivé síly. Odlitek získá díky odstředivému způsobu odlévání 

charakteristický tvar. Povrch odlitku, jeho strukturu a pevnost tato odstředivá síla ovlivňuje. 

Těsného kontaktu mezi kovem a formou se dosahuje tlakem kovu na stěnu formy. Odstředivé 

odlévání využívá zákony hydromechaniky. Tavenina se chová jako kapalina v rotující nádobě 

[10]. 

 Toto odstředivé lití umožňuje oproti gravitačnímu lití vyšší jakost odlitku, je zde lépe 

využito tekutého kovu a s tím spojené snížené náklady na mechanické zpracování. Má také 

vyšší přesnost odlitků a lepší mechanické vlastnosti oproti odlitkům litých gravitačně do 

pískových forem. 

 U procesu odstředivého lití se do rotující formy nalévá tavenina a na tekutý kov působí 

při tuhnutí odlitku odstředivá síla. Podle osy rotace formy a odlitku rozdělujeme techniku 

odstředivého lití na dva základní typy odlévání [10]: 

 vertikální odstředivé lití 

 horizontální odstředivé lití 

 Horizontální odstředivé lití se používá výhradně pro odlévání válcovitých dutých 

odlitků. Tuto metodu můžeme vidět na následujícím obrázku 6. 
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Obr. 6 Schéma horizontálního odstředivého lití [10] 

 

Dále můžeme rozdělit na: 

 pravé odstředivé lití 

 nepravé odstředivé lití 

 Pravé odstředivé lití charakterizuje shodná osa rotace odlitku s osou odlitku. Při 

nepravém odstředivém lití je odstředivá síla využita pro vyplnění a dosazování taveniny do 

odlitku. Nevyužívá se tak pro vytvoření povrchu. Osa vtokového kanálu je totožná s osou 

rotace. Na následujícím obrázku 7 jsou zobrazeny metody pravého a nepravého odstředivého 

lití. 

 

Obr. 7 Schematické zobrazení vertikálního odstředivého odlévání [10] 

a) pravé odstředivé odlévání, b) nepravé odstředivé odlévání 
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4.2 Prášková metalurgie 

 Tato technologie se využívá zejména pro svou menší finanční náročnost, úsporu 

energie, minimalizaci procesu tváření hotového výrobku. S rostoucí rychlostí dochází ke 

zlepšení výsledné mikrostruktury výrobku. Jsou s ní však spojeny dva hlavní problémy. Jsou 

to nečistoty a pórovitost.  

 Pórovitost ve výrobku vzniká, pokud poměr jednotlivých částic není takový, aby 

snadněji tavitelná složka (Al) tvořila spojující prostření, ve kterém se smáčí a obalují částice 

Ni fáze. Vzniká také nepřesnou stechiometrií míchaných prášků. Pro snížení zbytkové 

pórovitosti můžeme při výrobě použít metodu izostatického lisování za tepla [4]. 

 Pro přípravu intermetalické sloučeniny Ni3Al se využívají procesy samošířící se 

vysokoteplotní syntézy a reakční slinování. 

 Proces samošířící se vysokoteplotní syntézy je způsob, pomocí kterého připravíme 

práškovou směs o přesném složení využitím silně exotermické reakce mezi práškovými 

složkami. Reakce je samošířící, pokud je iniciována tepelným impulzem na jednom konci [4]. 

 Proces reakčního slinování je prováděn v peci za zahřívání celého výlisku. Při tomto 

procesu se využívá tepla uvolněného při exotermické reakci 3 Ni + Al [4]. 

4.3 Rychlá solidifikace 

 Této technologie pro přípravu kovových skel, lze využít i při výrobě krystalických 

látek.  Při jejich výrobě dochází k následujícím jevům [4]: 

 Dochází k rozšíření oblasti existence tuhého roztoku, posunutí mezní rozpustnosti bez 

vylučování specifických fází. 

 Potlačení precipitace hrubých částic. Dojde tedy ke zjemnění vyloučených precipitátů 

a tím i ke zvýšení houževnatosti. 

 Při kritické rychlosti ochlazování vznikají ultrajemná zrna, oddělena velkoúhlovými 

hranicemi. 

 Vznikají metastabilní fáze, při rychlé solidifikaci jsou difúzní procesy potlačeny. 
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 Na rychlé ochlazování taveniny se výhradně používá kovové ochlazovací prostředí. 

Schematicky jsou tyto metody zobrazeny na obr. 8. Tento tekutý kov je přiváděn přes trysku 

[4]: 

 

 Na povrch rotujícího válce - a 

 Na vnitřní stěnu rotujícího bubnu - b 

 Mezi dva otáčející se válce - c 

 

Obr. 8 Způsoby přípravy materiálu metodou RS 

 

 Jednotlivé výše uvedené metody mají svá specifická omezení. Dominantním 

způsobem výroby je odlévání a následná směrová krystalizace. Tento způsob umožňuje řízeně 

ovlivňovat velikost zrna, tvorbu sraženin a jiné parametry procesu [11]. 

5. Krystalizace 

 Procesy směrové krystalizace z tavenin jsou v současnosti nejvíce využívané metody 

pro rafinaci kovů a polovodičů.  Využívají se v posledním stádiu rafinace pro odstranění 

velmi malých nebo stopových množství příměsí. Je to pochod, při kterém se mění látka 

z rozpuštěného nebo roztaveného stavu na pevnou nebo krystalickou látku v definovaném, 

charakteristickém a uspořádaném stavu. Krystalizaci je věnována značná pozornost, díky 

možnostem ovlivnění konečných vlastností a struktury krystalizovaných látek [12]. 
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 Obecně jsou krystalizační procesy založeny na rozdílné rozpustnosti příměsí v tekuté a 

tuhé fázi. Při výrobě kovů pomocí krystalizace se používají dvě metody. Tyto metody čištění 

probíhají postupně a slouží k výrobě čistých kovů a polovodičových materiálů. Jsou to: 

 Krystalizace z vodných roztoků 

 Krystalizace z tavenin 

 

 Při krystalizaci z vodných roztoků dochází k převodu soli kovů do krystalické fáze.  

Ke krystalizaci dochází z přesyceného roztoku. 

Krystalizace z tavenin 

 Do současných teorií struktur tavenin patří monoatomární koncepce. Tato koncepce 

má jako strukturní jednotku atom, resp. molekula a polyatomární koncepce, jejíž strukturní 

jednotkou je seskupení atomů (klastrů).  

Vlivem intenzivního tepelného pohybu atomů mění jednotlivé atomy polohy, jejich 

vzdálenost zůstává staticky neměnná. Kapalná fáze je uspořádaná symetrií na krátkou 

vzdálenost. Dle poly atomární koncepce o struktuře tavenin lze krystalizaci nebo tavení 

chápat jako přechod systému z jednoho rovnovážného stavu do stavu druhého [12]. 

