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Seznam použitých zkratek 

Všeobecné zkratky 

Zkratka Popis 

𝑂𝑏𝑟. obrázek 

𝑇𝑎𝑏. tabulka 

𝑅𝑜𝑣. rovnice 

 

3. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐴𝐹𝐻 antifázová hranice 

𝐽𝑉𝑃𝑆 jednoduchá vrstevná porucha supermřížky 

𝐾𝑉𝑃𝑆 komplexní vrstevná porucha supermřížky 

 

4. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐻𝑍 hranice zrn 

𝑂𝐴 oblast analýzy 

 

5. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐴𝐹𝐻 antifázová hranice 

𝐵𝑇𝑍 bez tepelného zpracování 

𝐾𝑉𝑃𝑆 komplexní vrstevná porucha supermřížky 

𝐾𝑊𝐵 Kear-Wilsdorfova bariéra 

𝑇𝑍1 tepelné zpracování č. 1 

𝑇𝑍2 tepelné zpracování č. 2 

𝑇𝑍3 tepelné zpracování č. 3 

 

6. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐵(𝑚𝑒𝑡) metastabilní buněčné eutektikum tvořené fázemi  

𝐵(𝛾 + 𝛾′) buněčný párový růst fázi  a ’ 

𝐹𝑂𝑅 funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina 

𝐾𝑃𝐶 kubická plošně centrovaná mřížka 

𝐾𝑆𝐶 kubická prostorově centrovaná mřížka 

𝐿(𝑚𝑒𝑡) metastabilní lamelární eutektikum tvořené fázemi  

𝐿 stabilní lamelární eutektikum tvořené fázemi ’ 

𝑇(𝑡𝑢) tyčinkové eutektikum (tyčinky tvořené fází  jsou těsně uspořádány v matrici 

tvořené fází ’) 

𝑇(𝑏) tyčinkové eutektikum (tyčinky tvořené fází  prorůstají hranicemi buněk 

tvořených fází ’) 
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8. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐸𝐷𝑆 energiově disperzní spektroskopie 

𝑂𝐸𝑆 optická emisní spektrometrie 

𝑅𝐷𝐴 rentgenová difrakční analýza 

𝑅𝑀𝑇𝑉𝐶 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

𝑉Š𝐵 − 𝑇𝑈𝑂 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

9. kapitola 

Zkratka Popis 

𝐸𝐷𝑆 energiově disperzní spektroskopie 

𝑂𝐸𝑆 optická emisní spektrometrie 

𝑅𝐷𝐴 rentgenová difrakční analýza 

𝑅𝑀𝑇𝑉𝐶 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

𝑉Š𝐵 − 𝑇𝑈𝑂 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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Seznam použitých fyzikálních veličin a jejich jednotek 

Jednotky následujících fyzikálních veličin nejsou v praktické ani teoretické části 

disertační práce uváděny s ohledem na tento seznam. 

3. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐷0 [m2/s] frekvenční faktor 

𝐸 [GPa] Youngův modul pružnosti 

𝑄 [J/mol] aktivační entalpie 

𝑇 [K] teplota 

𝑇𝐿  [K] teplota likvidu 

𝑇𝑚 [K] teplota tavení 

𝑎 [nm] mřížkový parametr 

𝑏 [-] Burgersův vektor 

𝑐 [J/gK] měrné teplo 

𝛼 [1/K] koeficient tepelné roztažnosti 

𝛾 [J/m2] energie vrstevné poruchy 

𝛾𝐿 [N/m] povrchové napětí při teplotě likvidu 

𝛾𝑇 [N/mK] teplotní koeficient povrchového napětí 

𝜆 [W/mK] tepelná vodivost 

𝜌 [m] elektrický odpor 

 

4. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐾𝑦  [Pam0.5] konstanta (míra napětí nutného k vzájemné koordinaci tvarové 

změny jednotlivých zrn) 

𝑑 [m] velikost zrna 

𝜎0 [Pa] napětí závislé na pohyblivosti dislokací v krystalové mřížce 

𝜎𝑦 [Pa] mez kluzu 

 

5. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐴 [-] bezrozměrná konstanta 

𝐷0 [m2/s] frekvenční faktor (difúzní koeficient) 

𝐸 [Pa] Youngův modul pružnosti 

𝑄 [J/mol] aktivační energie pro creep 

𝑅 [J/Kmol] molární plynová konstanta 

𝑇 [K] absolutní teplota 

𝑇𝑚 [K] teplota tavení 

𝑇𝑝 [K] teplota, při které se objevuje maximální mez kluzu 

𝑏 [-] Burgersův vektor 

𝑔 [m] velikost zrna 

𝑘 [J/K] Boltzmannova konstanta 

𝑛 [-] napěťový exponent 
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6. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐴 [-] bezrozměrný parametr 

𝐴 [m2] plocha póru 

𝐴𝑃  [m2] plocha kruhu o stejném obvodu, jaký má pór 

𝐶0 [at. %] počáteční koncentrace příměsi ve slitině 

𝐶1(𝑥) [at. %] koncentrace příměsi v krystalu 

𝐶𝑙
∗ [at. %] koncentrace příměsi na čele buňky, respektive dendritu 

𝐶𝐿𝐵  [at. %] výchozí koncentrace příměsi B ve slitině 

𝐷 [m2/s] difúzní koeficient příměsi v tavenině 

𝐷𝐿𝐵 [m2/s] difúzní koeficient příměsi B v tavenině 

𝐷𝑚𝑎𝑥  [m] maximální feretický průměr póru 

𝐷𝑚𝑖𝑛  [m] minimální feretický průměr póru 

𝐷𝑆𝐵 [m2/s] difúzní koeficient příměsi B v krystalu 

𝐹𝐾  [-] faktor kulatosti 

𝐹𝑃  [-] faktor prodloužení 

𝐺, 𝐺𝐿  [K/m] teplotní gradient na frontě tuhnutí ve směru do taveniny 

𝐺′ [-] bezrozměrný teplotní gradient na frontě tuhnutí ve směru do 

taveniny 

𝐿 [-] konstanta pro kulovou aproximaci dendritické fronty 

𝐿 [J/mol] latentní teplo tavení čisté fáze 

𝑃 [m] obvod póru 

𝑅 [m] poloměr čela buňky, respektive dendritu 

𝑅𝑔  [J/K·mol] molární plynová konstanta 

𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 [K] teplota růstu buněčného/dendritického rozhraní krystal-tavenina 

𝑇𝑒𝑢𝑡 [K] teplota růstu eutektického rozhraní krystal-tavenina 

𝑇𝐿

𝐶=𝐶𝑙
∗

 [K] teplota likvidu při koncentraci na čele buňky, respektive 

dendritu 𝐶𝑙
∗ 

𝑇𝑚 [K] teplota tavení čisté fáze 

𝑇𝑝𝑒𝑟 [K] teplota růstu peritektického rozhraní krystal-tavenina 

𝑇𝑟𝑜𝑣  [K] teplota růstu monofázového rovinného rozhraní 

𝑇𝑆
𝐶=𝐶0  [K] teplota solidu při koncentraci 𝐶0 

𝑉 [m/s] rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑉′ [-] bezrozměrná rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑉0 [m/s] limitující rychlost blízká rychlosti zvuku pro čisté kovy 

𝑉𝑎𝑏𝑠 [m/s] limita absolutní stability 

𝑉𝐷  [m/s] rychlost difúze rozhraní krystal-tavenina 

𝑉𝑘𝑟 , 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 [m/s] kritická rychlost 

𝑍 [-] zvětšení mikroskopu 

𝑎 [-] bezrozměrná konstanta 

𝑏 [-] bezrozměrná konstanta 

𝑐 [-] bezrozměrná konstanta 

𝑔 [-] poměrná část utuhlého krystalu 

𝑘, 𝑘0𝐵
𝐴 , 𝑘𝐵

𝐴 [-] rovnovážný rozdělovací koeficient (příměsi B v základní látce 

A) 
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6. kapitola 

Veličina Veličina Veličina 

𝑘𝑉  [-] rozdělovací koeficient závislý na rychlosti růstu rozhraní 

krystal-tavenina 

𝑙 [-] harmonická porucha 

𝑙0 [m] výchozí délka roztaveného ingotu 

𝑚, 𝑚𝐿𝐵 [K/at. %] směrnice ke křivce likvidu při koncentraci CLB 

𝑚(𝑁𝑖) [K/at. %] směrnice křivky likvidu tuhého roztoku hliníku v niklu  

𝑚𝑁𝑖𝐴𝑙 [K/at. %] směrnice křivky likvidu fáze NiAl 

𝑚𝑁𝑖3𝐴𝑙 [K/at. %] směrnice křivky likvidu fáze Ni3Al 

𝑚𝑉  [K/at. %] směrnice likvidu závislá na rychlosti růstu rozhraní krystal-

tavenina 

𝑝 [-] Pécletovo číslo 

𝑥 [m] vzdálenost od počátku ingotu 

𝑥𝐿𝐵 [at. %] koncentrace příměsi B v kapalné fázi (likvidu) 

𝑥𝑆𝐵 [at. %] koncentrace příměsi B v tuhé fázi (solidu) 

Δ𝑇′ [-] bezrozměrné podchlazení mezi čelem a základnou dendritu 

Δ𝑇′ [K] teplotní rozdíl mezi čelem a základnou buňky 

Δ𝑇0, Δ𝑇𝐿𝐵 [K] pásmo tuhnutí slitiny o koncentraci CLB 

Δ𝑇𝑘 [K] kinetický účinek na teplotu 𝑇𝑟𝑜𝑣 

Δ𝑇𝑜𝑟 [K] podchlazení způsobené vlivem uspořádání fáze Ni3Al 

∆𝑇𝑟 [K] podchlazení vztažené k zakřivení čela buňky, respektive 

dendritu 

Δ𝑇′𝑆 [-] bezrozměrné podchlazení příměsi v dendritické struktuře 

Γ [Km] Gibbs-Thompsonův koeficient 

Λ [-] bezrozměrný parametr 

 [°] kontaktní úhel 

𝜆1 [m] vzdálenost primárních větví dendritů   

𝜆′1 [-] bezrozměrná vzdálenost primárních větví dendritů 

𝜌 [m] poloměr čela   

𝜌𝑙  [kg/m3] hustota likvidu 

𝜌𝑠  [kg/m3] hustota solidu 

𝜎𝑠−𝑙 [N/m] povrchové napětí mezi cizím tělesem a taveninou 

𝜎𝑠−𝑝 [N/m] povrchové napětí mezi cizím tělesem a plynem 

𝜎𝑙−𝑝 [N/m] povrchové napětí mezi taveninou a plynem 

 

9. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐴0 až 𝐴3 [-] regresní koeficienty 

𝐶𝑁𝑖 [at. %] koncentrace niklu 

𝐷 [m2/s] difúzní koeficient 

𝐺 [K/m] teplotní gradient 

𝐺′ [-] bezrozměrný teplotní gradient 

𝐿 [J/mol] latentní teplo tavení 

𝐿𝑑𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑡𝑦 [-] konstanta pro kulovou aproximaci buněčné nebo dendritické 

fronty tuhnutí 
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9. kapitola 

Veličina Veličina Veličina 

𝑅𝑔 [J/Kmol] molární plynová konstanta 

𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 [K] teplota růstu monofázového buněčného/dendritického rozhraní 

𝑇𝐿/𝑆 [K] teplota křivky likvidu/solidu 

𝑇𝐿/𝑆
(𝑁𝑖)

 [K] teplota křivky likvidu/solidu fáze (Ni) 

𝑇𝑚 [K] teplota tavení 

𝑇𝑃 [K] teplota peritektické reakce 

𝑇𝑟𝑜𝑣 [K] teplota růstu monofázového rovinného rozhraní 

𝑉 [m/s] rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑉′ [-] bezrozměrná rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑉0 [m/s] limitující rychlost blízká rychlosti zvuku pro čisté kovy 

𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 [m/s] kritická rychlost přechodu buněčného rozhraní v dendritické 

𝑉𝐷 [m/s] rychlost difúze rozhraní krystal-tavenina 

𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛 [m/s] kritická rychlost přechodu rovinného rozhraní v buněčné 

𝑉𝑠íť𝑜𝑣í [%] objemový podíl síťoví 

𝐶0
𝐴𝑙  [at. %] koncentrace hliníku v matrici binární slitiny na bázi Ni-Al 

𝑑 [m] průměr zrna fáze Ni3Al uvnitř síťoví 

𝑘 [-] rovnovážný rozdělovací koeficient 

𝑚𝐿 [K/at. %] směrnice ke křivce likvidu 

𝑟𝑋𝑌 [-] koeficient lineární korelace 

𝑥𝐴𝑙  [at. %] koncentrace hliníku 

𝑥𝐵 [st. %] koncentrace boru 

∆𝑇0 [K] pásmo tuhnutí 

Γ [Km] Gibbs-Thompsonův koeficient 

𝜆1 [m] vzdálenost primárních větví dendritů   

𝜆′1 [-] bezrozměrná vzdálenost primárních větví dendritů 

 

10. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐻𝑉0.05 [-] mikrotvrdost podle Vickerse při zatížení 50 g 

𝑉 [mm/h] rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑑 [m] vzdálenost od hranice zrna 

𝑥𝐴𝑙  [at. %] koncentrace hliníku 

𝑥𝐵 [st. %] koncentrace boru 

 

11. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝑡 [°C] teplota 

𝑡𝐿  [°C] teplota likvidu 

𝛾(𝑡) [N/m] povrchové napětí při teplotě 𝑡 

𝛾𝐿 [N/m] povrchové napětí při teplotě likvidu 

𝛾𝑇 [N/mK] teplotní koeficient povrchového napětí 
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12. kapitola 

Veličina Jednotka Popis 

𝐴 [%] tažnost do lomu 

𝐸 [GPa] modul pružnosti v tahu (Youngův modul pružnosti) 

𝐿0 [m] délka těla tahového vzorku 

𝑅𝑒 [MPa] výrazná mez kluzu 

𝑅𝑝0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 

𝑅𝑚 [MPa] mez pevnosti 

𝑆0 [m2] plocha příčného průřezu těla tahového vzorku 

𝑉 [mm/h] rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina 

𝑉𝑠íť𝑜𝑣í [%] objemový podíl síťoví 

𝑍 [%] kontrakce 

𝑘 [-] konstanta (= 5,65) pro výpočet parametru 𝐿0 

𝑡𝑓 [s] doba do lomu 

𝑥𝐵 [at. %] koncentrace boru 

𝜀̇ [1/s] rychlost sekundárního creepu 
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1 ÚVOD 

Zájem vědecké obce o intermetalickou sloučeninu Ni3Al trvá již přes šedesát let. 

Jedinečná struktura L12 této intermetalické sloučeniny je příčinou jejího anomálního 

deformačního chování, pro které je charakteristický růst meze kluzu s teplotou až do přibližně 

800 °C. Anomálii lze vysvětlit kombinací primárně oktaedrického, kubického příčného a 

primárně kubického skluzu s rostoucí teplotou [1.1]. Sloučenina si navíc zachovává vysoký 

stupeň uspořádání až do teplot blízkých teplotě tavení. 

Širšímu využití intermetalické sloučeniny Ni3Al v průmyslu dříve bránila vysoká 

křehkost tohoto materiálu v polykrystalickém stavu. K interkrystalickému porušení docházelo 

často za tahových zkoušek prováděných již za pokojové teploty. Hodnota meze kluzu 

dosahovala 75 MPa [1.2]. První teorie vysvětlovaly křehkost intermetalické sloučeniny Ni3Al 

slabými vazebnými silami, jimiž jsou jednotlivá zrna spojena. Později se prokázal škodlivý 

vliv vlhkosti. Atomární vodík, produkt reakce molekul vodní páry s hliníkem v matrici slitiny 

na bázi Ni3Al, proniká podél hranic zrn do materiálu a vyvolává jeho zkřehnutí. [1.3]. V roce 

1979 objevili japonští metalurgové K. Aoki a O. Izumi [1.4] pozitivní účinek boru na redukci 

křehkosti polykrystalické Ni3Al. Důležitou úlohu hraje také změna stechiometrie Ni3Al. 

Experimentálně bylo prokázáno, že nejlepších mechanických vlastností dosahují slitiny na 

bázi Ni3Al s mírně hypostechiometrickým složením legované malým množstvím boru – 

jmenovitě se jedná o slitinu Ni-24Al-0,24B (at. %) [1.5]. 

Největší průmyslový význam má intermetalická sloučenina Ni3Al ve spojitosti 

s niklovými superslitinami, v nichž je přítomna jako zpevňující fáze ’. Fáze ’ pomáhá 

navýšit vysokoteplotní pevnost niklových superslitin a podporuje jejich odolnost vůči creepu 

[1.6, 1.7]. Skupina samotných slitin na bázi Ni3Al sice nedosahuje takových mechanických 

vlastností za vysokých teplot, jaké mají niklové superslitiny, mohou se ale aplikovat jako 

levnější náhražka niklových superslitin tam, kde jsou nižší požadavky na pevnostní vlastnosti 

za teplot kolem 800 °C. Slitiny na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al se používají ve 

vysokoteplotních aplikacích, jako jsou lopatky turbín, vysokoteplotní formy a kelímky, pecní 

držáky pro tepelné zpracování autodílů, písty a ventily pro dieselové motory automobilů atd. 

[1.8]. Jejich optimálních vlastností se dosahuje legováním – kyslíkem vyvolané zkřehnutí za 

vysokých teplot potlačuje chrom, vysokoteplotní pevnost zajišťují zirkonium a hafnium, 

přítomnost molybdenu zlepšuje pevnost i při pokojové teplotě a účinky boru jsou popsány 

výše. 
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Nejčastější příprava slitin na bázi Ni3Al probíhá metalurgickými postupy, jako jsou 

vakuové indukční tavení na vzduchu, tavení pomocí elektrického oblouku v inertní atmosféře 

a tavení elektronovým svazkem ve vakuu. Dostatečně vysoký obsah hliníku zaručuje tavenině 

ochranu před kontaminací kyslíkem, protože na povrchu taveniny vznikají oxidy, probíhá-li 

tavba na vzduchu. Slitiny lze tavit v kelímcích z Al2O3, ZrO2, případně z grafitu. Kvalitu 

ingotů lze zvýšit elektrostruskovým přetavením nebo vakuovým obloukovým přetavením. 

Tyto procesy upravují povrchovou vrstvu slitiny a ovlivňují velikost zrn, tvar zrn a množství 

nečistot v ingotech. Strojní součástky komplikovaných tvarů bývají odlévány do forem po 

vytavitelných modelech. Odlitky jsou ale náchylné k praskání za horka, pórovitosti a 

kontaminaci materiálem formy. Řešení těchto problémů představuje běžná kontrola 

odlévacích parametrů a regulace složení slitin a vstupních materiálů. Prášky těchto slitin lze 

získat atomizací taveniny slitin na bázi Ni3Al v argonu nebo dusíku. Ke kvalitnímu zhutnění 

práškového materiálu se doporučuje použít proces protlačování při teplotě přibližně 1 100 °C, 

případně proces reakčního slinování [1.6, 1.7]. V neposlední řadě lze využít i procesu 

směrové krystalizace. Zvláštností této metody přípravy je získání slitiny s orientovanou 

mikrostrukturou, která redukuje náchylnost zrn k tečení při vysokých teplotách [1.9, 1.10]. 
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2 ROVNOVÁŽNÉ FÁZOVÉ DIAGRAMY 

 Niklové superslitiny tvoří skupinu materiálů, které mají velký průmyslový význam, 

protože si zachovávají pevnost při vysokých teplotách [2.1]. Základem niklových superslitin 

jsou niklové aluminidy, především ty bohaté na nikl. Znalost binárního fázového diagramu 

Al-Ni, hlavně v koncentrační oblasti vzniku fáze Ni3Al, je tudíž klíčová. Interpretace 

výsledků experimentů provedených za účelem konstrukce fázového diagramu Al-Ni v oblasti 

vzniku této intermetalickou sloučeniny zůstává stále nejednoznačná. Níže jsou předloženy dvě 

možnosti vzniku intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

 

2.1 Binární fázový diagram Al-Ni 

 První verze binárního fázového diagramu Al-Ni vyšla již v roce 1908 a od té doby se 

publikovalo mnoho jeho verzí [2.2]. Nejznámější zůstávají dvě verze z počátku 90. let 20. 

století, jejichž autory jsou M. F. Singleton a H. Okamoto. Obě verze představují ucelené 

diagramy zhotovené na základě experimentálních měření. Z jejich výsledků dodnes čerpá 

mnoho vědeckých prací [2.3]. 

 Singletonova verze fázového diagramu Al-Ni (obr. 2.1) vyšla poprvé v roce 1990 

v publikaci [2.4]. Systém obsahuje čtyři intermetalické sloučeniny s proměnlivým složením 

(fáze Ni2Al3, NiAl, Ni5Al3 a Ni3Al) a jednu s konstantním složením (fáze NiAl3). Fáze Ni3Al, 

Obr. 2.1 Singletonův binární fázový diagram Al-Ni [2.2] 
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která je důležitá z hlediska účelu této disertační práce, vzniká peritektickou reakcí mezi 

taveninou a fází NiAl při teplotě 1 395 °C. Zbylá reakční data k Singletonovu fázovému 

diagramu Al-Ni shrnuje tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Reakční data k Singletonovu fázovému diagramu Al-Ni [2.5] 

Reakce Koncentrace Al 

[at. %] 

Teplota 

[°C] 

Typ reakce 

 min. max. vznik   

L  (Al) + NiAl3 75,00 98,99 97,30 640 eutektická 

L + Ni2Al3  NiAl3 63,20 85,00 75,00 854 peritektická 

L + NiAl  Ni2Al3 58,00 73,10 60,00 1133 peritektická 

L  NiAl – – 50,00 1638 kongruentní 

NiAl + Ni3Al  Ni5Al3 27,00 39,50 34,00 700 peritektoidní 

L + NiAl  Ni3Al 25,50 30,80 26,25 1395 peritektická 

L  (Ni) + Ni3Al 21,20 26,00 25,00 1385 eutektická 

 První publikace Okamotovy verze fázového diagramu Al-Ni byla zveřejněna v 

periodiku [2.6]. Také Okamoto identifikoval pět intermetalických sloučenin, jejichž složení i 

značení odpovídá Singletonově návrhu. Oponoval však Singletonovi v otázce vzniku fáze 

Ni3Al, která podle závěru jeho experimentu vzniká peritekticky mezi taveninou a tuhým 

roztokem hliníku v niklu, zde označovaným (Ni), při teplotě 1 362 °C. Přehled reakčních dat 

Okamotovy verze fázového diagramu Al-Ni udává tab. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Okamotův binární fázový diagram Al-Ni [2.2] 
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Tab. 2.2 Reakční data k Okamotovu fázovému diagramu Al-Ni [2.2] 

Reakce Koncentrace Al 

[at. %] 

Teplota 

[°C] 

Typ reakce 

 min. max. vznik   

L  (Al) + NiAl3 75,00 100,00 97,00 640 eutektická 

L + Ni2Al3  NiAl3 63,00 85,00 75,00 854 peritektická 

L + NiAl  Ni2Al3 58,00 73,00 61,50 1133 peritektická 

L  NiAl – – 50,00 1638 kongruentní 

NiAl + Ni3Al  Ni5Al3 28,00 39,50 34,00 700 peritektoidní 

L  NiAl + Ni3Al 25,00 31,00 26,50 1360 eutektická 

L + (Ni)  Ni3Al 22,50 30,00 26,00 1362 peritektická 

 Výše popsané případy jsou příkladem dosud nejednoznačně popsaného mechanismu 

vzniku fáze Ni3Al. Vyřešení problému ztěžuje přítomnost jiné, tentokrát eutektické reakce, 

která se nachází v koncentrační a teplotní blízkosti peritektické reakce, kterou vzniká fáze 

Ni3Al. K vyřešení této problematiky bude nadále potřeba vykonat mnoho experimentální 

práce [2.7, 2.8]. V této disertační práci se používá Okamotův fázový diagram Al-Ni. Na obr. 

2.3 je znázorněn detail oblasti vzniku fáze Ni3Al, přejatý právě z Okamotova diagramu. 

 

Obr. 2.3 Detail oblasti vzniku fáze Ni3Al z Okamotova fázového diagramu Al-Ni [2.2] 

 Na základě této podmínky lze intermetalickou sloučeninu Ni3Al charakterizovat jako 

fázi ’ s intervalem rozpustnosti 7,5 at. % v blízkosti stechiometrického složení (tab. 2.2). 

Sloučenina je produktem peritektické reakce, kterou popisuje rov. (2.1): 

𝐿 + (𝑁𝑖) ↔ 𝑁𝑖3𝐴𝑙, (2.1) 
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k níž dochází při teplotě 1 362 °C (obr. 2.3). Pod touto teplotou krystalizuje ve struktuře L12, 

která je derivátem kubické plošně centrované mřížky s atomy niklu situovanými ve středech 

stěn krychle a atomy hliníku umístěnými v rozích krychle [2.9]. 

 

2.2 Ternární fázový diagram Al-Ni-B 

 Přídavek boru k polykrystalické Ni3Al redukuje její křehkost [2.10]. Tento objev 

otevřel cestu k průmyslové výrobě slitin založených na bázi této intermetalické sloučeniny, 

neboť pevnost Ni3Al s rostoucí teplotou roste [2.9]. Znalost ternárního fázového diagramu Al-

Ni-B a jeho fází obsahujících bor, včetně mechanismu jejich precipitace po hranicích zrn, je 

nezbytná pro pochopení principu potlačení křehkosti polykrystalické Ni3Al. 

 Ternární fázový diagram Al-Ni-B zachycuje obr. 2.4 [2.2]. Autorem diagramu je E. E. 

Schmid. Diagram publikoval v roce 1990 v periodiku [2.11]. Bor tvoří s niklem i hliníkem 

mnoho boridových sloučenin. Přehled vybraných fází z ternárního diagramu Al-Ni-B 

zachyceného na obr. 2.4, z koncentrační oblasti experimentálních slitin, je zapsaný v tab. 2.3. 

 

Obr. 2.4 Ternární fázový diagram Al-Ni-B [2.2] 
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Tab. 2.3 Data k fázím z fázového diagramu Al-Ni-B [2.2] 

Fáze 

Prototyp 
Pearsonův 

symbol 

Hustota 

[g/cm3] 

Parametry elementární 

buňky 

Krystalová 

struktura 

Prostorová 

skupina 

Objem 

[nm3] 
[nm] [°] 

(Ni) 
Cu cF4 8,91 a = 0,35241 

b = 0,35241 

c = 0,35241 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Fm3̅m 0,043800 

NiAl 
CsCl cP2 5,92 a = 0,28863 

b = 0,28863 

c = 0,28863 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Pm3̅m 0,024045 

Ni3Al 
Cu3Au cP4 7,40 a = 0,35720 

b = 0,35720 

c = 0,35720 

 = 90 

 = 90 

 = 90 L12 Pm3̅m 0,045580 

Ni3B 
Fe3C oP16 8,18 a = 0,52219 

b = 0,66171 

c = 0,43918 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Pnma 0,151800 

Ni2B 
CuAl2 tI12 8,06 a = 0,49890 

b = 0,49890 

c = 0,42460 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – I4/mcm 0,105680 

Ni4B3 mon 
Ni4B3 mS28 7,44 a = 0,64282 

b = 0,48795 

c = 0,78180 

 = 90 

 = 103,315 

 = 90 – C12/c1 0,238660 

Ni4B3 ort 
Ni4B3 oP28 7,58 a = 1,19540 

b = 0,29815 

c = 0,65684 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Pnma 0,234100 

NiB 
TlI oS8 7,20 a = 0,29290 

b = 0,73920 

c = 0,29610 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Cmcm 0,064110 

Ni20Al3B6 

Mg3Ni20B6 cF116 7,70 a = 1,04859 

b = 1,04859 

c = 1,04859 

 = 90 

 = 90 

 = 90 – Fm3̅m 1,153000 

Koncentrační oblast ternárního fázového diagramu Al-Ni-B, ve které leží průmyslově 

vyráběné slitiny, se nachází v pravé dolní polovině diagramu. Tuto oblast detailněji 

znázorňuje obr. 2.5. Většina slitin použitých v této disertační práci leží v oblasti výskytu tří 

fází – fáze Ni3Al, tuhého roztoku hliníku v niklu a fáze Ni20Al3B6. 

Bor obsazuje tři intersticiální polohy v krystalografické mřížce fáze Ni3Al – 

oktaedrickou, tetraedrickou a trojúhelníkovou (obr. 2.6) [2.9]. Zaplněním intersticiální polohy 

mřížky fáze Ni3Al atomem boru dojde k její deformaci, protože velikost atomu boru, která 

činí 0,082 nm, je větší než velikost intersticiálních poloh (tetraedrická má 0,028 nm a 

oktaedrická má 0,052 nm). Parametr mřížky fáze Ni3Al roste společně s množstvím přidaného 

boru až do limity rozpustnosti. Hodnota limity se různí. Nejčastěji uváděné hodnoty jsou 0,93, 
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1,12, 1,50 a 1,87 at. % boru v matrici fáze Ni3Al [2.9, 2.12]. Jejich odlišnost je dána 

metodikou přípravy a složením slitiny. S pozvolným nárůstem koncentrace boru dochází 

nejprve k jeho nerovnoměrné segregaci po hranicích zrn na úkor atomů hliníku [2.13]. Takto 

je tomu až do limity rozpustnosti. Poté se začíná tvořit fáze Ni20Al3B6 označovaná 1. 

 

Obr. 2.6 Elementární buňka fáze Ni3Al s možnými intersticiálními polohami – 

trojúhelníkovou, tetraedrickou a dvěma typy oktaedrické [2.12] 

  

Obr. 2.5 Detail oblasti ternárního fázového diagramu Al-Ni-B z blízkosti fáze 

Ni20Al3B6 [2.2] 
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3 STRUKTURA A VLASTNOSTI Ni3Al 

 Struktura L12 je derivátem kubické plošně centrované mřížky (obr. 2.6) vytvořené 

těsným uspořádáním rovin podle obr. 3.1. V případě intermetalické sloučeniny Ni3Al vzniká 

maximální počet vazeb Ni-Al, zatímco vazebné páry Al-Al neexistují. Toto uspořádání je 

zachováno na dlouhou vzdálenost a je stabilní téměř až do teploty tavení Ni3Al [3.1, 3.2]. 

 

Obr. 3.1 Seskupení tří rovin (111) nad sebou v intermetalické sloučenině Ni3Al se 

strukturou L12. Velké, střední a malé kroužky představují atomy ve vrchní, střední a 

spodní vrstvě [3.3]. 

 Mřížkový parametr intermetalické sloučeniny Ni3Al se mění od 0,3565 do 0,3580 nm 

v závislosti na stechiometrii [3.1]. Ve srovnání se substitučními prvky (Si, Fe, Cr, Ti a V) 

ovlivňuje přídavek intersticiálních prvků (B, C) mřížkový parametr intermetalické sloučeniny 

Ni3Al znatelněji, což se projeví významným zpevněním sloučeniny (obr. 3.2) [3.4]. Mřížkový 

parametr dále závisí na podmínkách tuhnutí a tepelného zpracování. 

 

Obr. 3.2 Parametr mřížky intermetalické sloučeniny Ni3Al v závislosti na 

koncentraci boru [3.4] 

Tab. 3.1 obsahuje hodnoty některých fyzikálních veličin změřených u Ni3Al. 

Tab. 3.1 Hodnoty fyzikálních veličin intermetalické sloučeniny Ni3Al [3.4] 

Fyzikální veličina Značka [Jednotka] Hodnota 

elektrický odpor  [m] 32,59·10-8 

tepelná vodivost  [W/mK] 28,85 

koeficient tepelné roztažnosti  [1/K] 12,5·10-6 

mřížkový parametr a [nm] 0,357 
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Fyzikální veličina Značka [Jednotka] Hodnota 

Youngův modul pružnosti E [GPa] 168 

měrné teplo c [J/gK] 0,54 

bod tavení Tm [K] 1 635 

vazba – – kovalentní-kovová 

Metodou hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů byla studována difúze atomu 

boru v intermetalické sloučenině Ni3Al v teplotním intervalu od 500 do 1 070 °C [3.5]. 

Teplotní závislost difúzního koeficientu boru dokonale popisuje lineární Arrheniusův vztah 

(obr. 3.3) s aktivační entalpií 𝑄𝐵 = 227,6 kJ/mol a frekvenčním faktorem 𝐷0 = 1,53·10-4 m2/s. 

Difúze atomu boru je o tři až čtyři řády větší než autodifúze atomu niklu (𝑄𝑁𝑖 = 303,0 kJ/mol) 

v intermetalické sloučenině Ni3Al. Mechanismus difúze atomu boru v intermetalické 

sloučenině Ni3Al je intersticiální. Relativně vysoká hodnota aktivační entalpie 𝑄𝐵 v porovnání 

s aktivační entalpií 𝑄𝑁𝑖 je dána způsobem, kterým jsou intersticiálně rozpuštěné atomy boru 

situovány v mřížce typu L12. Přes 90 % atomů boru totiž zaujme oktaedrickou polohu 

tvořenou šesti atomy niklu (obr. 2.6). Nejpravděpodobnější cesta difúze atomu boru 

v intermetalické sloučenině Ni3Al probíhá přeskoky mezi sousedními oktaedrickými 

intersticiálními polohami. Zvýšená aktivační entalpie 𝑄𝐵 je způsobena potenciálem, který 

atomy boru musí překonat během přeskoku do energeticky nepříznivější oktaedrické 

intersticiální polohy tvořené čtyřmi atomy niklu a dvěma atomy hliníku. Difúze hliníku 

v intermetalické sloučenině Ni3Al není studována kvůli nedostatku vhodných izotopů tohoto 

prvku [3.6]. 

Obr. 3.3 Závislost objemové difúze atomů boru a niklu v monokrystalech 

intermetalické sloučeniny Ni3Al [3.5] 
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 Autoři článku [3.7] studovali za pomoci techniky oscilující kapky na 

elektromagneticky levitujících vzorcích povrchové napětí slitin Ni18Al82, Ni30Al70, Ni63Al37 a 

Ni87Al13 a intermetalických sloučenin NiAl3, Ni2Al3, NiAl a Ni3Al. Výsledky mohou být 

dobře popsány lineární teplotní závislostí, jejíž tvar popisuje rov. (3.1): 

𝛾(𝑇) = 𝛾𝐿 + 𝛾𝑇(𝑇 − 𝑇𝐿), (3.1) 

kde 𝑇 je teplota, 𝛾𝐿 je povrchové napětí při teplotě likvidu 𝑇𝐿 a 𝛾𝑇 je teplotní koeficient 

povrchového napětí. Parametry 𝛾𝐿, 𝛾𝑇 a 𝑇𝐿, důležité pro vykreslení rov. (3.1) do grafu, jsou 

pro studované slitiny uvedeny v tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Parametry rov. (3.1) pro experimentální povrchová napětí tavenin slitin na bázi Ni-

Al [3.7] 

Slitina TL L T Interval platnosti 

 [°C] [N/m] [N/mK] [°C] 

Ni18Al82 950 1,01 –5,1·10-4 1 000 – 1 250 

NiAl3 1 110 1,21 –8,3·10-4 1 050 – 1 450 

Ni30Al70 1 283 1,15 –8,8·10-4 1 300 – 1 400 

Ni2Al3 1 559 1,30 –6,3·10-4 1 400 – 1 700 

NiAl 1 638 1,44 –6,7·10-4 1 600 – 1 700 

Ni63Al37 1 540 1,55 –2,9·10-4 1 500 – 1 750 

Ni3Al 1 385 1,44 –2,5·10-4 1 350 – 1 550 

Ni87Al13 1 433 1,58 –5,1·10-4 1 350 – 1 600 

 

3.1 Rovinné poruchy Ni3Al 

Následující kapitoly objasňují deformační chování intermetalické sloučeniny Ni3Al za 

předpokladu zachování uspořádané struktury při vysokých teplotách. 

Burgersův vektor 𝑏 = 1

2
〈110〉 vytváří v materiálech se strukturou L12 parciální 

dislokace [3.3]. Dlouhé Burgersovy vektory definují tzv. superdislokace. Jejich rozpadem 

vznikají superparciální dislokace, které se často pohybují společně. První z nich vytváří podél 

rovinných poruch lokální uspořádání, zatímco poslední tato uspořádání upravují. 

 Plastické vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al jsou ovlivněny poruchami 

dislokačních jader. Jádro šroubové dislokace 1

2
〈111〉 se v intermetalické sloučenině Ni3Al 

nešíří v jediné rovině {110}, ale ve třech rovinách obsahujících zónu 〈111〉. Důležité 

skluzové roviny pro rozpad dislokací v Ni3Al jsou {111} a {110} [3.3]. 

Roviny {111} mohou obsahovat tři typy poruch (obr. 3.4) – antifázovou hranici (zkr. 

AFH), jednoduchou vrstevnou poruchu supermřížky (zkr. JVPS) a komplexní vrstevnou 

poruchu supermřížky (zkr. KVPS). Roviny {110} obsahují pouze antifázovou hranici. 
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Obr. 3.4 Tři typy poruch ve slitinách A3B se strukturou L12: AFH (a) vzniká po 

skluzu vrchní vrstvy o poruchový vektor 𝑏𝐴𝐹𝐻 = 1

2
(1̅01) (přerušované čáry ukazují 

na vznik nesprávných nejbližších atomových párů B-B); JVPS (b) vzniká po skluzu 

vrchní vrstvy o poruchový vektor 𝑏𝐽𝑉𝑃𝑆 = 1

3
(2̅11); KVPS (c) se vytvoří po skluzu 

vrchní vrstvy o poruchový vektor 𝑏𝐾𝑉𝑃𝑆 = 1

6
(11̅̅̅̅ 2) [3.3]. 

 V tab. 3.3 jsou vypsány hodnoty energií vrstevných poruch získané z experimentálních 

výpočtů simulujících vazebné páry Ni-Al v intermetalické sloučenině Ni3Al se strukturou L12. 

Různé výsledky mohou být vysvětleny použitím čtyř známých potenciálů vložených atomů 

(metoda EAM), nezbytných k výpočtu. Ani hodnoty potenciálů, ani princip metody EAM, 

nejsou pro účely této disertace podstatné. Proto jsou uvedeny v tab. 3.3 jen popisně. Bližší 

informace k této problematice se nachází v odkazech ke článku [3.8]. 

Tab. 3.3 Hodnoty energii vrstevných poruch dané známými potenciály pro intermetalickou 

sloučeninu Ni3Al se strukturou L12 [3.8] 

Energie vrstevné 

poruchy [mJ/m2] 

Moodyho 

potenciál 

1. Mishinův 

potenciál 

2. Mishinův 

potenciál 

Volterův 

potenciál 

AFH(111)
* 202 252 180 142 

AFH(010)
* 129 80 20 83 

JVPS 5 51 21 13 

KVPS 164 202 228 121 
111) je energie AFH v rovině (111) a 010) v rovině (010) 

 

3.2 Dislokační struktura 

 Rozklad dislokací v materiálech s krystalovou strukturou L12 závisí na typu rovinné 

poruchy [3.1, 3.3].  

Antifázové hranice v rovinách {111} o nízké energii se rozpadají podle rov. (3.2): 

[1̅01] →
1

6
[11̅̅̅̅ 2] +

1

6
[2̅11] +

1

6
[11̅̅̅̅ 2] +

1

6
[2̅11] (3.2) 

Tento rozklad je doprovázen vznikem antifázové hranice a párem komplexních vrstevných 

poruch v rovinách {111}. 

Při vysoké hodnotě energie antifázových hranic v rovinách {111} se dislokace 

rozkládají podle rov. (3.3): 

[1̅01] →
1

3
[2̅11] +

1

3
[11̅̅̅̅ 2] (3.3) 
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V tomto případě vzniká jednoduchá vrstevná porucha supermřížky v rovinách {111}. 

Dislokační jádra se mohou rozkládat také podle rov. (3.4): 

[1̅01] →
1

6
[11̅̅̅̅ 2] +

1

6
[2̅11] +

1

6
[1̅21̅] +

1

6
[12̅1] +

1

6
[11̅̅̅̅ 2] +

1

6
[2̅11] (3.4) 

V rovinách {111} se takto tvoří poruchy antifázové hranice, jednoduchá vrstevná porucha 

supermřížky a komplexní vrstevné poruchy supermřížky. 

 Transmisní elektronová mikroskopie [3.9] prokázala, že se dislokace v intermetalické 

sloučenině Ni3Al rozkládají také podle rov. (3.5): 

[1̅01] →
1

2
[1̅01] +

1

2
[1̅01] (3.5) 

Možné způsoby rozkladu dislokací v rovinách {111} zachycuje obr. 3.5. 

KVPS AFH JVPS

rov. (3.2) rov. (3.3)

rov. (3.4) rov. (3.5)

KVPS

KVPS KVPSJVPSAFH AFH AFH

 

Obr. 3.5 Rozklady dislokací v rovinách {111} důležité pro intermetalickou 

sloučeninu  Ni3Al [3.3] 

 Šroubová dislokace [1̅01] s dostatečně nízkou energií antifázových hranic v rovinách 

{111} se rozkládá na dvě dislokace 1

2
[1̅01] v rovinách {111}. Jádra těchto dvou dislokací se 

nacházejí v rovině (111) v konfiguraci podobné dvěma blízkým Shockleyho parciálním 

dislokacím (rov. (3.2)). Šroubové dislokace, které se rozpadají v rovinách {111} podle rov. 

(3.2) a (3.5) a které mají rovinná jádra, jsou vždy skluzové. Rov. (3.2) je nejdůležitější rovnicí 

rozkladu pro intermetalickou sloučeninu Ni3Al při nízkých teplotách. 

 Při poměrně vysoké energii antifázových hranic a relativně nízké energii jednoduché 

vrstevné poruchy supermřížky v rovinách {111} se šroubové dislokace rozpadají podle rov. 

(3.3). Jádra dislokací 1

3
[11̅̅̅̅ 2] a 1

3
[2̅11] jsou nerovinná. Tyto dislokace jsou vždy ukotvené a 

v případě intermetalické sloučeniny Ni3Al není tento skluz důležitý. 

 Rozklad šroubových dislokací [1̅01] v rovinách {010} (obr. 3.6) probíhá vždy podle 

rov. (3.6): 

[1̅01] →
1

2
[1̅01] +

1

2
[1̅01] (3.6) 
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Jádra superparciálních dislokací 1

2
[1̅01] leží vždy v rovině (111) nebo (11̅1), případně 

v obou současně, a jsou tudíž nerovinná. Také v tomto případě jsou dislokace vždy ukotvené. 

Rozklad dislokací v intermetalické sloučenině Ni3Al podle této rovnice je důležitý při 

teplotách nad 800 °C. 