Proces krystalizace 

 Rovnovážné podmínky procesu při dané teplotě jsou dány závislostí Gibbsových 

izobaricko – izotermických potenciálů (volné entalpie) pro taveninu a tuhou fázi. Potenciál 

pro taveninu označujeme GL a pro taveninu GS. Při teplotách, které nedosahují hodnot Tm, 

dosahuje tuhá fáze nižší hodnoty volné entalpie GL. Je tedy termodynamicky stabilnější. Je-li 

teplota vyšší než Tm, tak je stabilnější tekutá fáze. Závislost je zobrazena na obr. 9. 
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Obr. 9 Závislost objemové entalpie Gv tuhé a kapalné fáze na teplotě [13] 

 Vztah pro změnu volné entalpie je uveden v rovnici číslo 1. 

ΔGV = GL - GS     (1) 

ΔGV .... změna volné entalpie  

GL ... volná entalpie pro likvidus  

GS ... volná entalpie pro solidus 

 Molární volnou entalpii lze termodynamicky určit pomocí Gibbsovy – Helmholtzovy 

rovnice 2: 

ΔG = ΔH – T · ΔS      (2) 

ΔG .... molární volná entalpie [J·mol-1] 

ΔH .... molární entalpie transformace [J·mol-1] 

ΔS .... molární entropie [J·mol-1·K-1] 

T ...... teplota transformace [K] 

 

 Při fázových přeměnách dochází ke skokovým změnám termodynamických veličin 

molární entalpie transformace ΔH a molární entropie ΔS při konstantní teplotě transformace 

T, které jsou materiálovými parametry pro každou látku [13]. 

 Proces krystalizace z taveniny lze rozdělit do dvou etap.  Tyto etapy jsou na sobě 

vzájemně nezávislé. Jsou to: 
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 Proces nukleace 

 Samotný růst krystalu 

 Při nukleaci dochází ke vzniku krystalizačních zárodků. Nukleace může mít 

homogenní nebo heterogenní charakter. Růstem krystalu se rozumí rychlost přemisťování 

fázového rozhraní krystal - tavenina v závislosti na teplotním gradientu. 

  Rychlost procesu krystalizace je limitována rychlostí nejpomalejšího dílčího jevu. 

Tyto dílčí jevy jsou v drtivé většině tepelně aktivovány. To znamená, že pohyb atomů, který 

překonává energetické bariéry je aktivován pomocí tepelné energie.   

Rozdělovací koeficienty při krystalizaci 

 Při tuhnutí slitin lze vzájemné koncentrační poměry hodnotit pomocí rovnovážných 

stavových diagramů. Na rozhraní krystal - tavenina dochází k přerozdělení příměsí a nečistot 

mezi fázemi. Mírou rozdělování příměsí mezi tuhou a tekutou fází je rovnovážný rozdělovací 

koeficient    
  příměsí B v základní látce A. Tento vztah je uveden v rovnici 3. 

   
  

   

   
      (3) 

   …. Koncentrace příměsového prvku v solidu 

   ….. Koncentrace příměsového prvku v likvidu 

 Pokud rovnovážný rozdělovací koeficient nabývá hodnot    
  < 1, pak příměsový 

prvek B snižuje teplotu tání složky A. Pokud je     
  > 1, efekt je opačný. 

 Tento rozdělovací koeficient představuje hlavní materiálový parametr pro rafinaci 

látek krystalizačními procesy [12].  

Kritéria stability rozhraní - krystal tavenina 

 Při krystalizaci (přeměně) probíhají na fázovém rozhraní kromě nukleace také 

transportní pochody v jednotlivých fázích. Jsou to procesy difúze a konvekce. Během procesu 

je přenášena jak hmota krystalizujících látek s hmotnostními a koncentračními změnami, tak 

uvolněná energie během tohoto procesu. Dochází také k transportu příměsí přítomných 

v tavenině [12]. 
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 Tyto příměsi vytvářejí na rozhraní krystalu a taveniny koncentrační gradienty. Tyto 

gradienty jsou vyjádřeny rovnovážným rozdělovacím koeficientem k0, který vyjadřuje poměr 

mezi rozpuštěnými příměsemi v tuhé látce CS a tavenině CL. Tento poměr je uveden v rovnici 

4. 

   
  

  
     (4) 

   …. rovnovážný rozdělovací koeficient 

CS ..... koncentrace prvku v solidu 

CL .... koncentrace prvku v likvidu 

 

Teplotní podmínky, teplotní gradient 

 Při požadavku na plynulý růst krystalu je nutno udržovat stálý odvod skupenského 

tepla tuhnutí od daného fázového rozhraní. Toho je možno dosáhnout jen pří určitém 

teplotním gradientu v oblasti blízkosti rozhraní solidus – likvidus. Současně také nastává 

pohyb tohoto rozhraní. Rychlost odvodu tepla od rozhraní ovlivňuje rychlost krystalizační 

přeměny u většiny látek.  

 Odvod tepla na rozhraní krystal – tavenina lze rozdělit na dva různé typy, které 

zásadně ovlivňují proces krystalizace. Jsou to: 

 Proces, při kterém je teplo odváděno pouze tuhou fází. Teplotní gradient je tedy 

záporný, čili je lineární a kolmý na frontu tuhnutí. Rychlosti růstu rozhraní jsou 

pomalé a rozhraní je proto rovinné. Probíhá standartní proces směrové krystalizace. 

 Proces, při kterém je tavenina podchlazená. Teplo je odváděno tuhou fází i taveninou. 

Teplotní gradient taveniny je záporný, rychlost růstu rozhraní je vysoká a dochází 

k dendritickému růstu krystalů.   

 Je-li teplotní gradient GL kladný, je teplota před rovinou krystalizace vyšší než na 

fázovém rozhraní. V případě záporného teplotního gradientu je teplota před rovinou 

krystalizace nižší a dochází k přechlazení taveniny. Na obr. 10 je schematicky znázorněna tato 

závislost. 
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Obr. 10 Schéma teplotních gradientů, na rozhraní krystal tavenina 

   

Koncentrační přechlazení  

 Jak již bylo zmíněno výše, pro proces krystalizace slitiny z taveniny je klíčový stálý 

odvod skupenského tepla tuhnutí od rozhraní krystal - tavenina. Toho lze dosáhnout pouze při 

dodržení daného teplotního gradientu oblasti přiléhající k fázovému rozhraní. Složení utuhlé 

fáze neodpovídá složení taveniny. Při krystalizaci dochází k přerozdělení rozpuštěného prvku 

mezi tuhou a tekutou fází. Tento proces utvoření a růstu nového krystalu je značně složitý. 

Rychlost pohybu fáze mezi jednotlivými fázemi závisí na rychlosti odvodu atomů 

rozpuštěného prvku od této hranice. Před touto hranicí dochází ke vzniku místního zvýšení 

koncentrace přísady. Na následujícím obrázku je znázorněn vznik přechlazení pro tuhou fázi a 

taveninu [13].  

 

 

 

 

 

Obr. 11 Vznik koncentračního přechlazení [13] a) malý teplotní gradient b) velký teplotní 

gradient 
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 V případě malé rychlosti ochlazování a tedy malého teplotního gradientu jsou teploty 

kovu před krystalizační frontou nižší, než rovnovážné teploty krystalizace, které odpovídají 

lokální koncentraci prvku X. Rozdíl mezi teplotou, která odpovídá danému chemickému 

složení a skutečnou teplotou kovu, se nazývá konstituční přechlazení. Při velké rychlosti 

ochlazování ke koncentračnímu přechlazení nedochází. Nedochází k protínání čáry 

rovnovážných teplot čárou skutečných teplot. 

 V případě většího koncentračního přechlazení pronikají do taveniny se značnou 

rychlostí výstupky o malém poloměru křivosti. Protože mezi těmito výstupky zůstává dosti 

značný podíl taveniny, dochází tak kromě čelního i k bočnímu růstu. Při pronikání krystalů 

taveninou se na bocích krystalů vytváří odmíšení přísad a příměsí. Vznikající podmínky jsou 

vhodné pouze pro jejich lokální růst. Proto dochází k větvení krystalů prorůstajících skrz 

taveninu a vzniká tak dendritická struktura. Pokud se krystaly bočně nevětví, pak vznikají 

kolumnární krystality [12, 11]. 

 Podmínky stability rovinného rozhraní, respektive mezní podmínky vzniku 

koncentračního přechlazení před rostoucím mezifázovým rozhraním vyjádřil Tiller pomocí 

vztahu, který je uveden v rovnici 5 [12].. 

       

 
  

               
  

       
      (5) 

grad TL .... je gradient teploty na frontě tuhnutí ve směru do taveniny [K·m
-1

] 

v ......   rychlost pohybu fronty tuhnutí [m·s
-1

] 

mLB ..   směrnice ke křivce likvidu při koncentraci CLB 

DLB ..   difúzní koeficient příměsi v tavenině [cm
2
·s

-1
] 

CLB ...  výchozí koncentrace příměsi ve slitině A 

  
  ....  .rozdělovací koeficient [-] 

 Proces koncentračního přechlazení má zásadní význam při vzniku krystalizačních 

zárodků, atomární kinetiku a anizotropii růstu. Také má vliv na morfologii rozhraní, velikost 

krystalů, primárních zrn. Vliv má ovšem také na rozložení poruch jednotlivých krystalů. 

Vznik přechlazené taveniny způsobuje vychýlení stability procesu krystalizace a u reálných 

slitin je důvodem a podmínkou pro vznik rozvětvených buněčných a dendritických struktur. 
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 Na následujícím obr. 12 jsou zobrazeny jednotlivé morfologie růstových struktur 

krystalů [12]. 

 

Obr. 12 Vztah velikosti koncentračního přechlazení (oblast mezi TR a TL) k morfologii 

růstových struktur 

TR….  označuje průběh reálné teploty v tavenině 

TL….  označuje průběh rovnovážné teploty v tavenině 

 Rovinný, neboli hladký povrch, se vyskytuje pouze při krystalizaci velmi čistých kovů 

a při izotropní atomární kinetice růstu. 

 Vrstevnatý, neboli stupňovitý povrch se vyskytuje při anizotropní atomární kinetice 

růstu, která se vyskytuje u kovů s rozdílnou krystalografickou polohou atomů v jednotlivých 

směrech. Případně za přítomnosti cizích atomů s přednostní absorpcí na některých rovinách 

krystalů. 

 Povrch buněčného charakteru vzniká vlivem koncentračního přechlazení vyvolaným 

nahromaděním atomů cizích příměsí před čelem krystalizační fronty. Při ještě větším 

zvětšením koncentračního přechlazení vznikají na krystalizační frontě buňky pravidelného 

hexagonálního tvaru. 
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 Při dostatečně vysokých koncentračních rozdílech obsahu příměsí v krystalizující látce 

při gradientu velmi plochém či záporném vzniká dendritický povrch. Výstupky na 

krystalizační frontě se objeví s přednostní orientací růstu a s malým poloměrem zakřivení. 

Tyto výstupky pronikají do taveniny značnou rychlostí. 

 Dendritický a buněčný růst vede ke vzniku nehomogenit chemického složení. Tyto 

změny jsou v metalurgii známé jako dendritická mikrosegregace [11].  

Rafinační metody využívající procesy směrové krystalizace z tavenin jsou: 

 Zonální tavení 

 Směrová krystalizace 

 Tažení monokrystalů a krystalů z tavenin 

5.1 Zonální tavení 

  Jedna z metod krystalizace z tavenin se nazývá zonální tavení.  Patří mezi 

výběrové metody krystalizace.  Používá se zejména pro rafinaci látek na vysokou chemickou 

čistotu, dále pro dosažení rovnoměrného rozložení příměsí při legování.  Nebo se využívá pro 

výrobu monokrystalů. Jeho první použití bylo pro čistění germania pro tranzistory. Toto první 

použití odstartovalo jeho rychlé rozšíření do technické praxe. 

 Princip zonálního tavení (obr. 13) spočívá v řízeném rozdělování přítomných příměsí a 

nečistot přítomných ve výchozím materiálu. A to periodickým opakováním rafinačního 

krystalizačního procesu v omezené částí (zóně) taveného krystalu [12]. 

 

 

Obr. 13 Schéma zonálního tavení v horizontálním uspořádání, l- šířka roztavené zóny, L- 

délka ingotu 
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 Při této metodě je tedy v ingotu o délce L natavena pouze jeho určitá část (úzká zóna) 

o šířce l. Tato definovaná zóna má mezi taveninou a tuhými fázemi dvě rozhraní. Prvním 

rozhraním je fronta natavování x+l, kde dochází k natavování původní tuhé fáze o koncentraci 

C0(x+b). Druhým rozhraním je fronta tuhnutí v místě x, kde dochází k tuhnutí roztaveného a 

prouděním v tavenině homogenizovaného materiálu o nové koncentraci C1(x) [12]. 

 Pro zvýšení efektivity zonálního tavení se používá metoda zonálního tavení 

s odvodem materiálu. Z látky po úpravě zonální rafinací je po každém průchodu zóny 

odebrána malá část z konce ingotu, pro kterou platí, že k < 1. Je tedy odebrána ta část ingotu, 

ve které je největší koncentrace příměsí. Pomocí této metody můžeme zvýšit výtěžek 

rafinovaného materiálu [12] 

5.2 Směrová krystalizace 

 Proces směrové krystalizace z tavenin je v současnosti nejvíce využívaná metoda pro 

rafinaci kovů a polovodičů. Využívá se v posledním stádiu rafinace pro odstranění velmi 

malých nebo stopových množství příměsí. Je založena na rozdělování příměsí mezi tekutou a 

tuhou fází.  