 

Obr. 3.6 Schematický nákres rozpadu superdislokace 𝑎〈110〉 na rovině (111) na 

dvě superparciální dislokace 𝑎

2
〈110〉 s antifázovou hranicí a dvě superparciální 

dislokace 𝑎

3
〈110〉 s jednoduchou vrstevnou poruchou supermřížky [3.1]. 

 

3.3 Deformace Ni3Al 

 Intermetalická sloučenina Ni3Al projevuje tzv. anomální deformační chování. Toto 

chování se vyskytuje u většiny slitin s uspořádanou strukturou L12. Podstata anomálie spočívá 

v růstu deformačního napětí s teplotou do maxima, které se v případě Ni3Al pohybuje 

v intervalu od 600 do 800 °C [3.1], teprve potom napětí s rostoucí teplotou klesá (obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7 Závislost smluvní meze kluzu na teplotě pro tři binární slitiny o různém 

složení [3.10] 

Během nárůstu deformačního napětí s teplotou je aktivní skluzový systém 

{110} 〈101〉. Po dosažení maximálního napětí se aktivuje jiný skluzový systém, jmenovitě 

{100} 〈011〉. Vzorky orientované poblíž směrů 〈001〉 mají nad hodnotou maximálního napětí 

[010] 

[001] 

[100] 

𝑎

2
[1̅10] 𝑎

2
[1̅10] 

𝑎

3
[1̅21] 

𝑎

3
[2̅11] 

(111) 
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aktivní skluzový systém {110} 〈101〉 [3.3]. Během teplotního režimu anomálie se často 

pozorují dlouhé, rovné dislokace 〈101〉 v rovinách {111}. 

 Tvar grafické závislosti kritického skluzového napětí na teplotě pod maximem 

v skluzovém systému {110} 〈101〉 závisí na neskluzových složkách tenzoru napětí. Hodnota 

kritického skluzového napětí pro skluzový systém {110} 〈101〉 pod maximem má malou 

pozitivní závislost rychlosti deformace, avšak pro systém {001} 〈110〉 nad maximem 

projevuje silnou pozitivní závislost deformačního napětí [3.3]. 

 Platí-li pro energii antifázových hranic v rovinách {111}, značenou 𝛾(111), a 

v rovinách {010}, značenou 𝛾(010), nerovnice 𝛾(111) > √3𝛾(010) [3.11], mohou šroubové 

dislokace (111) [1̅01] rozložené podle rov. (3.2) a (3.5) dospět do nižších energetických 

stavů pomocí příčného skluzu z roviny (111) do roviny (010), jak zachycuje obr. 3.8. Proces 

příčného skluzu je tepelně aktivovaný. S rostoucí teplotou tedy narůstá počet segmentů po 

příčném skluzu. To se projevuje růstem kritické meze kluzu až do hodnoty maxima. V tomto 

bodě se aktivuje skluzový systém {001} 〈110〉, což vede ke snížení deformačního napětí. 

 

Obr. 3.8 Mechanismus ukotvení příčného skluzu [3.3] 
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4 KŘEHKÝ LOM POLYKRYSTALICKÉ Ni3Al 

 I když je skluzový systém {111} 〈110〉 intermetalické sloučeniny Ni3Al vhodný pro 

rozsáhlou plastickou deformaci, pouze monokrystalická Ni3Al je tažná. Polykrystalická Ni3Al 

je již při pokojové teplotě extrémně křehká a interkrystalicky se láme.  

 Tyto závěry potvrzuje studie [4.1], jejíž autoři vykonali řadu tlakových a tahových 

zkoušek na vzorcích monokrystalické slitiny Ni-22,4Al (at. %) a polykrystalické slitiny Ni-

24,9Al (at. %). Polykrystalické odlitky byly dodatečně homogenizovány a následně použity 

pro přípravu tahových vzorků. Při každé použité testovací teplotě vzorky nedosáhly 

výrazného tahového prodloužení a vždy se porušily interkrystalicky (obr. 4.1a). Výsledky 

tlakových zkoušek dopadly lépe, ale typ porušení zůstal interkrystalický (obr. 4.1a). 

Prodloužení monokrystalických vzorků dosahovalo téměř 100 % při tahových zkouškách za 

pokojové teploty. S rostoucí teplotou prodloužení monokrystalické Ni3Al výrazně klesalo až 

do minima reprezentovaného teplotou s maximální mezí kluzu (obr. 4.1b a 4.1c). Všechny 

monokrystalické vzorky se porušily transkrystalicky. 

 

Obr. 4.1 Výsledky studie [4.1]: a) křivky závislosti napětí na deformaci tlakových a 

tahových zkoušek homogenizované polykrystalické Ni3Al stechiometrického složení 

při pokojové teplotě; b) závislost deformačního napětí monokrystalické Ni3Al na 

teplotě; c) závislost celkového prodloužení monokrystalické Ni3Al na teplotě 

Dříve se předpokládalo, že za nízkou kohézní pevnost polykrystalické Ni3Al 

zodpovídá segregace fosforu, síry a kyslíku podél hranic zrn [4.1]. Augerova elektronová 

mikroskopie tuto hypotézu vyvrátila [4.2]. Dnes se křehkost hranic zrn uspořádané 

intermetalické sloučeniny Ni3Al přisuzuje závislosti křehkostí na energií uspořádání, rozdílu 

elektronegativit, rozdílu valencí a rozdílu velikosti atomů niklu a hliníku [4.3]. 

Studie [4.3] vysvětluje křehkost vazeb mezi zrny polykrystalické Ni3Al pomocí 

mikrokavit, které vznikají namáháním dvou přilehlých zrn v libovolném směru. Působením 

tepla mohou atomy běžně relaxovat, čímž dochází k uzavírání mikrokavit na hranicích zrn, 

avšak směrová vazba mezi niklem a hliníkem v intermetalické sloučenině Ni3Al je díky 

hybridizaci orbitalů p(Al)-d(Ni) natolik silná, že k uzavírání mikrokavit podél hranic zrn 
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nedochází ani po relaxaci. Kavity reagují jako mikrotrhliny a pod tlakem se otevírají a spojují, 

což vede k interkrystalickému porušení. 

 Kavitu v intermetalické sloučenině Ni3Al si lze představit jako tunel elipsovitého 

průřezu (obr. 4.2a). Délka kavity dosahuje řádově délky zrna (obr. 4.2b), zatímco průměr 

eliptického průřezu má velikost řádově v nanometrech. Vzdálenost mezi dvěma kavitami 

může být menší než mřížkový parametr 𝑎 = 0,3572 nm [4.4]. 

 

Obr. 4.2 Uspořádání kavit v polykrystalické Ni3Al: a) příčný řez hranicí spojující 

dvě zrna; b) rovina hranice zrna s hexagonálním průřezem a sadou kavit 

připomínající tunely ve svém vnitřním prostoru [4.3] 

 

4.1 Zkřehnutí hranic zrn za pokojové teploty 

 Charakter lomu polykrystalické Ni3Al se výrazně mění s prostředním, jemuž je 

namáhaný vzorek vystaven. Tahové zkoušky vykonané na vzorcích polykrystalických slitin 

na bázi Ni3Al ať už binárních [4.5] nebo legovaných [4.6, 4.7] prokázaly, že tažnost vzorků 

ve vakuu, případně v suchém kyslíku, dosahuje vždy vyšších hodnot, než tažnost vzorků 

stejných slitin testovaných na vzduchu. 

 Výrazný podíl na křehkosti hranic zrn polykrystalické Ni3Al má vlhkost obsažená ve 

vzduchu. Molekuly vodní páry reagují s reaktivním hliníkem podle rov. (4.1) za tvorby oxidu 

hlinitého a atomárního vodíku [4.3, 4.8, 4.9], který proniká podél hranic zrn do materiálu, kde 

iniciuje trhliny. 

2𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻+ + 6𝑒− (4.1) 

 V nelegované intermetalické sloučenině Ni3Al není nukleace trhlin nezbytná. 

Mikrokavity na hranicích zrn mohou jednat jako malé trhliny, na jejichž čelech může 

atomární vodík pod napětím difundovat a tím zvyšovat lokalizovanou plasticitu. Po 

generování trhlin na čelech mikrokavit dojde k lomu. Proto pouze malé množství atomárního 

vodíku může v nelegované Ni3Al obsahující mikrokavity vyvolat zkřehnutí [4.3]. 

zrno 

1 

zrno 

2 

a) b) 

kavita 

kavita 
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 Sycením matrice intermetalické sloučeniny Ni3Al vodíkem na katodě dochází ke 

změně struktury dislokačních jader. Dislokace intenzivně reagují s hranicemi zrn a ty se plní 

mikrotrhlinami. Vodíkem indukované zkřehnutí pak postupuje mechanismem lokalizované 

plasticity [4.3]. 

 Problematikou vodíku v intermetalické sloučenině Ni3Al se zabývá studie [4.10]. 

Výsledky jsou shrnuty v tab. 4.1. Nasycení slitiny Ni-25,36Al (at. %) vodíkem vedlo k jejímu 

zpevnění, jak prokazuje vyšší hodnota meze kluzu, ale slitina se stala křehkou, což dosvědčují 

nižší hodnoty meze pevnosti a prodloužení, a převažující typ interkrystalického porušení.  

Tab. 4.1 Mechanické vlastnosti binární slitiny Ni3Al získané tahovými zkouškami při pokojové 

teplotě v závislosti na vodíku přítomném ve slitině [4.10] 

Ni-25,36Al 

[at. %] 

Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

Prodloužení 

[%] 

bez vodíku 76  11 358  74 24  14 

sycená vodíkem 105  14 291  148 15  8 

 

4.2 Účinek boru 

 Legování nepatrným množstvím boru má pozitivní účinek na tažnost polykrystalické 

Ni3Al při pokojové teplotě [4.11]. Augerova elektronová mikroskopie prokázala segregaci 

boru podél hranic zrn [4.12] v intermetalické sloučenině Ni3Al. Bor k segregaci upřednostňuje 

defektní rozhraní. Tepelné zpracování intermetalické sloučeniny Ni3Al (např. žíhání) 

segregaci boru na těchto rozhraních omezuje. Toto chování je přímý následek silně 

uspořádané struktury intermetalické sloučeniny Ni3Al a je ovlivněno její stechiometrií. 

 Množství boru, které segreguje po hranicích zrn, závisí na obsahu hliníku v matrici 

intermetalické sloučeniny Ni3Al (obr. 4.3). Slitina s 26 at. % hliníku obsahuje podél hranic 

zrn pouze třetinové množství boru detekované ve slitině s 24 at. % hliníku [4.13]. Bor 

segreguje po hranicích zrn nepravidelně. Výška vrstvy je pouze několik atomárních vrstev. 

 

Obr. 4.3 Koncentrační profily oblastí hranic zrn: a) účinek legování borem na 

koncentraci hliníku; b) koncentrační profil slitiny 76Ni-24Al-0,24B (at. %) [4.14] 
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Účinek obsahu boru na tažnost polykrystalické Ni3Al není konstantní. Tažnost 

intermetalické sloučeniny roste s koncentrací boru, dosahuje maxima a následně pozvolna 

klesá (obr. 4.4). Autor článku [4.3] vypočetl, že nejvhodnější množství boru ve slitině Ni-

25Al je 1,06 at. % a ve slitině Ni-24Al 0,45 at. %. Experimentální výsledky článku [4.11] 

prokázaly, že nejlepší tažnosti dosahuje slitina Ni-24Al-0,24B (at. %). Nad touto koncentrací 

tažnost prudce klesá a transkrystalický lom přechází v interkrystalický (obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4 Závislost smluvní meze kluzu a tažnosti slitin Ni3Al s 0,11 a 1,08 at. % B na 

obsahu niklu. Maximální pevnost a tažnost je dosažena v okolí 76 at. % niklu [4.11] 

Při vysoké koncentraci boru se atomy boru shlukují a tvoří komplexy, které vyvolávají 

zkřehnutí vazebných párů Ni-Al v intermetalické sloučenině Ni3Al. Překročením limity 

rozpustnosti boru v Ni3Al (od 0,93 do 1,87 at. %) vzniká nejprve fáze Ni20Al3B6, následně 

eutektikum mezi touto fází a fází Ni3Al (obr. 4.5). V závislosti na historii přípravy a 

zpracování slitiny se složení eutektika liší. Autor článku [4.15] identifikoval pomocí vlnově 

disperzního spektroskopu na hranicích zrn odlitku slitiny Ni-24Al-1,12B (at. %) eutektikum o 

Obr. 4.5 a) Odhad maximální tloušťky neuspořádané vrstvy na hranici zrn (zkr. 

HZ), OA je zkratka oblasti analýzy; b) změna koncentrace boru podél hranice zrn 

slitiny Ni-25,2Al-1B (at. %) [4.16] 



30 
 

složení 84Ni-10Al-6B (at. %). Jiní vědci s pomocí iontové mikroskopie [4.16] identifikovali 

na hranicích zrn slitiny Ni-24Al-0,24B (at. %) eutektikum o složení 65Ni-22Al-13B (at. %) a 

u slitiny Ni-25,2Al-1B (at. %) eutektikum o složení Ni-33Al-18B (at. %). Šířka eutektika se 

pohybuje do 1,2 nm a jeho složení se často mění hranici od hranice (obr. 4.5). 

Spektroskopické měření energetické ztráty elektronů ve slitinách na bázi Ni3Al 

nelegovaných a legovaných borem [4.17] prokázalo podobnost vazebných párů mezi 

hranicemi zrn bohatými na bor a vnitřním objemem zrn. Hranice zrn bez boru, případně s jeho 

nízkou koncentrací, tvoří vazebné páry s méně zaplněnými d-orbitaly, které indukují menší 

počet vazebných párů Ni-Al, čímž oslabují vazbu. Úloha boru při zvýšení tažnosti spočívá ve 

zvýšení kohezní pevnosti hranic zrn a tím i jejich lomové odolnosti. 

 Kromě kohezního zpevnění způsobuje bor kompoziční neuspořádání na hranicích zrn 

vytvářením vazeb s atomy niklu [4.3]. Atom boru difunduje do centra mřížky intermetalické 

sloučeniny Ni3Al, kde vytváří silnou vazbu s atomy niklu situovanými ve středech stěn 

kubické mřížky. V intermetalické sloučenině Ni3Al o hypostechiometrickém složení tvoří bor 

silnou vazbu také s atomy niklu v rozích kubické mřížky. Tyto vazby jsou kovalentní. Vazba 

Ni-B redukuje pevnost směrové vazby Ni-Al. Oslabení směrové vazby ale nemusí způsobit 

kompoziční neuspořádání. Silná vazba Ni-B může zvýšit uspořádání v borem legované 

intermetalické sloučenině Ni3Al. Výsledkem oslabení směrové vazby Ni-Al je, že se oba 

atomy mřížkou snadněji přemisťují, takže skluz dislokací probíhá s menším odporem mřížky. 

Kvůli oslabení směrové vazby Ni-Al způsobenému borem přítomným v matrici 

intermetalické sloučeniny Ni3Al mohou atomy niklu a hliníku relaxovat snadněji, což vede ke 

snížení počtu mikrokavit na hranicích zrn. Protilehlé povrchy kavit se vzájemně přibližují 

vzhledem k vazbě, která je pojí, čímž účinek kohezní síly na hranicích zrn roste. K tomuto 

jevu dochází v případě koncentrací boru natolik nízkých, aby bor segregující po hranicích zrn 

zaplnil mikrokavity. Relaxace atomů je plynulý proces začínající uvnitř zrn a šířící se k jejich 

hranicím. Větší pohyby atomů se očekávají na hranici zrn. Proces podporuje tepelné 

zpracování materiálu. Kalená struktura je naopak křehčí [4.3]. 

Bor také potlačuje vlhkostí indukované zkřehnutí [4.3] redukcí difúze atomárního 

vodíku podél hranic zrn, případně snížením segregace atomů vodíku na hranicích zrn. 

Bor v matrici intermetalické sloučeniny Ni3Al uzavírá mikrokavity. Proto, aby vodík 

vyvolal zkřehnutí, se mikrotrhliny musí indukovat účinkem samotného vodíku. Množství 

vodíku vzniklé podle rov. (4.1) je ale dostatečně malé, aby v borem legované intermetalické 

sloučenině Ni3Al neiniciovalo mikrotrhliny. Tento závěr byl potvrzen na příkladu 

intermetalické sloučeniny Ni3Al legované borem a katodicky sycené vodíkem [4.3]. 
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 Z uvedeného přehledu je zřejmé, že mechanismus pozitivního účinku boru na tažnost 

polykrystalické Ni3Al není ještě zcela pochopem. Dnes se připouští, že intersticiální atomy 

boru v matrici intermetalické sloučeniny Ni3Al oslabují směrovou vazbu mezi atomy niklu a 

hliníku. Atomy jsou poté schopny uzavírat mikrokavity po hranicích zrn [4.3]. Množství 

vazeb Ni-Ni a Al-Al roste do limitní hodnoty rozpustnosti boru v intermetalické sloučenině 

 Ni3Al a potom prudce klesá. Překročením limity rozpustnosti boru v mono- i polykrystalické 

Ni3Al dochází ke vzniku nízkotavitelného eutektika, s nímž se pojí zvýšená tvorba defektů po 

hranicích zrn, jež vedou ke snížení tažnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al. Nejčastějšími 

defekty intermetalické sloučeniny Ni3Al jsou vakance a dislokace [4.18]. 

 Studie [4.18] potvrzuje výše shrnutá tvrzení. Závěry studie zaznamenává obr. 4.6. 

S rostoucím obsahem boru v mono- i polykrystalické slitině Ni-24Al (at. %) roste mez kluzu 

při pokojové teplotě i při teplotě 800 °C. Po překročení limitního množství boru 1,37 at. % 

rozpustitelného v matrici intermetalické sloučeniny Ni3Al klesá hodnota meze kluzu 

polykrystalické Ni3Al výrazněji než v případě monokrystalické Ni3Al. Příčinou je vznikající 

nízkotavitelné eutektikum boridů niklu a hliníku, které podporuje vznik a šíření trhlin. 

 

Obr. 4.6 Účinek obsahu boru na mez kluzu při teplotách 20 a 800 °C a dobu do 

lomu při teplotě 850 °C a napětí 100 MPa [4.18] 

 Malý přídavek boru ovlivňuje tažnost i monokrystalické Ni3Al [4.19]. Již při pokojové 

teplotě lze pozorovat pozitivní účinek pro krystaly orientované ve směru [001] (obr. 4.7). 

Maximální tažnosti dosahuje intermetalická sloučenina Ni3Al s 0,2 at. % boru při pokojové 

teplotě. Zvýšení tažnosti doprovází nárůst množství smykového lomu v rovinách {111}. 

Zvýšení tažnosti monokrystalické Ni3Al legované borem je výsledkem zvýšení koheze mezi 

kovovou matricí a nekovovými vměstky, na kterých nukleují vakance. Vměstky jsou 

distribuovány v objemu intermetalické sloučeniny Ni3Al. Pokles tažnosti slitin na bázi Ni3Al 
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legovaných borem při vysokých teplotách je výsledkem kombinace vlivu prostředí a zvýšené 

hladiny deformačního napětí, které společně usnadňují tvorbu a šíření povrchových trhlin. 

 

Obr. 4.7 Tahové křivky závislosti skluzového napětí na skluzové deformaci pro 

vzorky orientované v blízkosti směru [001]: a) při pokojové teplotě; b) při teplotě 

523 °C (800 K) [4.19]. 

V několika případech vyvolalo legování polykrystalické Ni3Al borem redukci 

pevnostních charakteristik [4.20, 4.21]. Zpevnění struktury a její změknutí jsou dva 

konkurenční procesy, jejichž rovnováha závisí na souhře parametrů, jako jsou teplota, složení 

slitiny, krystalografická orientace, velikost zrn atd. Difúzí defektů mřížky dochází ke 

shlukování atomů boru, které v případě binárních slitin Ni-25Al a Ni-26Al posouvají 

rovnováhu ve prospěch zpevnění, ale v případě slitiny Ni-24Al ve prospěch změknutí. Série 

měření mikrotvrdosti [4.20] prokázala maximální změknutí pro slitinu Ni-25Al-0,23B (at. %), 

jak potvrzuje obr. 4.8. 

 

Obr. 4.8 a) Závislost mikrotvrdosti podél hranic zrn a ve vnitřních prostorách zrn 

slitiny Ni-25,2Al (at. %) na koncentraci boru; b) a c) účinek koncentrace hliníku na 

mikrotvrdost intermetalické sloučeniny Ni3Al: I) slitina legovaná 0,23 at. % boru; II) 

slitina nelegovaná borem [4.20] 

 Změknutí zrn vyvolané borem v intermetalické sloučenině Ni3Al je silně závislé na 

velikosti zrn [4.22]. Malá zrna účinek změknutí zvyšují, jak dokazuje menší hodnota 𝐾𝑦 

v Hall-Petchově vztahu, který popisuje rov. (4.2): 

𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝐾𝑦𝑑−
1
2, (4.2) 
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kde 𝜎𝑦 je mez kluzu, 𝜎0 je napětí závislé na pohyblivosti dislokací v krystalové mřížce, 𝐾𝑦 je 

konstanta jako míra napětí nutného k vzájemné koordinaci tvarové změny jednotlivých zrn a 

𝑑 je velikost zrna. Konstanta 𝐾𝑦 je mírou odporu hranic zrn k přechodu skluzu z jednoho zrna 

do druhého. Pokles konstanty 𝐾𝑦 indikuje, že odpor ke skluzu napříč hranicí zrn musí být 

snížen segregací boru na hranicích zrn (obr. 4.9). 

 

Obr. 4.9 Hall-Petchův vztah pro slitinu Ni-24,04Al-0,38Hf-0,16B (at. %) 

připravenou práškovou metalurgií [4.22] 

 Borem generované zpevnění hranic zrn v intermetalické sloučenině Ni3Al a interakce 

dislokací z různých skluzových rovin během mnohonásobného skluzu se mohou redukovat. 

Pokles zpevnění hranic zrn roste se stupněm segregace boru podél hranic zrn. Za výsledek 

zodpovídá redukce množství mikrokavit na hranicích zrn způsobených segregací boru. Tato 

redukce zlepšuje účinnost přenosu koncentrace smykového napětí na čele dislokačního 

nakupení napříč hranicemi zrn a rychleji aktivuje dislokační zdroje v přilehlém zrnu [4.21].  

 

4.3 Zkřehnutí za zvýšené teploty 

 Spolupůsobením dynamického účinku vysoce lokalizované koncentrace napětí, 

zvýšené teploty a plynného kyslíku dochází ke křehnutí intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

Zkřehnutí nemusí být nutně spojeno s tvorbou oxidů na povrchu vzorku nebo oxidací podél 

hranic zrn, jsou-li vzorky vystaveny oxidačnímu prostředí. 

 Model dynamického zkřehnutí intermetalické sloučeniny Ni3Al v oxidačním prostředí 

za zvýšených teplot [4.23], který uvažuje pronikání kyslíku podél hranic zrn vyvolané 

napětím (obr. 4.10), lze popsat následovně: 

a) výskyt povrchových trhlin při počátečním stádiu deformace, 

b) chemisorpce plynného kyslíku k čelům trhlin, kde se nachází lokalizované napěťové 

pole, 
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c) pronikání atomárního kyslíku k napěťovému poli přímo z čela, 

d) vývoj vnitřního povrchu trhliny přednostně podél hranic zrn zanechávající některé 

sekundární trhliny. 

Kroky b) a d) na obr. 4.10 postupují plynule a opakovaně během deformace a vedou 

k předčasnému lomu a tím i ztrátě tažnosti při zvýšených teplotách. 

 

Obr. 4.10 Ilustrace lomového mechanismu dynamického zkřehnutí při zvýšené 

teplotě [4.23] 

 Tento typ zkřehnutí lze ovlivnit faktory, jako jsou teplota a obsah kyslíku. Tažnost 

slitiny roste s mírou vakua. Závěry potvrzuje studie [4.24], jejichž výsledky jsou znázorněny 

na obr. 4.11. Při tahových zkouškách prováděných na vzduchu prochází tažnost lokálním 

minimem v blízkosti pokojové teploty. Existují dva faktory, které mohou přispívat k navýšení 

tažnosti pod pokojovou teplotou – pomalejší kinetiky a nižší volné energie individuálních 

kroků zahrnutých v procesu zkřehnutí a nižší rovnovážný parciální tlak vodní páry (speciálně 

pod teplotou bodu mrazu). Nad pokojovou teplotou tažnost narůstá pravděpodobně kvůli 

vypařování vodní páry z povrchu vzorku. Další faktor může představovat přednostní reakce 

hliníku s kyslíkem ve vzduchu (spíše než s vodní párou) při rostoucí teplotě, čímž vzniká 

ochranná vrstva oxidů bez současného generování vodíku. 

 

Obr. 4.11 Závislost prodloužení polykrystalické slitiny Ni-23,4Al (at. %) na teplotě, 

měřená na vzduchu, ve vakuu (1·10-6 Torr = 1,33·10-4 Pa) a v kyslíku (500 Torr = 

66 661 Pa) [4.24] 

 Během tahových zkoušek při pokojové teplotě dosáhla slitina Ni-23,4Al (at. %) 

největšího prodloužení do lomu v prostředí suchého kyslíku a nejmenšího v prostředí vzduchu 

(obr. 4.11). Pozitivní účinek testování v kyslíku nespočívá pouze v nízkém obsahu vlhkosti, 
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protože tahové zkoušky vykonané ve vakuu s podobným obsahem vlhkosti vedly k nižší 

hodnotě prodloužení do lomu. Při zvýšené teplotě přibližně 500 °C se uplatňuje jiný 

mechanismus zkřehnutí, což dokazuje druhé minimum v obr. 4.11. Průběh zkoušek 

vykonaných v atmosféře kyslíku a na vzduchu vede k zisku stejně nízkých hodnot 

prodloužení do lomu. To dokazuje, že zkřehnutí za zvýšených teplot vyvolává kyslík, nikoli 

vodní pára, jako je tomu při pokojové teplotě. 

 Borem legovaná slitina Ni-24Al-0,12B (at. %) vykazuje při tahových zkouškách za 

zvýšených teplot rovněž nízkou tažnost [4.24, 4.18] (obr. 4.6). Bor tedy potlačuje vlhkostí 

způsobenou tažnost při pokojové teplotě (tab. 4.2), ale je neúčinný při zkřehnutí vyvolaném 

kyslíkem během zkoušek za zvýšených teplot. 

Tab. 4.2 Porovnání účinků testovacích prostředí na tahové vlastnosti intermetalické 

sloučeniny Ni3Al nelegované a legované borem měřené při pokojové teplotě [4.24] 

Slitina Testovací 

prostředí 

Prodloužení do 

lomu 

Mez kluzu Mez pevnosti 

[at. %]  [%] [MPa] [MPa] 

Ni-23,4Al 

vzduch 3,1 308 392 

kyslík 15,8 336 681 

vysoké vakuum 23,4 – – 

Ni-24Al-0,12B 

vzduch 36,8 288 1 199 

kyslík 39,3 280 1 241 

vysoké vakuum 42,8 289 1 315 
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5 CREEP Ni3Al 

 Většina creepových křivek mono- i polykrystalické Ni3Al vykazuje normální tvar, 

který sestává z konvenčních tří stádií. Občas dochází k sigmoidálnímu creepu, během kterého 

rychlost creepu nejprve klesá rychle k minimu a pak plynule narůstá s deformací. 

K ustálenému creepu může dojít (i když to není podmínkou) po sigmoidálním creepu před 

dosažením terciálního creepu. Toto creepové chování bývá označováno jako „inverzní“ creep. 

Primární creep je často omezen na velmi malé deformace. 

 Na obr. 5.1 je znázorněno schéma tři teplotních režimů meze pevnosti obecného 

materiálu A3B se strukturou L12. Vysokoteplotní creep (oblast III v obr. 5.1) odkazuje ke 

creepové deformaci při teplotách vyšších než 𝑇𝑝 – teplotě, při které se objevuje maximální 

mez kluzu. I když teplota 𝑇𝑝 závisí na složení slitiny a krystalografické orientaci, bývá často 

pozorována v intervalu teplot od 0,5 do 0,6𝑇𝑚, kde 𝑇𝑚 je teplota tavení matriálu A3B. Creep 

za středních teplot (oblast II v obr. 5.1) obvykle odkazuje ke creepové deformaci při teplotách 

nižších, ale blízkých, teplotě 𝑇𝑝. Ustálený stav creepu je obvykle pozorován během 

vysokoteplotního creepu. Vztah mezi rychlostí deformace a napětím ve vysokoteplotním 

režimu je obvykle určen mocninným zákonem s napěťovým exponentem 𝑛 rovným přibližně 

3 (viz kap. 5.2). Mechanismus kontrolující creepovou rychlost je viskózní skluz dislokací. 

V závislosti na teplotě či napětí se může při středních teplotách (od 0,3 do 0,6𝑇𝑚) objevit 

sigmoidální creep [5.1]. 

 

Obr. 5.1 Schéma tří teplotních režimů meze pevnosti pro intermetalické sloučeniny 

A3B s typem mřížky L12 [5.2] 
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5.1 Sigmoidální (inverzní) creep 

 Sigmoidální creep byl pozorován v mono- i polykrystalických slitinách na bázi Ni3Al. 

Počátek této fáze creepu se jeví jako nárůst creepové rychlosti, ke které dochází po primárním 

creepu, a uskutečňuje se již při malých deformacích. Nárůst se může roztáhnout přes velký 

interval deformace a plynule přejít v terciální creep, aniž by prošel ustáleným stavem, 

případně se objevuje pro velmi malé deformace před ustáleným stavem. 

 Podmínky, při kterých se sigmoidální creep objevuje, jsou velmi specifické. Jeho 

výskyt závisí na teplotě i napětí. Dnes se všeobecně přijímá, že sigmoidální creep je častější a 

výraznější při středních teplotách, respektive při teplotách těsně pod teplotou 𝑇𝑝, a napětích 

blízkých mezi kluzu. 

 Napěťově deformační anomálie intermetalické sloučeniny Ni3Al je vysvětlena 

oktaedrickým skluzem superdislokací 〈110〉 (obr. 5.2), které jsou zpomaleny příčným 

skluzem na kubické rovině při teplotách pod teplotou 𝑇𝑝. 

AFH

KVPS

AFH

superparciální
dislokace 
a/2<110>Shockleyho

parciální
dislokace

a/6<112>

úplná 
dislokace 
a<110>

 

Obr. 5.2 Oktaedrická rovina {111} krystalové struktury L12. Malé kruhy symbolizují 

atomy nad touto rovinou. Úplná dislokace s Burgersovým vektorem 𝑏 = 𝑎〈110〉 se 

může rozpadat do superparciálních dislokací s Burgersovým vektorem 𝑏 =  𝑎

2
〈110〉. 

Ty modifikují sousední mřížkové polohy tvorbou antifázových hranic (zkr. AFH). 

Superparciální dislokace se mohou dále rozpadat do Shockleyho parciálních 

dislokací s Burgerovým vektorem 𝑏 =  𝑎

6
〈112〉, které jsou spojeny komplexní 

vrstevnou poruchou (zkr. KVPS) obsahující AFH i obyčejné vrstevné poruchy [5.1] 

Sigmoidální creep intermetalické sloučeniny Ni3Al lze vysvětlit pomocí dislokačního 

mechanismu, který předpokládá vyčerpání oktaedrického skluzu tvorbou Kear-Wilsdorfových 

bariér (zkr. KW bariéra) během primárního creepu. Rychlost deformace se postupně redukuje, 

dokud se příčné segmenty dislokací po skluzu nestanou teplotně aktivní, neuvolní se a 

nesklouznou na kubické příčné skluzové rovině. KW bariéry fungují jako Frank-Readovy 
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typy dislokačních zdrojů pro skluz na kubických rovinách {001}. Vznik a pozdější skluz 

dislokací na kubických rovinách vede k nárůstu hustoty pohybujících se dislokací a tím 

ke zvýšení rychlosti deformace [5.1].  

 Alternativní dislokační model sigmoidálního creepu předpokládá interakci dvou 

vysoce zatížených oktaedrických skluzových systémů, které sdílí běžnou kubickou příčnou 

skluzovou rovinu. Tato interakce vede ke vzájemnému uvolnění superdislokací 〈001〉, které 

jsou schopné skluzu na kubické rovině, což se projeví jako sigmoidální creep [5.1]. 

 Kubický příčný skluz je nutnou, nikoli však dostačující, podmínkou sigmoidálního 

creepu. Průběh inverzního creepu za některých podmínek doprovází pokles rychlosti 

deformace, vyvolaný vyčerpáním dislokací v oktaedrických skluzových systémech. 

 Někdy doprovází průběh creepových zkoušek polykrystalické Ni3Al anomální teplotní 

závislost meze pevnosti při creepu, kterou lze vysvětlit pomocí nárůstu průměrné délky 

šroubových segmentů na kubických příčných skluzových rovinách s klesající teplotou [5.1]. 

 Závislost sigmoidálního creepu na teplotě a napětí nebyla doposud zcela vysvětlena, 

stejně jako jeho vztah k předčasné deformaci slitiny či její historii výroby. 

 

5.2 Ustálený creep 

 Ve slitinách na bázi Ni3Al může ustálené stádium creepu začít velmi brzy a protáhnout 

se přes značný interval deformace (až do 20 %) jak při středních, tak při vyšších teplotách. 

Občas je při středních teplotách toto stádium opožděno, nebo se vůbec neobjeví, jestliže se 

vyskytne sigmoidální creep. Pro výpočet napěťového exponentu 𝑛 a aktivační energie creepu 

𝑄 se používá minimální rychlost creepu stanovená právě z tohoto stádia pomocí mocninného 

zákonu, který popisuje rov. (5.1): 

𝜀̇ = 𝐴
𝐸𝑏

𝑘𝑇
(

𝜎

𝐸
)

𝑛

𝐷0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄

𝑅𝑇
), (5.1) 

kde E je Youngův modul pružnosti, b je Burgersův vektor, k je Boltzmannova konstanta, n je 

napěťový exponent, D0 je frekvenční faktor (difúzní koeficient), Q je aktivační energie pro 

creep, R je molární plynová konstanta, T je absolutní teplota a A je bezrozměrná konstanta. 

 Hodnota napěťového exponentu bývá obvykle z intervalu od 3,2 do 4,4 pro mono- i 

polykrystalické slitiny na bázi Ni3Al. Vzácně byly naměřeny i hodnoty mimo tento interval. 

Hodnoty aktivační energie se nejčastěji pohybují v intervalu od 320 do 380 kJ/mol. Není 

možné normalizovat všechna creepová data různých slitin na bázi Ni3Al do jednoho grafu 

kvůli nejasnému difúznímu koeficientu, modulu pružnosti při různých teplotách a velkému 

rozsahu sledovaného složení slitin [5.1]. 
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 Mechanismus kontrolující rychlost creepu slitin na bázi Ni3Al je stále nejasný. Bývá 

navržen na základě hodnot napěťového exponentu. Je-li jeho hodnota přibližně 3, je tímto 

mechanismem dislokační skluz, při hodnotách 4 až 5 dislokační šplh a je-li roven 1, řídí se 

rychlost creepu Cobleovým nebo Nabarro-Herringovým creepem [5.1].  

 Zkoumání mikrostruktury monokrystalů intermetalické sloučeniny Ni3Al s orientací 

[001], [011] a [111], které byly podrobeny creepové zkoušce při teplotě 850 °C a napětí 350 

MPa, prokázalo homogenní distribuci dislokací pro všechny orientace a stádia creepu. 

Nejčastější skluzové systémy operující během creepu slitin na bázi Ni3Al jsou 〈110〉 {111} 

(oktaedrický skluz) a 〈110〉 {100} (kubický skluz), ačkoli byl pozorován dislokační skluz 

v systémech 〈100〉 {100} a 〈110〉 {110}. To vede k závěru konání mnohonásobného skluzu a 

interakce dislokací [5.1]. 

  

5.3 Vliv některých mikrostrukturních parametrů na creepové chování 

 Creepové vlastnosti závisí na krystalografické orientaci zrn polykrystalické Ni3Al. 

Tuto závislost silně ovlivňuje teplota, při níž creepové zkoušky probíhají. Při vyšších 

teplotách je nejslabší orientací [001], vykazující nejvyšší creepovou rychlost, naopak 

nejsilnější orientací je [111], dosahující 1

5
 až 1

2
 hodnoty creepové rychlosti orientace [001]. 

Orientace [011] a [123] mají střední mez pevnosti při creepu a creepovou rychlost 

odpovídající 1

3
 až 1

2
 creepové rychlosti orientace [001]. Při středních teplotách je orientace 

[111] měkčí než orientace [001] a má střední mez pevnosti při creepu. Orientační závislost 

meze pevnosti během creepu při středních teplotách opačná než při vysokých teplotách. 

Krystalografická orientace nemá vliv ani na napěťový exponent, ani na aktivační energii [5.1]. 

 Studie vlivu velikosti zrn na creepové chování slitin na bázi Ni3Al prokázalo, že slitiny 

s malými zrny (< 50 m) mají napěťový exponent přibližně roven 3, zatímco slitiny s většími 

zrny (120 m) daleko vyšší. Zvětšení napěťového exponentu se připisuje distribuci 

experimentálních dat odpovídající nižší rychlosti deformace. Proto se předpokládá, že je 

napěťový exponent o hodnotě přibližně 3 charakteristický pro vyšší napěťový režim, který 

odpovídá viskóznímu skluzu přes sledovanou velikost zrn. Smyk rychlosti deformace ve 

vzorcích s většími zrny (> 50 m) je úměrný velikosti zrna vyjádřené parametrem 𝑔−1,9 při 

nízkých napětích (< 10 MPa). To vše, společně s objevem napěťového exponentu rovného 1, 

vede k závěru, že se creep řídí Nabarro-Herringovým principem. Pro menší velikost zrn (< 12 

m) je naopak dominantní Cobleův creep [5.1]. 
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 Creepové chování ovlivňuje i stechiometrie a to tak, že v mono- i polykrystalických 

slitinách na bázi Ni3Al creepová odolnost narůstá s měnící se koncentrací niklu od 

stechiometrického složení. Na obsahu niklu a doprovodných legujících prvků závisí rovněž 

hodnoty aktivační energie. Charakteristická různorodost creepové odolnosti slitin na bázi 

Ni3Al se vysvětluje silnou závislostí aktivační energie na složení slitiny. Hodnoty napěťového 

exponentu vycházející v rozmezí intervalu od 3 do 4 nejeví téměř žádnou závislost na 

stechiometrické koncentraci a legujících prvcích [5.1]. 

 Prospěšný vliv na hodnotu meze pevnosti při creepu slitin na bázi Ni3Al mají Hf, Cr, 

Zr a Ta. V několika případech bylo zlepšení meze pevnosti při creepu doprovázeno 

nežádoucím nárůstem hustoty. Zpevnění tuhým roztokem se prozatím ukázalo nedostatečně 

efektivní, protože creepová odolnost těchto slitin je stále nižší než creepová odolnost 

niklových superslitin. Proto se výzkumníci zaměřují na vývoj vícesložkových slitin na bázi 

Ni3Al, které by byly precipitačně nebo disperzně zpevněny [5.1]. 

 

5.4 Creep nelegované Ni3Al 

 Problematikou inverzního creepu slitiny Ni3Al o stechiometrickém složení se zabývají 

práce [5.3, 5.4]. Příprava slitiny v obou případech byla stejná – odlitky, připravené vakuovým 

indukčním litím, byly homogenizovány při teplotě 1 050 °C po dobu tří dnů ve vakuu (1·10-6 

Pa) a ochlazeny v peci. Následně byly obrobeny do kvádrů o rozměrech 4,5  4,5  9,0 mm, 

které byly vhodné k provedení jednoosé tlakové creepové zkoušky. Výsledky shrnují grafy 

zachycené na obr. 5.3a a 5.3b. 

 

Obr. 5.3 a) Creepové křivky pro polykrystalickou Ni3Al při teplotě 580 °C a zatížení 

250 a 400 MPa; b) creepové křivky pro polykrystalickou Ni3Al při teplotách 380 a 

580 °C a shodném zatížení 250 MPa [5.3, 5.4] 

 Creepové zkoušky byly provedeny při dvou teplotách – 580 °C (0,51𝑇𝑚) a 380 °C 

(0,39𝑇𝑚). Obr. 5.3a zachycuje závislost deformace na čase pro creepové zkoušky vykonané 

při teplotě 580 °C a hodnotách zatížení 250 a 400 MPa. Při zatížení 400 MPa, což je napětí 

pod makroskopickou hodnotou meze kluzu pro tuto teplotu, křivka prezentuje normální 
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primární oblast klesající rychlosti creepu, následovanou oblastí inverzního creepu. Redukcí 

zatížení na 250 MPa došlo ke změně. Creep začal s poměrně vysokou rychlostí, která později 

klesla společně s creepovou deformací. Při tomto zatížení nebyl pozorován inverzní creep. 

 Teplotní závislost meze pevnosti při creepu je zachycena na obr. 5.3b. Pod hodnotou 

zatížení 250 MPa mají při teplotách 380 a 580 °C obě křivky podobný tvar. Obě začínají 

s relativně vysokou hodnotou rychlosti creepu, která se později snižuje, jak deformace roste. 

Ani v jednom z případů nebyl pozorován inverzní creep. Rychlost creepu je v prvním stádiu 

větší než při vyšší teplotě kvůli anomální zavilosti meze pevnosti při creepu na teplotě. 

 Principy inverzního creepu jsou ve studiích [5.3, 5.4] vysvětleny na základě popsaném 

v kapitolách 5.1 a 5.2. 

 

5.5 Creep legované Ni3Al 

K zlepšení životnosti slitin na bázi Ni3Al dochází po jejich nalegování chromem a 

zirkoniem. V případě studie [5.5] vykazovala monofázová struktura tvořená fází ’ (fáze 

Ni3Al) lepší creepové vlastnosti než dvojfázová struktura tvořená fázemi ’ +  (fáze Ni3Al a 

NiAl). Bohužel pro tahové zkoušky bylo dosaženo opačného účinku. Nejistoty ohledně 

počáteční velikosti zrna komplikují vysvětlení tohoto chování. Důležitou roli v otázce creepu 

hraje i stechiometrie, jak dokazuje obr. 5.4, zobrazující životnost slitin s 4, 6 nebo 8 at. % 

chromu na vzrůstajícím obsahu hliníku a zirkonia [5.5]. 

 

Obr. 5.4 Vliv obsahu hliníku a zirkonia na životnost slitin na bázi Ni3Al-Cr [5.5] 

 Studie [5.6] se zabývala vlivem podmínek tepelného zpracování na creepové vlastnosti 

slitiny Ni-24Al-0,5B (at. %), připravené metodou izostatického lisování za tepla při 

podmínkách 1 250 °C/2 000 bar1/4 h. Tab. 5.1 vypisuje podmínky, při nichž byla slitina dále 

zpracována. Po tepelném zpracování byly vzorky ochlazeny na vzduchu. 

                                                           
1  p = 1·105 Pa = 1 bar = 750 Torr (nebo p = 1,01325·105 Pa = 760 Torr) 
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Tab. 5.1 Podmínky tepelného zpracování slitiny Ni-24Al-0,5B a její velikosti zrn [5.6] 

Tepelné zpracování Parametry zpracování Velikost zrna 

  [m] 

bez tepelného zpracování (zkr. BTZ) – 20,27 

tepelné zpracování č. 1 (zkr. TZ1) 1 000 °C/24 h 21,05 

tepelné zpracování č. 2 (zkr. TZ2) 1 120 °C/4 h 101,50 

tepelné zpracování č. 3 (zkr. TZ3) 1 250 °C/90 min 106,00 

Výsledná data s creepovými vlastnostmi testované slitiny shrnuje tab. 5.2. Creepové 

vlastnosti slitiny se odvíjely v závislosti na velikosti zrna získané různým tepelným 

zpracováním. Optimální creepové vlastnosti vykazuje tepelné zpracování TZ2. 

Tab. 5.2 Creepové vlastnosti slitiny Ni-24Al-0,5B pro různé tepelné zpracování [5.6] 

Tepelné 

zpracování 

Teplota Napětí Min. 

rychlost 

deformace 

Čas do 

lomu 

Prodloužení Larsonův-

Millerův 

parametr 

 [°C] [MPa] [1/h] [h] [%] ·10-3 

BTZ 

800 90 9,46·10-3 0,767 1,00 21,34 

800 70 3,00·10-3 3,700 2,37 22,07 

800 50 1,50·10-3 17,330 5,61 22,60 

800 40 1,00·10-3 49,030 7,94 23,27 

800 20 1,20·10-4 1 150,000 12,50 24,74 

TZ1 

1 000 °C 

24 h 

800 90 9,00·10-3 1,217 2,26 21,55 

800 80 5,80·10-3 2,333 2,86 21,85 

800 60 2,90·10-3 7,100 4,83 22,37 

800 50 1,60·10-3 15,570 5,55 22,74 

800 40 8,60·10-4 21,933 7,60 22,90 

800 20 6,40·10-5 981,833 19,86 24,70 

TZ2 

1 120 °C 

4 h 

800 70 2,70·10-4 14,533 0,80 22,70 

800 60 7,00·10-5 41,067 2,37 23,77 

800 50 4,00·10-5 295,040 2,90 24,10 

800 45 2,00·10-5 402,390 3,43 24,25 

850 60 6,00·10-4 10,583 1,30 23,60 

850 50 3,60·10-4 48,750 2,38 24,35 

850 40 1,00·10-4 102,867 3,95 24,72 

850 30 6,00·10-5 224,833 4,62 25,10 

900 55 1,00·10-3 6,100 1,59 24,40 

900 50 9,00·10-4 11,467 2,44 24,70 

900 40 5,50·10-4 19,467 3,57 24,97 

900 30 1,50·10-4 43,317 3,90 25,38 

TZ3 

1 250 °C 

90 min 

800 60 1,40·10-4 92,250 2,96 23,57 

 Lin se ve článku [5.7] zabýval deformačním a lomovým chováním slitiny Ni-21,72Al-

0,34Zr-0,10B (at. %). Slitina byla připravena procesy vakuového indukčního lití a směrové 

krystalizace. Parametry obou procedur autor neuvedl. Vzorky po směrové krystalizaci byly 
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homogenizovány při teplotě 1 373 K po dobu 48 h, ochlazení vzorků proběhlo v peci. Takto 

tepelně zpracované vzorky byly obrobeny do válců o průměru 5 mm a délce 20 mm. Následně 

byla provedena tlaková creepová zkouška, jejíž výsledky shrnují obr. 5.5a až 5.6b. 

 

Obr. 5.5 a) Závislost meze kluzu na teplotě pro směrově krystalizovanou slitinu na 

bázi Ni3Al; b) závislost deformační rychlosti na mezi kluzu pro směrově 

krystalizovanou slitinu na bázi Ni3Al; c) závislost rychlosti deformace na mezi kluzu 

pro směrově krystalizovanou slitinu na bázi Ni3Al [5.7] 

 

Obr. 5.6 a) Závislost rychlosti deformace na deformačním napětí ( = 3,8 %) pro 

směrově krystalizovanou slitinu na bázi Ni3Al. Mezi teplotními režimy 1 073 až 

1 173 K a 1 273 až 1 373 K existují dvě mocninné zákonitosti; b) závislost rychlosti 

deformace na deformačním napětí ( = 3,8 %) pro směrově krystalizovanou slitinu 

na bázi Ni3Al. Žádný exponenciální vztah neexistuje [5.7] 

 Práce [5.7] prověřovala skluzový systém {111} směrově krystalizované slitiny Ni-

21,72Al-0,34Zr-0,10B (at. %) v tahu v teplotním intervalu od 773 do 1 373 K. Závislost 

rychlosti deformace na mezi kluzu (při 0,2 % plastické deformaci) se řídila exponenciální 

zákonitostí nad maximální teplotou. Závislost rychlosti deformace na deformačním napětí (při 

3,8 % plastické deformaci) se řídila mocninnou zákonitostí nad maximální teplotou 

s napěťovým exponentem 𝑛 = 4,89 v teplotním intervalu od 1 073 do 1 173 K, podporující 
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deformační mechanismus šplhu hranových dislokací, a 𝑛 = 2,70 v teplotním intervalu od 

1 273 do 1 373 K, spíše odpovídající teorii viskózního skluzu šroubových dislokací. 

 Studie [5.8] se zabývala vysokoteplotními creepovými vlastnostmi slitiny Ni-11,3Al-

0,6Zr-0,02B (hm. %) s monofázovou strukturou a velikostí zrna přibližně 600 m. Z odlitku 

slitiny byly mechanicky obrobeny creepové vzorky o průměru 3 mm a délce 5 mm. Ty byly 

žíhány při teplotě 1 423 K ve vakuu (1·10-2 Pa) po dobu 5 h za účelem eliminace dislokací 

vyvolaných během obrábění. Creepové zkoušky proběhly v teplotním intervalu od 1 133 do 

1 238 K (0,68 až 0,74𝑇𝑚) při zatížení 150 až 600 MPa v prostředí vzduchu. 

 Hrubozrnná slitina Ni-11,3Al-0,6Zr-0,02B (hm. %) testovaná v teplotním intervalu od 

1 133 do 1 238 K vykazovala napěťový exponent 𝑛 = 4,4 a normální primární creep 

následovaný ustáleným creepem, jak plyne z obr. 5.7a a 5.7b. Po zvýšení zatížení došlo 

k navýšení rychlosti creepu, která byla větší než rychlost ustáleného creepu zaznamenaná 

během zkoušek se změnou zatížení (obr. 5.8). Pro zkoumaný teplotní interval byla stanovena 

hodnota aktivační energie  𝑄 = 406 kJ/mol a creepové chování se řídilo šplhem dislokací. 

 

Obr. 5.7 Grafické závislosti deformace na čase (a) a rychlosti deformace na 

skutečné deformaci (b) pro polykrystalickou slitinu na bázi Ni3Al(Zr, B) [5.8] 

 

Obr. 5.8 Výsledky vyplývající ze zkoušky  nárůstu zatížení pro polykrystalickou 

slitinu na bázi Ni3Al(Zr, B) při teplotě 1 238 K [5.8]  
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6 METODY PŘÍPRAVY 

 Nejčastějšími metodami, jimiž se slitiny na bázi Ni3Al připravují, jsou technologie 

vakuového indukčního tavení, tavení v inertní atmosféře elektrickým obloukem a tavení 

elektronovým svazkem ve vakuu. Kvalitu ingotů lze zvýšit elektrostruskovým, případně 

obloukovým přetavením. Komplikované tvary se odlévají do forem po vytavitelných 

modelech. Odlitky jsou náchylné k praskání za horka, k pórovitosti a ke kontaminaci 

materiálem formy. Řešením je kontrola odlévacích parametrů a regulace složení slitin a 

forem. Důležitým výrobním odvětvím slitin na bázi Ni3Al se stává prášková metalurgie. 

Prášky těchto materiálů lze připravit atomizací v argonu nebo dusíku. Kompaktní slitiny lze 

z takových prášků připravit jejich zapouzdřením do ocelových forem a následným 

protlačováním při teplotách od 1 100 do 1 200 °C, případně jejich konsolidací za 

atmosférického tlaku. Použít lze i reakční slinování. Pro přípravu monokrystalické Ni3Al, 

případně Ni3Al s protáhlými zrny, se využívají metody směrové krystalizace [6.1]. 

 Navzdory bohaté nabídce možností přípravy intermetalické sloučeniny Ni3Al a slitin 

na její bázi jsou níže blíže popsány pouze metody vakuového indukčního tavení, odstředivého 

lití a směrové krystalizace, protože těmito postupy byly připraveny zájmové slitiny, o kterých 

se píše v experimentální části této disertační práce. 

 

6.1 Vakuové indukční tavení 

Ačkoli fyzikální, teplotní a mechanické vlastnosti umožňují aplikovat aluminidy 

přechodových prvků (Ni, Ti, Fe atd.) v technických materiálech, nedostatek znalostí o jejich 

tavení a odlévání dlouho limitoval jejich komerční využití. Tavení intermetalických sloučenin 

totiž vyžaduje zohlednit následující faktory [6.2]: 

- velký rozdíl mezi teplotami tavení hliníku a přechodových kovů (∆𝑇 = 795 °C 

v případě systému Ni-Al), 

- vysoké obsahy hliníku (10-30 hm. %) na rozdíl od komerčních slitin (< 0,5 hm. %) a 

superslitin (< 5 hm. %), 

- exotermická povaha tvorby intermetalické sloučeniny a maximální dosažitelná teplota 

syntézy (1 270 °C pro Ni3Al, 1 638 °C pro NiAl a 1 120 °C pro NiAl3 [6.2]), 

- prudký charakter exotermických reakcí při tvorbě intermetalických sloučenin, 

- vyšší teploty tavení intermetalických sloučenin než u hliníku a přechodových prvků, 

- dostupnost tavících kelímků, jejich teploty tavení a interakce legujících prvků, hliníku 

a přechodových prvků s kelímkem, 
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- tlak vodní páry a reaktivitu legujících prvků nejen v atmosféře vzduchu, ale i ve vakuu 

při teplotách tavení. 

Klasickou metodou přípravy intermetalických sloučenin je metoda vakuového 

indukčního tavení, využívající elektromagnetickou indukci v prostředí vakua. Tavící pec je 

opatřena žáruvzdornou vyzdívkou, nebo kelímkem uvnitř indukční cívky chlazené vodou. 

Kolem sestavy pece se nachází svařovaná ocelová a vodou chlazená pecní komora, v níž se 

dosahuje vakua pomocí série čerpadel. Roztavení, vyčištění a vylití vsázky může probíhat ve 

vakuu, nebo v inertní atmosféře. 

Indukční tavení ve vakuu dovoluje čištění materiálů a slitin obsahujících prvky 

s vysokou afinitou k plynům (např. kyslíkem). Rozpuštěné a chemicky vázané látky se 

odstraňují chemickou reakcí, disociací a vyplavováním. Nastavením chemie tavení je 

výsledný produkt čistý a homogenní [6.3]. 

Při výběru tavícího kelímku by se mělo dbát na jeho dostupnost, rozumnou pevnost, 

teplotu tavení, odolnost vůči tepelnému šoku. Kelímky z MgO, BeO a ZrO2 jsou dražší, mají 

vyšší teplotu tavení, jsou méně reaktivní a jsou stabilnější při vysokých teplotách než kelímky 

ze zirkonu, kordieritu, mulitu a forsteritu. Stabilita oxidů se mění v závislosti na teplotě, např. 

MgO je stabilnější než Al2O3 do teploty 1 600 °C a Al2O3 je stabilnější nad touto teplotou, 

dokonce i když má teplotu tavení nižší o 775 °C než MgO. Při nízkých teplotách má ZrO2 

nižší stabilitu než MgO i Al2O3, ale při vysokých teplotách je tomu naopak [6.2]. 

Reakční mechanismus syntézy slučování niklových aluminidů je popsán rov. (6.1): 

3𝑁𝑖(𝑠) + 𝐴𝑙(𝑙) → 𝑁𝑖3𝐴𝑙(𝑠) (6.1) 

Studie [6.2] se zabývala porovnáním konvenčního procesu tavení s postupem známým jako 

Exo-MeltTM. V případě konvenční metody přípravy intermetalických sloučenin pomocí 

metody vakuového indukčního tavení se rov. (6.1) změní v rov. (6.2): 

3𝑁𝑖(𝑙) + (𝐶𝑟, 𝑀𝑜, 𝑍𝑟, 𝐵) +  𝐴𝑙(𝑠) → 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑁𝑖3𝐴𝑙 + 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 + 𝑣𝑦𝑝𝑎ř𝑜𝑣á𝑛í +

+ 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑣𝑘ů (6.2) 

K nevýhodám konvenčního postupu vakuového indukčního tavení niklových 

aluminidů patří, že se do taveniny niklu přidává tuhý hliník, což vede k prudké exotermické 

reakci, která zvyšuje teplotu procesu o 500 až 700 °C. To usnadňuje erozi keramického 

kelímku, přičemž tavenina prosakující skrze oslabenou stěnu může poškodit indukční cívku. 

Vysoká teplota dále umožňuje oxidaci prvků jako bor, zirkonium, chrom a hliník. Chemické 

složení lázně se mění a konečná slitina obsahuje inkluze v podobě oxidů. 
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Naproti tomu v procesu Exo-MeltTM  je jednoduchá rov. (6.1) mezi tuhým niklem a 

roztaveným hliníkem modifikována nejprve tvorbou taveniny intermetalické sloučeniny NiAl 

a teprve v druhé etapě tavby vzniká daná slitina na bázi Ni3Al. Princip procesu ExoMeltTM 

popisují rov. (6.3) a (6.4): 

𝑁𝑖(𝑠) + 𝐴𝑙(𝑙) → 𝑁𝑖𝐴𝑙(𝑙) + 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 (6.3) 

𝑁𝑖𝐴𝑙(𝑙) + 2𝑁𝑖(𝑙) + (𝐶𝑟, 𝑀𝑜, 𝑍𝑟, 𝐵) → 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑁𝑖3𝐴𝑙(𝑙) (6.4) 

 Tvorba intermetalické sloučeniny NiAl je dána rozdělením navážky niklu na dvě části 

(obr. 6.1). První část obsahuje nikl v poměru úměrném ke tvorbě intermetalické sloučeniny 

NiAl a společně s navážkou hliníku je umístěna v horní části kelímku, zbytek navážky niklu 

je umístěn na jeho dno. Obě části od sebe odděluje navážka legujících prvků. Během tavení 

reaguje roztavený hliník s tuhým niklem v horní části kelímku za tvorby taveniny 

intermetalické sloučeniny NiAl. Tavenina rozpouští legující prvky a stéká s nimi společně na 

dno kelímku, kde se rozpouští i zbývající navážka niklu a vzniká tavenina slitiny Ni3Al. 

Rozdělení navážky niklu se provádí za účelem optimalizace tvorby produktu a minimalizace 

problémů uvedených v odrážkách z úvodu této kapitoly. 

 

Obr. 6.1 Schéma naplnění pece při procesu tavení Exo-MeltTM [6.2] 

 Na rozdíl od konvenčního vakuového indukčního tavení lze v procesu Exo-MeltTM 

naložit pec všemi potřebnými prvky najednou. Exotermická reakce generuje maximální teplo, 

které je sdíleno s tuhou navážkou a zvyšuje její teplotu. Nedochází k výraznému překročení 

pracovní teploty. To prodlužuje životnost kelímku i homogenitu chemického složení lázně a 

snižuje čas a energetické náklady procesu. 

 

6.2 Odstředivé lití 

Technologický postup při výrobě litých polotovarů pomocí odstředivé síly je 

následující. Roztavený kov se vlévá do rychle se otáčející formy, kde je při tuhnutí 

odstředivou silou přitlačován na její stěny. Podle osy rotace se odstředivé lití dělí na svislé 



48 
 

a vodorovné. Podle uspořádání se odstředivé lití dělí na pravé, kde forma rotuje kolem své 

vodorovné nebo svislé osy a vnější tvar odlitku určuje tvar dutiny formy (obr. 6.2), 

a odstředivé lití nepravé, kde osa rotace je mimo osu setrvačnosti formy, takže odstředivá síla 

slouží pouze k zvýšení tlaku tekutého kovu ve vtokovém systému. Odlévá se do forem 

kovových, grafitových i pískových. Využití tekutého kovu je až 90 %. Vlivem odstředivé síly 

bývá struktura odlitku jemnozrnná [6.4, 6.5]. 

 

Obr. 6.2 Princip horizontálního odstředivého lití [6.6] 

Výhodou odstředivého lití je levnější výroba odlitků s rotačními plochami (např. 

trubky, ozubená kola, vložky, pláště, železniční kola apod.).  K nevýhodám odstředivého lití 

patří příprava pouze jednoduchých odlitků válcového tvaru [6.4, 6.5]. 

 

6.3 Pórovitost 

Pórovitost je slévárenská vada, která je způsobena kombinací tvorby mikrostaženin a 

bublin. Póry vzniklé mechanismem bublin mají více kulovitý tvar, zatímco póry vytvořené 

mechanismem mikrostaženin jsou tvarově členité a kopírují dendritickou stavbu kovu [6.7]. 

Póry vznikají během tuhnutí. Před krystalizační frontou dochází k obohacení zbytku 

taveniny vodíkem. To se projeví zvýšením parciálního tlaku vodíku a nukleací bublin. 

Nukleace je nejčastěji heterogenní. Krystalizačním zárodkem bubliny je tuhá částice cizího 

tělesa (např. oxidy) nebo krystaly vlastní tuhé fáze. Energetické podmínky heterogenní 

nukleace bublin na cizím tělese určuje velikost povrchového napětí mezi taveninou, cizím 

tělesem a plynem (obr. 6.3). Velikost a vzájemný poměr těchto napětí udává kontaktní úhel , 

který lze vyjádřit prostřednictvím rov. (6.5): 

cos 𝜃 =
𝜎𝑠−𝑙−𝜎𝑠−𝑝

𝜎𝑙−𝑝
, (6.5) 

kde 𝜎𝑠−𝑙 je povrchové napětí mezi cizím tělesem a taveninou, 𝜎𝑠−𝑝 je povrchové napětí mezi 

cizím tělesem a plynem a 𝜎𝑙−𝑝 je povrchové napětí mezi taveninou a plynem [6.7]. 
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Obr. 6.3 Tvorba bublin na cizím tělese [6.7] 

Pevnostní charakteristiky porézních materiálů dosahují během zatěžování nižších 

hodnot než materiály se stejným složením, ale bez pórů. Póry totiž redukují zatěžovanou 

plochu a způsobují tak akumulaci lokálního napětí. Kromě toho mohou být centry nukleací 

trhlin. Účinek pórovitosti na mechanické vlastnosti materiálu závisí: 

- na množství pórů, 

- na propojení mezi póry, 

- na velikosti pórů, 

- na morfologii pórů, 

- na distribuci pórů. 

K porovnání těchto rysů se používá kvantitativní popis rovinného řezu pórem. Z řádné 

aplikace tohoto popisu lze odhadnou i přesnou informaci o třírozměrném tvaru póru [6.8]. 

 Obvod pórů se v moderních systémech kvantitativní metalografické obrazové analýzy 

měří s pomocí čtvercové matice rastrovacích bodů, kterou se pór proloží. Délka rastrovacích 

bodů hranice mezi pórem a matricí poté odpovídá odvodu póru. Rastrovací body hranice 

mohou být tedy tvořeny přiléhajícími, případně diagonálními body (obr. 6.4). Velikost 

přiléhajících rastrovacích bodů je ovlivněna zvětšením mikroskopu a tudíž i obvod póru se 

mění se zvětšením mikroskopu. 

 

Obr. 6.4 Koncept měření a) obvodu a b) plochy póru pomocí rastrovacích bodů [6.9] 

 Matematický aparát popisující závislost obvodu póru na vzdálenosti přiléhajících 

rastrovacích bodů vychází z teorie fraktálních křivek [6.10]. Blíží-li se limita vzdálenosti 
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přiléhajících rastrovacích bodů k nule, nabývá obvod póru nekonečné hodnoty, zatímco jeho 

plocha konečné hodnoty. Obvod póru se chová jako přibližná fraktální křivka přinejmenším 

do zvětšení 𝑍 = 2 000x. Příčinou přibližného stanovení obvodu póru je nekonečná energie, 

kterou by hranice póru dosáhla, přiblížila-li by se vzdálenost přiléhajících rastrovacích bodů 

k nule. Měření obvodu póru je tedy omezeno rozlišovací schopností mikroskopu. 

K vyhodnocení morfologie pórů se nejčastěji využívá technik obrazové analýzy. Póry 

jsou jasně viditelné na neleptaných metalografických řezech a jejich morfologie může být 

klasifikována některými z bezrozměrných tvarových faktorů [6.11, 6.12]. V této disertační 

práci jsou aplikovány dva – faktor prodloužení a faktor kulatosti. 

 

Obr. 6.5 Popis tvarových faktorů: a) faktor prodloužení; b) faktor kulatosti 

Faktor prodloužení 𝐹𝑃 určuje rov. (6.6): 

𝐹𝑃 =
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥
, (6.6) 

kde 𝐷𝑚𝑖𝑛 a 𝐷𝑚𝑎𝑥 jsou minimální a maximální tzv. feretické průměry póru (obr. 6.5a). 

Feretický průměr je vzdálenost mezi dvěma tangentami na protilehlých stranách průřezu póru, 

které jsou rovnoběžné s libovolným daným směrem. Obor hodnot faktoru prodloužení leží 

v intervalu (0, 1〉. Hodnota 1 náleží póru s ideálně kruhovým průřezem. Tento tvarový faktor 

je mírou eliptické deformace průřezu póru [6.11, 6.13]. 

 Faktor kulatosti 𝐹𝐾 je definovaný jako poměr plochy póru 𝐴 a plochy kruhu o stejném 

obvodu, jaký má pór 𝐴𝑃. Matematický popis faktoru kulatosti definuje rov. (6.7): 

𝐹𝐾 =
𝐴

𝐴𝑃
=

4𝜋𝐴

𝑃2 , (6.7) 

kde 𝐴 je plocha póru a 𝑃 je obvod póru (obr. 6.5b). I v tomto případě leží obor hodnot 

v intervalu (0, 1〉. Faktor kulatosti nezávisí pouze na geometrii průřezu póru, ale také na 

členitosti jeho obvodu. Ideální faktor kulatosti nabývající hodnoty 1 má pór kruhového 

průřezu [6.8, 6.11, 6.13]. 

 Hodnoty tvarových faktorů závislých na geometrii pórů přibližuje obr. 6.6. Z obrázku 

plyne, že faktor prodloužení není citlivý na členitost obvodu póru, jako je faktor kulatosti. 
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Obr. 6.6 Hodnoty tvarových faktorů pro různou geometrii pórů 6.13 

 Omezení těchto dvou tvarových faktorů jsou následující: 

- pro stanovení faktoru kulatosti je nezbytné identifikovat rastrovací body nejen na 

hranici póru, ale i uvnitř něj [6.10, 6.11], 

- faktory jsou závislé na rozlišovací schopnosti mikroskopu [6.10, 6.11], 

- mnohá měření prokázala, že faktor kulatosti lépe posuzuje průřezy póru tvaru 

osmistěnu a čtverce se zaoblenými rohy než kruhu [6.11, 6.12], 

- i když leží intervaly oboru hodnot obou tvarových faktorů v rozmezí od 0 do 1, 

nevyjadřují procentuální odchylku od kruhu. 

 Hlubší odhad morfologie pórů vyžaduje studii vzájemného vztahu mezi tvarovými 

faktory 𝐹𝑃 a 𝐹𝐾. Proto se morfologie pórů různých materiálů vyjadřuje pomocí grafické 

závislosti faktoru prodloužení na faktoru kulatosti [6.8]. Pro geometrickou interpretaci 

výsledků se průřezy pórů nahrazují ekvivalentními elipsami. Každá hodnota tvarového 

Obr. 6.7 Některé možné morfologie pórů v závislosti faktoru prodloužení na faktoru 

kulatosti [6.8] 
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faktoru 𝐹𝑃 < 1 tedy může dosáhnout jen jakési maximální hodnoty tvarového faktoru 𝐹𝐾 < 1, 

pro nějž má pór dokonale hladký eliptický obvod. Tuto limitu lze vyjádřit pomocí rov. (6.8): 

𝐹𝐾 =
4𝐹𝑃

𝜋[1,5(𝐹𝑃+1)−√𝐹𝑃]
2 (6.8) 

Podobu závislosti faktoru prodloužení na faktoru kulatosti včetně limitní křivky s ukázkou 

několika druhů morfologie pórů znázorňuje obr. 6.7. 

 

6.4 Směrová krystalizace 

 Směrová krystalizace je metoda rafinace využívající rozdělení příměsi mezi tekutou a 

tuhou fází. Roztaveným ingotem rafinovaného materiálu o délce 𝑙0 a výchozí koncentraci 

příměsi 𝐶0 se pomalou rychlostí posouvá fázové rozhraní krystal-tavenina (obr. 6.8). Na 

tuhnoucím rozhraní se přerozdělují příměsi a nečistoty přítomné v tavenině. 

 

 

Obr. 6.8 Princip směrové krystalizace: a) náčrtek postupující tuhnoucí zóny; b) 

koncentrační profil tuhnoucí zóny za předpokladu, že se rafinuje příměs 

s rozdělovacím koeficientem 𝑘 > 1 [6.14] 

 Míru rozdělení příměsi mezi tuhou a tekutou fází udává rovnovážný rozdělovací 

koeficient 𝑘0𝐵
𝐴  příměsi 𝐵 v základní látce 𝐴, který lze vyjádřit rov. (6.9): 

𝑘0𝐵
𝐴 =

𝑥𝑆𝐵

𝑥𝐿𝐵
, (6.9) 

kde 𝑥𝑆𝐵 je koncentrace příměsi 𝐵 v tuhé fázi (solidu) a 𝑥𝐿𝐵 je koncentrace stejné příměsi 

v kapalné fázi (likvidu). Obě koncentrace příměsi 𝐵 jsou vyjádřeny molárním zlomkem. 

Jestliže příměs 𝐵 snižuje teplotu tavení 𝑇𝑚
𝐴 základní složky 𝐴, je rovnovážný rozdělovací 
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koeficient 𝑘0𝐵
𝐴 < 1 (eutektické soustavy), v opačném případě je rovnovážný rozdělovací 

koeficient 𝑘0𝐵
𝐴 > 1 (peritektické soustavy). 

 Rozdílná rozpustnost příměsi a nečistot v tavenině a krystalu má za následek 

přerozdělení prvků matrice 𝐴 a příměsi 𝐵, čímž vznikají segregační mikro- a 

makronehomogenity, které negativně ovlivňují vlastnosti směrově krystalizovaných látek. 

 Koncentrační profil příměsi ve směrově krystalizované části 𝐶1(𝑥) závisí na změně 

koncentračních poměrů na fázovém rozhraní, jakými jsou rozdělovací koeficienty 

jednotlivých příměsí v základní rafinované látce. Vztah mezi rozdělovacím koeficientem, 

množstvím směrově krystalizované látky a koncentrací příměsi popisuje rov. 6.10: 

𝐶1(𝑥) = 𝐶0𝑘(1 − 𝑔)𝑘−1, (6.10) 

kde 𝐶1(𝑥) je koncentrace příměsi 𝐵 v krystalu, 𝐶0 je počáteční koncentrace příměsi 𝐵 v celém 

objemu taveniny, 𝑘 je rovnovážný rozdělovací koeficient příměsi 𝐵 v základní látce 𝐴, 𝑔 je 

poměrná část směrově krystalizované tuhé fáze definované jako 𝑔 = 𝑥 𝑙0⁄ , 𝑥 je vzdálenost od 

počátku ingotu a 𝑙0 je délka roztaveného ingotu. 

 Rov. (6.10) vychází z předpokladů, že je difúze příměsi 𝐵 v tavenině 𝐷𝐿𝐵 úplná a 

ideální, že je difúze příměsi 𝐵 v tuhé fázi 𝐷𝑆𝐵 nulová, že příměs 𝐵 tvoří se základní látkou 𝐴 

tuhý roztok, a že se při tuhnutí hustota materiálu nemění (𝜌𝑠/𝜌𝑙 = 1). 

 Rafinace pomocí směrové krystalizace má smysl pouze pro příměsi s hodnotu 

rozdělovacího koeficientu 𝑘 < 1, protože takové příměsi se při postupu krystalizačního 

rozhraní koncentrují v tavenině. Po směrové krystalizaci je konec ingotu bohatší na tyto 

příměsi, zatímco začátek ingotu bude o tyto příměsi ochuzen (obr. 6.9). Pro zefektivnění 

účinku procesu směrové krystalizace se musí koncová část s vysokým podílem příměsí 

s hodnotu rozdělovacího koeficientu 𝑘 < 1 odstranit [6.14]. 

 

Obr. 6.9 Koncentrační profily příměsi během směrové krystalizace pro podmínku 

𝐶0 = 1 a různé hodnoty 𝑘 [6.14] 
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 Plynulý růst krystalu zabezpečuje stálý odvod entalpie tuhnutí od fázového rozhraní. 

To je možné při určitém teplotním gradientu 𝐺𝐿 v oblasti rozhraní krystal-tavenina. Je-li teplo 

odváděné tuhou látkou, je teplotní gradient v solidu i likvidu kladný a při pomalé rychlosti 

růstu vzniká rovinné rozhraní. Je-li teplo odváděno tuhou fází i taveninou, je tavenina 

přechlazená a teplotní gradient v tavenině je záporný a při vysoké rychlosti růstu vznikají 

dendrity. 

 Podmínku stability rovinného rozhraní vyjadřuje rov. (6.11): 

𝐺𝐿

𝑉
≤

𝑚𝐿𝐵 𝐶𝐿𝐵 (1−𝑘𝐵
𝐴)

𝐷𝐿𝐵 𝑘𝐵
𝐴 ≤

∆𝑇𝐿𝐵

𝐷𝐿𝐵
, (6.11) 

kde 𝐺𝐿 je gradient teploty na frontě tuhnutí ve směru do taveniny, 𝑉 je rychlost pohybu fronty 

tuhnutí, 𝑚𝐿𝐵 je směrnice ke křivce likvidu při koncentraci 𝐶𝐿𝐵, 𝐷𝐿𝐵 je koeficient difúze 

příměsi 𝐵 v tavenině, 𝐶𝐿𝐵 je výchozí koncentrace příměsi 𝐵 ve slitině, 𝑘𝐵
𝐴 je rozdělovací 

koeficient a Δ𝑇𝐿𝐵 je pásmo tuhnutí slitiny o koncentraci 𝐶𝐿𝐵 [6.14, 6.15, 6.16]. 

 Podle literárních zdrojů [6.15, 6.16] se mikrostruktura stává dendritickou splněním 

podmínky popsané rov. (6.12): 

𝑉 >
𝐺𝐿 𝐷𝐿𝐵

𝑘𝐵
𝐴 ∆𝑇𝐿𝐵

 (6.12) 

 

6.4.1 Mikrostrukturní selekční mapa 

 Selekce fází během procesu směrové krystalizace vychází z modelu funkce odezvy 

rozhraní monofázové slitiny. U monofázových slitin nedochází k jevu fázové selekce. Při 

konstantním teplotním gradientu a rostoucí rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina může 

morfologie tohoto rozhraní procházet následující sekvencí: rovinná  buněčná  buněčná/ 

/dendritická  dendritická  jemná buněčná  pásová  rovinná. 

Obecné tvary matematických vztahů pro výpočet teplot růstu monofázového rozhraní 

krystal-tavenina o rozdílné morfologii se nacházejí ve článcích [6.17, 6.18]. Níže uvedené 

tvary těchto rovnic představují jejich upravené podoby platné pro systém Al-Ni [6.19, 6.20]. 

Teplota růstu monofázového rovinného rozhraní 𝑇𝑟𝑜𝑣  se vypočítá podle rov. (6.13): 

𝑇𝑟𝑜𝑣 = 𝑇𝑆
𝐶=𝐶0 + 𝐶0 (

𝑚𝑉

𝑘𝑉
−

𝑚

𝑘
) − ∆𝑇𝑘, (6.13) 

kde 𝑇𝑆
𝐶=𝐶0 je teplota solidu při koncentraci 𝐶0, která odpovídá složení slitiny, 𝑘𝑉 a 𝑚𝑉 jsou 

rozdělovací koeficient a směrnice likvidu, které jsou závislé na rychlosti růstu rozhraní 

krystal-tavenina 𝑉, 𝑘 a 𝑚 reprezentují rovnovážný rozdělovací koeficient a směrnici likvidu, 

které jsou nezávislé na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina a pro daný binární fázový 

systém jsou konstantní. Veličiny 𝑘𝑉 a 𝑚𝑉 se stanoví podle rov. (6.14) a (6.15): 
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𝑘𝑉 =
𝑘+ 𝑉

𝑉𝐷

1+ 𝑉
𝑉𝐷

, (6.14) 

𝑚𝑉 = 𝑚 {1 +
𝑘−𝑘𝑉[1−𝑙𝑛(

𝑘𝑉
𝑘

)]

1−𝑘
}, (6.15) 

kde 𝑉𝐷 je rychlost difúze rozhraní krystal-tavenina. Poslední člen rov. (6.13), výraz ∆𝑇𝑘, 

představuje kinetický účinek na teplotu 𝑇𝑟𝑜𝑣, který se stanoví podle rov. (6.16): 

∆𝑇𝑘 =
𝑅𝑔𝑇𝑚

2

𝐿

𝑉

𝑉0
, (6.16) 

kde 𝑅𝑔 je molární plynová konstanta, 𝑇𝑚 je teplota tavení čisté fáze, 𝐿 je latentní teplo tavení 

čisté fáze a 𝑉0 je limitující rychlost blízká rychlosti zvuku pro čisté kovy. 

 Teplota růstu rovinného rozhraní krystal-tavenina 𝑇𝑟𝑜𝑣 je konstantní pro nízké 

rychlosti růstu a platí, že je rovna hodnotě rovnovážné teploty solidu. Při vysokých 

rychlostech růstu hodnota teploty 𝑇𝑟𝑜𝑣 nejprve roste, jak se atomy příměsi začleňují 

z taveniny do krystalu, následně dosahuje maxima blízkého hodnotě pásma tuhnutí ∆𝑇0 =

 𝑇𝐿 − 𝑇𝑆 pro koncentraci 𝐶0 a potom klesá. Maximum teploty 𝑇𝑟𝑜𝑣 odpovídá limitě, nad kterou 

se rovinné rozhraní krystal-tavenina stává nepodmínečně stabilní. Pod touto kritickou 

rychlostí 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 je růst rovinného rozhraní stabilní pouze pokud platí podmínka reprezentující 

limitu konstitučního podchlazení, kterou vyjadřuje rov. (6.17): 

𝑉 < 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝐺𝐷

∆𝑇0
, (6.17) 

kde 𝐺 je teplotní gradient ve směru do taveniny, 𝐷 je koeficient difúze příměsi v tavenině. 

Mezi kritickou rychlostí 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 a limitou absolutní stability 𝑉𝑎𝑏𝑠, definovanou rov. (6.18), je 

rovinné rozhraní morfologicky nestabilní a přechází v buněčné, případně dendritické.  

𝑉𝑎𝑏𝑠 =
∆𝑇0𝐷

𝑘Γ
 (6.18) 

Veličina Γ je Gibbs-Thomsonův koeficient. Mezi hodnotou rychlosti 𝑉𝑎𝑏𝑠 a maximem teploty 

rovinného rozhraní krystal-tavenina se vyskytuje pásová struktura [6.17]. 

 Původní výpočet teploty růstu buněčného/dendritického rozhraní krystal-tavenina 

𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 se nachází ve článku [6.21]. Úpravou tohoto vztahu pro binární fázový systém Al-Ni 

se zabývají ve studiích [6.19, 6.20] a popisuje ho rov. (6.19). Interval platnosti této upravené 

rovnice se pro rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina pohybuje do 360 mm/h, což dostačuje 

pro účely této disertační práce. 

𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 = 𝑇𝐿

𝐶=𝐶𝑙
∗

− (𝑚 − 𝑚𝑉)(−𝐶𝑙
∗ − ∆𝑇𝑟 − ∆𝑇𝑘) −

𝐺𝐷

𝑉
 (6.19) 
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Veličina 𝑇𝐿

𝐶=𝐶𝑙
∗

 představuje teplotu likvidu při koncentraci na čele buňky, respektive dendritu, 

𝐶𝑙
∗ a ∆𝑇𝑟 je podchlazení vztažené k zakřivení čela buňky, respektive dendritu. Toto 

podchlazení se vypočítá podle rov. (6.20): 

∆𝑇𝑟 =
2Γ

𝑅
 (6.20) 

Vztahy pro poloměr čela buňky, respektive dendritu, 𝑅 stejně jako pro koncentraci příměsi na 

jeho čele 𝐶𝑙
∗ se stanoví podle rov. (6.21) a (6.22) [6.22]: 

𝑅 = 2𝜋 (
𝐷Γ

Δ𝑇0𝑘𝑉
)

1
2
, (6.21) 

𝐶𝑙
∗ =

𝐶0

[1−(1−𝑘)𝜋√
𝑉Γ

𝐷Δ𝑇0𝑘
]
 (6.22) 

 Pro interval rychlostí mezi parametry 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 a 𝑉𝑎𝑏𝑠 narůstá nejprve teplota 𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 v 

buněčném režimu společně s rychlostí. V blízkosti maxima teploty 𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 následně dochází 

k přechodu buněčné struktury v dendritickou. V dendritickém režimu klesá četnost přechodů 

atomů příměsi z taveniny do krystalu s narůstající rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina, 

což vede ke zvýšení podchlazení. Při dostatečně vysoké rychlosti je tedy pozorován zpětný 

přechod dendritické struktury v buněčnou až při dosažení rychlosti 𝑉𝑎𝑏𝑠 buňky zmizí úplně. 

 Úplná funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina (zkr. FOR) pro růst monofáze v 

kladném teplotním gradientu se určí z podmínky dané rov. (6.23): 

𝐹𝑂𝑅(𝑉) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑟𝑜𝑣(𝑉), 𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛(𝑉)). (6.23) 

Funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina odráží vliv rychlosti růstu tohoto rozhraní na teplotu 

tuhnoucího rozhraní při daném složení a teplotním gradientu. Obecný tvar křivek 𝑇𝑟𝑜𝑣 a 

𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 je znázorněn na obr. 6.10 společně s předpokládanou morfologií rozhraní. 

 

Obr. 6.10 Funkce odezvy rozhraní a morfologie rozhraní monofázových slitin 
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 Dvoufázové peritektické struktury, stejně jako pásové nebo párové buněčné struktury, 

rostou při peritektické teplotě. Teplota rozhraní krystal-tavenina osciluje v blízkosti 

peritektické teploty během růstu pásů. Pro binární fázový systém Al-Ni definuje peritektickou 

teplotu průsečík křivek likvidů tuhého roztoku hliníku v niklu a fáze Ni3Al, zatímco teplotu 

stabilního eutektika průsečík křivek likvidů fází NiAl a Ni3Al. Obě teploty klesají s rostoucí 

rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina jako výsledek klesajícího likvidu fáze Ni3Al. 

Výpočet teplot 𝑇𝑝𝑒𝑟 a 𝑇𝑒𝑢𝑡 popisují rov. (6.24) a (6.25): 

𝑇𝑝𝑒𝑟 = 𝑇𝑝𝑒𝑟
𝑟𝑜𝑣 − ∆𝑇𝑜𝑟

𝑚(𝑁𝑖)

𝑚(𝑁𝑖)−𝑚𝑁𝑖3𝐴𝑙
, (6.24) 

𝑇𝑒𝑢𝑡 = 𝑇𝑒𝑢𝑡
𝑟𝑜𝑣 − ∆𝑇𝑜𝑟

𝑚𝑁𝑖𝐴𝑙

𝑚𝑁𝑖𝐴𝑙+𝑚𝑁𝑖3𝐴𝑙
, (6.25) 

kde se horní index 𝑟𝑜𝑣 vztahuje k odpovídající rovnovážné peritektické a eutektické teplotě, 

Δ𝑇𝑜𝑟 je podchlazení způsobené vlivem uspořádání fáze Ni3Al, které se vypočítá podle rov. 

(6.26): 

Δ𝑇𝑜𝑟 = 620,87 [(
𝑉

𝑉𝐷
+ 0,0018537)

2

+ 0,00047524]
0,5

− 13,584 (6.26) 

a 𝑚(𝑁𝑖), 𝑚𝑁𝑖3𝐴𝑙 a 𝑚𝑁𝑖𝐴𝑙 jsou směrnicemi křivek likvidů tuhého roztoku hliníku v niklu a fází 

Ni3Al a NiAl. 

 

6.4.2 Modely buněčného a dendritického růstu rozhraní krystal-tavenina 

 Když slitiny tuhnou, vzniká pole buněk nebo dendritů. Pole roste s průměrnou 

vzdáleností mezi buňkami/dendrity a podchlazením na jejich čele. V minulosti bylo odvozeno 

několik zjednodušených analytických modelů [6.22, 6.23, 6.24], které odhadovaly strukturu 

tuhnoucí slitiny, avšak nepopisovaly procesy tuhnutí. Tyto modely charakterizují vzdálenost 

primárních větví buněk/dendritů jako funkci rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina, 

teplotního gradientu a složení slitiny. 

 První významné zpracování růstu buněčného/dendritického rozhraní krystal-tavenina 

navrhl J. D. Hunt [6.23]. Podle závěru jeho teorie je možné vzdálenost primárních větví 

buněk/dendritů 𝜆1 odvodit z rov. (6.27): 

𝑉𝐺2𝜆1
4 = −64𝛤𝐷 [𝑚𝐶0(1 − 𝑘) +

𝑘𝐺𝐷

𝑉
], (6.27) 

kde 𝑉 je rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina, 𝐺 je teplotní gradient v tavenině, Γ je Gibbs-

Thompsonův koeficient, 𝐷 je difúzní koeficient příměsi v tavenině, 𝑚 je směrnice likvidu, 𝐶0 

je počáteční koncentrace příměsi ve slitině a 𝑘 je rovnovážný rozdělovací koeficient příměsi 

ve slitině. 
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Krajní podmínka stability rovinného rozhraní krystal-tavenina je dána kritickou 

rychlostí růstu 𝑉𝑘𝑟 = 𝐺𝐷/∆𝑇0, kde Δ𝑇0 je pásmo tuhnutí. Maximální vzdálenost primárních 

větví buněk/dendritů se objevuje při rychlosti 𝑉 =  2𝑉𝑘𝑟. Obecné tvary křivek zachycujících 

závislost poloměru čela buňky/dendritu 𝜌 a vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů 𝜆1 na 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 𝑉 jsou znázorněny na obr. 6.11. 