 Proces směrové krystalizace z tavenin slitiny na bázi Ni3Al umožnuje ovlivnění 

struktury a výsledných vlastností produktů tavení. Lze také ovlivňovat tvorbu staženin, 

velikost zrn a jejich způsob růstu, můžeme také ovlivnit mikrosegregaci po hranicích zrn, 

distribuci legur [4, 12]. 

 Při této metodě dochází k přerozdělení příměsí mezi tekutou a tuhou fází. Princip 

směrové krystalizace spočívá v tom, že celý roztavený vzorek o délce lo a výchozí koncentrací 

příměsí C0 postupně prochází fázové rozhraní krystal - tavenina, kdy je tento vzorek postupně 

od jednoho konce k druhému ochlazován. Na tomto rozhraní dochází k přerozdělení příměsí a 

nečistot obsažených v základní látce  (obr. 14) [12]. 

 

 

 

 

Obr. 14 Rozhraní krystal - tavenina 
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 Koncentrační profil v utuhlé části C1(x) je závislý na změně jednotlivých 

koncentračních poměrů fázového rozhraní, tyto poměry jsou určeny hodnotami rozdělovacích 

koeficientů každé z přítomných příměsí v základní látce. Tento vztah (rovnice 6) pro 

směrovou krystalizaci mezi rozdělovacím koeficientem, koncentrací příměsí a množstvím 

utuhlé látky, uvádí W. G. Pfann [4, 12]. 

   C1(x) = C0k (1 - g)
k-1

      (6) 

Kde  C1(x) – koncentrace příměsí v krystalu 

 C0 – výchozí koncentrace příměsí v celém objemu taveniny 

 k – rozdělovací koeficient prvku B v základní látce A 

 g – poměrná část utuhlého krystalu (g=x/l0) 

 x – vzdálenost od počátku ingotku 

 

Při sestavování této rovnice W. G. Pfann vycházel z následujících předpokladů [12]: 

 Difuze příměsí DLB v tavenině je úplná a ideální 

 Difuze příměsí DSB v tuhé fázi je nulová 

 Příměs tvoří se základní látkou tuhý roztok 

 Při tuhnutí zůstává hustota materiálu shodná (ρS/ρL= 1) 
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Teoretické rozdělení vypočtené příměsi dle rovnice 6 je na následujícím obr. 15 [12]. 

 

 

Obr. 15 Průběh změny koncentrace příměsi v tuhé fázi Cl(x) při směrové krystalizaci 

v závislosti na podílu g= x/l utuhlé taveniny. Křivky jsou vypočteny pro různé k. [12] 

 Účinnost rozdělování dané příměsi v celém objemu vzorku závisí na hodnotě 

rozdělovacího koeficientu. Účinnost se zvyšuje s růstem hodnoty od 1 (k << 1, k >> 1).   

 Rafinace pomocí směrové krystalizace má význam u těch příměsí, které mají 

rozdělovací koeficient menší než 1. Při ní dojde při postupu krystalizačního rozhraní 

tuhnoucím krystalem k obohacení taveniny o příměsi s k < 1, tedy o obohacení koncové části 

utuhlého vzorku o dané délce l0 a také k ochuzení začátku vzorku o příměsi s k < 1. Pokud je 

rozdělovací koeficient příměsí k > 1, ty obohacují počáteční část vzorku a koncovou část 

naopak ochuzují [4, 12]. 

 Směrová krystalizace je procesem jednorázovým. V praxi to znamená to, že po 

opětovném roztavení vzorku s koncentračním profilem C1(x), dojde k vyrovnání koncentrace 

příměsí ve vzorku na výchozí hodnotu C0 [12]. 
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 Pokud chceme, aby byl proces směrové krystalizace účinný, musíme odstranit nejvíce 

znečištěnou koncovou část vzorku. Toto můžeme provést dvěma různými způsoby: 

 Jedním možným způsobem je odstraňování znečištěných částí, po kterých následuje 

sestavení čistých částí i několika vzorků a poté dojde k jejich opětovnému přetavení 

pomocí směrové krystalizace. 

 Dalším možným způsobem je tavení materiálu v lodičce specifické konstrukce. Tato 

konstrukce umožňuje odvod utuhlé koncové části λ, u které se předpokládá 

koncentrace příměsí k < 1 (obr. 16). Po odvodu tohoto obohaceného podílu λ, dojde 

k poklesu hladiny příměsí C0 na Cp. Při několikanásobném opakovaní hovoříme o 

procesu vícenásobné směrové krystalizace s odvodem materiálu.  

 

 

Obr. 16 Princip metody s odvodem materiálu a schéma uspořádání [12] 

1- tavící prostor, 2 - přepad, 3 - žlábek, 4 -  mezistěna s kapilárním otvorem, 5 - sběrný prostor 

Metody rafinace pomocí směrové krystalizace jsou následující: 

 Směrová krystalizace 

 Czochralského metoda 

5.2.1 Bridgmanova metoda směrové krystalizace 

  Tato metoda patří mezi nejjednodušší metody rafinace pomocí směrové 

krystalizace. Proto je také nejvíce používanou metodou. Lze ji provádět v horizontálním i 

vertikálním směru.  

 Princip této metody spočívá v pomalém průchodu kelímku s roztaveným kovem 

teplotním gradientem, kdy je kelímek umístěn v teplotním poli pece. Průchodem kelímku přes 

teplotní gradient dochází postupně k směrové krystalizaci taveniny a k následnému růstu 

krystalu [12, 14]. 
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 Zařízení pro směrovou krystalizaci pomocí Bridgmanovy metody se skládá z pece 

s regulátorem teploty a systémem posunu pece nebo kelímku. Tento systém bývá mechanický. 

Při Bridgmanově - Stockbargerově metodě je použita pec, která má alespoň dvě sekce. Jsou to 

nízkoteplotní a vysokoteplotní sekce.  Tyto sekce jsou samostatně ovládané a navzájem jsou 

odděleny adiabatickou zónou. Krystaly připravované touto technikou dosahují průměru od 

několika mm až po několik cm. Délka je většinou několika násobkem jejich průměru [12, 14]. 

 Pro ohřev se využívají trubkové pece s odporovým topením, které obsahuje drát. Tento 

drát je většinou z platiny nebo rhodia a je navinut na trubici ze slinutého korundu. U pecí 

s několika sekcemi není odporový drát navinut, ale je obsažen v úzkých prstencových 

keramických blocích. Tyto bloky jsou regulovány samostatně. Topení je z vnější strany 

izolováno křemennou izolační vatou. 