 

Obr. 6.11 Obecné tvary závislosti vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů a 

poloměru čela buňky/dendritu na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina podle 

Huntova modelu spolu s morfologií rozhraní 

Další model popisující výpočet vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů vyvinuli 

W. Kurz a D. J. Fisher [6.22], kteří zjednodušili získané výsledky pro režim nízké rychlosti 

(𝑉 <  𝑉𝑘𝑟/𝑘) a pro režim vysoké rychlosti (𝑉 >  𝑉𝑘𝑟/𝑘). Pro první jmenovaný rychlostní 

režim platí rov. (6.28): 

𝜆1 = [
6Δ𝑇´

𝐺(1−𝑘)
]

1
2

[
𝐷

𝑉
−

𝑘Δ𝑇0

𝐺
]

1
2
, (6.28) 

kde Δ𝑇0 = −𝑚𝐶0(1 − 𝑘)/𝑘. Pro druhý rychlostní režim platí rov. (6.29): 

𝜆1 = 4,3Δ𝑇´
1
2 [

Γ𝐷

𝑘Δ𝑇0
]

1
4

𝑉−1
4𝐺−1

2 (6.29) 

Dodatečný parametr Δ𝑇′, který není uvedený v rov. (6.27), je podchlazení na čele 

buňky/dendritu. 

Rov. (6.29) je podobná rov. (6.27) navržené Huntem. Ve vysokorychlostním režimu se 

výsledné vztahy obou teorií liší jen různou hodnotou číselné konstanty, viz rov. (6.31). 

V nízkorychlostním režimu jsou oba vztahy rozdílné, protože Kurz-Fisherův model 

předpokládá nárůst vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů s klesající rychlostí při 

platnosti podmínky 𝑉 =  𝑉𝑘𝑟/𝑘. Tato podmínka byla oběma autory připsána přechodu 

buněčného rozhraní v dendritické, přičemž kritickou rychlost porušení rovinného rozhraní 

krystal-tavenina vyjadřuje vztah 𝑉𝑘𝑟 = 𝐺𝐷/Δ𝑇0. Schematický obrázek ilustrující tvar křivek 

znázorňujících závislost primárních větví buněk/dendritů 𝜆1 a poloměru čela buňky/dendritu 

𝜌 na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 𝑉 znázorňuje obr. 6.12. 
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Obr. 6.12 Obecné tvary závislosti vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů a 

poloměru čela buňky/dendritu na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina podle 

Kurz-Fisherova modelu spolu s morfologií rozhraní [6.22] 

Trivediho model [6.24] vychází z definice dvou bezrozměrných parametrů Λ =

𝜆1
2𝐺/𝜌𝑘Δ𝑇0 a 𝐴 = Γ𝑉/2𝐷𝑘Δ𝑇0. Vztah mezi oběma parametry Trivedi odvodil s pomocí 

Huntova modelu [6.23]. Zahrnutím podmínky mezní stability rovinného rozhraní nabývá 

výsledný vztah podoby rov. (6.30): 

Λ =
4√2𝐴𝐿

𝑝2 , (6.30) 

kde Pécletovo číslo 𝑝 = 𝑉𝜌/2𝐷 a konstanta pro kulovou aproximaci buněčné/dendritické 

fronty 𝐿 = 1/2(𝑙 + 1)(𝑙 + 2) s parametrem l = 6 pro kubické krystaly. Tvary grafických 

závislostí vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů 𝜆1 a poloměru čela buňky/dendritu 𝜌 

na rychlosti růstu krystal-tavenina 𝑉 pro Trivediův model jsou stejné jako pro případ Huntova 

modelu (obr. 6.11). 

 Uvedené vztahy vyjádřené rov. (6.29), (6.28), (6.29) a (6.30) mohou být zjednodušeny 

do podoby popsané rov. (6.31): 

𝜆1 = 𝐾𝐺−0,5𝑉−0,25, (6.31) 

kde konstanta 𝐾 vyjadřuje závislost chemického složení. Výsledky prací různých autorů 

Obr. 6.13 Příklady závislosti vzdálenosti primárních větví buněk/dendritů 

vyjádřených jako funkce součinu parametrů 𝑽−𝟎,𝟐𝟓𝑮−𝟎,𝟓 pro čtyři různé niklové 

slitiny [6.15, 6.16] 
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[6.15, 6.16, 6.25] prokázaly platnost lineární závislosti mezi vzdáleností primárních větví 

buněk/dendritů a výrazem 𝐺−0,5𝑉−0,25. Obr. 6.13 znázorňuje tuto závislost na příkladu 

několika niklových slitin. 

Grafickou závislost rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina na teplotním gradientu lze 

využít k určení strukturní morfologie směrově krystalizovaných slitin (obr. 6.14). Křivky 

přechodu mezi rovinným-buněčným a buněčným-dendritickým rozhraním lze získat z výše 

uvedených teorií odvozených Huntem, Kurzou, Fisherem a Trivedim [6.22, 6.23, 6.24]. 

 

Obr. 6.14 Graf znázorňující odlišné krystalizační morfologie získané za různých 

kombinací rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina a teplotního gradientu pro 

niklové slitiny [6.25] 

 Hunt-Luův model [6.27, 6.28] popisuje ustálený i neustálený stav růstu osově 

symetrických buněk/dendritů. Za podmínek nulovosti anizotropního členu povrchové energie 

a omezení vzdálenosti mezi buňkami/dendrity k limitě stability pole, mohou být bezrozměrná 

vzdálenost přilehlých buněk/dendritů 𝜆1
′ = 𝜆1Δ𝑇0/(Γ𝑘) i bezrozměrné podchlazení ∆𝑇′ =

∆𝑇/∆𝑇0 vypočteny jako funkce tří jiných bezrozměrných proměnných: rychlosti 𝑉′ =

𝑉Γ𝑘/(𝐷Δ𝑇0), gradientu 𝐺′ = 𝐺Γ𝑘/Δ𝑇0
2 a rozdělovacího koeficientu 𝑘 = 𝐶𝑠/𝐶𝑙, kde Δ𝑇0 =

𝑚𝐶0(𝑘 − 1)/𝑘. 

 Všechny numerické výsledky se znázorňují pomocí trojúhelníku vymezeného 

podmínkami 𝑉′ = 1 a 𝐺′ = 𝑉′ (obr. 6.15). Vně trojúhelníku existuje rovinná morfologie 

struktury. Pro danou hodnotu rozdělovacího koeficientu má každý bod uvnitř trojúhelníku 

dané bezrozměrné podchlazení a bezrozměrnou vzdálenost mezi přilehlými buňkami/dendrity. 

Hunt-Luův model [6.27, 6.28] tedy předvídá, že se struktura pro vysoké hodnoty 

bezrozměrného gradientu bude s narůstající rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina měnit 

následně podle schématu: rovinná  buněčná  rovinná. Pro nízké hodnoty bezrozměrného 

gradientu se struktura s rostoucí rychlostí růstu mění podle schématu: rovinná  buněčná  

dendritická  buněčná  rovinná. A pro dostatečně nízké hodnoty bezrozměrného gradientu 
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by se struktura s narůstající rychlosti růstu měla měnit podle schématu: rovinná  

dendritická  buněčná  rovinná. To vše je patrné z obr. 6.15. 

 

Obr. 6.15 Morfologie směrově krystalizovaných slitin stanovená z grafické 

závislosti bezrozměrného teplotního gradientu 𝐺′ na bezrozměrné rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina 𝑉′ podle Hunt-Luova modelu [6.27] 

Podchlazení příměsi v buněčné struktuře Δ𝑇′𝑆 aproximuje k jednotce blízko limity 

konstitučního podchlazení 𝐺′ = 𝑉′ a při podmínce absolutní stability 𝑉′ = 1. Mezi oběma 

limitami klesá podchlazení k minimu, které je zhruba rovno podílu 𝑘 2⁄ . Výsledky mohou být 

vykresleny křivkou popsanou rov. (6.32): 

Δ𝑇𝑠
′ =

𝐺′

𝑉′
+ 𝑎 + (1 − 𝑎)𝑉′0,45 −

𝐺′

𝑉′
[𝑎 + (1 − 𝑎)𝑉′0,45], (6.32) 

přičemž bezrozměrnou konstantu 𝑎 lze vypočítat podle rov. (6.33): 

𝑎 = 5,273 · 10−3 + 0,5519𝑘 − 0,1865𝑘2 (6.33) 

 Bezrozměrná vzdálenost přilehlých buněk 𝜆1
′  je tvořená linií téměř nezávislou na 

gradientu, která se otáčí směrem vzhůru při limitě konstitučního podchlazení i při limitě 

absolutní stability. Numerické vyjádření bezrozměrného parametru 𝜆′1 pro buňky popisuje 

rov. (6.34): 

𝜆1
′ = 4,09𝑘−0,485𝑉′−0,29(𝑉′ − 𝐺′)−0,3Δ𝑇′𝑠

−0,3(1 − 𝑉′)−1,4 (6.34) 

Rov. (6.34) podává hrubou představu o vzdálenosti přilehlých buněk při vysokých i nízkých 

rychlostech růstu rozhraní krystal-tavenina. Neukazuje však lokální odchylky s měnícím se 

gradientem a rychlostí, zejména pro buňky vznikající při nízkých rychlostech. Vztah mezi 

gradientem a rychlostí při nízkých rychlostech je velmi citlivý na množství anizotropie. Obr. 

6.16 znázorňuje tvar závislosti bezrozměrné vzdálenosti přilehlých buněk na bezrozměrné 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 
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 Numerický vztah pro výpočet bezrozměrného podchlazení příměsi během 

dendritického růstu Δ𝑇′𝑆 je dán rov. (6.35): 

Δ𝑇′𝑠 = (
𝐺′

𝑉′
)

𝑐

+ 𝑎𝑉′𝑏 + (1 − 𝑎)𝑉′1,2𝑏, (6.35) 

kde konstanta 𝑎 nabývá hodnot 2 až 8, konstanta 𝑏 nabývá hodnot 0,36 až 0,43 a konstanta 𝑐 

nabývá hodnot 0,88 až 0,99. Tyto konstanty se vypočítají podle rov. (6.36), (6.37) a (6.38): 

𝑎 = 8,734 + 5,930𝑙𝑜𝑔10(𝑘) + 0,2578[𝑙𝑜𝑔10(𝑘)]2, (6.36) 

𝑏 = 0,4307 − 0,1656 · 10−3𝑙𝑜𝑔10(𝑘) − 0,4455 · 10−1[𝑙𝑜𝑔10(𝑘)]2, (6.37) 

𝑐 = 1,454 + 0,2735𝑙𝑜𝑔10(𝐺′) + 0,4145 · 10−1[𝑙𝑜𝑔10(𝐺′)]2 + 

+ 0,1882 · 10−2[𝑙𝑜𝑔10(𝐺′)]3 (6.38) 

 Bezrozměrná vzdálenost primárních větví dendritů 𝜆′1 může být o jeden až dva řády 

větší než vzdálenost 𝜆′1 mezi přilehlými buňkami. Tuto vzdálenost popisuje rov. (6.39): 

𝜆1
′ = 0,7798 · 10−1𝑉′(𝑎−0,75)(𝑉′ − 𝐺′)0,75𝐺′−0,6028, (6.39) 

kde konstanta 𝑎 nabývá hodnot od -0,58 do -0,34 a popisuje ji rov. (6.40): 

𝑎 = −1,131 − 0,1555𝑙𝑜𝑔10(𝐺′) − 0,7589 · 10−2[𝑙𝑜𝑔10(𝐺′)]2 (6.40) 

Bezrozměrná vzdálenost primárních větví dendritů nezávisí na rozdělovacím koeficientu. 

Obecný tvar závislosti bezrozměrné vzdálenosti primárních větví dendritů na bezrozměrné 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina je znázorněna na obr. 6.16. 

 

Obr. 6.16 Obecné tvary závislostí bezrozměrné vzdálenosti primárních větví 

dendritů a bezrozměrného poloměru čela dendritu na bezrozměrné rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina podle Hunt-Luova modelu 

 Vzdálenost primárních větví dendritů je značně citlivá k chybám zapříčiněným 

povrchovou energií a směrnicí likvidu, ale méně citlivá k chybám vyvolaným rozdělovacím 

koeficientem. 

 Hodnoty vzdáleností mezi přilehlými buňkami/dendrity, vypočítané podle tohoto 

modelu, odpovídají pouze čtvrtině až polovině hodnoty experimentálně ověřené vzdálenosti 

mezi přilehlými buňkami/dendrity. Pro vzájemné srovnání je nezbytné provést korekci. 
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6.4.3 Eutektická a peritektická reakce v systému Al-Ni 

Autoři článků [6.29, 6.30] se věnovali problematice popisu struktury slitin na bázi Ni-

Al připravených za různých podmínek směrové krystalizace. Složení připravených slitin bylo 

blízké intermetalické sloučenině Ni3Al. Autoři vyšli z předpokladu, že fáze Ni3Al vzniká 

peritektickou reakcí (𝑁𝑖) + 𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 → 𝑁𝑖3𝐴𝑙 (tab. 2.2) a že se v její koncentrační i teplotní 

blízkosti nachází eutektická reakce 𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 → 𝑁𝑖𝐴𝑙 + 𝑁𝑖3𝐴𝑙 (tab. 2.2). Tři tuhé fáze, 

vyskytující se v těchto reakcích, jsou všeobecně označovány: 

- fáze  (neuspořádaná fáze tuhého roztoku (Ni) – mřížka KPC), 

- fáze ’ (uspořádaná fáze Ni3Al – mřížka KPC), 

- fáze  (fáze NiAl – mřížka KSC). 

Fázový diagram Al-Ni, z kterého autoři článků [6.29, 6.30] vycházeli v experimentální části 

své studie, je znázorněn na obr. 6.17. 

 

Obr. 6.17 Fázový diagram Al-Ni [6.30] 

Binární slitiny na bázi Ni-Al byly připraveny směrovou krystalizací v korundových 

trubicích v odporové peci pracující na principu Bridgmanovy metody. V některých případech 

se zbytek taveniny po dosažení požadovaného objemového podílu tuhé fáze zakalil náhlým 

ponořením korundové trubice do vody, případně do směsi Ga-In, čímž se tuhnoucí struktura 

na rozhraní krystal-tavenina zakonzervovala. Slitiny po směrové krystalizaci byly příčně a 

podélně nařezány a z řezů byly připraveny metalografické výbrusy pro studium a 

dokumentaci mikrostruktury. Směrová krystalizace slitin probíhala při rychlostech od 2,88 do 

219,60 mm/h s teplotními gradienty do taveniny od 20 do 40 °C/cm. Složení slitin se měnilo 

od 23 do 27 at. % hliníku. 

 Schematická ilustrace typů eutektických mikrostruktur je znázorněna na obr. 6.18. 

Každé eutektické mikrostruktuře je přidělen zvláštní kód: 𝐿(𝑚𝑒𝑡) je lamelární eutektikum 
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metastabilních fází  a , 𝐿 je lamelární rovnovážné eutektikum fází  a ’, 𝑇(𝑡𝑢) je 

rovnovážné tyčinkové eutektikum s těsně uspořádanou geometrii tyčinek v příčném řezu, 

𝑇(𝑏) je eutektikum tvořené tyčinkami fáze  rostoucími podél hraničních oblastí buněk fáze 

’, 𝐵(𝑚𝑒𝑡) je eutektikum metastabilních fází  a  rostoucích podél okrajů buněk fáze ’. 

Pravidelná eutektika 𝐿 a 𝑇(𝑡𝑢) se vytvořila jako neeutektické rovinné fronty nad 

koncentrací 24,6 at. % hliníku. Buněčné typy eutektik 𝑇(𝑏) a 𝐵(𝑚𝑒𝑡) byly nalezeny při 

koncentracích od 24,1 do 24,6 at. % hliníku a eutektikum 𝐿(𝑚𝑒𝑡) v koncentračním intervalu 

od 24,4 do 24,6 at. % hliníku. Vznik rovnovážného eutektika tvořeného fázemi ’ tedy 

probíhá při koncentraci 24,6 at. % hliníku, zatímco metastabilní eutektikum tvořené fázemi 

 při koncentraci 24,5 at. % hliníku. Buněčný typ eutektik se tvoří pod koncentrací 

eutektického složení a pravidelné typy tyčinkového a lamelárního eutektika se tvoří nad 

koncentrací eutektického složení s přechodem v blízkosti rovnovážné eutektické koncentrace 

24,6 at. % hliníku. Lamelární metastabilní eutektikum 𝐿(𝑚𝑒𝑡) vzniká pouze v blízkosti 

metastabilní eutektické koncentrace 24,5 at. % hliníku [6.29]. 

 

Obr. 6.18 Různé morfologie eutektického růstu pozorované ve studii [6.29] 

Slitiny s peritektickou strukturou byly studovány v intervalu koncentrace od 23 do 24 

at. % hliníku [6.30]. Slitiny začaly tuhnout z taveniny jako čistá fáze  při podmínkách 

zabraňujících nestabilitě rovinného rozhraní. Při zachování těchto podmínek lze na 

základě diagramu Al-Ni (obr. 6.17) očekávat přechod fáze  do fáze ’ následovaný 

přechodem fáze ’ do eutektika. Přechod fáze ’ do eutektika je popsaný výše [6.29]. Přechod 
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rovinného rozhraní fáze  do rovinného rozhraní fáze ’ se objevil v zóně podél tyčinek. 

Přechodové zóny obsahovaly buď série střídajících se pásů fází  a ’, typ buněčného 

párového růstu fází  a ’ značený kódem 𝐵(𝛾 + 𝛾′), nebo směs těchto dvou typů struktur. 

 Za podmínek vedoucích ke vzniku buněk nebo dendritů primární fáze  se struktura 

𝐵(𝛾 + 𝛾′) tvoří podél izotermy za čely buněk nebo dendritů při nižších rychlostech růstu 

rozhraní krystal-tavenina. Při vyšších rychlostech růstu je struktura přítomná ve směsi 

s různými eutektickými morfologiemi v mezibuněčných nebo mezidendritických oblastech. 

Při nejvyšších rychlostech růstu je struktura zcela nahrazena metastabilním eutektikem. 

 Při růstu rovinného rozhraní se tvorba buněčné párové struktury 𝐵(𝛾 + 𝛾′) objevuje 

pouze při nižších rychlostech růstu rozhraní. Vyšší rychlosti vedou ke vzniku dvou 

peritektických fází  a ’ ve střídající se pásové struktuře [6.30]. 

 

6.4.4 Příklady slitin po směrové krystalizaci 

 Autoři článku [6.20] se pokusili optimalizovat část fázového diagramu Al-Ni v oblasti 

vzniku fáze Ni3Al. Jako základ jim posloužily nelegované binární slitiny na bázi Ni3Al po 

směrové krystalizaci. Vznikla tak experimentální selekční mapa mikrostruktury (obr. 6.19). 

Výpočet selekční mapy mikrostruktury vychází z kritéria maximální teploty a z analytických 

modelů růstu rovinného rozhraní, dendritů a eutektických struktur. 

 

Obr. 6.19 Část optimalizovaného fázového diagramu Al-Ni s odpovídající 

mikrostrukturní selekční mapou [6.20] 

 Selekční mapa mikrostruktury slitin na bázi Ni-Al (obr. 6.19) předpovídá výskyt 

metastabilního eutektika tvořeného fázemi  při všech rychlostech větších než 3,6 mm/h. 

Stabilní eutektikum složené z fází ’ se netvoří pod rychlostí 36 mm/h. Peritektická 

struktura se v systému Al-Ni vyskytuje nad koncentraci 76 at. % niklu. Vlivem nukleačního 
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podchlazení potřebného k vyloučení fáze ’ se tato hranice posouvá k vyšším hodnotám 

obsahu niklu. Dendritická struktura je charakteristická pro vyšší rychlosti růstu. Dendrity fáze 

 vznikají pro koncentrace niklu větší než 76 at. %, zatímco dendrity fáze  od koncentrace 

niklu menší než 75,5 at. %. Buněčná struktura fáze ’ je vlastní úzkému intervalu v blízkosti 

stechiometrického složení při vyšších rychlostech růstu rozhraní krystal-tavenina [6.20]. 

 Rozsáhlou studii mikrostruktury slitin na bázi Ni3Al o koncentraci hliníku 23, 24,5, 

25, 26 a 27 at. % provedli autoři článků [6.31, 6.32]. Slitiny byly vakuově indukčně odlity a 

směrově krystalizovány v superkanthalové peci využívající Bridgmanovu metodu při 

rychlostech 36 a 180 mm/h. Struktura slitiny Ni-23Al byla duplexní, slitiny Ni-24,5Al a Ni-

25Al měly monofázovou strukturu a slitiny Ni-26Al a Ni-27Al opět duplexní. Matrice všech 

slitin obsahovala fázi ’. Dendrity slitiny Ni-23Al byly tvořeny fází , dendrity slitin Ni-26Al 

a Ni-27Al fází . Autoři vyslovili hypotézu, že ke vzniku fáze ’ dochází jejím růstem z 

lamelárního metastabilního eutektika tvořeného fázemi  na rozhraní tuhé a kapalné fáze, 

respektive nukleací fáze ’ ve fázi  a růstem jejích precipitátů nahrazujících fázi . Obrazová 

analýza slitin prokázala, že vzorky nestechiometrického složení obsahují větší podíl dendritů 

než matriční fáze ’. U slitin Ni-24,5Al a Ni-25Al tomu bylo naopak. Předpokládá se, že ve 

slitinách s převažující dendritickou strukturou, jsou dendrity orientovány ve směru 〈100〉 a 

následující eutektikum rovněž. 

 Tahové zkoušky vykonané na vzorcích těchto slitin na vzduchu a při pokojové teplotě 

potvrdily vysokou mez pevnosti s velkým prodloužením pro slitinu Ni-23Al, jež obsahovala 

tažné dendrity tvořené fází  uložené v matrici z fáze ’. Hodnota tahového prodloužení dále 

klesala s rostoucím obsahem hliníku od 23 do 27 at. % (obr. 6.20) díky vzrůstajícímu 

objemovému podílu křehkých dendritů tvořených fází  v matrici z fáze ’. Společně s tím 

docházelo ke změně transkrystalického lomu přes smíšený v interkrystalický. 

 

Obr. 6.20 Mechanické vlastnosti slitin na bázi Ni3Al po směrové krystalizaci 

změřené při pokojové teplotě: a) vzorky směrově krystalizované při rychlosti 36 

mm/h; b) vzorky směrově krystalizované při rychlosti 180 mm/h [6.31, 6.32]  
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7 CÍLE PRÁCE 

 Intermetalická sloučenina, kterou se zabývá tato disertační práce, je Ni3Al. Stěžejními 

body její charakteristiky jsou popis vlastností z hlediska fyzikálního, metalurgického a 

technologického. Následující body shrnují hlavní cíle této disertační práce: 

- Najít a optimalizovat základní metalurgické parametry pro přípravu polykrystalické 

intermetalické sloučeniny Ni3Al a jejích slitin postupy vakuového indukčního lití, 

odstředivého lití a procesem směrové krystalizace. 

- Posoudit vliv procesu směrové krystalizace na mikrostrukturu připravených slitin na 

bázi Ni-Al a Ni-Al-B. Soustředit se zejména na homogenitu chemického složení. 

Porovnat získané mikrostruktury s modelovými odhady, zejména s mikrostrukturní 

selekční mapou a modely pro růst buněčného nebo dendritického rozhraní krystal-

tavenina. 

- Popsat vliv legujícího prvku boru na mikrostrukturu slitiny Ni-22Al (at. %) a vlivu 

procesu směrové krystalizace na mikrostrukturu slitiny Ni-22Al legovanou borem. 

- Statisticky a morfologicky popsat pórovitosti slitin na bázi Ni-Al a Ni-Al-B 

v závislosti na postupu jejich přípravy. 

- Kvantitativně analyzovat a statisticky popsat mikrostrukturní objekty metodikou 

obrazové analýzy. 

- Prověřit hypotézu snížení mikrotvrdosti vnitřních ploch zrn na úkor jejich hranic 

v důsledku legování slitin na bázi Ni-Al borem a posoudit, jak se na hypotéze 

změknutí zrn podílí proces směrové krystalizace. 

- Stanovit povrchové napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al (at. %). 

- Provést tahové a creepové zkoušky na vzorcích slitiny Ni-22Al nelegovaných i 

legovaných borem a posoudit vliv procesu směrové krystalizace a legujícího prvku na 

tyto zkoušky. 

- Shrnout získané výsledky do návrhu metalurgického postupu, který by vedl k rozšíření 

zájmu o výzkum slitin na bázi Ni3Al procesy směrové krystalizace a jejich následnou 

aplikací v průmyslu. 
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8 PŘÍPRAVA EXPERIMENTÁLNÍCH SLITIN 

 Hlavním účelem této disertační práce bylo sledovat, zdokumentovat a popsat vliv 

krystalizačních procesů na strukturu a mechanické vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

Získané výsledky byly porovnány s výstupy autorů zkoumajících tuto problematiku již 

několik desítek let. Záměrem bylo ověřit a rozšířit stávající znalosti o nové informace. 

 Strukturní charakteristiky byly posuzovány ze dvou hledisek – změny stechiometrie a 

legujícího účinku boru. Studie vlivu změny stechiometrie intermetalické sloučeniny Ni3Al 

byla provedena na čtveřici slitin o binárním složení Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al2. 

Jejich odlitky byly směrově krystalizovány při takových podmínkách, aby bylo možné 

pozorovat přechod rovinné mikrostruktury v buněčnou a následně buněčné mikrostruktury v 

dendritickou. Změna typu mikrostruktury niklových slitin na bázi Ni3Al v důsledku jejich 

legování borem byla sledována pouze na slitině Ni-22Al, neboť tato koncentrace zaručuje 

dosažení efektivních mechanických vlastností [8.1], z nichž byly posuzovány pevnostní 

charakteristiky za pokojové teploty a creepové vlastnosti. Bližší informace k jednotlivým 

zkouškám jsou uvedeny níže v předložené práci. Tab. 8.1 obsahuje seznam použitých slitin, 

jejich značení, rychlosti, při nichž byly směrově krystalizovány, a účel jejich použití. 

Tab. 8.1 Seznam připravovaných slitin včetně značení a účelu experimentu 

Slitina Označení 

vzorků 

Rychlost 

krystalizace 

Účel slitiny 

[at. %]  [mm/h]  

Ni-22Al 300.1 – 300.4 10, 20, 50, 70 studium struktury 

Ni-23Al 301.1 – 301.4 10, 20, 50, 70 studium struktury 

Ni-24Al 302.1 – 302.4 10, 20, 50, 70 studium struktury 

Ni-25Al 303.1 – 303.4 10, 20, 50, 70 studium struktury 

Ni-22Al 
 217.2, 219.1  20, 50 tahová zkouška 

214.1, 214. 2 20, 50 creepová zkouška 

Ni-22Al-0,24B 
187.1 – 187.3 20, 50, 70 tahová zkouška 

188.1, 188.2 20, 50 creepová zkouška 

Ni-22Al-1B 
183.1 – 183.3 20, 50, 70 tahová zkouška 

236.1, 236.2 20, 50 creepová zkouška 

Vstupní materiál použitý při výrobě experimentálních slitin na bázi Ni3Al byl 

následující: 

- kusový nikl ve tvaru kuliček o přibližném průměru 10 mm a dodavatelem deklarované 

čistotě 99,60 hm. %, 

                                                           
2  Složení experimentálních slitin citovaných v této disertační práci jsou vždy v atomárních procentech. 

Výjimky jsou zřetelně popsány. 
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- kusový nikl v podobě katodového plechu získaného z procesu elektrolytické rafinace o 

dodavatelem deklarované čistotě 99,90 hm. %, 

- hliníkový drát o dodavatelem deklarované čistotě 99,80 hm. % (max. 0,10 hm. % 

křemíku a max. 0,10 hm. % železa), 

- hliníková houska o dodavatelem deklarované čistotě 99,90 hm. %, 

- a předslitina Ni-12B hm. % o dodavatelem deklarované čistotě min. 80,00 hm. % 

niklu, min. 12,00 hm. % boru, max. 2,00 hm. % hliníku a max. 1,00 hm. % železa. 

   
Obr. 8.1a Niklové karbonylové 

kuličky 

Obr. 8.1b Hliníkový drát Obr. 8.1c Předslitina Ni-12B hm. 

% 

Nelegované slitiny na bázi Ni3Al (vzorky sady 300 až 303) byly připraveny procesem 

vakuového indukčního tavení s následným odstředivým litím. Zařízení Supercast 13, na 

kterém tavba i odlití proběhlo, vlastní Regionální materiálově technologické výzkumné 

centrum (zkr. RMTVC) na VŠB – TUO. Jako vstupní materiál pro přípravu těchto 

experimentálních slitin byl použit karbonylový nikl a hliníkový drát (obr. 8.1a a 8.1b). 

Navážky niklu a hliníku byly roztaveny v keramickém kelímku sušeném při teplotě 400 °C po 

dobu 2 h. Analýza EDS potvrdila [8.2], že keramické kelímky byly vyrobeny z práškového 

materiálu tvořeného směsí Al2O3 a SiO2. Po uzavření víka pece byl její vnitřní prostor třikrát 

evakuován a propláchnut argonem o čistotě 99,9999 %. Tavba i odlévání probíhaly rovněž 

v prostředí tohoto inertního plynu při tlaku přibližně 0,3 bar. Pracovní teplota tavby byla 

1 600 °C. Tavenina byla odlita do grafitové kokily, vysušené při stejných podmínkách jako 

keramické kelímky, účinkem odstředivé síly vyvolané otáčením ramene, na kterém byly 

vzájemně propojeny kelímek a kokila. Odlitky měly tvar krátkých tyčí o průměru 10 mm a 

délce přibližně 68 mm (obr. 8.2a). 

 Slitiny určené pro tahové a creepové zkoušky (vzorky sady 183 až 263) byly 

připraveny jiným postupem. Výchozími materiály byly katodový nikl, hliníková houska a 

předslitina Ni-12B hm. % (obr. 8.1c). Navážky byly roztaveny ve vakuové indukční peci 

LEYBOLD typu IS3/1, kterou vlastní Katedra metalurgie a slévárenství na VŠB – TUO, a 

následně gravitačně odlity do grafitové kokily. Tavbě předcházela dvě vakuování na hodnotu 

tlaku 0,04 mbar. Odlití proběhlo v prostředí ochranné atmosféry argonu o čistotě 99,999 %. 
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Tvar odlitku tvořily dvě trojice tyčí o průměru 10 mm a délce 100 mm zakončených špičkou a 

spojených společným nálitkem s přepadem (obr. 8.2b). 

  
Obr. 8.2a Odlitky slitiny Ni-22Al připravené 

vakuovým indukčním tavením s následným 

odstředivým litím 

Obr. 8.2b Odlitky slitiny Ni-22Al připravené 

vakuovým indukčním tavením s následným 

gravitačním litím 

 Z odlitků slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al odřezány nálitky. Povrch 

zbylých krátkých tyčí byl podroben mechanickému broušení, aby se odstranily zatekliny a 

jiné nerovnosti povrchu. Takto upravené tyče podstupovaly proces směrové krystalizace. 

 Přímé použití odlitků slitin na bázi Ni3Al není často možné z důvodu přítomnosti tzv. 

licích vad, jako jsou staženiny, dutiny, póry atd., které znatelně snižují hodnoty fyzikálních a 

mechanických vlastností 8.3, 8.4, protože během namáhání vzorků připravených z těchto 

materiálů působí licí vady jako koncentrátory napětí, díky nimž se vzorky předčasně porušují. 

Naneštěstí i připravené odlitky experimentálních slitin obsahovaly velké množství licích vad 

(viz kap. 9.1, 9.2 a 9.6), navzdory snaze potlačit je předehřevem kokily. K úspěšnému 

odstranění licích vad došlo teprve poté, co byly tyčové odlitky podrobeny procesu směrové 

krystalizace. Jako důkaz tvrzení jsou předloženy následující dvě rentgenové fotografie slitiny 

Ni-22Al-1B po odlití a po směrové krystalizaci znázorňující redukci licích vad (obr. 8.3a a 

8.3b). Snímky pořídilo defektoskopické pracoviště Oddělení nedestruktivních zkoušek firmy 

Vítkovice Testing Center. 

  

Obr. 8.3a Rentgenový snímek slitiny Ni-22Al-1B po 

odlití 

Obr. 8.3b Rentgenový snímek slitiny Ni-22Al-1B po 

směrové krystalizaci 

 Příprava vzorků procesem směrové krystalizace byla provedena ve dvoufázové 

superkanthalové odporové peci CLASIC na pracovišti Katedry neželezných kovů, rafinace a 

recyklace na VŠB – TUO. Pec pracuje na principu Bridgmanovy metody. Po vložení 
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tyčových odlitků s obroušeným povrchem do korundových trubic opatřených špičkou 

s vrcholovým úhlem 80° se tyto trubice umístily se do vnitřního prostoru pece. Vyhřátí pece 

na pracovní teplotu 1 550 °C předcházela dvojí evakuace pece, proplach pece argonem o 

čistotě 99,999 % a naplnění prostoru pece tímto inertním plynem. Směrová krystalizace 

tyčových odlitků intermetalické sloučeniny Ni3Al probíhala při čtyřech rychlostech – 10, 20, 

50 a 70 mm/h (tab. 8.1). Dosažený teplotní gradient ve směru do taveniny činil 75 °C/cm. 

Postup stanovení gradientu pro uvedené podmínky je uveden v publikaci [8.5]. Vzhled odlitků 

po směrové krystalizaci je zdokumentován na obr. 8.4a a 8.4b. 

  
Obr. 8.4a Vzorky 300.1 až 300.4 (slitina Ni-22Al) po 

směrové krystalizaci 

Obr. 8.4b Vzorky 236.1 a 236.2 (slitina Ni-22Al-1B) 

po směrové krystalizaci 

 Proces směrové krystalizace eliminuje nejen množství licích vad, které odlitek 

obsahuje, ale hlavně orientuje mikrostrukturu slitiny. Polykrystalický vzorek tak sestává ze 

zrn převážně orientovaných ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. Orientace zrn má 

značný vliv na hodnoty mechanických vlastností získaných tahovými a creepovými 

zkouškami [8.6, 8.7]. Volbou podmínek směrové krystalizace (rychlost růstu, gradient, 

chemické složení atd.) lze dosáhnout rovinné, buněčné, dendritické nebo rovnoosé 

mikrostruktury, což významně ovlivňuje segregaci legujících prvků a tím i hodnoty 

mechanických vlastností [8.8, 8.9]. 

 Přípravu metalografických vzorků z odlitků a směrově krystalizovaných tyčí 

schematicky znázorňuje obr. 8.5 na příkladu vzorků určených pro studium mikrostruktury 

(úprava odlitých a směrově krystalizovaných tyčí určených pro tahové a creepové zkoušky je 

popsána v kap. 12.1 a 12.2, třebaže způsob zpracování metalografických vzorků je totožný). 

Vzorky odebrané z odlitých i směrově krystalizovaných tyčí v podélném i příčném směru 

byly nejprve zalisovány do vodivé fenolové pryskyřice a následně byly broušeny na brusných 

papírech WS FLEX 18-C o velikostech P60, P180, P220, P400, P600, P800, P1000, P1200, 

P1500, P2000 a P2500. Doba broušení na každém brusném papíru byla přibližně tři minuty. 

Následně byly vzorky vyleštěny na tkanině podlévané vodnou suspenzí Al2O3 o velikosti 

částic nejprve 1 m a poté 0,3 m. Doba leštění suspenzí o dané velikosti částic byla 20 min. 
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Obr. 8.5 Zpracování tyčí pro účel strukturní analýzy 

Struktura metalografických vzorků byla vyvolána působením dvou různých leptadel. 

Modifikované Marbelovo leptadlo o složení 10 g CuSO4.5H2O, 50 ml HCl, 50 ml destilované 

vody a 50 ml metanolu vyniká rychlým leptajícím účinkem (do 5 s) a je vhodné především ke 

kontrastnímu leptání mezi tuhým roztokem hliníku v niklu a fází Ni3Al [8.10]. Působením 

druhého leptadla o složení HNO3, H2SO4 a H3PO4 v poměru 1:1:1 se naleptává pouze tuhý 

roztok hliníku v niklu, zatímco fáze Ni3Al zůstává nedotčená [8.11]. Doporučená doba leptání 

tímto leptadlem je 45 až 60 s. 

  



73 
 

9 MIKROSTRUKTURA 

Následující kapitola se věnuje popisu mikrostruktury slitin na bázi intermetalické 

sloučeniny Ni3Al. Na příkladech niklových slitin nelegovaných a legovaných borem (tab. 8.1) 

se posuzují dvě hlavní kritéria – aplikace procesu směrové krystalizace a změna koncentrace 

hliníku, případně legování slitin borem. K dokumentaci mikrostruktury niklových slitin byl 

použit optický světelný mikroskop OLYMPUS GX51 vybavený digitální kamerou 

OLYMPUS DP12 a řádkovací elektronový mikroskop QUANTA FEG 450 vybavený sondou 

APOLLO X. 

 

9.1 Niklové slitiny nelegované borem 

Hodnocení včetně fotodokumentace mikrostruktury experimentálních slitin Ni-22Al, 

Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al bylo provedeno na připravených metalografických vzorcích. 

Nasnímán byl naleptaný povrch příčných i podélných řezů těchto slitin, které reprezentovaly 

odlitky i směrově krystalizované vzorky. Získané výsledky jsou popsány v následujících 

podkapitolách včetně srovnání s dosud publikovanými závěry jiných autorů [9.1 – 9.7]. 

 

9.1.1 Slitina Ni-22Al 

 Mikrostrukturu odlitku slitiny Ni-22Al (vzorek 300.5) tvoří dlouhá, úzká zrna (bod 1) 

orientovaná kolmo k podélné ose odlitku. Jednotlivá zrna jsou vyplněna různě orientovanými 

dendrity (bod 2). Zbytek prostoru zrna vyplňuje čistá fáze Ni3Al. Odlitek dále obsahuje 

množství pórů situovaných převážně podél hranic zrn. V centrální části odlitku v blízkosti 

jeho podélné osy jsou přítomny i staženiny. Mikrostrukturu odlitku slitiny Ni-22Al znázorňují 

obr. 9.1a a 9.1b. 

  
Obr. 9.1a Mikrostruktura vzorku 300.5 – uspořádání 

zrn s dendrity; příčný řez 

Obr. 9.1b Mikrostruktura vzorku 300.5 – detailní 

pohled na rozložení dendritů (bod 2) uvnitř zrn (bod 

1); příčný řez 
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 Vzorek 300.1, který byl směrově krystalizován při rychlosti 10 mm/h, se vyznačuje 

hrubými zrny, jež jsou vyplněna síťovím (bod 2 na obr. 9.2a), dvojfázovou oblastí tvořenou 

drobnými zrny fáze Ni3Al (bod 4), které obklopují tenké „kanály“ tuhého roztoku hliníku v 

niklu (bod 3). Detaily síťoví znázorňují obr. 9.2b, 9.2d, 9.2f a 9.2h. V případě vzorků 300.2, 

300.3 a 300.4, směrově krystalizovaných při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h, je charakter 

mikrostruktury odlišný. Jejich mikrostruktura sestává z hrubých krystalů, orientovaných 

převážně ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. Vedle síťoví však je možné pozorovat 

čisté zrno fáze Ni3Al (bod 1), neobsahující kanály tuhého roztoku hliníku v niklu (obr. 9.2c, 

9.2e a 9.2g). S rostoucí rychlostí směrové krystalizace se šířka těchto zrn zvětšuje na úkor 

oblastí tvořených síťovím. V podélných řezech vzorků 300.2, 300.3 a 300.4 se takové 

uspořádání jeví jako buněčné, případně dendritické (obr. 9.2c, 9.2e a 9.2g). Proces směrové 

krystalizace tedy vedl k zorientování zrn ve vzorcích slitiny Ni-22Al převážně ve směru 

podélné osy, tj. ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina, a také k naprostému potlačení 

staženin a redukci velkých pórů. 

  
Obr. 9.2a Mikrostruktura vzorku 300.1 – zrno 

sestávající ze síťoví (bod 2); příčný řez 

Obr. 9.2b Mikrostruktura vzorku 300.1 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); příčný řez 

  
Obr. 9.2c Mikrostruktura vzorku 300.2 – dendrity 

síťoví (bod 2) prorůstající zrny fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Obr. 9.2d Mikrostruktura vzorku 300.2 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); příčný řez 
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Obr. 9.2e Mikrostruktura vzorku 300.3 – střídající se 

buňky síťoví (bod 2) a zrna fáze Ni3Al (bod 1); 

podélný řez 

Obr. 9.2f Mikrostruktura vzorku 300.3 – detail kanálu 

síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al (bod 

4); příčný řez 

  
Obr. 9.2g Mikrostruktura vzorku 300.4 – dendrity 

síťoví (bod 2) prorůstající zrny fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Obr. 9.2h Mikrostruktura vzorku 300.4 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 

 Na obr. 9.3 je zachycena makrostruktura odlitku i směrově krystalizovaných vzorků 

slitiny Ni-22Al. Fotografie potvrzuje polykrystalickou strukturu směrově krystalizovaných 

vzorků. 

 

Obr. 9.3 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-22Al po naleptání 
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9.1.2 Slitina Ni-23Al 

 Odlitek slitiny Ni-23Al (vzorek 301.5) má stejnou mikrostrukturu jako vzorek 300.5. 

Polykrystalický vzorek tvoří dlouhá zrna fáze Ni3Al (bod 1) orientovaná kolmo k podélné ose 

odlitku. Zrna fáze Ni3Al dále vyplňují dendrity tvořené síťovím (bod 2 na obr. 9.4a). Na 

rozdíl od síťoví ve směrově krystalizovaných vzorcích obsahuje síťoví odlitků ve vzorcích 

300.5 i 301.5 zrníčka fáze Ni3Al o mnohonásobně menším průměru v řádu jednotek 

mikrometru (obr. 9.4b). Odlitek slitiny Ni-23Al obsahuje opět póry a staženiny. 

  
Obr. 9.4a Mikrostruktura vzorku 301.5 – distribuce 

dendritů (bod 2) uvnitř zrn tvořených fází  Ni3Al (bod 

1); podélný řez 

Obr. 9.4b Mikrostruktura vzorku 301.5 – detail 

dendritu (bod 2) tvořeného zrníčky fáze Ni3Al a kanály 

tuhého roztoku hliníku v niklu; podélný řez 

 Mikrostruktura vzorků 301.1, 301.2, 301.3 a 301.4, které byly směrově krystalizovány 

při rychlostech 10, 20, 50 a 70 mm/h, je v podstatě shodná. Všechny čtyři tyčové vzorky po 

směrové krystalizaci tvoří několik krystalů fáze Ni3Al (bod 1), jimiž ve směru růstu rozhraní 

krystal-tavenina prostupují pásy síťoví (bod 2 na obr. 9.5a až 9.5h). Mikrostruktura vzorků tak 

má většinou buněčnou morfologii, hlavně u vzorků směrově krystalizovaných při rychlosti do 

20 mm/h, nebo dendritickou morfologii, u vzorků směrově krystalizovaných při rychlostech 

  
Obr. 9.5a Mikrostruktura vzorku 301.1 – síťoví (bod 

2) prorůstající matricí fáze Ni3Al (bod 1); příčný řez 

Obr. 9.5b Mikrostruktura vzorku 301.1 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 
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50 a 70 mm/h. V případě vzorku 301.4 se plynulé pásy síťoví pozorované v podélném řezu 

rozpadají na izolované oblasti eliptického tvaru, rovnoměrně rozmístěné v zrnu fáze Ni3Al 

(obr. 9.5g). Na rozdíl od odlitku reprezentovaného vzorkem 301.5 je podíl pórů na ploše 

příčných a podélných řezů všech směrově krystalizovaných vzorků malý. 

  
Obr. 9.5c Mikrostruktura vzorku 301.2 – střídající se 

buňky síťoví (bor 2) a zrna fáze Ni3Al (bod 1); podélný 

řez 

Obr. 9.5d Mikrostruktura vzorku 301.2 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); příčný řez 

  
Obr. 9.5e Mikrostruktura vzorku 301.3 – síťoví (bod 

2) uložené v matrici fáze Ni3Al (bod 1); podélný řez 

Obr. 9.5f Mikrostruktura vzorku 301.3 – detail kanálů 

síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al (bod 

4); příčný řez 

  
Obr. 9.5g Mikrostruktura vzorku 301.4 – síťoví (bod 

2) uložené v matrici fáze Ni3Al (bod 1); příčný řez 

Obr. 9.5h Mikrostruktura vzorku 301.4 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 
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  Pohled na makrostrukturu vzorků 301.1 až 301.5, které patří slitině Ni-23Al, 

zachycuje fotografie na obr. 9.6. Snímek odhaluje polykrystalickou strukturu směrově 

krystalizovaných vzorků 301.1 až 301.4. 

 

Obr. 9.6 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-23Al po naleptání 

 

9.1.3 Slitina Ni-24Al 

 Snímky mikrostruktury odlitku slitiny Ni-24Al (vzorek 302.5) zobrazují úzká zrna 

fáze Ni3Al (bod 1), která obsahují dendrity tvořené síťovím (bod 2 na obr. 9.7a). Dendrity 

mají vyvinuty také sekundární větve. Stejně jako v případě předchozích odlitků (vzorky 300.5 

a 301.5) je v mikrostruktuře přítomno mnoho pórů a staženin (obr. 9.7b). 

  
Obr. 9.7a Mikrostruktura vzorku 302.5 – distribuce 

dendritů (bod 2) uvnitř zrn tvořených fází  Ni3Al (bod 

1); příčný řez 

Obr. 9.7b Mikrostruktura vzorku 302.5 – detail 

dendritu (bod 2) u hranice zrna s množstvím pórů; 

podélný řez 

 Mikrostruktura směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-24Al se výrazně liší od 

mikrostruktur doposud popsaných vzorků směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al a Ni-23Al. 

Ve špičce podélného řezu vzorku 302.1 (slitina Ni-24Al směrově krystalizovaná při rychlosti 

10 mm/h) existuje velké množství oblastí síťoví eliptického tvaru (bod 2) orientovaných 

paralelně se směrem růstu rozhraní krystal-tavenina a budící dojem buněčné struktury. Záhy 
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se mezi těmito oblastmi síťoví začínají tvořit pásy síťoví orientované kolmo ke směru růstu 

rozhraní krystal-tavenina (obr. 9.8a). S přechodem směrově krystalizovaného vzorku ze 

špičky do oblasti s konstantní šířkou tvoří mikrostrukturu vzorku 302.1 jen hrubá zrna fáze 

Ni3Al (bod 1), převážně orientovaná ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina (obr. 9.8c). 

Mikrostruktura slitiny Ni-24Al směrově krystalizované při rychlosti 20 mm/h (vzorek 302.2) 

je podobná mikrostruktuře vzorku 302.1, jen objemový podíl síťoví ve špičce vzorku 302.2 

není tak vysoký jako v předchozím případě. Na obr. 9.8b a 9.8d jsou znázorněny kanály po 

vyleptaném tuhém roztoku hliníku v niklu (bod 3) obklopující zrna fáze Ni3Al (bod 4). 

  
Obr. 9.8a Mikrostruktura vzorku 302.1 – přechod 

buněk v pásy (bod 2); podélný řez 

Obr. 9.8b Mikrostruktura vzorku 302.1 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 

  
Obr. 9.8c Mikrostruktura vzorku 302.2 – zrna fáze 

Ni3Al (bod 1) v části vzorku s konstantní šířkou; 

příčný řez 

Obr. 9.8d Mikrostruktura vzorku 302.2 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 

 Vzorky 302.3 a 302.4, které reprezentují slitinu Ni-24Al směrově krystalizovanou při 

rychlostech 50 a 70 mm/h, sestávají z hrubých zrn fáze Ni3Al (bod 1) většinou orientovaných 

ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. V zrnech se dále nachází malé, rovnoměrně 

rozmístěné oblasti síťoví eliptického tvaru (bod 2 na obr. 9.9a až 9.9d). Objemový podíl 

síťoví ve vzorku 302.4 je větší než ve vzorku 302.3. Z pravidelného uspořádání oblastí síťoví 

lze považovat mikrostrukturní morfologii za buněčnou nebo dendritickou. 
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Obr. 9.9a Mikrostruktura vzorku 302.3 – uspořádání 

síťoví (bod 2) v matrici Ni3Al (bod 1);  podélný řez 

Obr. 9.9b Mikrostruktura vzorku 302.3 – detail 

kanálu síťoví (bod 3); příčný řez 

  
Obr. 9.9d Mikrostruktura vzorku 302.4 – uspořádání 

síťoví (bod 2) v matrici Ni3Al (bod 1); příčný řez 

Obr. 9.9e Mikrostruktura vzorku 302.4 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); příčný řez 

 Obr. 9.10 znázorňuje makrostrukturu příčných a podélných řezů vzorků slitiny Ni-

24Al po odlití a směrové krystalizaci. Také vzorky 302.1 až 302.4 jsou po směrové 

krystalizaci tvořeny hrubými zrny, takže jejich struktura je polykrystalická. 

 

Obr. 9.10 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-24Al po naleptání 
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9.1.4 Slitina Ni-25Al 

 Fotodokumentace mikrostruktury odlitku slitiny Ni-25Al (vzorek 303.5) potvrdila, že i 

tento odlitek sestává z úzkých, dlouhých zrn uložených kolmo k podélné ose odlitku (obr. 

9.11a). Uvnitř zrn (bod 1) se nacházejí velmi dlouhé a zároveň tenké dendrity (bod 3). Stejně 

jako u ostatních odlitků obsahuje vzorek 303.5 mnoho pórů a staženin (obr. 9.11b). 

  
Obr. 9.11a Mikrostruktura vzorku 303.5 – dlouhá a 

úzká zrna (bod 1) s dendrity; příčný řez 

Obr. 9.11b Mikrostruktura vzorku 303.5 – hranice 

mezi dvěma zrny fáze Ni3Al (bod 1) obsahující 

dendrity (bod 3) a póry; podélný řez 

Vzorek 303.1, který reprezentuje slitinu Ni-25Al po směrové krystalizaci při rychlosti 

10 mm/h, sestává ze zrn fáze Ni3Al (bod 1). Špička vzorku obsahuje rovněž fázi Ni5Al3 (bod 

2 na obr. 9.12a), která je produktem peritektoidní reakce 𝑁𝑖𝐴𝑙 + 𝑁𝑖3𝐴𝑙 → 𝑁𝑖5𝐴𝑙3 (tab. 2.2), 

k níž dochází pod teplotou 700 °C. Příčný řez vzorkem 303.1 odhalil, že podél hranic zrn fáze 

Ni3Al krystalizují tyčinky (bod 3), které by podle literatury [9.5] měly odpovídat fázi NiAl 

(obr. 9.12b). Výsledná mikrostruktura vzorku 303.1 je tudíž eutektická. 

  
Obr. 9.12a Mikrostruktura vzorku 303.1 – fáze Ni5Al3 

(bod 2) ve špičce vzorku, jehož matrici tvoří fáze Ni3Al 

(bod 1); podélný řez 

Obr. 9.12b Mikrostruktura vzorku 303.1 – detail 

tyčinek (bod 3) podél hranic zrn fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Mikrostruktura slitiny Ni-25Al směrově krystalizované při rychlosti 20 mm/h (vzorek 

303.2) obsahuje stejné strukturní objekty jako mikrostruktura vzorku 303.1. V podélném řezu 

vzorku 303.2 je pozorován vznik buněčné struktury charakteristické zorientováním zrn fáze 
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Ni5Al3 (bod 2) ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina a jejich vzájemným rovnoměrným 

rozmístěním v matrici fáze Ni3Al (bod 1). Jednotlivá zrna fáze Ni5Al3 pojí krystalizované 

tyčinky (obr. 9.13a a 9.13b), tvořené pravděpodobně fází NiAl (bod 3). V příčném řezu 

vzorkem 303.2 jsou tyčinky situovány okolo hranic zrn fáze Ni3Al. 

  
Obr. 9.13a Mikrostruktura vzorku 303.2 – fáze Ni5Al3 

(bod 2) obklopená tyčinkami (bod 3); podélný řez 

Obr. 9.13b Mikrostruktura vzorku 303.2 – detail 

vyleptaného důlku po fázi Ni5Al3 (bod 2) obklopeného 

tyčinkami (bod 3); podélný řez 

Vzorek 303.3 (slitina Ni-25Al směrově krystalizovaná při rychlosti 50 mm/h) má 

stejnou buněčnou mikrostrukturu jako vzorek 303.2. Fáze Ni5Al3 (bod 2) často krystalizuje ve 

styku tří zrn fáze Ni3Al (bod 1), obklopená velkým množstvím tyčinek (bod 3 na obr. 9.14a). 

Stejná mikrostruktura je patrná také na příčném řezu u vzorku 303.3 (obr. 9.14b). V případě 

vzorku 303.4 (slitina Ni-25Al po směrové krystalizaci při rychlosti 70 mm/h) jsou nalezeny 

dendrity s rozvinutými sekundárními větvemi, a to v podélném i příčném řezu (obr. 9.14c a 

9.14d). Jinak jsou strukturní objekty pozorované u vzorku 303.4 totožné se vzorkem 303.3. 

  
Obr. 9.14a Mikrostruktura vzorku 303.3 – fáze Ni5Al3 

(bod 2) umístěná mezi třemi zrny fáze Ni3Al (bod 1) a 

obklopená tyčinkami (bod 3); podélný řez 

Obr. 9.14b Mikrostruktura vzorku 303.3 – detail fáze 

Ni5Al3 (bod 2) obklopené tyčinkami (bod 3); příčný řez 
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Obr. 9.14c Mikrostruktura vzorku 303.4 – fáze Ni5Al3 

(bod 2) umístěná mezi třemi zrny fáze Ni3Al (bod 1) a 

obklopená tyčinkami (bod 3); podélný řez 

Obr. 9.14d Mikrostruktura vzorku 303.4 – detail fáze 

Ni5Al3 (bod 2) obklopené tyčinkami (bod 3); příčný řez 

 Také mikrostruktura vzorků 303.1 až 303.4 byla polykrystalická (obr. 9.15). U všech 

směrově krystalizovaných vzorků slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al nevede proces 

směrové krystalizace za podmínek konstantního teplotního gradientu 75 °C/cm a rychlosti 

směrové krystalizace měnící se od 10 do 70 mm/h ke vzniku monokrystalických vzorků. Zrna 

ve vzorcích směrově krystalizovaných niklových slitin nelegovaných borem jsou orientovaná 

ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. 

 

Obr. 9.15 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-25Al po naleptání 

 V případě vzorků slitiny Ni-25Al nejsou tyčinky obklopující fázi Ni3Al blíže 

specifikovány, protože jejich malé rozměry (jednotky čtverečních mikrometrů) znesnadňovaly 

analýzu jejich složení na elektronovém mikroskopu. Teoreticky mohou tyčinky tvořit dvě fáze 

– fáze NiAl, v případě stabilního eutektika vznikajícího při nízkých rychlostech krystalizace 

slitiny Ni-25Al, nebo tuhý roztok hliníku v niklu, v případě metastabilního eutektika 

vznikajícího při vysokých rychlostech krystalizace slitiny Ni-25Al [9.4, 9.5]. Přechod mezi 

oběma typy eutektik je možné určit z mikrostrukturní selekční mapy (viz kap. 9.4). 

Identifikace tyčinek umožní až transmisní elektronová mikroskopie. 
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 Vývoj mikrostruktury experimentálních slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al 

v závislosti na změně koncentrace hliníku souhlasí se závěry prací [9.2, 9.3]. Matrici vzorků 

všech směrově krystalizovaných slitin tvoří zrna fáze Ni3Al. Složení dendritů se liší 

v závislosti na obsahu hliníku. Směrově krystalizované vzorky slitin Ni-22Al a Ni-23Al mají 

dendrity tvořené tuhým roztokem hliníku v niklu, ale dendrity ve směrově krystalizovaných 

vzorcích slitiny Ni-25Al tvoří fáze NiAl. V případě směrově krystalizovaných vzorků slitiny 

Ni-24Al neobsahuje matrice tvořená fází Ni3Al dendrity žádné, výjimečně jen velmi malé 

množství Jejich složení odpovídá tuhému roztoku hliníku v niklu. 

 Podle závěru publikací [9.2, 9.3] je matriční fáze Ni3Al produktem rozpadu 

metastabilního eutektika tvořeného fází NiAl a tuhým roztokem hliníku v niklu. Během růstu 

metastabilního eutektika na rozhraní krystal-tavenina, dochází v tuhém roztoku hliníku v 

niklu těsně pod rozhraním k nukleaci fáze Ni3Al. Precipitáty fáze Ni3Al rostou a interdifuzí 

atomů niklu a hliníku nahrazují fázi NiAl. Tento závěr potvrdili i autoři článku [9.6]. 

 Porovnání mikrostrukturních morfologií slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al 

připravených procesem směrové krystalizace za podmínek konstantního teplotního gradientu 

a rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina měnící se od 10 do 70 mm/h s modely a výsledky 

experimentů jiných autorů [9.4, 9.5] jsou předmětem kap. 9.4 pojednávající o mikrostrukturní 

selekční mapě v systému Ni-Al. Tab. 9.1 obsahuje seznam mikrostrukturních morfologií 

pozorovaných v experimentálních niklových slitinách nelegovaných borem. 

Tab. 9.1 Morfologie mikrostruktury směrově krystalizovaných vzorků sady 300 až 303 

Slitina Označení V Matrice + Dendrit Morfologie 

[at. %]  [mm/h]  mikrostruktury 

Ni-22Al 

300.1 10 (Ni) rovinná 

300.2 20 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

300.3 50 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

300.4 70 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-23Al 

301.1 10 Ni3Al + (Ni) peritektické struktury 

301.2 20 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

301.3 50 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

301.4 70 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-24Al 

302.1 10 Ni3Al + (Ni) peritektické struktury 

302.2 20 Ni3Al + (Ni) peritektické struktury 

302.3 50 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

302.4 70 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-25Al 

303.1 10 Ni3Al + NiAl eutektická struktura 

303.2 20 Ni3Al + NiAl (Ni5Al3) eutektická struktura 

303.3 50 Ni3Al + NiAl (Ni5Al3) buněčná/dendritická 

303.4 70 Ni3Al + NiAl (Ni5Al3) buněčná/dendritická 
Podle popisu z binárního fázového diagramu Ni-Al (obr. 2.2) odpovídá fáze (Ni) tuhému roztoku hliníku v niklu. 
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9.2 Niklové slitiny legované borem 

 V následující kapitole je popsána mikrostruktura slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B. 

Kromě posouzení vlivu rychlosti směrové krystalizace na mikrostrukturu obou slitin, tedy 

popisu morfologie rozhraní krystal-tavenina, bylo hlavním úkolem zhodnotit vliv legování 

borem na mikrostrukturu slitiny Ni-22Al. 

 

9.2.1 Slitina Ni-22Al-0,24B 

 Odlitek slitiny Ni-22Al-0,24B (vzorek 187.4) tvoří dlouhá zrna fáze Ni3Al (bod 1) o 

malé šířce, uložená kolmo k podélné ose odlitku (obr. 9.16a a 9.16b). Vnitřní prostor zrn 

obsahuje dendrity složené ze síťoví (bod 2), které se nijak neliší od síťoví slitiny Ni-22Al 

nelegované borem. Jedná se o dvoufázovou oblast, v níž malá zrníčka fáze Ni3Al (bod 4) 

obklopují tenké kanály tuhého roztoku hliníku v niklu (bod 3). V centrální části příčného řezu 

odlitku se nacházejí staženiny. 

  
Obr. 9.16a Mikrostruktura vzorku 187.4 – uložení 

dendritů síťoví (bod 2) v zrnech tvořených fází Ni3Al 

(bod 1); příčný řez 

Obr. 9.16b Mikrostruktura vzorku 187.4 – detail 

dendritů síťoví, tj. zrn fáze Ni3Al obklopených kanály 

tuhého roztoku hliníku v niklu; příčný řez 

 Mikrostruktura vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B směrově krystalizovaných při 

rychlostech 20, 50 a 70 mm/h (vzorky 187.2, 187.1 a 187.3) je polykrystalická. Zrna jsou 

hrubá a převážně orientovaná ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. Matriční fázi zrn tvoří 

fáze Ni3Al (bod 1). Zrny prorůstají pásy síťoví (bod 2), které jsou vůči sobě paralelně uložené  

a jejichž orientace odpovídá převážně orientaci zrn fáze Ni3Al. Objemový podíl síťoví 

s rostoucí rychlostí směrové krystalizace klesá. Morfologie mikrostruktury směrově 

krystalizovaných vzorků 187.2, 187.1 a 187.3 je buněčná, případně dendritická. 

Mikrostruktura těchto tří vzorků se výrazně ničím neliší od mikrostruktury vzorků 300.2, 

300.3 a 300.4, které nebyly legované borem. Příklady strukturních fází směrově 

krystalizovaných vzorků 187.1 až 187.3 jsou fotograficky zdokumentovány na obr. 9.17a až 

9.17f. 
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Obr. 9.17a Mikrostruktura vzorku 187.2 – izolované 

oblasti síťoví (bod 2) v matrici tvořené fází Ni3Al (bod 

1); příčný řez 

Obr. 9.17b Mikrostruktura vzorku 187.2 – detail 

kanálu síťoví (bod 3) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); příčný řez 

  
Obr. 9.17c Mikrostruktura vzorku 187.1 – dendrity 

síťoví (bod 2) prorůstající matricí fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Obr. 9.17d Mikrostruktura vzorku 187.1 – detail 

síťoví znázorňující systém kanálů tuhého roztoku 

hliníku v niklu (bod 3) vzájemně oddělující zrníčka 

fáze Ni3Al (bod 4); podélný řez 

  
Obr. 9.17e Mikrostruktura vzorku 187.3 – dendrity 

síťoví (bod 2) prorůstající matricí fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Obr. 9.17f Mikrostruktura vzorku 187.3 – detail síťoví 

znázorňující systém kanálů tuhého roztoku hliníku v 

niklu (bod 3) vzájemně oddělující zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 4); podélný řez 

 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B po směrové krystalizaci je znázorněna 

na obr. 9.18. Ve všech třech případech tvoří strukturu hrubé krystaly fáze Ni3Al, kterými 

prostupuje síťoví uspořádané do vzájemně rovnoběžných pásů.  
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Obr. 9.18 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B po naleptání 

 

9.2.2 Slitina Ni-22Al-1B 

 Fotodokumentace mikrostruktury odlitku slitiny Ni-22Al-1B (vzorek 183.4) odhalila 

přítomnost buněk tvořených fází Ni3Al (bod 1), v jejichž středu existuje dvoufázová oblast 

síťoví (bod 2), která tvoří dendrity (obr. 9.19b). Uspořádání zrn je stejné jako v případě 

odlitků ostatních slitin nelegovaných i legovaných borem – kolmé k podélné ose odlitku (obr.  

9.19a). Odlitek obsahuje staženiny situované kolem podélné osy. 

  
Obr. 9.19a Mikrostruktura vzorku 183.4 – rozbíhání 

zrn s dendrity od středu příčného řezu 

Obr. 9.19b Mikrostruktura vzorku 183.4 – uložení 

dendritů tvořených síťovím (bod 2) v centrech zrn 

tvořených fází Ni3Al (bod 1); příčný řez 

 Směrovou krystalizací dochází ke zhrubnutí zrn fáze Ni3Al (bod 1) a jejich 

zorientování ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. Zrny opět prostupuje síťoví (bod 2), 

jehož uspořádání ve vzájemně rovnoběžných pásech potvrzuje buněčnou, nebo dendritickou 

morfologii mikrostruktury. S nárůstem rychlosti směrové krystalizace dochází k poklesu 

objemového podílu síťoví. Pásy nebo oblasti síťoví eliptického tvaru jsou v mnoha případech 

vzájemně propojeny tenkými kanály tuhého roztoku hliníku v niklu, které tvoří „oka“ většího 

průměru (obr. 9.20c). K síťoví často přiléhá i nová strukturní fáze (bod 3), kterou lze na obr. 
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9.20a a 9.20e odlišit od ostatních tmavým zbarvením. Analýza EDS (viz kap. 9.3.2) 

identifikovala tuto fázi jako tuhý roztok niklu s velmi malým obsahem hliníku. Obr. 9.20b, 

9.20d a 9.20f ukazují detaily síťoví ve vzorcích 183.1 až 183.3 po jejich naleptání. 

  
Obr. 9.20a Mikrostruktura vzorku 183.2 – fáze tuhého 

roztoku niklu s minimálním obsahem hliníku (bod 3); 

podélný řez 

Obr. 9.20b Mikrostruktura vzorku 183.2 – detail 

síťoví znázorňující systém kanálů tuhého roztoku 

hliníku v niklu (bod 4) vzájemně oddělující zrníčka 

fáze Ni3Al (bod 5);  příčný řez 

  
Obr. 9.20c Mikrostruktura vzorku 183.1 – vzájemně 

propojené pásy síťoví (bod 2); podélný řez 

Obr. 9.20d Mikrostruktura vzorku 183.1 – detail 

kanálu síťoví (bod 4) obklopujícího zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 5); příčný řez 

  
Obr. 9.20e Mikrostruktura vzorku 183.3 – síťoví (bod 

2) v matrici fáze Ni3Al (bod 1); podélný řez 

Obr. 9.20f Mikrostruktura vzorku 183.3 – detail síťoví 

znázorňující systém kanálů tuhého roztoku hliníku v 

niklu (bod 4) vzájemně oddělující zrníčka fáze Ni3Al 

(bod 5);  příčný řez 
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 Obr. 9.21 znázorňuje makrostrukturu směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-

22Al-1B. Polykrystalickými vzorky 183.2, 183.1 a 183.3 prostupují pásy tvořené síťovím. 

Fáze Ni3Al tvoří matrici. 

 

Obr. 9.21 Makrostruktura vzorků slitiny Ni-22Al-1B po naleptání 

 Přehled charakteristiky mikrostrukturní morfologie slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-

1B, připravených procesem směrové krystalizace za různých podmínek, je souhrnně uveden v 

tab. 9.2. U všech vzorků je pozorována buněčná, nebo dendritická mikrostruktura, a to 

v závislosti na rychlosti, při které vzorky směrově krystalizovaly. Výsledkem směrové 

krystalizace, při níž se rozhraní krystal-tavenina pohybovalo rychlostí 20 mm/h, je buněčná 

morfologie mikrostruktury. Při vyšších rychlostech směrové krystalizace, tj. 50 a 70 mm/h, je 

možné na síťoví pozorovat i sekundární větve, čímž lze morfologii mikrostruktury označit 

jako dendritickou. 

Tab. 9.2 Morfologie mikrostruktury směrově krystalizovaných vzorků sady 187 až 183 

Slitina Označení V Matrice + Dendrit Morfologie 

[at. %]  [mm/h]  mikrostruktury 

 187.2 20 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-22Al-0,24B 187.1 50 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

 187.3 70 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

 183.2 20 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-22Al-1B 183.1 50 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 

 183.3 70 Ni3Al + (Ni) buněčná/dendritická 
Podle popisu z binárního fázového diagramu Ni-Al (obr. 2.2) odpovídá fáze (Ni) tuhému roztoku hliníku v niklu. 

Legování polykrystalické intermetalické sloučeniny Ni3Al borem je nezbytné 

z důvodu potlačení její křehkosti za pokojové teploty [9.8]. Detekce boru a jeho sloučenin je 

ale problematická, protože bor je pátým nejlehčím prvkem periodické tabulky prvků. Aby se 

poodhalilo chování tohoto prvku v průběhu krystalizačních procesů slitiny Ni-22Al, byla 

jedna z připravených várek slitiny Ni-22Al legovaná vysokým množstvím boru, tzn. 1 at. %. 
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Výsledky analýz optické emisní spektrometrie, energiově disperzní rentgenové spektroskopie 

a rentgenové difrakční analýzy jsou prezentovány v kap. 9.3. Z mikrostrukturních změn je 

pouze vypozorováno, že s rostoucí koncentrací boru v matrici slitiny Ni-22Al se hranice pásů 

nebo oblastí síťoví eliptického tvaru stávají členitější a k síťoví se přičleňují strukturní fáze 

tvořené roztokem tuhého niklu s minimálním obsahem hliníku. Těmto strukturním fázím by 

v problematice detekce boru v matrici slitiny Ni-22Al měla být věnována pozornost. 

Teoreticky by se mohlo jednat o precipitáty fáze Ni20Al3B6, případně o eutektikum tvořené 

touto fází a fází Ni3Al, které vznikají při limitě rozpustnosti boru v matrici intermetalické 

sloučeniny Ni3Al, která se pohybuje právě okolo 1 at. % [9.9, 9.10]. 

Poznatky získané ze studia mikrostruktury připravených niklových slitin byly 

publikovány ve článcích [A.1, A.3, A.5, A.6, A.9 – A.12, B.8, C.1, C5 – C.9]. 

 

9.3 Analýza chemického složení 

 K analýze chemického složení litých a směrově krystalizovaných niklových slitin byly 

použity tři metody – optická emisní spektrometrie (zkr. OES), energiově disperzní rentgenová 

spektroskopie (zkr. EDS) a rentgenová difrakční analýza (zkr. RDA). Analýza OES umožňuje 

stanovit celkové chemické složení slitin včetně obsahu boru. Bodová analýza metody EDS 

identifikuje chemické složení jednotlivých fází v matrici dané slitiny. Analýza RDA pomáhá 

identifikovat fáze a určit krystalografickou orientaci zrn v polykrystalickém materiálu. 

 

9.3.1 Optická emisní spektrometrie 

Stanovení chemického složení niklových slitin na bázi intermetalické sloučeniny 

Ni3Al metodou OES bylo provedeno na zařízení SPECTROMAXx, a to na příčných řezech 

pořízených ze vzorků slitin v litém i směrově krystalizovaném stavu. Analyzovaná plocha 

vzorku činila nejméně 12 mm2, minimální hloubka po jiskření přibližně 100 m. Měření bylo 

na každém vzorku provedeno třikrát. Průměrné hodnoty analýz jsou společně se 

směrodatnými odchylkami uvedeny v tab. 9.3 a 9.4. 

Tab. 9.3 Chemické složení niklových slitin nelegovaných borem stanovené metodou OES 

Slitina Vzorek xNi xAl xostatní 

[at. %]  [at. %] [at. %] [at. %] 

 300.1 79,27 ± 0,04 20,65 ± 0,04 0,08 

 300.2 78,32 ± 0,02 21,62 ± 0,02 0,06 

Ni-22Al 300.3 78,17 ± 0,01 21,73 ± 0,01 0,10 

 300.4 77,87 ± 0,12 22,02 ± 0,12 0,11 

 300.5 78,08 ± 0,06 21,82 ± 0,06 0,10 
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Slitina Vzorek xNi xAl xostatní 

[at. %]  [at. %] [at. %] [at. %] 

 301.1 76,99 ± 0,03 22,93 ± 0,03 0,08 

 301.2 77,22 ± 0,10 22,69 ± 0,09 0,09 

Ni-23Al 301.3 77,14 ± 0,09 22,76 ± 0,10 0,10 

 301.4 76,96 ± 0,07 22,93 ± 0,07 0,11 

 301.5 77,12 ± 0,05 22,77 ± 0,05 0,11 

 302.1 75,86 ± 0,09 24,06 ± 0,09 0,08 

 302.2 76,02 ± 0,08 23,90 ± 0,09 0,08 

Ni-24Al 302.3 76,24 ± 0,04 23,68 ± 0,04 0,08 

 302.4 76,03 ± 0,09 23,87 ± 0,09 0,10 

 302.5 76,09 ± 0,07 23,80 ± 0,08 0,11 

 303.1 74,53 ± 0,07 25,38 ± 0,07 0,09 

 303.2 75,06 ± 0,09 24,85 ± 0,09 0,09 

Ni-25Al 303.3 75,01 ± 0,01 24,91 ± 0,01 0,08 

 303.4 74,81 ± 0,09 25,10 ± 0,09 0,09 

 303.5 75,39 ± 0,04 24,51 ± 0,04 0,10 

 Srovnáním analyzovaných odlitků a směrově krystalizovaných vzorků niklových slitin 

nelegovaných borem se standardem pro niklové slitiny z databáze programu emisního 

spektrometru kovů SPECTROMAXx bylo možné detekovat více chemických prvků než 

pouhý nikl a hliník. Tyto prvky jsou v tab. 9.3 zastoupeny ve sloupci s označením 𝑥𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í. 

 Metoda OES umožňuje v matrici niklové slitiny stanovit obsah boru3. Nevýhodou této 

metody však je, že nepodává informace o fázích, ve kterých se bor nalézá, stejně jako o 

umístění těchto fází v matrici slitiny. Tab. 9.4 obsahuje výsledné hodnoty koncentrací niklu, 

hliníku a boru stanovené v niklových slitinách legovaných borem. Značky 𝑍 a 𝐾 na konci 

číselného označení vzorků znamenají „začátek“ a „konec“ a označují místa, v nichž proces 

směrové krystalizace dané slitiny začal a skončil. Směrově krystalizované tyče slitin Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B byly analyzovány na svých začátcích a koncích proto, aby se potvrdila 

nehomogenní koncentrace boru ve směru podélné osy tyče. 

Tab. 9.4 Chemické složení niklových slitin legovaných borem stanovené metodou OES 

Slitina Vzorek xNi xAl xB xostatní 

[at. %]  [at. %] [at. %] [at. %] [at. %] 

N
i-

2
2
A

l-
0
,2

4
B

 187.2 Z 78,27 ± 0,06 21,46 ± 0,06 0,2011 ± 0,0040 0,0689 

187.2 K 76,19 ± 0,03 23,20 ± 0,03 0,5455 ± 0,0015 0,0645 

187.1 Z 78,32 ± 0,03 21,40 ± 0,03 0,2132 ± 0,0035 0,0668 

187.1 K 77,51 ± 0,01 22,15 ± 0,01 0,2740 ± 0,0015 0,0660 

187.3 Z 77,74 ± 0,03 21,94 ± 0,04 0,2554 ± 0,0055 0,0646 

187.3 K 77,31 ± 0,06 22,33 ± 0,04 0,2856 ± 0,0040 0,0744 

187.4 K* 77,83 ± 0,05 21,73 ± 0,03 0,2960 ± 0,0032 0,1440 
* V odlitku slitiny Ni-22Al-0,24B (vzorek 187.4) byla provedena jen jediná analýza 

                                                           
3 Spodní limita detekce obsahu boru v matrici niklové slitiny na bázi Ni3Al je 0,0002 hm. %. 
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Slitina Vzorek xNi xAl xB xostatní 

[at. %]  [at. %] [at. %] [at. %] [at. %] 

N
i-

2
2
A

l-
1
B

 
183.2 Z 76,82 ± 0,02 22,16 ± 0,01 0,9542 ± 0,0055 0,0658 

183.2 K 76,05 ± 0,08 22,52 ± 0,07 1,3766 ± 0,0015 0,0534 

183.1 Z 76,75 ± 0,02 22,09 ± 0,02 1,0953 ± 0,0045 0,0647 

183.1 K 76,58 ± 0,02 22,11 ± 0,05 1,2472 ± 0,0260 0,0628 

183.3 Z 76,57 ± 0,02 22,15 ± 0,03 1,2165 ± 0,0055 0,0635 

183.3 K 76,47 ± 0,00 22,21 ± 0,01 1,2579 ± 0,0055 0,0621 

183.4 K* 77,37 ± 0,05 21,34 ± 0,04 1,1364 ± 0,0024 0,1536 
* V odlitku slitiny Ni-22Al-1B (vzorek 183.4) byla provedena jen jediná analýza 

 Z výsledků analýza OES vyplývá, že koncentrace boru ve směrově krystalizovaných 

slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B roste ve směru od začátku tyče do jejího konce. Bor 

jako prvek s pravděpodobnou hodnotou rozdělovacího koeficientu4 𝑘 < 1 se v průběhu 

směrové koncentrace kumuluje v tavenině a nikoli v tuhnoucí fázi. Tento závěr potvrzuje také 

graf na obr. 9.22. Vliv rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina5 na koncentraci boru ve směru 

podélné osy tyče po směrové krystalizaci není konstantní – rozdíl mezi obsahem boru na 

začátku a konci směrově krystalizované tyče klesá s rostoucí rychlostí růstu rozhraní krystal-

tavenina. 

 

Obr. 9.22 Koncentrace boru stanovené na začátku a konci směrově 

krystalizovaných tyčí slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

 

 

                                                           
4 Hodnota rozdělovacího koeficientu boru v intermetalické sloučenině Ni3Al 𝑘𝐵

𝑁𝑖3𝐴𝑙
 je neznámá. Za 

předpokladu, že je 𝑘𝐵
𝑁𝑖 = 0,01 [9.11] velmi nízká, lze očekávat, že hodnota 𝑘𝐵

𝑁𝑖3𝐴𝑙
 bude větší, avšak stále 

dostatečně malá, a tudíž se bor bude snadno z matrice slitiny Ni3Al vylučovat již po jediném cyklu směrové 

krystalizace. 
5 Předpokládá se, že rychlost směrové krystalizace odpovídá rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 
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9.3.2 Energiově disperzní rentgenová spektroskopie 

 Chemické složení připravených niklových slitin bylo stanoveno metodou EDS s 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu QUANTA FEG 450, vybaveného sondou 

APOLLO X. 

 Analýzy EDS byly provedeny na podélných řezech vzorků niklových slitin, z nichž 

byly připraveny metalografické výbrusy. Podélné řezy byly za tepla zalisovány do vodivé 

fenolové pryskyřice obohacené grafitovými částicemi. Povrch zalisovaných vzorků byl 

broušením a leštěním (viz kap. 8) zbaven reliéfu. Takto připravené vzorky niklových slitin 

nelegovaných a legovaných borem byly použity ke stanovení chemického složení metodou 

EDS, přičemž aplikovány byly plošná i bodová analýza. 

 Plošná analýza chemického složení byla provedena na třech různých místech 

vyleštěného povrchu daného vzorku při dvousetnásobném zvětšení. Při plošné analýze byly 

změřeny koncentrace hlavních složek, tj. niklu a hliníku. Metoda EDS neumožňuje stanovit 

koncentraci chemických prvků lehčích než uhlík, proto nebyla koncentrace boru v případě 

slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B stanovena. Tab. 9.5 obsahuje výsledné hodnoty 

koncentrací niklu a hliníku v niklových slitin nelegovaných borem stanovené metodou EDS. 

Tab. 9.5 Chemické složení nelegovaných niklových slitin stanovené metodou EDS 

Slitina Vzorek xNi xAl 

[at. %]  [at. %] [at. %] 

 300.1 76,98 ± 0,58 23,02 ± 0,58 

 300.2 76,80 ± 0,29 23,20 ± 0,29 

Ni-22Al 300.3 76,59 ± 0,63 23,41 ± 0,63 

 300.4 76,38 ± 0,39 23,62 ± 0,39 

 300.5 76,40 ± 0,05 23,60 ± 0,05 

 301.1 76,68 ± 0,29 23,32 ± 0,10 

 301.2 75,21 ± 0,40 23,79 ± 0,40 

Ni-23Al 301.3 76,47 ± 0,39 23,53 ± 0,39 

 301.4 75,94 ± 0,25 24,06 ± 0,25 

 301.5 75,81 ± 0,10 24,19 ± 0,10 

 302.1 75,56 ± 0,72 24,44 ± 0,72 

 302.2 74,67 ± 0,28 25,33 ± 0,28 

Ni-24Al 302.3 74,44 ± 0,20 25,56 ± 0,20 

 302.4 74,08 ± 0,17 25,92 ± 0,17 

 302.5 74,21 ± 0,10 25,79 ± 0,10 

 303.1 73,35 ± 0,50 26,65 ± 0,50 

 303.2 73,17 ± 0,41 26,83 ± 0,41 

Ni-25Al 303.3 73,89 ± 0,21 26,11 ± 0,21 

 303.4 73,24 ± 0,24 26,76 ± 0,24 

 303.5 73,64 ± 0,28 26,36 ± 0,28 
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 Mezi hodnotami chemického složení niklových slitin nelegovaných borem 

stanovenými metodami OES a EDS (tab. 9.3 a 9.5) je neshoda. Výsledné složení niklových 

slitin nelegovaných borem stanovené metodou EDS vychází o 1,0 až 1,5 at. % hliníku větší, 

než činí předpokládané nominální složení. Z publikovaných literárních zdrojů [9.1 – 9.5] a 

pozorování mikrostruktury experimentálních slitin připravených v rámci této disertační práce 

lze konstatovat, že mikrostruktura slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al odpovídá spíše 

chemickému složení určenému metodou OES. 

 Na obr. 9.23 je příklad záznamu difrakčního spektra vybraného vzorku slitiny Ni-

25Al. Ze záznamu difrakčního spektra vystupují píky pro nikl (K- i L-čára) i hliník (K-čára). 

 

Obr. 9.23 Difrakční spektrum vzorku 303.1 

 Protože metoda EDS neumožňuje stanovit koncentraci boru, nejsou výsledky plošné 

analýzy pro předpoklad detekce niklu, hliníku a boru ve slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-

1B věrohodné. Tyto výsledky by nebyly věrohodné ani v případě, že by byla detekce boru 

během analýzy ignorována. Program Genesis vyhodnocující výsledky plošné analýzy 

chemického složení metodou EDS totiž automaticky dopočítává koncentraci zvolených prvků 

do sta procent. Z těchto důvodů nejsou výsledky plošné analýzy chemického složení slitin Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B v této disertační práci uvedeny. 

 Metoda EDS umožňuje provádět i bodovou analýzu chemického složení, a tím 

analyzovat složení fází, precipitátů, vměstků atd., které jsou přítomny v matrici slitiny. 

V případě řádkovacího elektronového mikroskopu QUANTA FEG 450 lze stopu 

elektronového svazku zaostřit maximálně na plochu 1 m2. Analýza menších, případně 

užších, strukturních objektů se při správném nastavení vakua a urychlovacího napětí stává 
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obtížnou a výsledné chemické složení strukturního objektu je ovlivněno okolím, ve kterém se 

strukturní objekt nachází. Připravené niklové slitiny tyto malé strukturní objekty obsahovaly. 

 Bodová analýza chemického složení strukturních objektů ve vzorcích odlitků 

niklových slitin nelegovaných a legovaných borem nemohla být provedena pro jejich malé 

rozměry. Drobné fáze, v tomto případě kanály síťoví obklopující zrna fáze Ni3Al, v režimu 

zpětně odražených elektronů nevytvářely s pozadím prakticky žádný kontrast, a tudíž nebyly 

rozpoznatelné. Jejich přítomnost prokázalo až naleptání struktury a dokumentace vzniklého 

reliéfu povrchu vzorku v režimu sekundárních elektronů (viz kap. 9.1.4). 

 Postup bodové analýzy EDS byl proveden podle následujícího popisu. V režimu 

zpětně odražených elektronů se na povrchu vyleštěných vzorků hledaly různé strukturní 

objekty, jejichž rozdílná chemická složení vyvolávala různý kontrast obrazu. Daný strukturní 

objekt byl podroben bodové analýze na třech různých místech. Naměřené hodnoty 

chemických koncentrací byly zprůměrovány a dopočetla se k nim směrodatná odchylka. 

 Mikrostruktura slitiny Ni-22Al sestává ze dvou strukturních objektů nehledě na 

rychlosti, při níž vzorky byly směrově krystalizovány. Matrici směrově krystalizovaných 

vzorků tvoří zrna fáze Ni3Al, kterými – v případě směrových krystalizací probíhajících za 

vysokých rychlostí (> 50 mm/h) – prostupují rovnoběžné řady dvoufázových strukturních 

objektů nazývaných síťoví. Síťoví tvoří drobná zrníčka fáze Ni3Al a kanály tvořené tuhým 

roztokem hliníku v niklu. Detail síťoví znázorňuje obr. 9.24a. Výsledky bodové analýzy EDS 

pro slitinu Ni-22Al jsou shrnuty v tab. 9.6a. Šířka a hloubka kanálů síťoví se pohybuje 

v řádech jednotek mikrometrů, a proto je jejich chemické složení pravděpodobně zkresleno 

okolními zrny fáze Ni3Al. Výsledné složení zrn fáze Ni3Al se značně odlišuje od nominální 

hodnoty 22 at. % hliníku. Rozdíl činí od 2,40 do 3,34 at. % hliníku. 

 

Obr. 9.24a Fotografie mikrostruktury vzorku 300.1 
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Tab. 9.6a Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-22Al 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

300.1 10 
1 75,60 ± 0,06 24,40 ± 0,06 

2 84,60 ± 0,38 15,40 ± 0,38 

300.2 20 
1 75,18 ± 0,02 24,82 ± 0,20 

2 83,94 ± 0,16 16,06 ± 0,16 

300.3 50 
1 74,91 ± 0,34 25,09 ± 0,34 

2 84,12 ± 0,12 15,88 ± 0,12 

300.4 70 
1 74,66 ± 0,09 25,34 ± 0,09 

2 84,11 ± 0,14 15,89 ± 0,14 

1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – kanál síťoví (tuhý roztok hliníku v niklu) 

 Také vzorky slitiny Ni-23Al obsahují zrna tvořená fází Ni3Al, kterými prostupují 

vzájemně rovnoběžné řady síťoví (obr. 9.24b). Výsledné chemické složení zrn fáze Ni3Al a 

kanálů síťoví je shrnuto v tab. 9.6b. Chemické složení zrn fáze Ni3Al se ve vzorcích slitiny 

Ni-23Al různí od teoretické hodnoty 23 at. % hliníku o 0,35 až 1,64 at. % hliníku. 