 Vertikální uspořádání Bridgmanovy metody je obecně používáno častěji. Například 

pro možnost plynule snižovat polohu kelímku v peci nebo naopak pohybovat pecí při stabilní 

poloze kelímku. Můžeme rotovat kelímkem, protože pec, kelímek i krystal jsou osově 

symetrické. Díky horizontálnímu uspořádání má proudění v tavenině, přenos tepla a 

koncentrační pole větší symetrii. Destičky vyráběné z vypěstovaných krystalů mají konstantní 

vlastnosti a složení po celé ploše a jsou kruhového tvaru. Jako tavící nádoba je používán 

válcovitý kelímek nebo uzavřená ampule. Výsledný krystal má pak válcový tvar. 

 Horizontálního uspořádání se používá, pokud je nutné, aby systém byl v rovnováze. 

V rovnováze potom tedy bude plynná fáze společně s krystalem i taveninou. Při této metodě 

je pěstování krystalu jednodušší, neboť jej můžeme pozorovat i přes neprůhledný tavící 

kelímek a v některých případech umožňuje tato metoda snadnější vyjmutí krystalu z lodičky. 

Můžeme připravovat krystaly rozličných tvarů a délek. Tepelná roztažnost materiálu kelímku 

nemusí být nutně menší než tepelná roztažnost krystalu. Jako nádoba se používá ampule nebo 

lodičky, které jsou prodloužené v jednom směru. Výsledný krystal má tak tvar poloviny válce 

[14]. 

Na následujících obrázcích 17 a 18 jsou znázorněny obě metody směrové krystalizace 

dle Bridgmana. 
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Obr. 17 Zařízení pro pěstování krystalu vertikální Bridgmanovou metodou a optimální 

teplotní průběh (1 - dvouzónová odporová pec, 2 - ampule, 3 - tavenina, 4 - krystal, 5, 6 - 

držák ampule, 7 - přepážka) [12] 

 

Obr. 18 Zařízení pro pěstování krystalu horizontální Bridgmanovou metodou a optimální 

teplotní průběh (1 - odporová pec, 2 - lodička, 3 - tavenina, 4 - krystal, 5 - izoterma teploty 

tání, 6 – izolační trubice) [12] 

 Na nádoby pro krystalizaci jsou používány různé materiály. Musí však splňovat 

následující požadavky: 

 Materiál kelímku musí být vzhledem k tavenině netečný. 

 Koeficient tepelné roztažnosti kelímku by měl mít menší koeficient 

roztažnosti, než je koeficient roztažnosti krystalu. 

 Kelímek by neměl být smáčen taveninou. 

 Krystal by neměl ulpívat na stěnách kelímku po utuhnutí.  
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 Jako materiál pro tavící kelímky jsou nejvíce používány platina a její slitiny, rhodium 

a iridium. Platina není vhodná pro krystalizaci kovů, neboť s nimi tvoři nízkotající slitiny. 

Rhodium se používá jako slitina s platinou za zvýšených teplot, protože u čisté platiny 

dochází k měknutí. Wolfram a molybden se používá při tavení až do teplot 2 200 ˚C, musíme 

ovšem pracovat ve vakuu nebo redukční atmosféře. Jako další materiály tavících kelímků se 

používá například křemenné sklo, grafit nebo korund.  

 Při rozdílných metodách ohřevu je třeba použít jiného materiálu nádobky. Při použití 

metody ohřevu indukční nebo vysokofrekvenční je nutné, aby tavenina nebo kelímek byla 

z vodivého materiálu. Pokud tomu tak není, je třeba použít grafitový susceptor. Ten slouží 

k přenosu tepla na kelímek.  

 K měření teploty se používaly teploměry, dnes jsou nahrazeny termočlánky. Ty lze 

použít až do teplot 1 800 ˚C. Při vyšších teplotách se k měření používá optický pyrometr. 

 Pro výrobu kvalitních krystalů je nejdůležitější teplotní stabilita v peci během jejich 

růstu. Tato teplotní stabilita musí být udržována s přesnosti na 0,1 K, proto musí regulátory 

v pecích přesně ovládat příkon topení.  

 Růst krystalu buď probíhá na předem připraveném zárodku, nebo zárodek vzniká 

v nejchladnějším místě kelímku spontánní nukleací. Žádoucím je vznik několika málo, 

nejlépe jednoho zárodku. Toho se dosahuje zašpičatěním kelímku. Krystalografie spontánně 

nukleovaných krystalů je náhodná. U krystalů, kde je žádoucí určitá orientace, se zárodky 

připravují předem pomocí Bridgmanovy metody. Při pěstování na zárodku je výhodné 

kontrolovat odtavení části zárodku a počátek růstu krystalu. Při použití průhledných kelímků 

ze skla či křemene nebo při horizontální metodě, je možno pozorovat počátek růstu krystalu. 

Při použití neprůhledných kelímků je třeba experimentálně určit podmínky, při kterých dojde 

k natavení zárodku a k růstu krystalu. Zárodky se používají válcovité nebo se stejným 

průměrem jako je průměr ampule. 

 Růst krystalu pomocí Bridgmanovy metody dodržuje postup, kdy je vsázka 

v krystalizační nádobce roztavena a následně homogenizována v části pece s teplotou vyšší 

než je teplota tání materiálu, obvykle o 30 až 50 K. Při vertikálním uspořádání je kelímek 

spouštěn z horní teplejší části pece do dolní chladnější části pece. Rychlost pohybu nádoby 

mezi jednotlivými částmi je určena vlastnostmi taveniny, krystalu a gradientem teploty, 

zaručuje nám růst kvalitního krystalu. Tato rychlost je obvykle 1 mm za hodinu. Nádobka je 

buď v peci zavěšena ze shora, nebo je umístěna na chladiči, který odvádí teplo a chladí tím 

dno nádobky a tím zvyšuje teplotní gradient.  
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 Po skončení krystalizace se krystal postupně ochlazuje na pokojovou teplotu. Pokud 

dojde k nalepení krystalu na materiál kelímku, pak se kelímek zahřívá dnem vzhůru až na 

teplotu tání materiálu krystalu, dokud nedojde k vyklouznutí krystalu z kelímku. 

 Pro potřeby krystalizace slitin Ni3Al jsou nutné určité modifikace původního 

Bridgmanova postupu. Protože výsledné vzorky jsou rotačního tvaru, tak pro směrovou 

krystalizaci používá vertikální uspořádání. Vzhledem k chemickým vlastnostem Ni3Al je 

nejvýhodnějším materiálem pro protavení vzorků korund. Jako ochrannou atmosféru je 

vhodné použít inertní atmosféru, např. argon. 

Nejvýhodnějším zdrojem tepla při tavení intermetalických sloučenin Ni3Al je indukční a 

odporový ohřev [15]. 