 

Obr. 9.24b Fotografie mikrostruktury vzorku 301.4 

Tab. 9.6b Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-23Al 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

301.1 10 
1 76,11 ± 0,09 23,89 ± 0,09 

2 85,19 ± 0,07 14,81 ± 0,07 

301.2 20 
1 76,65 ± 0,13 23,35 ± 0,13 

2 84,94 ± 0,08 15,06 ± 0,08 

301.3 50 
1 76,06 ± 0,09 23,94 ± 0,09 

2 84,84 ± 0,37 15,16 ± 0,37 

301.4 70 
1 75,36 ± 0,17 24,64 ± 0,17 

2 84,00 ± 0,23 16,00 ± 0,23 

1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – kanál síťoví (tuhý roztok hliníku v niklu) 
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S rostoucí koncentrací hliníku od 22 do 25 at. % klesá podíl síťoví v matricích 

připravených slitin. V případě slitiny Ni-24Al obsahují vzorky směrově krystalizované při 

rychlostech 10 a 20 mm/h síťoví jen ve špičce tyče, zatímco vzorky směrově krystalizované 

při rychlostech 50 a 70 mm/h obsahují síťoví v celé délce tyče v podobě drobných oblastí 

elipsovitého tvaru uspořádaných v úzkých rovnoběžných řadách. Příklad tenké řady síťoví je 

znázorněn na obr. 9.24c. Výsledky analýzy EDS provedené na zrnech fáze Ni3Al a kanálech 

síťoví u vzorků slitiny Ni-24Al jsou uvedeny v tab. 9.6c. Složení zrn prakticky odpovídá 

nominální hodnotě 24 at. % hliníku, překračuje ji jen o 0,29 až 0,72 at. %. 

 

Obr. 9.24c Fotografie mikrostruktury vzorku 302.3 

Tab. 9.6c Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-24Al 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

302.1 10 
1 75,54 ± 0,23 24,46 ± 0,23 

2 83,80 ± 0,91 16,20 ± 0,91 

302.2 20 
1 75,54 ± 0,54 24,46 ± 0,54 

2 84,65 ± 0,06 15,35 ± 0,06 

302.3 50 
1 75,71 ± 0,59 24,29 ± 0,59 

2 83,85 ± 0,18 16,15 ± 0,18 

302.4 70 
1 75,28 ± 0,32 24,72 ± 0,32 

2 83,95 ± 0,06 16,05 ± 0,06 
1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – kanál síťoví (tuhý roztok hliníku v niklu) 

 V případě vzorků slitiny Ni-25Al se v matrici nacházejí tři rozdílné strukturní objekty. 

Mezi matričními zrny tvořenými fází Ni3Al jsou menší zrna, jejichž kontrast je v režimu 

zpětně odražených elektronů tmavší. Bodová analýza EDS potvrdila, že se jedná o fázi Ni5Al3 

(obr. 9.24d). Vzorky směrově krystalizované při rychlostech 10 a 20 mm/h obsahují navíc 

podél hranic zrn tyčinkové precipitáty (viz kap. 9.1.4), které by podle literatury [9.5] měly 

odpovídat fázi NiAl. Na površích vyleštěných vzorků však nejsou tato útvary v režimu zpětně 
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odražených elektronů rozlišitelné. Může to být zapříčiněno jejich drobnými rozměry, 

pohybujícími se v řádu jednotek mikrometrů, a chemickým složením blízkým složení matrice. 

Identifikace těchto útvarů je důležitá z důvodu potvrzení existence stabilního, nebo 

metastabilního eutektika. Proto byly vzorky dále vyšetřeny pomocí rentgenové difrakce (viz 

kap. 9.3.3). Výsledky analýzy EDS jsou uvedeny v tab. 9.6d. 

 

Obr. 9.24d Fotografie mikrostruktury vzorku 303.3 

Tab. 9.6d Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-25Al 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

303.1 10 
1 72,74 ± 0,64 27,26 ± 0,64 

2 61,14 ± 0,60 38,86 ± 0,60 

303.2 20 
1 73,35 ± 0,42 26,65 ± 0,42 

2 60,33 ± 0,47 39,67 ± 0,47 

303.3 50 
1 73,77 ± 0,26 26,23 ± 0,26 

2 61,55 ± 0,06 38,45 ± 0,06 

303.4 70 
1 74,10 ± 0,02 25,90 ± 0,02 

2 61,14 ± 0,20 38,86 ± 0,20 

1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – zrno fáze Ni5Al3 

 Základní strukturní objekty slitiny Ni-22Al-0,24B jsou totožné s těmi, které byly 

pozorovány v nelegované slitině Ni-22Al. Jsou to zrna, která odpovídají fázi Ni3Al, a kanály 

síťoví tvořené tuhým roztokem hliníku v niklu (obr. 9.25a). Na základě negativní zkušenosti 

s detekcí koncentrace boru ve vzorcích slitiny Ni-22Al-0,24B při plošné analýze EDS, se 

v těchto strukturních objektech množství boru nevyhodnocovalo. Výsledné složení zrn a 

kanálů síťoví uvádí tab. 9.7a. Detekovaná koncentrace hliníku v zrnech fáze Ni3Al je opět 

zvýšena a pohybuje se o 2,09 až 2,51 at. % nad nominální hodnotou 22 at. % hliníku. 
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Obr. 9.25a Fotografie mikrostruktury vzorku 187.1 

Tab. 9.7a Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-22Al-0,24B 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

187.2 20 
1 75,49 ± 0,25 24,51 ± 0,25 

2 85,32 ± 1,36 14,68 ± 1,36 

187.1 50 
1 75,91 ± 0,21 24,09 ± 0,21 

2 85,08 ± 1,51 14,92 ± 1,51 

187.3 70 
1 75,90 ± 0,43 24,10 ± 0,43 

2 85,45 ± 0,54 14,55 ± 0,54 

1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – kanál síťoví (tuhý roztok hliníku v niklu) 

 V mikrostruktuře slitiny Ni-22Al-1B byla objevena nová fáze připojená k síťoví (bod 

3 na obr. 9.25b). Bodová analýza EDS prokázala, že se jedná o tuhý roztok niklu s malým 

podílem hliníku, přibližně 6 at. %. Také v průběhu bodové analýzy EDS vzorků slitiny Ni-

22Al-1B docházelo ke zkreslení výsledků chemického složení, jestliže byl také stanovován 

obsah boru. Proto jsou v tab. 9.7b uvedeny pouze koncentrace niklu a hliníku. 

 

Obr. 9.25b Fotografie mikrostruktury vzorku 183.2 
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Tab. 9.7b Složení strukturních objektů ve vzorcích slitiny Ni-22Al-1B 

Vzorek V 

[mm/h] 

Místo analýzy xNi 

[at. %] 

xAl 

[at. %] 

183.2 20 

1 76,10 ± 0,50 23,90 ± 0,50 

2 84,86 ± 0,83 15,14 ± 0,83 

3 93,67 ± 1,01 6,33 ± 1,01 

183.1 50 

1 75,72 ± 0,21 24,28 ± 0,21 

2 83,43 ± 0,16 15,57 ± 0,16 

3 93,31 ± 1,94 6,69 ± 1,94 

183.3 70 

1 76,12 ± 0,24 23,88 ± 0,24 

2 84,52 ± 0,70 15,48 ± 0,70 

3 93,39 ± 0,80 6,61 ± 0,80 

1 – zrno fáze Ni3Al, 2 – kanál síťoví (tuhý roztok hliníku v niklu), 3 – zrníčko tuhého roztoku hliníku v niklu 

 Mikrostruktura vzorků slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B posloužila pro ukázkový 

příklad tzv. mapování, kdy se vybraná část plochy vzorku skenuje elektronovým svazkem 

řádek po řádku pro vytvoření koncentrační mapy zvolených chemických prvků. Protože 

mikrostruktury vzorků obou slitin neobsahovaly žádné vměstky, mapování bylo provedeno 

pouze na síťoví. Následující příklady se vztahují jen ke vzorkům 187.2 a 183.2. 

 
 

Prvek xi 

[at. %] 

Ni 75,17 

Al 24,83 

  

  

  

  

Obr. 9.26a Plocha vzorku 187.2, na 

které proběhlo mapování chemického 

složení 

Obr. 9.26b Difrakční spektrum a výsledné chemické složení 

skenované plochy vzorku 187.2 

  
Obr. 9.26c Koncentrační profil niklu po mapování na 

skenované ploše vzorku 187.2 

Obr. 9.26d Koncentrační profil hliníku po mapování 

na skenované ploše vzorku 187.2 
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Nejzřetelnější kontrast ve skenované mikrostruktuře vzorku 187.2 (obr. 9.26a) mají 

koncentrační profily niklu a hliníku (obr. 9.26c a 9.26d). Kontrast u niklu není tak výrazný, 

protože kanály síťoví jsou tenké a koncentrační profil je ovlivněn matricí pod nimi. 

 

 

Prvek xi 

[at. %] 

Ni 75,86 

Al 24,14 

  

  

  

  

Obr. 9.27a Plocha vzorku 183.2, na 

které proběhlo mapování chemického 

složení 

Obr. 9.27b Difrakční spektrum a výsledné chemické složení 

skenované plochy vzorku 183.2 

  
Obr. 9.27c Koncentrační profil niklu po mapování na 

skenované ploše vzorku 183.2 

Obr. 9.27d Koncentrační profil hliníku po mapování 

na skenované ploše vzorku 183.2 

 Výsledky mapování vzorku 183.2 (obr. 9.27c až 9.27d) jsou shodné s výsledky 

mapování vzorku 187.2. 

 

9.3.3 Rentgenová difrakční analýza 

 Po analýze EDS zůstávají některé otázky týkající se mikrostruktury připravených 

niklových slitin stále nezodpovězené, např. jaký typ eutektika vzniká ve směrově 

krystalizovaných vzorcích slitiny Ni-25Al, ve kterých fázích se vyskytuje bor a s jakou 

krystalografickou orientací tuhnou směrově krystalizované vzorky niklových slitin? 

Rentgenová difrakční analýza by mohla na tyto otázky odpovědět. 

 Zařízení, na kterém byly vzorky připravených slitin podrobeny rentgenové difrakci, se 

nazývá rentgenový práškový difraktometr BRUKER D8 ADVANCE. Toto zařízení je 

vybavené scintilačním detektorem VÅNTEC 1. Detekované fáze byly identifikovány 
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pomocí databáze PDF-2, která byla vydána v roce 2004. Rentgenová difrakční analýza 

niklových slitin proběhla na pracovišti Centrum nanotechnologií na VŠB  TUO. 

 Rentgenová difrakční analýza byla provedena na příčných řezech, pořízených z tyčí 

niklových slitin po směrové krystalizaci. Místem odběru vzorku byla prostřední část tyče, v 

níž se předpokládal rovnoměrný růst krystalických zrn. Na základě výsledků analýzy OES 

(tab. 9.4) byla rentgenová difrakční analýza vzorků slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

provedena na příčných řezech pořízených z koncové části tyče, kde byla zvýšená koncentrace 

boru. Účelem analýzy v těchto vzorcích bylo detekovat, identifikovat a popsat fáze bohaté na 

bor. Pro dosažení lepších výsledků se vzorky v komoře difraktometru otáčely. 

 Výsledky rentgenové difrakční analýzy niklových slitin nelegovaných borem jsou 

znázorněny na obr. 9.28a až 9.28d. Mikrostruktury vzorků niklových slitin v litém i směrově 

krystalizovaném stavu tvoří hlavně zrna fáze Ni3Al. V difraktogramech odlitků velké 

množství úzkých píků, protože strukturu odlitků tvoří velké množství zrn tvořených fází 

Ni3Al, které rostly v různých směrech. Směrově krystalizované vzorky niklových slitin 

nelegovaných borem obsahují méně zrn fáze Ni3Al než odlitky. Identifikace píků tuhého 

roztoku hliníku v niklu, tj. fáze označení v binárním fázovém diagramu Al-Ni na obr. 2.2 jako 

(Ni), je většinou symbolická. Píky fáze (Ni) se totiž nacházejí v blízkosti píků fáze Ni3Al pro 

tytéž směry a mohou proto vzájemně splývat. Ve vzorcích slitiny Ni-25Al nebyly 

Obr. 9.28a Difraktogramy vzorků slitiny Ni-22Al 
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identifikovány píky fáze NiAl, případně (Ni), společně s píky pro fázi Ni5Al3. Rentgenová 

difrakční analýza je málo citlivá k identifikaci fází, jejichž objemové množství je menší než 3 

%. Typ eutektika ve vzorcích slitiny Ni-25Al zůstává stále neznámý. 

 

Obr. 9.28b Difraktogramy vzorků slitiny Ni-23Al 

 

Obr. 9.28c Difraktogramy vzorků slitiny Ni-24Al 
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Obr. 9.28d Difraktogramy vzorků slitiny Ni-25Al 

 V uvedených difraktogramech jsou znázorněny a popsány i K2- a K-čáry, navzdory 

tomu, že rentgenové záření zachycené detektorem difraktometru prošlo skrze železný filtr. 

Spolehlivost filtru je 95 %, proto jsou u nejintenzivnějších píků pozorovány K2- a K-čáry. 

 Na obr. 9.29a a 9.29b jsou zachyceny difraktogramy z rentgenové difrakční analýzy 

příčných řezů vzorků slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B. Hlavním cílem difrakční 

rentgenové analýzy těchto vzorků bylo detekovat fáze bohaté na bor a popsat je chemickými 

vzorci. Podle ternárního diagramu Al-Ni-B (obr. 2.4) by obě slitiny měly obsahovat jedinou 

fázi bohatou na bor – fázi Ni20Al3B6. Podle literatury [9.9, 9.10] vzniká fáze Ni20Al3B6 až 

když koncentrace boru v matrici fáze Ni3Al dosáhne rozpouštěcí limity, která se pohybuje od 

0,93 do 1,87 at. %. Fáze Ni20Al3B6 byla nakonec identifikována pouze u vzorku 183.2. Ve 

vzorcích slitiny Ni-22Al-0,24B nebyly žádné fáze bohaté na bor nalezeny. 

 V případě vzorků niklových slitin legovaných borem nebyla difrakční rentgenová 

analýza provedena na vzorcích odlitků. Bylo tomu proto, že se místo odběru vzorku ze 

směrově krystalizovaných a litých tyčí slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B lišilo a výsledky 

rentgenové difrakce tak nebylo možné mezi sebou porovnat, uváží-li se skutečnost, že jeden 

proces směrové krystalizace stačí k výrazné změně homogenní distribuce boru ve směru růstu 

krystalů (viz kap. 9.3.1). 



105 
 

 

Obr. 9.29a Difraktogramy vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B 

 

Obr. 9.29b Difraktogramy vzorků slitiny Ni-22Al-1B 

 Ani rentgenová difrakční analýza nepřinesla uspokojivé odpovědi na tři otázky 

zmíněné v úvodu této kapitoly. Identifikace tyčinek v příčných řezech vzorků 303.1 a 303.2 

není stále známa. Identifikace fází bohatých na bor byla vyřešena jen částečně. Kromě 
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rentgenové difrakční analýzy byly fáze bohaté na bor ověřovány také metodou vlnově 

disperzní spektroskopie, ale ani ona nepotvrdila jejich existenci ve slitinách Ni-22Al-0,24B a 

Ni-22Al-1B. 

 Závěry z rentgenové difrakční analýzy slitin na bázi Ni3Al legovaných borem byly 

publikovány ve článku [C.7]. 

 

9.4 Mikrostrukturní selekční mapa 

 Na základě analýzy Okamotova binárního fázového diagramu Al-Ni [9.12] 

znázorněného na obr. 2.3 byla zpracována mikrostrukturní selekční mapa pro část diagramu 

Al-Ni z okolí peritektické reakce vzniku intermetalické sloučeniny Ni3Al. Výsledek byl 

porovnán s mikrostrukturami vzorků slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al 

připravených směrovou krystalizací pomocí Bridgmanovy metody postupem popsaným v kap. 

8. K porovnání výsledných mikrostruktur posloužily také práce [9.4 – 9.6, 9.13, 9.14]. Postup 

konstrukce mikrostrukturní selekční mapy přehledně podávají články [9.15, 9.16]. Teorie 

k této problematice je shrnuta v kap. 6.4.1. 

Informace o tuhnutí fází NiAl, Ni3Al a (Ni)6 poskytují křivky solidu a likvidu 

v binárním fázovém diagramu Al-Ni. Pro konstrukci mikrostrukturní selekční mapy byla 

vybrána Okamotova verze binárního fázového diagramu. Data popisující křivky likvidu a 

solidu fází NiAl, Ni3Al a (Ni) byla odečtena s pomocí webové služby Web Plot Digitizer 

poskytované na internetových stránkách [9.17]. Jednotlivé křivky byly popsány lineárním 

polynomem druhého nebo třetího stupně7. Obecnou podobu polynomu znázorňuje rov. (9.1), 

kde 𝑇𝐿/𝑆 představuje teplotu křivky likvidu, případně solidu, 𝐶𝑁𝑖  koncentraci niklu a 𝐴0 až 𝐴3 

regresní koeficienty. Hodnoty regresních koeficientů 𝐴0 až 𝐴3 jsou uvedeny tab. 9.8 společně 

s indexem korelace. 

𝑇𝐿/𝑆 = 𝐴0 + 𝐴1𝐶𝑁𝑖 + 𝐴2𝐶𝑁𝑖
2 + 𝐴3𝐶𝑁𝑖

3  (9.1) 

Tab. 9.8 Regresní koeficienty pro popis křivek likvidu a solidu fází NiAl, Ni3Al a (Ni) 

Teplota Koeficienty Index 

korelace 

[K] A0 A1 A2 A3 [-] 

𝑇𝐿
𝑁𝑖𝐴𝑙 21827,7602 -852,6644 12,31690 -0,06058900 1,0000 

𝑇𝑆
𝑁𝑖𝐴𝑙 -8781,8058 427,0884 -5,45160 0,02108300 1,0000 

 

                                                           
6  Značení fází NiAl, Ni3Al a (Ni) odpovídá značení z Okamoty verze binárního fázového diagramu Al-Ni a je 

zachováno v celé kapitole. Fáze (Ni) odpovídá tuhému roztoku hliníku v niklu. 
7 U lineárních polynomů vyššího stupně docházelo sice k přesnému proložení detekovaných bodů, křivka však 

ztratila hladký průběh a začala se vlnit. 
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Teplota Koeficienty Index 

korelace 

[K] A0 A1 A2 A3 [-] 

𝑇𝐿
𝑁𝑖3𝐴𝑙

 -11117,2467 340,1272 -2,26770  0,9965 

𝑇𝑆
𝑁𝑖3𝐴𝑙

 -287654,2245 7682,8224 -51,00890  0,9961 

𝑇𝐿
(𝑁𝑖)

 522,4430 26,3891 -0,18755 0,00045909 1,0000 

𝑇𝐿
(𝑁𝑖)

 10196,4972 -343,1791 4,49810 -0,01929700 0,9998 

 Na obr. 9.30 je znázorněna část Okamotova binárního fázového diagramu Al-Ni 

zkonstruovaná pomocí lineárních polynomů z tab. 9.8. Zvolený koncentrační interval od 73 

do 80 at. % niklu (tj. od 27 do 20 at. % hliníku) představuje oblast, pro kterou bude následně 

vykreslena mikrostrukturní selekční mapa. V tomto koncentračním intervalu a v rozmezí 

teplot od 1 620 do 1 650 K lze v detailu pozorovat eutektickou (tab. 2.2) a peritektickou 

reakci (tab. 2.2). 

 

Obr. 9.30 Analyzovaná část fázového binárního diagramu Al-Ni 

 Základní teplotní a koncentrační údaje o eutektické a peritektické reakci shrnuje tab. 

9.9. Hodnoty byly odečteny z poloh průsečíků daných překřížením jednotlivých teplotních 

křivek v diagramu Al-Ni z obr. 9.30. Tato data budou později sloužit pro kontrolu správného 

vykreslení mikrostrukturní selekční mapy, neboť vymezují hranice oblastí, v nichž existují 

jednotlivé fáze. 

Tab. 9.9 Důležité body z vybrané části binárního fázového diagramu Al-Ni 

Reakce Fáze Treakce 

[K] 

CNi
reakce 

[at. %] 

CNi
min 

[at. %] 

CNi
max 

[at. %] 

eutektická NiAl + Ni3Al 1632,79 73,72 70,00 75,05 

peritektická Ni3Al 1634,81 75,09 74,00 77,60 

Tavenina (L)

NiAl + L

L + Ni3Al

NiAl + Ni3Al

Ni3Al

L + (Ni)

(Ni)

Ni3Al + (Ni)

1620
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1650
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 Následující dvě tab. 9.10a a 9.10b obsahují hodnoty fyzikálních a termodynamických 

veličin společně s konstantami nezbytnými pro výpočet funkcí odezvy rozhraní krystal-

tavenina (viz kap. 6.4.1) a pro konstrukci mikrostrukturní selekční mapy. 

Tab. 9.10a Fyzikální a termodynamické veličiny použité ve výpočtech 

Fáze 

[Km] 

mL 

[K/at.%] 

Tm 

[K] 

L 

[J/mol] 

Odkaz 

(Ni) 1,7·10-7 8,0 1728,22 17160 [9.14] 

Ni3Al 2,0·10-7 7,9 1634,81 42000 [9.14, 9.18] 

NiAl 2,8·10-7 12,0 1911,00 31120 [9.14] 

Tab. 9.10b Konstanty použité ve výpočtech 

Veličina 

[jednotka] 

k 

[-] 

D 

[m2/s] 

G 

[K/m] 

VD 

[m/s] 

V0 

[m/s] 

Rg 

[J/K·mol] 

hodnota 0,86 1,0·10-8 7500 7,5 2000 8,314 

odkaz [9.11] [9.14] [9.7] [9.6] [9.6] [9.19] 

 Rovnice pro výpočet teploty růstu monofázového rovinného rozhraní 𝑇𝑟𝑜𝑣 (rov. (6.13)) 

a teploty růstu monofázového buněčného/dendritického rozhraní 𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 (rov. (6.19)) jsou 

platné pouze pro nízké a střední rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. Limitní maximální 

rychlost je 110-4 m/s, tj. 360 mm/h [9.6, 9.14]. Pro účely disertační práce by jako spodní 

interval postačovala rychlost 110-6 m/s (3,6 mm/h), ale tím by nedošlo k zachycení přechodu 

křivek 𝑇𝑟𝑜𝑣 do 𝑇𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 v grafech funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina. Jako minimální 

limitní rychlost růstu rozhraní byla tudíž zvolena hodnota 110-7 m/s (0,36 mm/h). Na obr. 

9.31a až 9.31d jsou demonstrativně zobrazeny funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro 

slitiny o složení Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al. Grafy znázorňují křivky funkcí 
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Obr. 9.31a Funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-22Al 
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odezvy rozhraní krystal-tavenina těch fází, které při daném složení slitiny mohou existovat. 

Mikrostruktura slitiny o složení Ni-22Al je teoreticky řízena pouze funkcí odezvy 

rozhraní pro fázi (Ni), jak plyne z obr. 9.31a. Pro rychlostní interval od 110-7 do 110-4 m/s 

bude morfologie slitiny Ni-22Al nejprve rovinná, následně buněčná. Rychlost, při které dojde 

k tomuto přechodu, je rovna 𝑉𝑘𝑟𝑖𝑡 = 3,738310-6 m/s (13,46 mm/h). Pro aplikované rychlosti 

růstu 10, 20, 50 a 70 mm/h by pouze vzorek slitiny Ni-22Al směrově krystalizovaný při 

rychlosti 10 mm/h měl mít rovinnou mikrostrukturu, zatímco vzorky směrově krystalizované 

při zbylých rychlostech buněčnou/dendritickou. 

 V případě slitiny Ni-23Al protíná křivka funkce odezvy rozhraní fáze (Ni) křivku 

funkce odezvy rozhraní pro peritektické struktury (obr. 9.31b). Bod překřížení obou křivek 

určuje změnu typu mikrostruktury slitiny Ni-23Al v průběhu procesu směrové krystalizace. 

Za podmínky platnosti rov. (6.23) je výsledná mikrostruktura slitiny Ni-23Al směrově 

krystalizovaná pod rychlostí 𝑉 = 4,390510-6 m/s (15,81 mm/h) peritektická, ale nad touto 

rychlostí sestává z buněk/dendritů fáze (Ni). 

 

Obr. 9.31b Funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-23Al 

 Z grafické závislosti funkcí odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-24Al (obr. 

9.31c) na logaritmu rychlosti růstu krystal-tavenina je stále patrnější vzájemné přibližování 

teplotních křivek funkcí odezev rozhraní pro fáze Ni3Al a (Ni). Přechodová rychlost má 

hodnotu 𝑉 = 6,605710-6 m/s (23,78 mm/h). Pod touto rychlostí mikrostruktura slitiny Ni-

24Al krystalizuje jako peritektická, nad touto rychlostí se skládá z buněk/dendritů fáze (Ni). 
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Obr. 9.31c Funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-24Al 

 Během směrového krystalizace slitiny Ni-25Al dochází k několika změnám. Do 

procesu tuhnutí se zapojuje i fáze NiAl, a proto se musí počítat i se vznikem eutektických 

mikrostruktur. Graf vykreslující funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-25Al 

znázorňuje obr. 9.31d. Tentokrát existují dvě rychlosti přechodu různých typů mikrostruktur. 

Do rychlosti 𝑉 = 9,900710-6 m/s (35,64 mm/h) slitina Ni-25Al směrově krystalizuje s 

mikrostrukturou odpovídající stabilnímu eutektiku. V rychlostním intervalu od 9,900710-6 

m/s do 1,418910-5 m/s (51,08 mm/h) se mikrostruktura slitiny Ni-25Al mění v metastabilní 

eutektikum. Nad rychlostí 𝑉 = 1,418910-5 m/s tvoří směrově krystalizovanou mikrostrukturu 

slitiny Ni-25Al buňky/dendrity fáze (Ni). 

 

Obr. 9.31d Funkce odezvy rozhraní krystal-tavenina pro slitinu Ni-25Al 
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 Obdobným způsobem bylo sestaveno dalších devatenáct grafů funkcí odezvy rozhraní 

krystal-tavenina pro různé koncentrace z intervalu složení binárních slitin Ni-Al od 73 do 80 

at. % niklu. Přechodové rychlosti, odečtené z těchto grafů, byly zaneseny do grafické 

závislosti 𝑙𝑜𝑔(𝑉) = 𝑓(𝐶𝑁𝑖), čímž vznikla mikrostrukturní selekční mapa binárního systému 

Al-Ni pro podmínku konstantního teplotního gradientu 7 500 K/m. Výsledná mapa se podobá 

těm, které v publikaci [9.14] modelovali Hunziker a Kurz podle různých binárních fázových 

systémů Al-Ni, nejvíce pak systému Al-Ni navrženého Hilpertem [9.20]. 

 Mikrostrukturní selekční mapa, která odpovídá části Okamotova binárního fázového 

diagramu Al-Ni, je znázorněna na obr. 9.32. V koncentračním intervalu od 73 do 80 at. % Ni 

a rychlostním intervalu od 110-4 do 110-6 m/s se nachází sedm ploch, které představují 

oblasti existence fází o různých morfologiích. Jsou to fáze (Ni), Ni3Al a NiAl s rovinnou nebo 

buněčnou/dendritickou morfologií a kombinace těchto fází zastoupené peritektickou a 

eutektickou strukturou. Typy eutektických a peritektických struktur se zabývají autoři ve 

článcích [9.4, 9.5]. V této disertační práci jsou shrnuty v kap. 6.4.3. 

 

Obr. 9.32 Mikrostrukturní selekční mapa části binárního fázového diagramu Al-Ni 

se vzorky niklových slitin nelegovaných borem, jejichž koncentraci byla stanovena 

metodou OES 

 Předpokládaná morfologie rozhraní krystal-tavenina pro slitiny o složení Ni-22Al, Ni-

23Al, Ni-24Al a Ni-25Al, které směrově krystalizují při rychlostech 𝑉 = 10, 20, 50 a 70 

mm/h, je souhrnně uvedena v tab. 9.11. Za účel porovnání teoreticky předpokládaných 

mikrostruktur z tab. 9.11 se zdokumentovanými mikrostrukturami popsanými v kap. 9.1 a 9.2 

byly do mikrostrukturní selekční mapy zaneseny koncentrace slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-
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24Al a Ni-25Al tak, jak je potvrdila analýza OES (tab. 9.3)8. Výsledek znázorňuje obr. 9.32. 

Navzdory skutečnosti, že u vzorků slitiny Ni-25Al nebylo prokázáno složení tyčinek a tudíž 

není potvrzen typ eutektika, odpovídá zdokumentovaná morfologie mikrostruktur niklových 

slitin nelegovaných borem oblastem vymezeným hranicemi mikrostrukturní selekční mapy. 

Tab. 9.11 Předpokládaná mikrostruktura směrově krystalizovaných vzorků sady 300 až 303 

Slitina Označení V Fáze Morfologie rozhraní 

[at. %]  [mm/h]   

Ni-22Al 

300.1 10 (Ni) rovinná 

300.2 20 (Ni) buněčná/dendritická 

300.3 50 (Ni) buněčná/dendritická 

300.4 70 (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-23Al 

301.1 10 Ni3Al peritektické struktury 

301.2 20 (Ni) buněčná/dendritická 

301.3 50 (Ni) buněčná/dendritická 

301.4 70 (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-24Al 

302.1 10 Ni3Al peritektické struktury 

302.2 20 Ni3Al peritektické struktury 

302.3 50 (Ni) buněčná/dendritická 

302.4 70 (Ni) buněčná/dendritická 

Ni-25Al 

303.1 10 NiAl + Ni3Al eutektická struktura 

303.2 20 NiAl + Ni3Al eutektická struktura 

303.3 50 NiAl + (Ni) eutektická struktura 

303.4 70 (Ni) buněčná/dendritická 

 

9.5 Kvantitativní obrazová analýza strukturních objektů 

 V kapitole věnované mikrostruktuře připravených niklových slitin (viz kap. 9.1 a 9.2) 

bylo popsáno mnoho strukturních objektů, jejichž objemový podíl a morfologie se měnily 

s podmínkami přípravy, případně se změnou koncentrace hliníku. Tato kapitola se soustředí 

na popis změn strukturních objektů pozorovaných v připravených niklových slitinách. Hlavní 

pozornost je věnována vzdálenosti primárních větví dendritů, objemovému podílu síťoví a 

fáze Ni5Al3 a velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví. 

 

9.5.1 Vzdálenost primárních větví dendritů 

 Převažující morfologie mikrostruktury v připravených niklových slitinách byla 

dendritická (viz kap. 9). Charakteristickým znakem dendritické struktury pozorované na 

ploše podélných řezů niklových slitin byly střídající se pásy tvořené zrny fáze Ni3Al a 

síťovím, dvoufázovou oblastí obsahující zrníčka fáze Ni3Al obklopená kanály tuhého roztoku 

hliníku v niklu. Schématický nákres dendritické mikrostruktury na ploše podélného řezu 

                                                           
8  Výsledky analýzy EDS nemohly být použity pro neshodu s pozorovanou mikrostrukturní morfologií. 
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vzorku niklové slitiny je uveden na obr. 9.33, kde šedá plocha představuje zrno fáze Ni3Al a 

červená plocha síťoví. 

 

Obr. 9.33 Princip měření vzdálenosti primárních větví dendritů 

 Před měřením vzdálenosti primárních větví dendritů byly podélné řezy směrově 

krystalizovaných vzorků niklových slitin broušeny, leštěny a následně leptány podle postupu 

popsaného v kap. 8. Z naleptané plochy podélného řezu vzorku každé niklové slitiny byly při 

padesátinásobném zvětšení pořízeny tři fotografie povrchu zachycující dendrity ve 

vertikálním směru růstu. K fotodokumentaci byl použit optický světelný mikroskop 

OLYMPUS GX51, vybavený digitální kamerou OLYMPUS DP12. Po převodu každé 

fotografie na binární obraz byla s pomocí programu pro obrazovou analýzu AnalySIS auto 

vyhodnocena vzdálenost primárních větví dendritů 𝜆1, a to jako vzdálenost mezi zrnem fáze 

Ni3Al a přilehlým síťovím změřená kolmo ke směru jejich růstu (obr. 9.33). Vzdálenost 

primárních větví dendritů dané slitiny charakterizovala střední hodnota spolu se směrodatnou 

odchylkou, vypočtená z experimentálních dat získaných měřením z pořízených fotografií. 

 Přestože byla dendritická mikrostruktura pozorována u většiny připravených vzorků, 

nebylo měření vzdálenosti primárních větví dendritů provedeno u všech vzorků s dendritickou 

mikrostrukturou. Dendrity slitin Ni-24Al a Ni-25Al většinou tvořily jen oblasti síťoví 

eliptického tvaru, případně fáze Ni5Al3, uspořádané do pomyslných řad (obr. 9.9a). Měření 

vzdálenosti primárních větví dendritů na vzorcích těchto slitin by vedlo k získání hodnoty 

zatížené velkou chybou. Proto se měření podrobily pouze vzorky, jejichž mikrostruktura 

obsahovala dendritické pásy síťoví, tzn. vzorky slitin Ni-22Al a Ni-23Al. 

 Vypočtené střední hodnoty vzdáleností primárních větví dendritů pro vzorky 

niklových slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizované při 

rychlostech 20, 50 a 70 mm/h byly porovnány s modelovými hodnotami. K porovnání 

skutečných a teoretických hodnot vzdáleností primárních větví dendritů byly použity celkem 
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čtyři modely: Kurz-Fisherův [9.21], Huntův [9.22], Trivediho [9.23 – 9.25] a Hunt-Luův 

model [9.26, 9.27]. Bližší popis jednotlivých modelů je uveden v kap. 6.4.2, kde se nacházejí 

rovněž vztahy nezbytné pro výpočet parametru 𝜆1. Následující tab. 9.12 obsahuje hodnoty 

konstant potřebné k výpočtu teoretických hodnot vzdáleností primárních větví dendritů. 

Konstanty v tab. 9.12 náleží fázi Ni3Al a jsou definovány v kap. 6.4.2. 

Tab. 9.12 Fyzikální konstanty fáze Ni3Al 

Konstanta 

[jednotka] 

k 

[-] 

D 

[m2/s] 


[Km] 

G 

[K/m] 

Ldendrity 

[-] 

hodnota 0,86 1·10-8 1,7·10-7 7 500 28 

odkaz [9.14] [9.11] [9.11] [9.7] [9.25] 

 K výpočtu teoretických hodnot vzdáleností primárních větví dendritů je nezbytná 

práce s binárním fázovým diagramem Al-Ni. K tomuto účelu posloužil diagram z obr. 9.30. 

Pro koncentrace 22 a 23 at. % hliníku byly z binárního diagramu odečteny teploty likvidu 

𝑇𝐿
(𝑁𝑖)

 a solidu fáze (Ni)9 𝑇𝑆
(𝑁𝑖)

, případně teplota peritektické reakce 𝑇𝑃. Teploty byly odečteny 

z matematického popisu křivek solidu a likvidu v tab. 9.8. Ze získaných teplot bylo vypočteno 

pásmo tuhnutí ∆𝑇0 a směrnice ke křivce likvidu 𝑚 (tab. 9.13). Zároveň jsou v tab. 9.13 

uvedeny i rychlosti přechodu rovinného rozhraní v buněčné 𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛 a buněčného rozhraní 

v dendritické 𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛, obě vypočtené z Kurz-Fisherova modelu. Pro aplikované podmínky 

směrové krystalizace a za předpokladu platnosti konstant z tab. 9.12 je rychlostní interval 

existence buněčného rozhraní, daný rozdílem 𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 − 𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛, velmi úzký.  

Tab. 9.13 Fyzikální parametry slitin Ni-22Al a Ni-23Al použité pro výpočty 

C0
Al TL

(Ni) TS
(Ni)/TP T0 m Vrov/bun Vbun/den 

[at. %] [K] [K] [K] [K/at. %] [mm/h] [mm/h] 

22 1 657,60 1 637,54 20,06 -5,60 13,46 15,65 

23 1 652,01 1 634,81 17,20 -4,59 15,70 18,25 

 Teoretické hodnoty vzdálenosti primárních větví dendritů 𝜆1 pro počáteční 

koncentraci hliníku v matrici niklu 𝐶0
𝐴𝑙 = 22 a 23 at. % a pro aplikované rychlosti směrové 

krystalizace 𝑉 = 20, 50 a 70 mm/h jsou uvedeny v tab. 9.14. Zatímco hodnoty vzdálenosti 

primárních větví dendritů stanovené s pomocí Kurz-Fisherova, Huntova a Trivediho modelu 

jsou dány konstantou, v případě Hunt-Luova modelu tomu tak není. Původní výstup z tohoto 

modelu je bezrozměrné číslo 𝜆′1. Jeho převodem se získá sice rozměrová vzdálenost 

primárních větví dendritů, její číselná hodnota ale odpovídá pouze čtvrtině až polovině 

skutečné hodnoty parametru 𝜆1 [9.26, 9.27] a musí být proto dva- až čtyřikrát vynásobena. 

                                                           
9  Fáze (Ni) odpovídá podle Okamotovy verze binárního fázového diagramu Al-Ni (obr. 2.2) tuhému roztoku 

hliníku v niklu. 
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Tab. 9.14 Teoretické hodnoty vzdálenosti primárních větví dendritů 

  Kurz-Fisher Hunt Trivedi Hunt-Lu 

C0
Al V 1 1 1 1 

[at. %] [mm/h] [m] [m] [m] [m] 

 20 454,95 210,54 484,32 278,65 - 557,30 

22 50 361,14 204,71 470,91 321,85 - 643,71 

 70 331,69 192,96 443,88 293,14 - 586,29 

 20 437,66 182,43 419,66 205,40 - 410,79 

23 50 347,36 193,89 446,01 307,12 - 614,24 

 70 319,01 183,81 422,82 283,64 - 567,27 

 V tab. 9.15 jsou zapsány výsledné hodnoty naměřených rozměrů vzdálenosti 

primárních větví dendritů, které obsahovaly vzorky slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a 

Ni-22Al-1B směrově krystalizované při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h. Tab. 9.15 neobsahuje 

vzorky 300.1 a 301.1, jejichž směrová krystalizace proběhla při rychlosti 10 mm/h, protože 

morfologie rozhraní krystal-tavenina jmenovaných slitin byla rovinná a peritektická.  

Tab. 9.15 Výsledky měření vzdálenosti primárních větví dendritů 

Slitina Vzorek V 1 Morfologie 

[at. %]  [mm/h] [m]  

 300.2 20 306,92 ± 73,27 dendritická 

Ni-22Al 300.3 50 268,30 ± 90,88 dendritická 

 300.4 70 225,42 ± 69,03 dendritická 

 301.2 20 289,38 ± 56,41 dendritická 

Ni-23Al 301.3 50 254,18 ± 56,41 dendritická 

 301.4 70 230,74 ± 63,38 dendritická 

 187.2 20 366,86 ± 100,87 dendritická 

Ni-22Al-0,24B 187.1 50 305,30 ± 94,07 dendritická 

 187.3 70 272,54 ± 76,28 dendritická 

 183.2 20 359,66 ± 93,99 dendritická 

Ni-22Al-1B 183.1 50 319,32 ± 94,53 dendritická 

 183.3 70 273,24 ± 62,86 dendritická 

Tato kapitola neobsahuje část zabývající se vlivem legujícího účinku boru v matrici 

slitiny Ni-22Al na hodnotu parametru 𝜆1. Patřičné konstanty nezbytné pro výpočet 

teoretických hodnot parametru 𝜆1 nejsou známy. Z těchto důvodů byl aplikován postup 

popsaný ve článku [9.28], který se na příkladu slitiny IC 50 ignoroval vliv legujících prvků 

zirkonia a boru, a naměřené hodnoty parametru 𝜆1 porovnal s teoretickými hodnotami 

vypočítanými pro složení matrice Ni-Al neobsahující další legující prvky, tedy pro slitinu Ni-

22Al. Proto jsou v níže uvedených grafech slitiny Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B porovnávány 

společně se slitinou Ni-22Al, zatímco slitina Ni-23Al je popisována samostatně. 
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 Podle teorie navržené Kurz-Fisherem [9.21], Huntem [9.22] a Trivedim [9.23 – 9.25] 

je vzdálenost primárních větví dendritů 𝜆1 úměrná parametrům Δ𝑇0
0,25

, 𝑉−0,25 a 𝐺−0,5. V této 

disertační práci jsou parametry Δ𝑇0 a 𝐺 konstantní, proto grafy na obr. 9.34a a 9.34b 

znázorňují závislost vzdálenosti primárních větví dendritů na rychlosti růstu rozhraní krystal-

tavenina. Tvary modelových křivek těchto závislostí se mezi sebou liší. Základní rozdíl je 

v přechodu buněčného rozhraní v dendritické. Nejzřetelněji je tento přechod patrný u Kurz-

Fisherova modelu, a to prudkým poklesem hodnoty parametru 𝜆1. V případě Huntova a 

Trivediho modelu je tento přechod nejasný. Pro oblast stabilního dendritického růstu je pro 

všechny tří modely vlastní pokles hodnoty parametru 𝜆1 s nárůstem parametru 𝑉. 

 V grafické závislosti na obr. 9.34a jsou vyneseny teoretické a naměřené hodnoty 

vzdálenosti primárních větví dendritů v závislosti na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 

Teoretické hodnoty jsou vypočteny pro slitinu s 22 at. % hliníku. Křivky naměřených hodnot 

parametru 𝜆1 pro slitiny Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B neodpovídají přesně žádné 

z modelových hodnot, jen vyplňují prostor mezi Huntovým a Kurz-Fisherovým modelem. 

Průběh závislosti vzdálenosti primárních větví dendritů všech tří slitin na rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina je shodný s jednotlivými modely – parametr 𝜆1 klesá, jak parametr 

𝑉 roste. Naprosto totožné závěry plynou i pro slitinu Ni-23Al (obr. 9.34b). Navýšení 

koncentrace hliníku z 22 at. % na 23 at. % v matrici niklu se projevilo rozšířením oblasti 

s rovinným rozhraním. 