 

5.2.2 Dynamická gradientová krystalizace 

  Představuje největší pokrok ve výzkumu krystalizačních metod pomocí 

směrové krystalizace. Splňuje vysoké požadavky na přesnost a reprodukovatelnost daného 

teplotního pole v tavící peci. Pro tuto metodu se používá speciální zařízení, které je složeno 

z 200 až 50 nezávisle ovládaných topných sekcí.  

 I při této metodě se nejprve roztaví celý obsah kelímku a v místě počátku růstu nového 

krystalu se nastaví ostrý teplotní gradient. Růstu tohoto krystalu se dosáhne pohybem 

teplotního gradientu tak, že vhodně měníme elektrický příkon v jednotlivých sekcích. Zbylé 

části pece, kde je buď krystal nebo tavenina, mají konstantní teplotu. V zařízení není žádná 

pohyblivá část, plynulost průchodu gradientu závisí na poměrech šířek jednotlivých sekcí a 

jejich průměrech [14]. 

 

 

 

 

 

 



Bc. Radek Žák - Slitiny na bázi Ni3Al v usměrněném stavu 

40 
 

Na následujícím obrázku 19 je znázorněn rozdíl mezi gradientovou a dynamickou 

gradientovou metodou. 

 

Obr. 19 Teplotní průběh při gradientové krystalizaci (a) a 

 dynamické gradientové krystalizaci (b) [14] 
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6. Možnosti využití slitin Ni-Al 

 Tyto slitiny na bázi intermetalických sloučenin nacházejí uplatnění zejména u 

vysokoteplotních aplikací, které jsou v současné době díky neustálému výzkumu a vývoji na 

vzestupu [16].  Za zvyšující se míru uplatnění vděčí zejména svým dobrým vlastnostem. Jsou 

to vysoké pevnostní vlastnosti v tahu, pevnost a lepší tvářitelnost i za vysokých teplot, lepší 

odolnost vůči únavě při teplotách do 500 ˚C, relativně nízká hustota, dále pak dobrá korozní 

odolnost za vysokých teplot v porovnání s klasickými slitinami niklu. Creepová odolnost je 

srovnatelná s většinou superslitin, dosahuje ale nižších hodnot než monokrystatická Ni 

superslitina používaná pro výrobu lopatkových turbín u tryskových motorů [15, 17]. 

6.1 Uplatnění Ni-Al slitin v průmyslových aplikacích: 

 Slitiny na bázi Ni-Al se v současné době využívají v mnohých průmyslových 

odvětvích, v různých aplikacích [4, 6, 16, 18]. 

 Rotory turbodmychadel vznětových a zážehových motorů. 

 Turbokompresory, písty, ventily vznětových a zážehových motorů ze slitiny Ni3Al 

vykazují vysokou odolnost vůči opotřebení a oxidaci za zvýšených teplot. 

 Vysokoteplotní trysky a formy vysoce odolné proti oxidaci v oblasti vysokých teplot a 

za vysoké pevnosti. Zejména formy pro termické tváření a pro sklářský průmysl. 

 Součásti pecí pro tepelné zpracování automobilových součástí, slitiny jsou odolné vůči 

nauhličující se atmosféře. 

 Válce v žíhacích pecích pro ocelové desky. 

 Válečky ohřívacích pecí sloužící k ohřevu ocelových bram, válečky není nutno chladit 

díky vysoké teplotní odolnosti vůči oxidaci, což vede k prodloužení životnosti. 

 Formy pro tlakové lití a kokily pro přípravu kovových skel. 

 Řezné nástroje na bázi karbidu wolframu, Ni3Al zastává místo běžného kobaltu funkci 

kovového pojiva. 

 Odstředivě lité trubky. 

 Lopatky turbín a listy proudových motorů z usměrněné slitiny Ni3Al, charakteristické 

jsou vyšší pevností a creepovou odolností za teplot nad 1 000 °C v oxidační atmosféře. 

 Matrice pro lisování magnetických permanentních slitin za vysokých teplot. 

 Použití Ni3Al jako matrice kompozitu pro výrobu řezných nástrojů. 
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7.  Cíle práce 

 Hlavním cílem této práce je ověřit a prohloubit poznatky o procesu směrové 

krystalizace na strukturu intermetalických sloučenin na bázi Ni3Al. 

 Zásadním úkolem je příprava experimentálních slitin na bázi Ni3Al s různým obsahem 

hliníku metodou odstředivého lití a následné provedení směrové krystalizace pomocí 

Bridgmanovy metody. Pro proces krystalizace je nutné stanovit vhodné podmínky pro získání 

požadované struktury, jako je např. rychlost směrové krystalizace. 

Následným krokem je charakteristika získaných struktur. Na připravených 

experimentálních slitinách bude provedeno srovnání strukturních a mikrostrukturních 

charakteristik slitin v litém a usměrněném stavu. U vzorků v příčných i podélných řezech 

budou stanoveny hodnoty pórovitosti, mikrotvrdosti a podílu síťoví tvořeného fází Ni3Al a 

tuhým roztokem Ni.  

 Výsledkem této práce by mělo být zjištění, jakou strukturu mají intermetalické slitiny 

Ni3Al připravované směrovou krystalizací Bridgmanovou metodou v zařízení na usměrněné 

tuhnutí kovů a slitin Linn FRV-5-40/550/1900 za již dříve používaných podmínek. 
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7. Praktická část 

Pro praktickou část práce byly připraveny slitiny na bázi Ni3Al 

s hypostechiometrickým obsahem hliníku. Tyto vzorky ve formě předslitin byly směrově 

krystalizovány a následně vyhodnocena struktura slitin v usměrněném stavu pro různé 

chemické složení a rychlosti směrové krystalizace. 

7.1 Příprava vzorků 

 Slitiny byly taveny ve středofrekvenčním licím zařízení Supercast-Titan metodou 

vakuového indukčního tavení a následně odlity odstředivě do grafitových kokil. Z odlitku 

(obr. 20 a 21) byly odřezány tyče určené pro přetavení (obr. 22) a také vzorky slitin v litém 

stavu.  

 

Obr. 20 Odlitek slitiny Ni-24Al 
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Obr. 21 Odlitek slitiny Ni-22Al 

 

  

 

 

 

Obr. 22 Vzorek pro směrovou krystalizaci 

Následně byly vzorky rozměrově upraveny a směrově krystalizovány Bridgmanovou 

metodou. Vzorky byly taveny v peci Linn FRV-5-40/550/1900 (obr. 23). Tato pec je umístěna 

na VŠB-TUO, útvaru RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum. 

Pec je rozdělena na pět sekcí, jejichž teplotu lze individuálně regulovat a takto řídit teplotní 

pole v peci. Dolní zóna je oddělena izolační přepážkou. 
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Obr. 23 Pec pro směrovou krystalizaci 

  

Vzorky byly umístěny do keramických trubic na bázi korundu (obr. 24) a vloženy do 

grafitového držáku (obr. 25). Poté byl vzorek umístěn do výchozí polohy a zahájen proces 

směrové krystalizace. Vzorek byl roztaven při teplotě 1 550 °C v celém objemu a poté řízeně 

ochlazován, čímž došlo k usměrnění struktury a následnému utuhnutí celého vzorku. Rychlost 

krystalizace byla zvolena 20 a 50 mm/h. Proces solidifikace je řízen pomocí počítače. Řídící 

panel je na obr. 26. Průběh směrové krystalizace jednotlivých zón krystalizační pece je 

zobrazen na obr. 27. Na obr. 28 je zobrazen průběh posuvu vzorku. 
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Obr. 24 Korundová trubice 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Grafitový držák 

 

Obr. 26 Řídící panel krystalizační pece FRV-5-40/550/1900



 

Obr. 27 Graf průběhu směrové krystalizace krystalizační pece FRV-5-40/550/1900 
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Obr. 28 Graf posuvu vzorku během směrové krystalizace krystalizační pece FRV-5-40/550/1900
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Tímto způsobem byly připraveny experimentální vzorky, jejichž složení a rychlost 

směrové krystalizace rSK je uvedeno v tabulce 3. Vybrané vzorky po směrové krystalizaci jsou 

na obr. 29 a 30. 

 

Tab. 3 Složení experimentálních vzorků, podmínky krystalizace 

Číslo vzorku Složení 

[at. %] 

rSK 

[mm/h] 

243.1 Ni-22Al 50 

243.2 Ni-22Al 20 

245.3 Ni-24Al 50 

245.2 Ni-24Al 20 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Vzorek 245.3 po směrové krystalizaci 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Vzorek 243.1 po směrové krystalizaci 
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7.2 Struktura vzorků 

Takto přetavené vzorky byly následně rozděleny dle schématu na obr. 31.                

Pro hodnocení strukturních charakteristik byl připraven podélný a příčný řez vzorku. 

K metalografickému pozorování byly použity 3 vzorky - podélný řez špičky vzorku 

(L),  příčný řez (T) a příčný řez (LS) v litém stavu pro každý usměrněný vzorek. 

 

Obr. 31 Schéma dělení vzorku na metalografické pozorování 

 Připravené řezy slitin byly bakelitovány pomocí přístroje Metkon-ecopress 100. Tento 

přístroj umožňuje přípravu dvou vzorků zároveň, čímž značně krátí čas přípravy vzorků. 

Vzorky byly broušeny postupně na smirkových plátnech o zrnitosti 60, 180, 220, 400, 600, 

800, 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 2 500. Po broušení byly vzorky vyleštěny na hlince o 

zrnitosti 1 dµm a 0,3 µm. Vyleštěné vzorky byly použity pro stanovení mikrotvrdosti a 

pórovitosti a následně pak naleptány pro vyvolání struktury. Pro určení mikotvrdosti bylo 

použito zařízení Microhardness tester FM-100. Vzorky pro focení makrostruktur byly leptány 

pomocí Marbelova roztoku o složení 10 g CuSO4∙5H2O. Pro fotografie mikrostruktur bylo 

použito leptadlo o složení HNO3, H3PO4, H2SO4 a to v poměru 1:1:1.  

Pórovitost byla stanovena metodou obrazové analýzy pomocí programu ANALYSIS 

AUTO. Byla měřena při 200 násobném zvětšení v černobílém režimu. Stanovovala se         

pro sérii 10 fotek daného vzorku. Z každé série je určil průměr pórovitosti a směrodatná 

odchylka. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. Pórovitost v litém stavu je u většiny vzorků 

vyšší než v usměrněném stavu. U některých vzorků je i řádový rozdíl. 

Mikrotvrdost byla měřena na každém vzorku a to na dvaceti různých místech. Střední 

hodnota těchto měření je uvedena v tabulce 4. Výsledné hodnoty průměrné pórovitosti jsou 

uvedeny v tabulce 4. Hodnoty mikrotvrdosti vzorků v litém i usměrněném stavu jsou přibližně 

stejné. 

LS L T 
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Tab. 4 Výsledné hodnoty průměrné pórovitosti a mikrotvrdosti  

Vzorek č. Řez Pórovitost 

[%] 

Mikrotvrdost 

HV0.05 

243.1 LS příčný 0,0879 ± 0,0337 243 ± 28 

243.1 T příčný 0,0614 ± 0,0187 226 ± 9 

243.1 L podélný  222 ± 11 

243.2 LS příčný 0,02603 ± 0,1904 246 ± 31 

243.2 T příčný 0,0488 ± 0,0173 228 ± 13 

243.2 L podélný  221 ± 7 

245.3 LS příčný 0,3029 ± 0,1470 244 ± 35 

245.3 T příčný 0,0518 ± 0,0344 237 ± 7 

245.3 L podélný  225 ± 16 

245.2 LS příčný 0,8355 ± 0,3006 234 ± 35 

245.2 T příčný 0,0705 ± 0,0195 242 ± 9 

245.2 L podélný  223 ± 13 

  

 Makro- a mikrostruktura vzorků je zobrazena na obrázcích 33 – 44. Na obrázcích 33 -

38 je zobrazena struktura slitin Ni-22Al. Struktura je tvořena fází Ni3Al a tzv. síťovím (obr. 

32). Toto síťoví je tvořeno tuhým roztokem (γ) a fází Ni3Al (γ‘). Síťoví zaujímá významný 

podíl. Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na struktuře, která je zcela odlišná od 

původní lité struktury (obr. 35). Pokud srovnáme strukturu vzorků 245.2 a 245.3 Ni-24Al 

(obr. 38 - 44) s předcházejícími vzorky, pak v tomto případě je struktura tvořena převážně fází 

Ni3Al (γ') a jen velmi malý podíl zabírá síťoví tvořené tuhým roztokem Ni (γ) a 

intermetalickou fází Ni3Al (γ'), která je ohraničena v podobě malých zrn mezi tmavými 

kanály fáze γ.  