 

Obr. 9.34a Porovnání hodnot vzdálenosti primárních větví dendritů ve slitinách Ni-

22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B s Kurz-Fisherovým, Huntovým a Trivediho 

modelem 
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Obr. 9.34b Porovnání hodnot vzdálenosti primárních větví dendritů ve slitině Ni-

23Al s Kurz-Fisherovým, Huntovým a Trivediho modelem 

 Závislost vzdálenosti primárních větví dendritů na rychlosti růstu rozhraní krystal-

tavenina se může vyjádřit rovnicí 𝜆1 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑉−0,25. Zlogaritmováním obou stran rovnice se 

získá lineární rovnice 𝑙𝑛(𝜆1) = −0,25𝑙𝑛(𝑉) + 𝑙𝑛(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. ). Závislost naměřených 

vzdáleností primárních větví dendritů na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina pro slitiny 

Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B lze v rychlostním intervalu směrové 

krystalizace od 20 do 70 mm/h popsat rovnicemi přímky, které jsou uvedeny v tab. 9.16. 

Tab. 9.16 Matematický popis závislosti parametru 𝜆1 na parametru 𝑉 pro slitiny Ni-22Al, Ni-

23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B platný v rychlostním intervalu od 20 do 70 mm/h 

Slitina 

[at. %] 

Rovnice přímky Index lineární korelace 

Ni-22Al 𝑙𝑛(𝜆1) = −0,2254𝑙𝑛(𝑉) + 6,4170 𝑟𝑋𝑌 = 0,9444 

Ni-23Al 𝑙𝑛(𝜆1) = −0,1725𝑙𝑛(𝑉) + 6,1905 𝑟𝑋𝑌 = 0,9843 

Ni-22Al-0,24B 𝑙𝑛(𝜆1) = −0,2295𝑙𝑛(𝑉) + 6,5981 𝑟𝑋𝑌 = 0,9921 

Ni-22Al-1B 𝑙𝑛(𝜆1) = −0,2005𝑙𝑛(𝑉) + 6,4995 𝑟𝑋𝑌 = 0,9423 

 Kurz-Fisherův model umožňuje posoudit morfologii mikrostruktury směrově 

krystalizované slitiny prostřednictvím vztahu 𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛 = 𝐺𝐷/∆𝑇0, který představuje kritickou 

rychlost přechodu rovinného rozhraní v buněčné, a vztahu 𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 = 𝐺𝐷/(∆𝑇0𝑘), který 

představuje kritickou rychlost přechodu buněčného rozhraní v dendritické. Hodnoty obou 

přechodových rychlostí pro slitiny s počáteční koncentrací hliníku 22 a 23 at. % jsou uvedeny 

v tab. 9.13. Grafická závislost 𝑉 = 𝑓(𝐺) pro systém Ni-Al s 22 a 23 at. % hliníku je 

znázorněna na obr. 9.35a a 9.35b. Kromě připravených slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B obsahují oba grafy hodnoty parametrů 𝑉 a 𝐺 pro jiné niklové slitiny, 
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které byly získány z několika článků [9.28 – 9.30]. Značení slitin je takové, že vyplněné kruhy 

odpovídají dendritické mikrostruktuře, nevyplněné kruhy buněčné mikrostruktuře a křížek 

symbolizuje rovinnou mikrostrukturu. Do hraničních podmínek přechodů jednotlivých 

mikrostrukturních morfologií odpovídajících nelegované slitině Ni-22Al (obr. 9.35a) lze 

zahrnout i slitiny s malým obsahem legujících prvku, tedy Ni-22Al-0,24B, Ni-22Al-1B a IC 

50 [9.28]. Morfologie mikrostruktury těchto slitin skutečně odpovídá vypočteným hranicím. 

Morfologie mikrostruktury zbylých slitin Rene 108, IC 396, IN 713 C, Mar M 246 a IC 738 

LC nikoli, protože obsahují mnoho legujících prvků o vysoké koncentraci, které zásadně 

ovlivňují hodnotu přechodových rychlostí 𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛 a 𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛. 

 

Obr. 9.35a Morfologie mikrostruktury slitiny Ni-22Al podle Kurz-Fisherova modelu 

 

Obr. 9.35b Morfologie mikrostruktury slitiny Ni-23Al podle Kurz-Fisherova modelu 
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 Naměřené hodnoty vzdáleností primárních větví dendritů pro vzorky slitin Ni-22Al, 

Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B byly porovnány s hodnotami téhož parametru pro 

niklové slitiny IC 50, Rene 108, Mar M 246, Mar M 002 a IN 738 LC a vyjádřeny v závislosti 

na podmínkách, při kterých směrově krystalizovaly, definovaných parametry 𝑉 a 𝐺, v souladu 

s články [9.28, 9.29]. Srovnání graficky znázorňuje obr. 9.36. Jednotlivými body lze proložit 

přímku, kterou popisuje rovnice 𝜆1 = 1276,0905𝑉−0,25𝐺−0,5 + 1,9202. Index lineární 

korelace této rovnice je 𝑟𝑋𝑌 = 0,9275. Tento matematický popis je v souladu s teorií 

aplikovaných modelů (viz kap. 6.4.2), které navrhují vztah 𝜆1 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑉−0,25𝐺−0,5. 

 

Obr. 9.36 Vliv závislosti vzdálenosti primárních větví dendritů na rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina a teplotním gradientu podle Kurz-Fisherova, Huntova a 

Trivediho modelu 

 Hunt-Luův model [9.26, 9.27] vyjadřuje vzdálenost primárních větví dendritů 𝜆1 

prostřednictvím bezrozměrných parametrů 𝐺′, 𝑉′ a 𝑘′ (viz kap. 6.4.2). Model umožňuje 

vypočítat předpokládané rozměry parametru 𝜆1 pro dendrity a buňky v individuálních 

křivkách. Na obr. 9.37 jsou vyneseny teoretické hodnoty parametru 𝜆1 pro podmínky směrové 

krystalizace niklových slitin Ni-22Al a Ni-23Al (tab. 9.12 a 9.13). Pro obě složení je oblast 

výskytu buněk malá. Vzorky slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B se 

nacházejí v oblasti růstu dendritů. 

Nevýhodou grafické závislosti parametru 𝜆′1 na parametru 𝑉′ (obr. 9.37) je 

bezrozměrnost obou veličin, která dává jen omezenou představu o skutečných rozměrech 

vzdáleností primárních větví dendritů. Převod bezrozměrných parametrů 𝜆′1 a 𝑉′ na 

rozměrové veličiny 𝜆1 a 𝑉 řeší tento problém jen částečně. Podle Hunt-Luova modelu 

odpovídá takto vypočtená hodnota vzdálenosti primárních větví dendritů pouze čtvrtině až 
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polovině skutečné velikosti parametru 𝜆1. Proto obr. 9.38a a 9.38b znázorňují dvě dvojice 

křivek vymezující interval existence buněčné a dendritické morfologie. Naměřené hodnoty 

parametru 𝜆1 patřící slitinám Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B neleží zcela 

v intervalu teoretického dendritického růstu, který předpokládá Hunt-Luův model. 

V omezeném rychlostním intervalu od 20 do 70 mm/h platí pro závislosti všech čtyř slitin, že 

hodnota vzdálenosti primárních větví dendritů klesá s rostoucí rychlostí směrové krystalizace 

podle lineárních rovnic z tab. 9.16. 

 

Obr. 9.38a Porovnání hodnot vzdálenosti primárních větví dendritů ve slitinách Ni-

22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B s Hunt-Luovým modelem zaznamenané pomocí 

rozměrových parametrů 𝜆1 a 𝑉 
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Obr. 9.37 Porovnání hodnot vzdálenosti primárních větví dendritů ve slitinách Ni-

22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B s Hunt-Luovým modelem zaznamenané 

pomocí bezrozměrných parametrů 𝜆′1 a 𝑉′ 
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Obr. 9.38b Porovnání hodnot vzdálenosti primárních větví dendritů ve slitině Ni-

23Al s Hunt-Luovým modelem zaznamenaný pomocí rozměrových parametrů 𝜆1 a 𝑉 

Hunt-Luův model umožňuje vykreslit celý teoretický interval změny mikrostrukturní 

morfologie směrově krystalizované slitiny s pomocí bezrozměrných parametrů 𝐺′ a 𝑉′. 

Podobu takové závislosti ukazuje obr. 9.39a, v němž pozadí grafu představuje oblast 

rovinného růstu rozhraní krystal-tavenina, trojúhelník znázorněný plnou čarou v pravé dolní 

části grafu buněčnou oblast růstu a dendritický růst oblast trojúhelníku vymezeného 

přerušovanou čárou. Při konstantní hodnotě teplotního gradientu se s rostoucí rychlostí 

směrové krystalizace mění rozhraní krystal-tavenina u směrově krystalizované slitiny 
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Obr. 9.39a Morfologie mikrostruktury slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B podle Hunt-Luova modelu zaznamenané 

s pomocí bezrozměrného teplotního gradientu a bezrozměrné 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 
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z rovinného na buněčné, z něj na dendritické, aby se při velmi vysokých rychlostech opět 

změnilo v buněčné a z něj opět v rovinné. Protože je takto vymezený interval 

mikrostrukturního růstu rozsáhlý, zaměřuje se obr. 9.39b na detail oblasti slitin 

prověřovaných v této disertační práci. 

 Teoretické hodnoty bezrozměrných parametrů 𝐺′ a 𝑉′ byly přepočteny na rozměrové 

parametry 𝐺 a 𝑉. Vzniklá grafická závislost je uvedena na obr. 9.40a společně se slitinami 

Rene 108, IC 396, IN 713 C, Mar M 246 a IN 738 LC, které nebylo možné znázornit v grafu 

na obr. 9.39a, protože v literatuře nebyly publikovány hodnoty jejich parametru Δ𝑇0. 

Morfologie mikrostruktury vzorků slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

směrově krystalizovaných při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h je v souladu s modelovým 

odhadem dendritická. Mikrostruktura vzorků slitin Ni-22Al a Ni-23Al směrově 

krystalizovaných při rychlosti 10 mm/h je v souladu s prezentovaným modelem rovinná. 

Morfologie mikrostruktury pozorované ve vzorcích slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a 

Ni-22Al-1B odpovídají všem čtyřem aplikovaným modelům. Detail dané závislosti 

mikrostrukturní morfologie niklových slitin je na obr. 9.40b. 

 

  
Obr. 9.40a Morfologie mikrostruktury slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B podle Hunt-Luova modelu zaznamenané 

s pomocí rozměrového teplotního gradientu a rozměrové rychlosti 

růstu rozhraní krystal-tavenina 

Obr. 9.40b Detail oblasti změny 

morfologie mikrostruktury niklových 

slitin 

 Závěry z měření vzdálenosti primárních větví dendritů a odhadu morfologie rozhraní 

krystal-tavenina slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B byly publikovány ve 

článcích [A.8, A.9, B.4, B. 6]. 
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9.5.2 Objemový podíl síťoví a fáze Ni5Al3 

 V závislosti na podmínkách směrové krystalizace a chemickém složení se 

mikrostruktura připravených niklových slitin měnila. Největším změnám podléhal objemový 

podíl síťoví (slitiny Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B) a fáze Ni5Al3 

(slitina Ni-25Al). 

 Z naleptaného povrchu příčného a podélného řezu, odebraných ze vzorku každé 

niklové slitiny, byly při padesátinásobném zvětšení pořízeny tři fotografie (obr. 9.41a), které 

byly převedeny na binární obraz (obr. 9.41b) za účelem maximalizovat barevný kontrast mezi 

zrny fáze Ni3Al (černé plochy na obr. 9.41b) a síťovím, respektive fází Ni5Al3, (bílé plochy na 

obr. 9.41b) a tím zjednodušit jejich vyhodnocení. Fotodokumentace síťoví a fáze Ni5Al3 byla 

provedena s pomocí optického světelného mikroskopu OLYMPUS GX51 vybaveného 

digitální kamerou OLYMPUS DP12. Vyhodnocení objemového podílu síťoví a fáze Ni5Al3 

bylo umožněno počítačovým programem AnalySIS auto, který slouží k vyhodnocení 

kvantitativní obrazové analýzy. 

  
Obr. 9.41a Mikrostruktura vzorku 301.2 při 

padesátinásobném zvětšení 

Obr. 9.41b Binární obraz fotografie vzorku 301.2 

 Výsledné hodnoty objemového podílu síťoví nebo fáze Ni5Al3 stanovené u niklových 

slitin nelegovaných borem jsou uvedeny v tab. 9.17. V případě vzorků 302.1 a 302.2 bylo 

provedeno dvojí měření, protože objemový podíl síťoví ve špičce těchto vzorků byl 

mnohonásobně větší než v místě vzorku s konstantní šířkou. 

Tab. 9.17 Objemový podíl síťoví ve slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al a objemový podíl 

fáze Ni5Al3 ve slitině Ni-25Al 

Slitina V Vsíťoví Slitina V Vsíťoví/Ni5Al3 

[at. %] [mm/h] [%] [at. %] [mm/h] [%] 

Ni-22Al 

10 98,88 ± 0,44 

Ni-23Al 

10 68,71 ± 5,02 

20 79,28 ± 1,46 20 38,83 ± 1,00 

50 54,21 ± 1,06 50 25,49 ± 1,32 

70 56,67 ± 0,92 70 25,91 ± 0,92 
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Slitina V Vsíťoví Slitina V Vsíťoví/Ni5Al3 

[at. %] [mm/h] [%] [at. %] [mm/h] [%] 

Ni-24Al 

10 
0,27 ± 0,05 

39,63 ± 0,97* 

Ni-25Al 

10 1,06 ± 0,71 

20 
0,13 ± 0,05 

5,47 ± 1,90* 20 1,71 ± 0,78 

50 3,32 ± 2,06 50 2,56 ± 0,21 

70 4,85 ± 0,76 70 2,20 ± 0,74 
* 

analýza provedena ve špičce vzorku
 

 Výsledky analýzy z tab. 9.17 jsou graficky znázorněny na obr. 9.42. Objemový podíl 

síťoví ve slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al (pro analýzu ze špičky vzorku) dosahuje 

maxima při rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 10 mm/h, poté klesá k minimu (50 

mm/h), aby se následně opět nepatrně zvýšil (70 mm/h). Jednotlivé křivky objemového podílu 

síťoví mají shodný průběh a je mezi nimi pravidelný rozestup (vyjma vzorků 302.1 a 302.2 

měřených z konstantní šířky směrově krystalizované tyče). Průběh závislosti objemového 

podílu fáze Ni5Al3 na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina je opačný. 

 

Obr. 9.42 Závislost objemového podílu síťoví a fáze Ni5Al3 ve slitinách Ni-Al na 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 

 V případě slitin Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al je možné uvažovat o závislosti 

objemového podílu síťoví na koncentraci hliníku. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v tab. 

9.18. Koncentrace hliníku je převzata z výsledků analýzy OES (viz kap. 9.3.1). Objemový 

podíl síťoví pro danou slitinu je vyjádřen střední hodnotou získanou z dat kvantitativní 

obrazové analýzy pro jednotlivé rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. V případě slitiny 

Ni-24Al byly provedeny dva výpočty, první stanovil objemový podíl síťoví v těle vzorku 

s konstantní šířkou a druhý v jeho špičce. 
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Tab. 9.18 Objemový podíl síťoví v závislosti na koncentraci hliníku ve slitinách Ni-22Al, Ni-

23Al a Ni-24Al 

Slitina Série vzorků xAl Vsíťoví 

[at. %]  [at. %] [%] 

Ni-22Al 300 21,50 ± 0,51 76,26 ± 18,21 

Ni-23Al 301 22,83 ± 0,11 39,73 ± 17,57 

Ni-24Al 302 23,88 ± 0,13 2,14 ± 2,02 

Ni-24Al* 302 23,88 ± 0,13 13,32 ± 13,09 
* 

analýza provedena ve špičce vzorku 

 Grafický záznam závislosti objemového podílu síťoví na koncentraci hliníku ve 

slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al je znázorněný na obr. 9.43. Pro slitiny na bázi Ni3Al lze 

v koncentračním intervalu od 22 do 24 at. % hliníku pozorovat pokles objemového podílu 

síťoví s rostoucí koncentrací hliníku v matrici niklu. 

 

Obr. 9.43 Závislost objemového podílu síťoví ve slitinách Ni-Al na koncentraci hliníku 

Obdobné výpočty objemového podílu síťoví byly provedeny i u vzorků slitin Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B. Tab. 9.19 obsahuje výsledky této kvantitativní obrazové analýzy 

v závislosti na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. Výsledky byly porovnány 

s hodnotami objemového podílu síťoví u vzorků slitiny Ni-22Al (tab. 9.17). 

Tab. 9.19 Objemový podíl síťoví ve slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B v závislosti na 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina 

Slitina V Vsíťoví Slitina V Vsíťoví 

[at. %] [mm/h] [%] [at. %] [mm/h] [%] 

Ni-22Al-0,24B 

20 71,80 ± 1,69 

Ni-22Al-1B 

20 28,62 ± 5,36 

50 60,41 ± 5,08 50 25,86 ± 8,02 

70 57,28 ± 1,57 70 20,72 ± 2,37 
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 Průběh závislosti objemového podílu síťoví na rychlosti růstu rozhraní krystal-

tavenina mezi niklovými slitinami legovanými borem a slitinou Ni-22Al (obr. 9.44) je 

odlišný. Společným rysem zůstává klesající průběh závislosti, avšak legované slitiny 

nedosahují minima při rychlosti 50 mm/h, ale až při rychlosti 70 mm/h. 

 

Obr. 9.44 Závislost objemového podílu síťoví ve slitinách Ni-Al-B na rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina 

 Tab. 9.20 obsahuje průměrné hodnoty objemového podílu síťoví ve slitinách Ni-22Al, 

Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B platné pro interval rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina od 

20 do 70 mm/h. Dále obsahuje hodnoty koncentrací boru v uvedených slitinách stanovené 

metodou OES (viz kap. 9.3.1). 

Tab. 9.20 Objemový podíl síťoví v závislosti na koncentraci boru ve slitinách Ni-22Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

Slitina Série vzorků xB Vsíťoví 

[at. %]  [at. %] [%] 

Ni-22Al 300 0,0226 ± 0,0027 63,39 ± 11,28 

Ni-22Al-0,24B 187 0,2232 ± 0,0233 63,16 ± 6,24 

Ni-22Al-1B 183 1,0887 ± 0,1072 25,07 ± 3,27 

 Obr. 9.45 je záznamem průběhu závislosti objemového podílu síťoví ve slitinách Ni-

22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizovaných při rychlostech od 20 do 70 

mm/h na koncentraci boru v matrici slitiny Ni-22Al. Rozdíl mezi objemovým podílem síťoví 

ve slitinách Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B je prakticky nulový. Teprve s nárůstem obsahu boru na 

1 at. % v matrici slitiny Ni-22Al klesá objemový podíl síťoví o 38 %. 

Závěry z měření objemového podílu síťoví v připravených slitinách byly publikovány 

ve článku [A.8]. 
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Obr. 9.45 Závislost objemového podílu síťoví ve slitinách Ni-Al-B na koncentraci boru 

 

9.5.3 Velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví 

 Během fotodokumentace síťoví v připravených niklových slitinách (viz kap. 9) byla 

zaznamenána změna velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví a jejich morfologie v závislosti na 

měnící se rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina a chemickém složením slitiny. 

 Měření velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví bylo provedeno na metalografických 

výbrusech připravených z podélných a příčných řezů niklových slitin po směrové krystalizaci. 

Z povrchu naleptaných výbrusů byly pořízeny tři fotografie, které obsahovaly detail plochy 

síťoví. Fotografie byly upraveny v editoru digitálního obrazu Corel PHOTOPAINT 12 na 

binární obrazy (obr. 9.46a). Cílem úpravy bylo získat fotografii s maximálním kontrastem, 

který by usnadnil následnou filtraci fotografie a její vyhodnocení v programu AnalySIS auto 

(obr. 9.46b). 

  
Obr. 9.46a Binární obraz síťoví vzorku 300.1 při 

pětisetnásobném zvětšení 

Obr. 9.46b Filtrovaný obraz síťoví vzorku 300.1 po 

analýze velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví 
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Velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví byla popsána tzv. průměrem ekvivalentní 

kruhové plochy 𝑑. Jedná se o průměr vypočtený ze vztahu pro plochu kruhu, která je 

ekvivalentní ploše daného zrna fáze Ni3Al nepravidelného tvaru. Parametry 𝑑 stanovené tímto 

postupem z fotografií zachycujících síťoví byly dále statisticky vyhodnoceny. Velikost zrn 

fáze Ni3Al uvnitř síťoví v každém vzorku niklové slitiny směrově krystalizované při dané 

rychlosti tak charakterizovala střední hodnota společně se směrodatnou odchylkou. Tyto 

hodnoty jsou pro niklové slitiny nelegované borem uvedeny v tab. 9.21. 

Tab. 9.21 Průměrná velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví slitin Ni-Al 

Slitina Vzorek V d 

[at. %]  [mm/h] [m] 

Ni-22Al 

300.1 10 9,45 ± 3,98 

300.2 20 8,69 ± 4,25 

300.3 50 8,45 ± 3,80 

300.4 70 7,63 ± 2,58 

Ni-23Al 

301.1 10 23,93 ± 9,94 

301.2 20 20,67 ± 6,52 

301.3 50 13,50 ± 5,99 

301.4 70 12,44 ± 4,11 

Ni-24Al 

302.1 10 22,08 ± 9,91 

302.2 20 13,21 ± 5,92 

302.3 50 7,66 ± 4,55 

302.4 70 7,16 ± 3,96 

 Grafické znázornění závislosti velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina pro slitiny Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al10 je na obr. 9.47. Průběh 

                                                           
10  Slitina Ni-25Al neobsahovala síťoví ale fázi Ni5Al3. 
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závislosti je pro všechny tři slitiny stejný – průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví klesá 

s rostoucí rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina. K nejmenším změnám velikosti zrn fáze 

Ni3Al uvnitř síťoví dochází ve sledovaném intervalu rychlosti směrové krystalizace od 10 do 

70 mm/h v případě slitiny Ni-22Al. Největší snížení průměru zrn síťoví je patrné u vzorků 

slitiny Ni-24Al. 

 Kromě popsané závislosti byla sledována také závislost velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř 

síťoví na koncentraci hliníku ve slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al. Koncentrace hliníku 

v jednotlivých slitinách byly přejaty z analýzy OES (viz kap. 10.3.1). Výsledky se nacházejí 

v tab. 9.22. 

Tab. 9.22 Velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví v závislosti na koncentraci hliníku ve slitinách 

Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al 

Slitina Série vzorků xAl d 

[at. %]  [at. %] [m] 

Ni-22Al 300 21,50 ± 0,51 8,55 ± 0,65 

Ni-23Al 301 22,83 ± 0,11 17,63 ± 4,82 

Ni-24Al 302 23,88 ± 0,13 12,53 ± 6,00 

 Hodnoty z tab. 9.22 jsou graficky znázorněny na obr. 9.48. Průběh závislosti velikosti 

zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na koncentraci hliníku měnící se od 22 do 24 at. % není 

jednoznačný – průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví nejprve roste a potom opět klesá, jak se 

koncentrace hliníku zvětšuje. Velké hodnoty směrodatných odchylek v případě výsledků 

charakterizujících slitiny Ni-23Al a Ni-24Al prozrazují silnou závislost velikosti zrn Ni3Al 

uvnitř síťoví na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 

 

Obr. 9.48 Závislost průměru zrn síťoví uvnitř síťoví na koncentraci hliníku 
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 Výsledky studie závislosti morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na měnící se 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina nebyly průkazné a nejsou zde uvedeny. Avšak byla 

prokázána závislost morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na měnící se koncentraci hliníku. 

Výsledky jsou graficky znázorněny na obr. 9.49 – s rostoucí koncentrací hliníku se zrna fáze 

Ni3Al uvnitř síťoví stávají oválnější, ale členitost hranic zrn se prakticky nemění. 

 

Obr. 9.49 Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al 

 Síťoví směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B tvoří zrna fáze 

Ni3Al, jejichž průměr se s rostoucí rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina snižuje stejně, 

jako tomu bylo v případě niklových slitin nelegovaných borem. V tab. 9.23 se nacházejí 

výsledky tohoto měření. 

Tab. 9.23 Průměrná velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví slitin Ni-Al-B 

Slitina Vzorek V d 

[at. %]  [mm/h] [m] 

Ni-22Al-0,24B 

187.2 20 14,56 ± 8,63 

187.1 50 9,51 ± 4,79 

187.3 70 8,32 ± 3,61 

Ni-22Al-1B 

183.2 20 12,72 ± 7,04 

183.1 50 8,10 ± 5,17 

183.3 70 7,20 ± 4,80 

 Grafické znázornění závislosti velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na měnící se 

rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina v intervalu od 20 do 70 mm/h je znázorněno na obr. 

9.50. Průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví klesá s rostoucí rychlostí růstu fázového rozhraní. U 

nelegované slitiny Ni-22Al nedochází k výrazné změně velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví 

v daném rychlostním intervalu. Legování této slitiny 0,24 at. % boru vede k zvětšení velikosti 
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zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví. Rozdíl ve velikosti zrn fáze Ni3Al je nejpatrnější pro rychlost 

růstu rozhraní krystal-tavenina 20 mm/h. Navýšení množství boru v matrici slitiny Ni-22Al na 

1 at. % se projeví mírným snížením velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví oproti směrově 

krystalizovaným vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B. 

 

Obr. 9.50 Závislost průměru zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na rychlosti růstu rozhraní 

krystal-tavenina 

 V tab. 9.24 jsou zapsány střední hodnoty velikosti zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví, které 

jsou vtaženy ke koncentraci boru. Koncentrace boru byly stanoveny metodou OES (viz kap. 

9.3.1) pro každý vzorek slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizovaný 

při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h. 

Tab. 9.24 Průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví v závislosti na koncentraci boru ve slitinách Ni-

Al-B 

Slitina Série vzorků xB d 

[at. %]  [at. %] [m] 

Ni-22Al 300 0,0176 ± 0,0097 8,25 ± 0,46 

Ni-22Al-0,24B 187 0,2232 ± 0,0233 10,80 ± 2,71 

Ni-22Al-1B 183 1,0887 ± 0,1072 9,34 ± 2,42 

 Vliv koncentrace boru na velikost zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví je v první fázi legování 

slitiny Ni-22Al 0,24 at. % boru kladný – průměr roste. Další legování borem na celkové 

množství 1 at. % přítomné v matrici slitiny Ni-22Al vede k opětovnému snížení velikosti zrn 

fáze Ni3Al uvnitř síťoví (obr. 9.51). Vysoké hodnoty směrodatných odchylek velikosti zrn 

fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B ale napovídají, že parametr 

𝑑 je výrazně závislý na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 
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Obr. 9.51 Závislost průměru zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví na koncentraci boru 

 Morfologii zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve slitinách Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B lze vyčíst z grafické závislosti faktoru prodloužení na faktoru kulatosti, kterou 

znázorňuje obr. 9.52. Nejhorší morfologii mají zrna fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve směrově 

krystalizovaných vzorcích slitiny Ni-22Al-1B. V porovnání se směrově krystalizovanými 

vzorky zbylých dvou niklových slitin jsou zrna fáze Ni3Al uvnitř síťoví vzorků slitiny Ni-

22Al-1B po směrové krystalizaci nejoválnější a mají nejvíce členitý povrch. Nejméně oválná 

zrna fáze Ni3Al uvnitř síťoví obsahují směrově krystalizované vzorky slitiny Ni-22Al. 

Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví se tedy zlepšuje s klesající koncentrací boru. 

 

Obr. 9.52 Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve slitinách Ni-Al-B 
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9.6 Pórovitost a morfologie pórů 

 Během fotodokumentace mikrostruktury připravených niklových slitin bylo zjištěno, 

že proces směrové krystalizace redukuje velké množství staženin a pórů přítomných 

v odlitcích. Přítomnost licích vad ve slitinách výrazně snižuje hodnoty mechanických 

vlastností, stanovených např. pomocí tahových nebo creepových zkoušek. Pro materiály na 

bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al je žádoucí sledovat obsah minimálně dvou plynů – 

vodíku, který je jednou z příčin vysoké křehkosti polykrystalické Ni3Al za pokojové teploty 

(viz kap. 4.1), a kyslíku, který redukuje kohezní pevnost polykrystalické Ni3Al za vyšší 

teploty (viz kap. 4.3). 

Stanovení obsahu kyslíku a vodíku proběhlo na analyzátoru Eltra ONH 2000 na 

pracovišti RMTVC. Analyzovány byly vzorky všech připravených niklových slitin v litém i 

směrově krystalizovaném stavu. Získané výsledky lze shrnout následovně: 

- obsah kyslíku dosahoval ve všech připravených vzorcích řádově desítek hm. ppm, 

- obsah vodíku dosahoval ve všech připravených vzorcích řádově jednotek hm. ppm, 

- odlitky niklových slitin obsahovaly vždy nejvíce kyslíku a vodíku, 

- závislost rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina na obsahu analyzovaných plynů 

nebyla prokázána. 

Jako příklad jsou v tab. 9.25 uvedeny výsledky analýzy obsahu kyslíku a vodíku ve vzorcích 

slitiny Ni-22Al. 

Tab. 9.25 Obsah vodíku a kyslíku ve vzorcích slitiny Ni-22Al 

Slitina Vzorek V wO wH 

[at. %]  [mm/h] [hm. ppm] [hm. ppm] 

Ni-22Al 

300.1 10 15,61 ± 3,95 2,90 ± 1,06 

300.2 20 10,35 ± 6,16 2,35 ± 0,39 

300.3 50 7,66 ± 0,53 1,71 ± 0,06 

300.4 70 17,04 ± 7,86 2,11 ± 0,15 

300.5 litý stav 43,45 ± 2,21 4,44 ± 0,30 

 Pórovitost vzorků niklových slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al 

nelegovaných a legovaných borem byla hodnocena na příčných řezech těchto vzorků 

odebraných ve střední části odlitku i směrově krystalizované tyče. Analýza u podélného řezu 

se neprováděla z důvodu předpokladu nárůstu pórovitosti ve směru od špičky tyče k jejímu 

konci. Z příčných řezů byly připraveny metalografické výbrusy postupem uvedeným v kap. 8. 

Vyleštěné povrchy metalografických vzorků poskytují dokonalý kontrast mezi černými póry a 

bílou plochou vzorku. Z každého příčného řezu bylo při dvěstěnásobném zvětšení pořízeno na 

optickém světelném mikroskopu OLYMPUS GX51 deset snímků oblastí povrchu, každý o 
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rozměru 714  535 m. Fotodokumentace povrchu příčného řezu probíhala v jedné linii od 

okraje vzorku přes střed až k protilehlému okraji, jak znázorňuje obr. 9.53. Vyhodnocení 

pórovitosti na deseti černobílých fotografiích proběhlo s využitím počítačového programu pro 

obrazovou analýzu AnalySIS auto. Každý identifikovaný pór byl popsán parametry: 

maximální a minimální feretický průměr, průměr ekvivalentní kruhové plochy, obvod a 

plocha. Tyto parametry jsou definovány v kap. 6.3. Výstupní data posloužila 

k morfologickému a statistickému popisu pórů. Z fotograficky zdokumentovaných ploch 

povrchu vzorku byl nakonec stanoven objemový podíl pórů. 

 

Obr. 9.53 Princip měření pórovitosti na příčných řezech vzorků niklových slitin 

 

9.6.1 Niklové slitiny nelegované borem 

 Tab. 9.26 obsahuje výsledné hodnoty pórovitosti niklových slitin s 22, 23, 24 a 25 at. 

% hliníku. Tuto pórovitost charakterizuje střední hodnota vypočítaná pro daný vzorek 

z výstupních dat analýzy objemového podílu pórů. Data byla získána z deseti snímků 

zachycujících póry na povrchu vzorku a byly z nich vyřazeny defekty jako praskliny, hranice 

zrn, škrábance po broušení metalografických vzorků atd. Kromě pórovitosti obsahuje tab. 

9.26 také dva další parametry. Je to celkový počet identifikovaných pórů 𝑛 a průměr póru 𝑑, 

který charakterizuje průměrnou velikost pórů na detekované ploše 714  535 m. 

Tab. 9.26 Výsledky pórovitosti niklových slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al 

Slitina Vzorek Zpracování P n d 

[at. %]  typ [mm/h] [%] [-] [m] 

 300.1 

SK* 

10 0,0262 ± 0,0149 288 6,65 

 300.2 20 0,0337 ± 0,0169 615 5,17 

Ni-22Al 300.3 50 0,0484 ± 0,0309 975 4,92 

 300.4 70 0,0817 ± 0,0375 863 6,79 

 300.5 LS* > 70 0,1564 ± 0,0986 2205 5,88 
* SK – směrově krystalizovaný stav, LS – litý stav 
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Slitina Vzorek Zpracování P n d 

[at. %]  typ [mm/h] [%] [-] [m] 

 301.1 

SK* 

10 0,0524 ± 0,0274 215 10,89 

 301.2 20 0,0751 ± 0,0488 292 11,19 

Ni-23Al 301.3 50 0,0791 ± 0,0481 273 11,88 

 301.4 70 0,1099 ± 0,0480 454 10,86 

 301.5 LS* > 70 0,3675 ± 0,2133 826 14,72 

 302.1 

SK* 

10 0,0362 ± 0,0163 96 13,56 

 302.2 20 0,0503 ± 0,0362 272 9,48 

Ni-24Al 302.3 50 0,0810 ± 0,0568 454 9,32 

 302.4 70 0,1915 ± 0,1456 524 13,34 

 302.5 LS* > 70 0,2887 ± 0,1347 919 12,37 

 303.1 

SK* 

10 0,0166 ± 0,0068 157 7,18 

 303.2 20 0,0321 ± 0,0097 346 6,72 

Ni-25Al 303.3 50 0,0530 ± 0,0217 417 7,87 

 303.4 70 0,0704 ± 0,0146 396 9,30 

 303.5 LS* > 70 0,2017 ± 0,1187 1199 9,05 
* SK – směrově krystalizovaný stav, LS – litý stav 

 Z porovnání závislosti pórovitosti na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina (obr. 

9.54) vyplývá, že pórovitost roste s rostoucí rychlostí růstu. Nejméně pórů obsahují vzorky 

všech čtyř niklových slitin směrově krystalizovaných při rychlosti 10 mm/h. Průměrná 

velikost pórů v těchto vzorcích ale nemusí být nejmenší (např. vzorek 302.1). Odliky, které 

naopak tuhly neřízeně, tj. rychlostí větší než 70 mm/h, mají největší pórovitost. Avšak ani 

póry v odlitcích nedosahovaly vždy největšího průměru (např. vzorek 300.1). Průměrná 

velikost póru – ve vztahu ke stanovené pórovitosti – závisela na parametru 𝑛. 

 

Obr. 9.54 Závislost pórovitosti slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al na typu zpracování 
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 Následující čtveřice grafů na obr. 9.55a až 9.55d je výsledkem statistického 

zpracování výstupních dat obrazové analýzy provedené na příčných řezech vzorků niklových 

slitin nelegovaných borem. Minimální rozlišitelný průměr póru při použitém dvěstěnásobném  

zvětšení optického mikroskopu činil 1,5 m. Maximální průměry se pohybovaly od 26 do 39 

m podle typu slitiny. Nejhustěji byly zastoupeny póry o průměru od 1,5 do 12 m. Nad 

velikost 12 m byla četnost pórů nepravidelná a není tudíž zahrnuta v histogramech na obr. 

9.55a až 9.55d. Rozdělení velikosti pórů charakterizované jejich průměrem je ve většině 

vzorků niklových slitin nelegovaných borem logaritmicko-normální s vrcholem ve třídě od 2 

do 3 m, vzácněji od 3 do 4 m. 

 

Obr. 9.55a Rozdělení pórů ve slitině Ni-22Al po odlití a směrové krystalizaci 

 

Obr. 9.55b Rozdělení pórů ve slitině Ni-23Al po odlití a směrové krystalizaci 
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Obr. 9.55c Rozdělení pórů ve slitině Ni-24Al po odlití a směrové krystalizaci 

 

Obr. 9.55d Rozdělení pórů ve slitině Ni-25Al po odlití a směrové krystalizaci 

 Kromě statistického popisu pórů byla věnována pozornost také jejich morfologii. Ta 

byla posuzována z bublinových grafů znázorněných na obr. 9.56a až 9.56h. Tyto grafy jsou 
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nepravidelnější povrch (obr. 6.7). Matematické řešení porovnání obou faktorů není možné pro 
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šířky bubliny. Nevýhodou bublinových grafů je, že působí nepřehledně. Proto se měření 

získaná z individuálních pórů nahrazují jejich mediány a teprve ty se vzájemně porovnávají. 

 Bublinové grafy mediánů tvarových faktorů a průměru póru pro jednotlivé vzorky 

niklových slitin s 22, 23, 24 a 25 at. % hliníku (obr. 9.56a až 9.56h) potvrzují pouze horší 

morfologii pórů v odlitcích všech čtyř niklových slitin. Vynášet závěry k morfologii pórů 

ve vzorcích po směrové krystalizaci je bezpředmětné, protože jednotlivé bubliny mezi sebou 

nevykazují žádnou závislost. 

  
Obr. 9.56a Morfologie pórů ve slitině Ni-22Al po odlití a směrové 

krystalizaci 

Obr. 9.56b Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-22Al 

vyjádřený pomocí mediánních hodnot 

 

  
Obr. 9.56c Morfologie pórů ve slitině Ni-23Al po odlití a směrové 

krystalizaci 

Obr. 9.56d Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-23Al 

vyjádřený pomocí mediánních hodnot 
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Obr. 9.56e Morfologie pórů ve slitině Ni-24Al po odlití a směrové 

krystalizaci 

Obr. 9.56f Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-24Al 

vyjádřený pomocí mediánních hodnot 

 

  
Obr. 9.56g Morfologie pórů ve slitině Ni-25Al po odlití a směrové 

krystalizaci 

Obr. 9.56h Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-25Al 

vyjádřený pomocí mediánních hodnot 
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identifikovaných pórů a průměru póru jsou středními hodnotami získanými z dat pro vzorky 
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Tab. 9.27 Průměrná pórovitost směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a 

Ni-25Al 

Slitina Sada xAl P n d 

[at. %]  [at. %] [%] [-] [m] 

Ni-22Al 300 21,50 ± 0,51 0,0475 ± 0,0213 685 5,81 

Ni-23Al 301 22,83 ± 0,11 0,0791 ± 0,0205 309 11,17 

Ni-24Al 302 23,88 ± 0,13 0,0898 ± 0,0610 337 11,40 

Ni-25Al 303 25,06 ± 0,21 0,0430 ± 0,0204 329 7,98 

 Porovnání průměrných hodnot pórovitostí mezi odlitky a směrově krystalizovanými 

vzorky slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al v závislosti na koncentraci hliníku je 

znázorněno na obr. 9.57. Odlitky niklových slitin nelegovaných borem mají pórovitost 

minimálně o řád větší než vzorky stejných slitin po směrové krystalizaci. Pórovitost odlitků 

dosahuje maxima u slitiny Ni-23Al, s další rostoucí koncentrací hliníku pórovitost klesá. 

Obdobnou závislost lze pozorovat i v případě směrově krystalizovaných vzorků, jen maxima 

pórovitosti je dosaženo u slitiny Ni-24Al. 

 

Tab. 9.57 Závislost pórovitosti odlitých a směrově krystalizovaných niklových slitin 

nelegovaných borem na koncentraci hliníku 

 Z popisu morfologie pórů z výsledků bublinových grafů na obr. 9.56a až 9.56h 

vyplynul závěr, že póry odlitků mají nepravidelnější tvar a členitější povrch než póry ve 

směrově krystalizovaných vzorcích. Obr. 9.58 tento závěr potvrzuje, jen mediány směrově 

krystalizovaných vzorků pro jednotlivé rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina nahrazuje 

jediným mediánem, který je vztažený k celé slitině. K nejméně zřetelnému rozdílu 

v morfologii pórů mezi odlitky a směrově krystalizovanými vzorky dochází v případě slitiny 

Ni-22Al, k největšímu u slitiny Ni-25Al. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50

P
ó

ro
vi

to
st

, P
 [

%
]

Koncentrace hliníku, xAl [at. %]

Směrově krystalizované Odlité



141 
 

 

   

   

   

   

   

Slitina Stav 

[at. %] LS SK 

Ni-22Al 2,73 m 3,10 m 

Ni-23Al 3,89 m 3,96 m 

Ni-24Al 3,15 m 3,64 m 

Ni-25Al 2,61 m 3,97 m 

   

   

   

   

   
Obr. 9.58 Porovnání morfologie pórů ve slitinách Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-

25Al po odlití a směrové krystalizaci 

 Tabulka v obr. 9.58 obsahuje střední hodnoty průměru póru v odlitcích a směrově 

krystalizovaných vzorcích. Odlitky sice obsahují více pórů s bohatší paletou morfologických 

tvarů, než mají směrově krystalizované vzorky, ale průměrná velikost těchto pórů je naopak 

menší. To lze vysvětlit shlukováním a slučování pórů v průběhu procesu směrové krystalizace 

v důsledku proudění, ke kterému dochází v tavenině. Póry se slučují tak dlouho, dokud není 

jejich hustota nižší než hustota taveniny a tyto póry většího průměru mohou vyplavat na 

povrch. 

 

9.6.2 Niklové slitiny legované borem 

 Výsledky pórovitosti slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B jsou zpracovány do tab. 9.28. 

Měření pórovitosti proběhlo na příčných řezech odlitků a směrově krystalizovaných tyčí 

postupem popsaným minulé kapitole a vyhodnocení výstupních dat bylo rovněž identické 

s postupem popsaným v kap. 9.6.1. Výraznější rozdíl mezi výsledky pro niklové slitiny 

nelegované a legované borem představuje hlavně průměrná velikost pórů – legované slitiny 

obsahují póry poloviční velikosti. 

Tab. 9.28 Výsledky pórovitosti niklových slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

Slitina Vzorek Zpracování P n d 

[at. %]  typ [mm/h] [%] [-] [m] 

Ni-22Al-0,24B 

187.2  20 0,0892 ± 0,0342 1233 2,38 

187.1 SK* 50 0,1639 ± 0,0619 1417 3,01 

187.3  70 0,1797 ± 0,1098 1631 2,94 

187.4 LS* > 70 0,2384 ± 0,1685 1158 4,02 
* SK – směrově krystalizovaný stav, LS – litý stav 
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Slitina Vzorek Zpracování P n d 

[at. %]  typ [mm/h] [%] [-] [m] 

Ni-22Al-1B 

183.2  20 0,0702 ± 0,0323 622 2,97 

183.1 SK* 50 0,1206 ± 0,0915 840 3,35 

183.3  70 0,1289 ± 0,0991 900 3,35 

183.4 LS* > 70 0,2557 ± 0,1517 1279 3,96 
* SK – směrově krystalizovaný stav, LS – litý stav 

 Podobná závislost pórovitosti na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina byla 

pozorována již v případě niklových slitin nelegovaných borem (obr. 9.54). Ve sledovaném 

intervalu rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina od 20 do 70 mm/h, včetně odlitků, jejichž 

rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina byla větší než 70 mm/h, pórovitost roste společně 

s rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina, jak potvrzuje grafická závislost na obr. 9.59. 