Při srovnání vzorků v litém stavu a po směrové krystalizaci je zřejmé, že došlo 

k výraznému ovlivnění struktury. Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na tvaru zrn 

(obr. 35, 38, 41 a 44), která jsou přednostně orientována ve směru odvodu tepla. Rychlost 

směrové krystalizace ovlivňuje počet zárodků, velikost zrn, podíl síťoví a tím výslednou 

strukturu materiálů, na které závisí i mechanické charakteristiky. Při srovnání makro snímků 

vzorků 245.3 (50 mm/h) na obr. 40 a 41 a 245.2 (20 mm/h) na obr. 43 a 44 je zřejmé, že při 

nižší rychlosti směrové krystalizace rSK došlo ke snížení počtu zrn a struktura je celkově 

kompaktnější. U vzorků 243.1 a 243.2 tento efekt není tak výrazný, což není zcela v souladu 

s předpokládanými výsledky dle předchozích prací [19]. 
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Obr. 32 Struktura slitin Ni-22Al 

  

Fáze Ni3Al (γ‘) 

Síťoví 

(γ + γ‘) 
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Obr. 33 Vzorek 243.1 – příčný řez, litý stav 

500 μm 

100 μm 

5 mm 
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Obr. 34 Vzorek 243.1 – příčný řez, usměrněný stav 

 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 35 Vzorek 243.1 – podélný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 36 Vzorek 243.2 – příčný řez, litý stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 37 Vzorek 243.2 – příčný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 38 Vzorek 243.2 – podélný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 



Bc. Radek Žák - Slitiny na bázi Ni3Al v usměrněném stavu 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Vzorek 245.3 – příčný řez, litý stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 



Bc. Radek Žák - Slitiny na bázi Ni3Al v usměrněném stavu 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Vzorek 245.3 – příčný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 41 Vzorek 245.3 – podélný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 42 Vzorek 245.2 – příčný řez, litý stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 43 Vzorek 245.2 – příčný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Obr. 44 Vzorek 245.2 – podélný řez, usměrněný stav 

5 mm 

500 μm 

100 μm 
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Pro slitiny tohoto typu je velmi důležitý objem síťoví tvořeného fázemi γ (Ni) a γ' 

(Ni3Al), jedná se o takzvanou síťovou strukturu γ/γ'. Podíl síťoví by měl být optimálně asi    

70 % [7, 20]. Vhodný podíl síťoví ve struktuře materiálu příznivě působí na mechanické 

vlastnosti, hlavně tažnost [21]. 

Podíl síťoví byl stanoven pomocí programu ANALYSIS AUTO. Každý vzorek jsem 

vyfotil při 50 - ti násobném zvětšení. Následně vytvořil binární obraz daného snímku a         

na něm určil podíl síťoví pomocí výše zmíněného programu. Pro názornost jsem uvedl dva 

příklady pro vzorky 243.1 a 245.3, které jsou na obrázcích 45 a 46.  

       

Obr. 45 Stanovení podílu síťoví vzorek 243.1 – původní, binární obraz 

         

Obr. 46 Stanovení podílu síťoví vzorek 245.3 – původní, binární obraz 

Stanovený podíl síťoví experimentálních vzorků v usměrněném stavu je uveden   

v tab. 5. V tabulce je pro daný vzorek vždy uvedena rychlost směrové krystalizace, složení a 

výsledný podíl síťoví. Hodnota podílu síťoví může být částečně ovlivněna hranicemi zrn, 

které jsou do této hodnoty také zahrnuty. 
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Vzorky 243.1 a 243.2 s hypostechiometrickým obsahem hliníku mají dostatečný podíl 

síťoví, který je vyšší než předpokládaných 70 %. V příčném řezu u obou vzorků je podíl 

síťoví mírně vyšší než v řezu podélném. Vzorek 243.2 má vyšší podíl síťoví, což souvisí 

s rychlostí směrové krystalizace, která je v tomto případě nižší. Stanovená hodnota odpovídá 

již dříve publikovaným výsledkům [22]. Získané výsledky dobře korespondují se strukturou 

vzorků (obr. 34-35 a 37-38). U vzorků Ni-24Al 243.3 a 243.2 je podíl síťoví přibližně 14 %. 

Tato hodnota odpovídá struktuře vzorků (obr. 40-41 a 42-43). 

 

Tab. 5 Stanovený podíl síťoví experimentálních vzorků v usměrněném stavu 

Vzorek č. 
rSK 

[mm/h] 
Složení 

Podíl síťoví 

[%] 

243.1 T 
50mm/h Ni22Al 

80,65 ± 2,62 

243.1 L 74,61 ± 1,23 

243.2 T 
20mm/h Ni22Al 

89,26 ± 2,92 

243.2 L 77,15 ± 2,33 

245.3 T 
50mm/h Ni24A 

14,32 ± 0,25 

245.3 L 14,24 ± 1,28 

245.2 T 
20mm/h Ni24Al 

17,84 ± 3,16 

245.2 L 12,64 ± 2,62 
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této práce bylo ověřit a prohloubit poznatky o procesu směrové 

krystalizace na strukturu intermetalických sloučenin na bázi Ni3Al. V této práci byly dle 

zadání připraveny slitiny na bázi Ni3Al pomocí středofrekvenčního licího zařízení 

metodou vakuového indukčního tavení a následně strukturně usměrněny pomocí směrové 

krystalizace. Použita byla konkrétně Bridgmanova metoda. Tato metoda byla použita pro 

vzorky o složení Al (22 a 24 at. %). Na vzorcích byla následně sledována pórovitost, 

mikrotvrdost a podíl síťoví.  

Pórovitost v litém stavu je u většiny vzorků vyšší než v usměrněném stavu.                 

U některých vzorků je i řádový rozdíl. Hodnoty mikrotvrdosti vzorků v litém i usměrněném 

stavu jsou přibližně stejné.  

Při srovnání vzorků v litém stavu a po směrové krystalizaci je zřejmé, že došlo 

k výraznému ovlivnění struktury. Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na tvaru zrn, 

která jsou přednostně orientována ve směru odvodu tepla. Rychlost směrové krystalizace 

ovlivňuje počet zárodků, velikost zrn, podíl síťoví a tím výslednou strukturu materiálů, na 

které závisí i mechanické charakteristiky. Při srovnání makro snímků vzorků slitiny Ni-24Al 

krystalizovaných při různých rychlostech je zřejmé, že při nižší rychlosti směrové krystalizace 

došlo ke snížení počtu zrn a struktura je celkově kompaktnější. U vzorků slitin Ni-22Al tento 

efekt není tak výrazný, což není zcela v souladu s předpokládanými výsledky. 

Vzorky s hypostechiometrickým obsahem hliníku mají dostatečný podíl síťoví, 

který je vyšší než předpokládaných 70 %. V příčném řezu u obou vzorků je podíl síťoví 

mírně vyšší než v řezu podélném. Vzorek s nižší rychlostí směrové krystalizace má vyšší 

podíl síťoví. Získané výsledky dobře korespondují se strukturou vzorků. U vzorků Ni -

24Al je podíl síťoví přibližně 14 %, což je také v dobré shodě k získané struktuře vzorků. 

Metodu směrové krystalizace je velmi vhodné používat pro ovlivnění struktury 

slitin na bázi Ni3Al a následně i jejich mechanických charakteristik. Tímto způsobem lze 

zvýšit hodnotu tažnosti slitin, jejíž nízké hodnoty v  litém stavu jsou omezující pro tento 

typ materiálů. 
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