 

Obr. 9.59 Závislost pórovitosti slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B na typu zpracování 

 Statistický popis průměru pórů identifikovaných v příčných řezech vzorků slitin Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B se nepatrně odlišuje od statistického popisu pórů v niklových 

slitinách nelegovaných borem. Identifikovány byly póry o průměru od 0,5 do 12 m. 

Z důvodu srovnání statistických výsledků s kategorií niklových slitin nelegovaných borem 

byla i tato data roztříděna do histogramů o třídách s rozpětím 1 m. Výstupní histogramy pro 

slitiny Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B jsou uvedeny na obr. 9.60a a 9.60b. Rozdělení pórů 

charakterizovaných jejich průměrem je v těchto slitinách dvojího typu – logaritmicko-

normální (např. vzorky 187.3 a 183.4) a exponenciální (např. vzorky 187.1 a 183.1). Většina 

detekovaných pórů má rozměry 0 až 1 m, případně 1 až 2 m. 
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Obr. 9.60a Rozdělení pórů ve slitině Ni-22Al-0,24B po odlití a směrové krystalizaci 

 

 

Obr. 9.60b Rozdělení pórů ve slitině Ni-22Al-1B po odlití a směrové krystalizaci 

 Z bublinových grafů na obr. 9.61a až 9.61d je patrné, že největší póry obsahují odlitky 

slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B. Póry v odlitcích těchto slitin jsou protáhlejší a často mají 

členitější povrch než póry pozorované ve směrově krystalizovaných vzorcích stejných slitin. 

Posoudit změnu oválnosti pórů a členitosti jejich povrchu v případě samotných vzorků po 

směrové krystalizaci, tedy posoudit vliv rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina na tyto 

parametry, bylo možné pouze u slitiny Ni-22Al-1B, kdy porovnání mediánů tvarových 

faktorů vzorků 183.2, 183.1 a 183.3 (obr. 9.61d) prokázalo rostoucí členitost povrchu pórů ve 

jmenovaných vzorcích s rostoucí rychlostí růstu, přičemž oválnost pórů zůstala zachována. 
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V případě vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B tento závěr pozorován není. Mediány tvarových 

faktorů vzorků 187.2 a 187.3, které se vzájemně překrývají (obr. 9.61b), obsahují nejméně 

eliptické póry s nejhladším povrchem. Morfologie pórů ve vzorku 187.1 je horší. 

  
Obr. 9.61a Morfologie pórů ve slitině Ni-22Al-0,24B po odlití a 

směrové krystalizaci 

Obr. 9.61b Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-22Al-

0,24B vyjádřený pomocí mediánních 

hodnot 

 

  
Obr. 9.61c Morfologie pórů ve slitině Ni-22Al-1B po odlití a 

směrové krystalizaci 

Obr. 9.61d Zjednodušený popis 

morfologie pórů ve slitině Ni-22Al-1B 

vyjádřený pomocí mediánních hodnot 

 V tab. 9.29 se nacházejí střední hodnoty pórovitosti slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a 

Ni-22Al-1B pro vzorky směrově krystalizované při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h společně s 

počtem identifikovaných pórů a průměrnou velikostí pórů v těchto slitinách. Tab. 9.29 
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obsahuje také sloupec se středními hodnotami koncentrace boru ve třech uvedených slitinách 

vypočtených pro rychlostní interval od 20 do 70 mm/h. Koncentrace boru byla stanovena 

metodou OES (viz kap. 9.3.1). 

Tab. 9.29 Průměrná pórovitost směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B 

Slitina Sada xB P n d 

[at. %]  [at. %] [%] [-] [m] 

Ni-22Al 300 0,0226 ± 0,0027 0,0546 ± 0,0201 818 5,70 

Ni-22-0,24B 187 0,2232 ± 0,0233 0,1442 ± 0,0395 1427 2,81 

Ni-22Al-1B 183 1,0887 ± 0,1072 0,1066 ± 0,0260 787 3,26 

 Na obr. 9.62 jsou znázorněny grafické závislosti pórovitosti v odlitcích a směrově 

krystalizovaných vzorcích slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B na koncentraci boru. 

S nárůstem obsahu boru z 0 na 0,24 at. % v matrici slitiny Ni-22Al roste i pórovitost a to jak 

v odlitcích, tak ve směrově krystalizovaných vzorcích. Následující zvýšení koncentrace boru 

z 0,24 na 1 at. % v matrici slitiny Ni-22Al se projeví ve sledovaných vzorcích rozdílně. 

V odlitcích dojde k navýšení pórovitosti, zatímco ve směrově krystalizovaných vzorcích 

pórovitost klesne. Tyto změny pórovitosti však nejsou tak výrazné, jako v prvním kroku 

legování slitiny Ni-22Al borem. 

 

Tab. 9.62 Závislost pórovitosti odlitých a směrově krystalizovaných niklových slitin 

legovaných borem na koncentraci boru 

 Morfologický popis tvaru pórů ve slitinách Ni-22Al s 0, 0,24 a 1 at. % boru je jiný, 

než tomu bylo v případě niklových slitin nelegovaných borem. Jediným společným rysem 

obou skupin zůstává horší morfologie pórů v odlitcích. Porovnáním mediánů tvarových 

faktorů pórů ve slitinách Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B v bublinovém grafu z obr. 
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9.63 je zjevné, že k největším morfologickým změnám pórů mezi odlitky a směrově 

krystalizovanými vzorky dochází v případě slitiny Ni-22Al-0,24B. Z přilehlé tabulky 

s mediány průměrné velikosti pórů v daných slitinách vyplývá, že směrově krystalizované 

vzorky niklových slitin legovaných borem obsahují menší póry než vzorky odlitků stejných 

slitin. 

 

   

   

   

   

Slitina Stav 

[at. %] LS SK 

Ni-22Al 2,73 m 2,99 m 

Ni-22Al-

0,24B 
1,14 m 1,06 m 

Ni-22Al-

1B 
1,22 m 1,11 m 

   

   

   

   
Obr. 9.63 Porovnání morfologie pórů ve slitinách Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B po odlití a směrové krystalizaci  

 Získané poznatky o pórovitosti niklových slitin v litém a směrově krystalizované stavu 

a o jejich statistickém a morfologickém popisu byly publikovány ve článcích [A.5, A.10 – 

A.12, B.1, B.2, B.7]. 

  

 Statistická vyhodnocení provedená v kap. 9.5 a 9.6 byla posuzována vzhledem 

k měnící se rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina a měnící se koncentraci hliníku, případně 

boru. Praktický význam mají jen závislosti, v nichž se odráží měnící se mikrostruktura, tedy 

hlavně závislost na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. V sledovaném rychlostním 

intervalu od 10 do 70 mm/h dochází ke změně morfologie rozhraní krystal-tavenina 

z rovinného na buněčné a z něj na dendritické, což má za následek výraznou změnu 

mikrostruktury. Zevšeobecnění výsledků vzhledem k celému rychlostnímu intervalu směrové 

krystalizace, tedy posuzování závislosti ve vztahu k měnící se koncentraci hliníku nebo boru, 

se tak projeví značným rozptylem experimentálních dat. Proto mají závislosti vyjádřené v této 

disertační práci takovým způsobem jen informativní význam a lze je chápat jako závěry 

platné pro konkrétní experiment, nikoli všeobecně. 
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10 MIKROTVRDOST 

 K měření mikrotvrdosti byly použity metalografické výbrusy příčných a podélných 

řezů odebraných z odlitků a směrově krystalizovaných tyčí slitin na bázi intermetalické 

sloučeniny Ni3Al nelegovaných a legovaných borem. Povrch vzorků byl metalograficky 

zpracován broušením a leštěním postupem popsaných v kap. 8. Vlastní měření bylo 

provedeno na mikrotvrdoměru FM – 100, vybaveném řídící jednotkou FM – ARS 900. 

 Použitý mikrotvrdoměr pracuje na principu Vickersovy metody. Vyleštěný povrch 

vzorků niklových slitin byl zatěžován diamantovým indentorem ve tvaru čtyřbokého jehlanu o 

vrcholovém úhlu 136° ve dvaceti krocích. Těchto dvacet měření tvořilo matici o rozměrech 5 

 4 vpichů (obr. 10.1). Rozteč jednotlivých prvků matice činila 1,5 mm. Síla zátěže, kterou 

indentor působil na povrch vzorku, byla 50 g a doba zátěže 7 s. 

 

Obr. 10.1 Princip měření mikrotvrdosti u vzorků niklových slitin 

Mikrotvrdost byla vypočtena z délek úhlopříček otisku vpichu, které zůstaly po 

odtížení indentoru vytlačené do povrchu vzorku. Řez daného vzorku tedy reprezentovalo 

dvacet naměřených hodnot mikrotvrdosti, z nichž byla po vyloučení odlehlých hodnot 

vypočtena střední hodnota a směrodatná odchylka. Výsledné střední hodnoty mikrotvrdosti u 

niklových slitin nelegovaných borem jsou uvedeny v tab. 10.1. 

Tab. 10.1 Mikrotvrdost slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al 

   Příčný řez Podélný řez 

Slitina Vzorek V HV0.05 HV0.05 

[at. %]  [mm/h] [-] [-] 

 300.1 10 231,88 ± 4,83 223,02 ± 5,52 

 300.2 20 224,97 ± 6,99 224,48 ± 4,45 

Ni-22Al 300.3 50 222,94 ± 5,99 231,72 ± 5,72 

 300.4 70 229,68 ± 9,44 239,41 ± 7,84 

 300.5 litý stav 252,10 ± 14,48 244,92 ± 13,16 
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   Příčný řez Podélný řez 

Slitina Vzorek V HV0.05 HV0.05 

[at. %]  [mm/h] [-] [-] 

 301.1 10 236,14 ± 12,22 224,08 ± 11,42 

 301.2 20 288,70 ± 19,15 241,23 ± 10,75 

Ni-23Al 301.3 50 255,83 ± 23,20 244,04 ± 17,41 

 301.4 70 237,48 ± 12,90 238,09 ± 13,22 

 301.5 litý stav 293,12 ± 18,39 267,67 ± 12,04 

 302.1 10 233,93 ± 8,77 243,45 ± 19,33 

 302.2 20 235,98 ± 14,09 255,52 ± 16,79 

Ni-24Al 302.3 50 232,35 ± 4,66 252,07 ± 17,45 

 302.4 70 233,99 ± 14,38 266,18 ± 19,67 

 302.5 litý stav 231,20 ± 15,47 249,74 ± 17,57 

 303.1 10 216,65 ± 5,96 243,07 ± 15,76 

 303.2 20 227,45 ± 12,61 227,01 ± 9,34 

Ni-25Al 303.3 50 232,66 ± 10,26 241,27 ± 13,74 

 303.4 70 223,54 ± 10,96 223,85 ± 6,22 

 303.5 litý stav 236,50 ± 14,10 238,75 ± 12,77 

 V disertační práci [10.1] byl pozorován výrazný rozdíl mezi hodnotami mikrotvrdosti 

změřenými u příčného a podélného řezu niklové slitiny daného složení (v případě práce [10.1] 

činil tento rozdíl až 70 jednotek mikrotvrdosti podle Vickerse). Tento rozdíl je důsledkem 

aplikace procesu směrové krystalizace, jehož výsledkem je orientovaná struktura – přednostní 

směr růstu u intermetalické sloučeniny Ni3Al je 〈101〉 [10.2]. V příčném řezu jsou tedy 

obsazené roviny zastoupeny hustěji než v podélném řezu a kladou tak indentoru 

mikrotvrdoměru větší odpor, což se projeví navýšením mikrotvrdosti. Tyto závěry ale nebyly 

pozorovány v této disertační práci. Hodnoty mikrotvrdosti směrově krystalizovaných 

niklových slitin nelegovaných borem, změřené na příčných a podélných řezech, mezi sebou 

nevykazují výrazné rozdíly (např. vzorky 300.2, 301.4 nebo 303.2). V případě existence 

rozdílu není pravidlem, že vyšších hodnot mikrotvrdosti dosahují příčné řezy (např. vzorky 

302.2, 303.1 nebo 302.4). Orientace zrn u příčných řezů odlitků a směrově krystalizovaných 

tyčí je popsána v kap. 9.3.3. 

 Zároveň nelze prokázat jednoduchou závislosti mikrotvrdosti nelegovaných niklových 

slitin s 22, 23, 24 a 25 at. % hliníku na typu jejich zpracování. Zpracováním se rozumí 

porovnání směrově krystalizovaného stavu (tj. vzorků směrově krystalizovaných při různých 

rychlostech směrové krystalizace) a litého stavu. Charakter závislosti není ani kladný 

(stoupající), ani záporný (klesající), jak dokládají grafy zachycené na obr. 10.2a a 10.2b. 
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Obr. 10.2a Mikrotvrdost niklových slitin nelegovaných borem změřená u příčných řezů 

 

Obr. 10.2b Mikrotvrdost niklových slitin nelegovaných borem změřená u podélných řezů 

 V tab. 10.2 jsou uvedeny průměrné hodnoty mikrotvrdosti příčných a podélných řezů, 

pořízených ze slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al po směrové krystalizaci, 

v závislosti na obsahu hliníku v jejich matrici, stanoveném metodou OES (viz kap. 9.3.1). 

Tab. 10.2 Mikrotvrdost slitin nelegovaných borem v závislosti na koncentraci hliníku 

   Příčný řez Podélný řez 

Slitina Série vzorků xAl HV0.05 HV0.05 

[at. %]  [at. %] [-] [-] 

Ni-22Al 300 21,50 ± 0,51 227,37 ± 3,57 229,66 ± 6,52 

Ni-23Al 301 22,83 ± 0,11 254,54 ± 21,20 236,86 ± 7,67 

Ni-24Al 302 23,88 ± 0,13 234,06 ± 1,28 254,31 ± 8,14 

Ni-25Al 303 25,06 ± 0,21 225,08 ± 5,84 233,80 ± 8,47 
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 Posouzení míry závislosti mikrotvrdosti niklových slitin nelegovaných borem na 

obsahu hliníku v jejich matrici není jednoznačné. Podle výsledků (tab. 10.2, obr. 10.3) byla 

nejvyšší hodnota mikrotvrdosti naměřena u slitiny Ni-23Al (pro příčný řez) a zároveň u 

slitiny Ni-24Al (pro podélný řez). Kvůli velké hodnotě směrodatné odchylky pro vzorek 

slitiny Ni-23Al měřený u příčného řezu je tvrzení o maximální mikrotvrdosti tohoto vzorku 

pochybné. Mikrotvrdost niklových slitin nelegovaných borem nejprve roste, pro slitiny s 23 

až 24 at. % hliníku dosahuje maxima, a následně klesá. 

 

Obr. 10.3 Závislost mikrotvrdosti niklových slitin nelegovaných borem na 

koncentraci hliníku 

 V tab. 10.3 jsou prezentovány výsledné střední hodnoty mikrotvrdosti slitin Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B po směrové krystalizaci probíhající při rychlostech 20, 50 a 70 mm/h a 

ve výchozím litém stavu, změřené na metalografických vzorcích připravených z jejich 

příčných a podélných řezů. 

Tab. 10.3 Mikrotvrdost slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

   Příčný řez Podélný řez 

Slitina Vzorek V HV0.05 HV0.05 

[at. %]  [mm/h] [-] [-] 

Ni-22Al-0,24B 

187.2 20 257,97 ± 6,20 233,16 ± 7,52 

187.1 50 252,09 ± 7,43 232,08 ± 7,30 

187.3 70 250,03 ± 5,99 238,10 ± 7,49 

187.4 litý stav 250,14 ± 12,54 252,55 ± 14,09 

Ni-22Al-1B 

183.2 20 278,81 ± 18,14 266,74 ± 9,91 

183.1 50 285,98 ± 19,64 285,86 ± 16,93 

183.3 70 287,98 ± 18,49 299,18 ± 33,67 

183.4 litý stav 289,04 ± 20,48 286,68 ± 19,39 
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 Charakteristiky závislostí mikrotvrdosti slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

na rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina, kdy litý stav reprezentuje rychlost volného růstu 

rozhraní krystal-tavenina, není jednoznačná. Z naměřených hodnot nelze vyslovit 

jednoznačný závěr, zda stoupající rychlost růstu rozhraní krystal-tavenina zvětšuje nebo 

snižuje mikrotvrdost daných slitin. Střední hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých vzorků si jsou 

navzájem blízké, případně se překrývají intervaly jejich směrodatných odchylek. Za 

povšimnutí stojí rozdílnost mikrotvrdosti mezi slitinami Ni-22Al a Ni-22Al-0,24 změřené 

u příčného a podélného řezu. Grafické znázornění hodnot z tab. 10.3 je provedeno na obr. 

10.4a a 10.4b. 

 

Obr. 10.4a Mikrotvrdost niklových slitin legovaných borem změřená u příčného řezu 

 

Obr. 10.4b Mikrotvrdost niklových slitin legovaných borem změřená u podélného řezu 
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 Pro interval rychlostí směrové krystalizace od 20 do 70 mm/h byl rovněž posuzován 

vztah mezi mikrotvrdostí slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B a obsahem boru 

v matrici slitiny Ni-22Al. Výsledky jsou uvedeny v tab. 10.4, která dále obsahuje koncentraci 

boru v těchto slitinách stanovenou metodou OES (viz kap. 9.3.1). 

Tab. 10.4 Mikrotvrdost slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B v závislosti na 

koncentraci boru 

   Příčný řez Podélný řez 

Slitina Série vzorků xB HV0.05 HV0.05 

[at. %]  [at. %] [-] [-] 

Ni-22Al 300 0,0226 ± 0,0027 225,86 ± 2,82 231,87 ± 6,10 

Ni-22Al-0,24B 187 0,2232 ± 0,0233 253,36 ± 3,36 234,45 ± 2,62 

Ni-22Al-1B 183 1,0887 ± 0,1072 284,26 ± 3,94 283,93 ± 13,31 

 Mikrotvrdost slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B roste s koncentrací boru 

v matrici slitiny Ni-22Al (obr. 10.5). Rozdíl v mikrotvrdosti stanovené u příčného a 

podélného řezu je zanedbatelný pro slitiny s 0 a 1 at. % boru. V případě slitiny Ni-22Al-0,24B 

se mikrotvrdost pozorovaná u příčného a podélného řezu liší o 18,91 jednotek mikrotvrdosti 

podle Vickerse, dokonce ani intervaly směrodatných odchylek se vzájemně nepřekrývají. 

Díky těmto protichůdným hodnotám mikrotvrdostí nelze výsledky mezi příčnými a 

podélnými řezy sloučit a prezentovat mikrotvrdost dané slitiny jedinou hodnotou. 

 

Obr. 10.5 Závislost mikrotvrdosti niklových slitin legovaných borem na koncentraci 

boru v matrici slitiny Ni-22Al 

 Podle závěrů několika studií [10.3 – 10.5] bor segreguje ve slitinách na bázi 

intermetalické sloučeniny Ni3Al podél hranic zrn. Zvyšuje tím jejich kohezní pevnost a brání 

v usazování atomů vodíku, které způsobují křehkost polykrystalické Ni3Al za pokojové 

teploty. Články [10.6, 10.7] se zabývají problematikou změknutí zrn polykrystalické Ni3Al 
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legované borem. Podle těchto článků dochází legováním polykrystalické Ni3Al borem 

ke zvýšení kohezní pevnosti hranic zrn, ale na úkor změknutí vnitřní plochy zrn. 

Změknutí vnitřní plochy zrn fáze Ni3Al u polykrystalických vzorků slitin Ni-22Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B po směrové krystalizaci bylo ověřeno stejným postupem. Kolmo 

k hranici zrna fáze Ni3Al bylo v obou směrech provedeno 10 měření mikrotvrdosti podle 

Vickerse, s konstantní zátěží 25 g a dobou zátěže 7 s. Rozložení vpichů od hranice zrna je 

znázorněno na obr. 10.6. Úzká zrna odlitků (< 100 m) zabránila vykonání analýzy u odlitků. 

 

Obr. 10.6 Princip měření změknutí zrn ve slitinách Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

Výsledky měření změknutí zrn niklových slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

jsou znázorněné na obr. 10.7a až 10.7c. Niklová slitina Ni-22Al prokazatelně nemá hranice 

zrn tvrdší, než jsou vnitřní plochy zrn, které k těmto hranicím přiléhají. Naopak mikrotvrdost 
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hranic zrn niklových slitin legovaných borem je větší než mikrotvrdost vnitřních ploch zrn 

přiléhajících k těmto hranicím. Vnitřní plocha zrn niklových slitin legovaných borem je 

skutečně měkčí, než hranice těchto zrn, jak se navrhuje ve článcích [10.6, 10.7]. Platí-li 

tvrzení o segregaci boru na hranicích zrn [10.3 – 10.5], lze výsledky tohoto měření považovat 

za nepřímý důkaz přítomnosti boru na hranicích zrn. 

 

Obr. 10.7b Změna mikrotvrdosti slitiny Ni-22Al-0,24B od hranice zrna do středu zrna 

 

Obr. 10.7c Změna mikrotvrdosti slitiny Ni-22Al-1B od hranice zrna do středu zrna 

 Závěry z měření mikrotvrdosti připravených niklových slitin byly publikovány ve 

článcích [A.3 – A.6, A.11, B.8].  
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11 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 

Měření povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al bylo provedeno v horizontální 

Tammanově peci s grafitovou topnou trubkou. Vzorek niklové slitiny, kvádr o hraně 5 až 7 

mm a hmotnosti do 2 g, byl umístěn na grafitovou podložku a společně s ní byl vložen do 

pracovního prostoru Tammanovy pece. Soustava byla hermeticky uzavřena před působením 

oxidační atmosféry. Pecní atmosféru tvořila směs argonu a oxidu uhelnatého. Řízení ohřevu 

pece bylo dosaženo použitím systému ASIS167 a LCD zobrazovače APT1000. Teplotu 

z prostoru pece odečítal termočlánek PtRh6 – PtRh30, jehož výstupy byly svedeny do 

počítače. Vlastní vyhodnocování obrazové informace probíhalo automaticky pomocí software 

vyvinutého v rámci Laboratoře anorganických tavenin na Katedře fyzikální chemie a teorie 

technologických procesů při VŠB – TUO, kde měření povrchového napětí proběhlo. 

Volba grafitové podložky se ukázala být nezbytná pro své redukční účinky bránící 

oxidaci taveniny slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al při vysokých teplotách. 

Experiment byl proveden i na korundové podložce, ale z důvodu oxidace taveniny nebyly 

výstupy věrohodné. Experiment se vzorky slitiny Ni-22Al byl uskutečněn dvakrát s cílem 

získat srovnatelné výstupy. Měření se vzorky slitiny Ni-24Al neposkytla závislost 

povrchového napětí na teplotě v delším teplotním intervalu kvůli tvorbě obrazových 

nehomogenit na povrchu vzorku. Výstupy z měření povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-

24Al jsou uvedeny v tab. 11.1. 

Tab. 11.1 Povrchové napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al v závislosti na teplotě 

Slitina Ni-22Al 

t [°C] 1 424 1 429 1 434 1 437 1 445 1 450 1 455 1 460 

(t) [N/m] 2,93 2,95 2,88 2,21 2,11 2,50 2,13 2,10 

t [°C] 1 470 1 475 1 480 1 485 1 490 1 495 1 500 1 505 

(t) [N/m] 2,30 2,38 2,26 2,20 2,17 2,31 2,23 2,20 

t [°C] 1 510 1 520 1 525 1 535 1 540 1 545 1 550 1 555 

(t) [N/m] 2,20 2,14 2,17 2,01 2,01 2,05 2,02 2,01 

t [°C] 1 560 1 565 1 570 1 575 1 580    

(t) [N/m] 2,04 2,10 1,91 1,89 1,97    

Slitina Ni-24Al 

t [°C] 1 470 1 475 1 480 1 485 1 490 1 500 1 505 1 512 

(t) [N/m] 1,79 1,86 1,80 1,69 1,73 1,43 1,45 1,41 

t [°C] 1 515 1 520       

(t) [N/m] 1,49 1,57       

 Závislost povrchového napětí 𝛾(𝑡) na teplotě 𝑡 lze popsat lineární rovnicí 𝛾(𝑡) = 𝛾𝐿 +

𝛾𝑡(𝑡 − 𝑡𝐿) (rov. 3.1 v kap. 3). Pro binární systém Al-Ni se touto problematikou blíže zabývaly 

články [11.1, 11.2]. Graficky je závislost povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al na 



156 
 

teplotě zobrazena na obr. 11.1. V obou případech dochází k poklesu povrchového napětí 

s rostoucí teplotou. Křivky jsou porovnány s modelovými hodnotami povrchových napětí pro 

slitinu Ni-25Al, které byly převzaty z článků [11.1, 11.2]. Klesající závislost povrchového 

napětí slitin na bázi Ni-Al s rostoucím obsahem hliníku v matrici niklu je v případě slitiny Ni-

24Al od teploty 1 500 °C neplatná. Toto tvrzení je ale relativní vzhledem k oxidaci vzorků 

během experimentu, což potvrzuje značný rozptyl změřených hodnot povrchového napětí od 

teoreticky předpokládané lineární závislosti. 

 

Obr. 11.1 Závislost povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al na teplotě 

 Tab. 11.2 obsahuje číselné hodnoty parametrů nezbytných pro popis lineární rov. 3.1, 

která popisuje závislost povrchového napětí na teplotě. Kromě výsledků týkajících se 

experimentálně prověřených slitin Ni-22Al a Ni-24Al jsou součástí tab. 11.2 také výsledky 

publikované ve článcích [11.1, 11.2]. 

Tab. 11.2 Lineární rovnice popisující závislost povrchového napětí slitin Ni-22Al, Ni-24Al a 

Ni-25Al na teplotě 

Slitina TL L t Interval 

platnosti 

odkaz 

[at. %] [°C] [N/m] [N/m·°C] [°C]  

Ni-22Al 1 384,60 2,730 -4,31·10-3 1 424 – 1 580 zde 

Ni-24Al 1 373,26 2,620 -8,21·10-3 1 470 – 1 520 zde 

Ni-25Al 1 385,00 1,440 -2,50·10-4 1 350 – 1 550 [11.1] 

Ni-25Al 1 410,00 1,625 -5,88·10-4 neuvedeno [11.2] 

 Záměrem stanovení povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al bylo najít vztah 

mezi touto veličinou a pórovitostí slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al po směrové 

krystalizaci. Z důvodu oxidace vzorků a vzniku povrchových nehomogenit během měření 

byly získány nekvalitní hodnoty povrchového napětí a záměr se nepodařilo ověřit. 

(t) = 2,73 - 4,31·10-3(t - 1384,60)
rXY = 0,7597

(t) = 2,62 - 8,21·10-3(t - 1373,26)
rXY = 0,8485
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12 MECHANICKÉ ZKOUŠKY 

 Obsah kap. 12 je zaměřen na chování slitin na bázi Ni3Al za tahové a creepové 

zkoušky. Nejlepších hodnot mechanických vlastností dosahuje slitina o složení Ni-24Al-

0,24B [12.1]. Jeden ze závěrů disertační práce [12.2] prokázal pozitivní vliv objemového 

podílu síťoví na hodnoty tažnosti slitin na bázi Ni3Al s hypostechiometrickým složením. Proto 

byly tahové a creepové zkoušky v tomto dokumentu provedeny na směrově krystalizované 

slitině Ni-22Al legované 0, 0,24 a 1 at. % boru. Pokles koncentrace hliníku z 24 na 22 at. % 

v matrici niklu se totiž projeví nárůstem objemového podílu síťoví. 

 

12.1 Tahové zkoušky 

Tahová zkouška byla vykonána na trhacím přístroji INSTRON 5882 při zátěži 100 kN 

a rychlosti deformace 1,15 až 1,20·10-4 1/s na pracovišti Katedry fyzikálních materiálů 

Karlovy Univerzity v Praze. Typ a rozměry tahového vzorku znázorňuje obr. 12.1. Tahový 

vzorek byl kruhového průřezu, s hladkou hlavou. Délka vysoustružené středové části 

tahového vzorku 𝐿0, tzv. těla, odpovídala požadavkům normy ČSN EN ISO 6892-1, tedy 

𝐿0 = 𝑘√𝑆0, kde konstanta 𝑘 = 5,65 a plocha příčného průřezu těla tahového vzorku 𝑆0 = 

19,63 mm2. Tahové zkoušky byly provedeny za pokojové teploty. 

 
Obr. 12.1 Rozměry tahového vzorku 

 V tab. 12.1 je uveden seznam vzorků slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B, ze 

kterých byly připraveny tahové vzorky. V případě vzorku slitiny Ni-22Al směrově 

krystalizovaného při rychlosti 70 mm/h nebyla tahová zkouška provedena. 

Tab. 12.1 Seznam vzorků niklových slitin pro tahovou zkoušku 

Ni-22Al Ni-22Al-0,24B Ni-22Al-1B 

Vzorek V Vzorek V Vzorek V 

 [mm/h]  [mm/h]  [mm/h] 

219.1 20 187.2 20 183.2 20 

217.2 50 187.1 50 183.1 50 

  187.3 70 183.3 70 
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 Grafická znázornění závislosti tahového napětí na tahové deformaci pro sérii vzorků 

připravených ze slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B, směrově krystalizovaných při 

rychlostech 20, 50 a 70 mm/h, jsou znázorněna na obr. 12.2a až 12.2c. V žádném případě 

nebyla pozorována výrazná mez kluzu 𝑅𝑒, proto byla stanovena smluvní mez kluzu 𝑅𝑝, a to 

pro 0,2 % deformaci. U slitiny Ni-22Al nelegované borem byla v průběhu obou tahových 

zkoušek pozorována extrémní deformace, kterou již pozorovali autoři článků [12.3, 12.4]. Lze 

ji vysvětlit účinkem procesu směrové krystalizace na orientaci zrn slitiny Ni-22Al, která je 
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Obr. 12.2a Závislost tahového napětí na tahové deformaci pro vzorky slitin Ni-22Al, 

Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizované při rychlosti 20 mm/h 

Obr. 12.2b Závislost tahového napětí na tahové deformaci pro vzorky slitin Ni-22Al, 

Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizované při rychlosti 50 mm/h 
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totožná se směrem tahového namáhání. Velkou tahovou deformaci způsobují také pásy síťoví 

prostupující směrově orientovanými zrny matrice slitiny Ni-22Al a uložené taktéž rovnoběžně 

se směrem tahového namáhání. Slitiny Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B jsou díky přítomnosti 

boru tvrdší a křehčí než slitina Ni-22Al, ale účinkem směrové krystalizace jsou i jejich 

hodnoty tahové deformace vysoké. 

 

Obr. 12.2c Závislost tahového napětí na tahové deformaci pro vzorky slitin Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizované při rychlosti 70 mm/h 

 Hodnoty mechanických vlastností slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B, 

odečtené z obr. 12.2a až 12.2c, shrnuje tab. 12.2. Tyto mechanické vlastnosti charakterizují 

smluvní mez kluzu pro 0,2 % deformaci 𝑅𝑝0,2, mez pevnosti 𝑅𝑚 a tažnost 𝐴, která je vztažena 

k bodu lomu. 

Tab. 12.2 Výsledky mechanických vlastností tahových zkoušek 

Slitina Vzorek V Rp0,2 Rm A Vsíťoví 

[at. %]  [mm/h] [MPa] [MPa] [%] [%] 

Ni-22Al 
219.1 20 163,96 451,05 142,82 79,28 

217.2 50 171,82 487,52 142,13 54,21 

Ni-22Al-

0,24B 

187.2 20 289,98 542,38 36,52 71,80 

187.1 50 264,52 567,15 42,76 60,41 

187.3 70 278,97 597,92 41,45 57,28 

Ni-22Al-

1B 

183.2 20 386,41 583,32 36,92 28,62 

183.1 50 413,05 650,86 33,20 25,86 

183.3 70 422,11 708,85 51,34 20,72 

 V tab. 12.3 se nacházejí hodnoty mechanických vlastností slitin Ni-22Al, Ni-22Al-

0,24B a Ni-22Al-1B stanovené tahovou zkouškou, jejichž změna může být vyjádřena 

v závislosti na změně koncentrace boru v matrici slitiny Ni-22Al, případně objemového 
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podílu síťoví. Ve článcích [12.2, 12.4, 12.5] je potvrzen nárůst tažnosti s objemovým podílem 

síťoví v matrici slitin na bázi Ni3Al s hypostechiometrickým složením. 

Tab. 12.3 Střední hodnoty mechanických vlastností tahových zkoušek v závislosti na obsahu 

boru v matrici slitiny Ni-22Al 

Veličina [Jednotka] Slitina 

  Ni-22Al Ni-22Al-0,24B Ni-22Al-1B 

xB [at. %] 0,0226 ± 0,0027 0,2232 ± 0,0233 1,0887 ± 0,1072 

Rp0,2 [MPa] 170,89 ± 0,93 277,82 ± 10,43 407,19 ± 15,15 

Rm [MPa] 469,29 ± 18,24 569,15 ± 22,72 647,68 ± 51,30 

A [%] 142,48 ± 0,34 40,24 ± 2,69 40,49 ± 7,82 

Vsíťoví [%] 66,75 ± 12,54 63,16 ± 6,24 25,07 ± 3,27 

 Mechanické vlastnosti, definované smluvní mezí kluzu, mezí pevnosti a tažností do 

lomu, se nemění s rostoucím množstvím boru v matrici slitiny Ni-22Al stejně, jak dokazuje 

grafický záznam na obr. 12.3a. Zatímco hodnoty smluvní meze kluzu a meze pevnosti rostou 

s nárůstem koncentrace boru od 0 do 1 at. % v matrici slitiny Ni-22Al, hodnota tažnosti 

v intervalu koncentrace boru od 0 do 0,24 at. % prudce klesá a pak zůstává konstantní až do 

koncentrace boru 1 at. %. 

 

Obr. 12.3a Mechanické vlastnosti slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

v závislosti na koncentraci boru v matrici slitiny Ni-22Al 

 Na obr. 12.3b je znázorněna závislost smluvní meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti 

do lomu na objemovém podílu síťoví. Hodnoty smluvní meze kluzu a meze pevnosti klesají 

s nárůstem objemového podílu síťoví. Tažnost do lomu narůstá až v úzkém intervalu 

objemového podílu síťoví od 63,16 do 66,75 %. Toto tvrzení ale není věrohodné, jelikož 

intervaly, které okolo těchto hodnot objemových podílů síťoví vymezují jejich směrodatné 

odchylky, jsou značně velké. 
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Obr. 12.3b Mechanické vlastnosti slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

v závislosti na objemovém podílu síťoví 

 Lomová plocha tahového vzorku 219.1 má eliptický tvar a tvoří ji několik vůči sobě 

nakloněných rovinných oblastí vyčnívajících nad rovinu průřezu vzorku (miniatura na obr. 

12.4a). Průřez těla tahového vzorku 217.2 je rovněž eliptický (miniatura na obr. 12.4b). 

Lomová plocha vzorku 217.2 má z velké části rovinný charakter. Ve dvou místech na okraji je 

rovinnost porušena zřetelným zlomem nebo výrazným schodem (miniatura na obr. 12.4a). Ve 

všech částech mají lomové plochy vzorků 219.1 a 217.2 charakter transkrystalického tvárného 

lomu jamkovitého typu (obr. 12.4a a 12.4b).  

  
Obr. 12.4a Lomová plocha tahového vzorku 219.1 Obr. 12.4b Lomová plocha tahového vzorku 217.2 

 Tahový vzorek 187.2 vykazuje příčný lom s šikmou orientací k podélné ose vzorku 

(miniatura na obr. 12.5a).  Lomovou plochu tahového vzorku 187.1 charakterizuje několik 

rovinných plošek sbíhajících se do středu nad rovinou lomové plochy (miniatura na obr. 
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12.5b). Lom tahového vzorku 187.3 je sice příčný, na lomové ploše jsou nicméně patrné 

praskliny šířící se ve směru podélné osy vzorku (miniatura na obr. 12.5c). Lomové plochy 

vzorků 187.2, 187.1 a 187.3 vykazují znaky transkrystalického i interkrystalického lomu. 

Hrubá zrna tvořená čistou fází Ni3Al se lámou interkrystalicky a tvoří tak hladké, ostře 

ohraničené plošky (obr. 12.5b a 12.5c). Čáry, pásy, případně schody, pozorované na těchto 

hladkých ploškách jsou zřejmě stopy deformačních skluzových pásů. Transkrystalický lom je 

pozorován při porušení síťoví, kde kanály síťoví tvořené tuhým roztokem hliníku v niklu 

ohraničují okraje jamek, které zbývají po zrnech tvořených fází Ni3Al (obr. 12.5a). 

  
Obr. 12.5a Lomová plocha tahového vzorku 187.2 Obr. 12.5b Lomová plocha tahového vzorku 187.1 

 

 

 

 Obr. 12.5c Lomová plocha tahového vzorku 187.3  

 Lom u tahových vzorků 183.2, 183.1 a 183.3 je ve všech případech příčný a šikmý, 

s patrným schodem (miniatury na obr. 12.6a až 12.6c). Charakter lomových ploch je opět 

smíšený. Pozorován je tvárný, jamkovitý lom (obr. 12.6a) ale i interkrystalický s hladkými 
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lomovými ploškami (obr. 12.6c), které obsahují i deformační skluzové pásy (obr. 12.6b). 

Deformační skluzové pásy jsou často uloženy rovnoběžně k trhlinám pozorovaným na 

lomových plochách. 

  
Obr. 12.6a Lomová plocha tahového vzorku 183.2 Obr. 12.6b Lomová plocha tahového vzorku 183.1 

 

 

 

 Obr. 12.6c Lomová plocha tahového vzorku 183.3  

 

12.2 Creepová zkouška 

 Creepové zkoušky byly provedeny s cílem získat informace o deformačním chování 

slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B po směrové krystalizaci za vyšších teplot při 

creepu v tahu. Sledovány byly vlivy několika faktorů – mikrostruktury slitin, podmínek jejich 

přípravy (rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina) a množství boru v matrici slitiny Ni-22Al. 

Tab. 12.4 obsahuje seznam vzorků niklových slitin směrově krystalizovaných při rychlostech 

20 a 50 mm/h, z nichž byly připraveny creepové vzorky. 
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Tab. 12.4 Seznam vzorků niklových slitin pro creepovou zkoušku 

Ni-22Al Ni-22Al-0,24B Ni-22Al-1B 

Vzorek V Vzorek V Vzorek V 

 [mm/h]  [mm/h]  [mm/h] 

214.2 20 188.2 20 236.2 20 

214.1 50 188.1 50 236.1 50 

 Creepové zkoušky bylo vykonány v Laboratoři mechanických vlastností na pracovišti 

VÚHŽ a.s. technikou izotermických zkoušek za teploty 900 °C při konstantním tahovém 

napětí 200 MPa v ochranné atmosféře argonu. Za popsaných podmínek se minimální 

creepová rychlost deformace pohybovala v řádech 1·10-6 až 1·10-4 1/s. Rozměry zkušebního 

vzorku jsou znázorněny na obr. 12.7. 

 
Obr. 12.7 Rozměry creepového vzorku 

 Na obr. 12.8a a 12.8b jsou zachyceny grafické závislosti creepové deformace na čase 

pro creepové vzorky slitin Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B. Pro všechny záznamy je 

charakteristická minimální oblast primárního creepu, za níž následuje dlouhá oblast 

sekundárního creepu, zakončená náhlým lomem. Inverzní creep není pozorován. 
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Obr. 12.8a Časový průběh deformace creepových vzorků slitin Ni-22Al a Ni-22Al-

0,24B směrově krystalizovaných při rychlosti 20 mm/h 



165 
 

Výsledky mechanických vlastností creepových zkoušek vzorků niklových slitin Ni-

22Al a Ni-22Al-0,24B jsou prezentovány v tab. 12.5, a to dobou do lomu 𝑡𝑓, rychlostí 

sekundárního creepu 𝜀̇, tažností 𝐴 a kontrakcí 𝑍. V souvislosti se závislostí tahových 

vlastností na obsahu síťoví v matrici dané slitiny (viz kap. 12.1) jsou do tab. 12.5 přidány také 

tyto hodnoty. Tab. 12.5 neobsahuje výsledky mechanických vlastností creepových zkoušek 

pro vzorky slitiny Ni-22Al-1B, protože se příslušné creepové vzorky porušily ihned po 

zatížení. 

Tab. 12.5 Výsledky mechanických vlastností creepových zkoušek 

Slitina Vzorek V tf �̇�  Z Vsíťoví 

[at. %]  [mm/h] [h] [1/s] [%] [%] [%] 

Ni-22Al 
214.2 20 36,58 7,56·10-5 34,4 31,9 79,28 

214.1 50 34,17 7,54·10-5 31,0 27,8 54,21 

Ni-22Al-

0,24B 

188.2 20 26,75 1,66·10-6 30,6 31,0 71,80 

188.1 50 38,75 1,50·10-6 26,8 24,4 60,41 

Ni-22Al-

1B 

236.2 20 – – – – 28,62 

236.1 50 – – – – 25,86 

 Závislost creepových mechanických vlastností slitin Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B na 

obsahu boru v matrici slitiny Ni-22Al je shrnuta v tab. 12.6. Mezi oběma sledovanými 

slitinami prakticky neexistuje výraznější rozdíl v hodnotách creepových mechanických 

vlastností, až na rychlost sekundárního creepu, která je pro slitinu Ni-22Al o řád větší. Stejně 

jako v případě tahových zkoušek (viz kap. 12.1) jsou hodnoty tažnosti a kontrakce vysoké, 

díky orientované mikrostruktuře obou slitin (vliv procesu směrové krystalizace), která 
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Obr. 12.8b Časový průběh deformace creepových vzorků slitin Ni-22Al a Ni-22Al-

0,24B směrově krystalizovaných při rychlosti 50 mm/h 
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obsahuje velké množství síťoví tvořícího pásy, uspořádané společně se zrny fáze Ni3Al, ve 

směru působícího tahového zatížení. 

Tab. 12.6 Výsledky mechanických vlastností creepových zkoušek v závislosti na obsahu boru 

v matrici slitiny Ni-22Al 

Veličina [Jednotka] Slitina 

  Ni-22Al Ni-22Al-0,24B Ni-22Al-1B 

xB [at. %] 0,0226 ± 0,0027 0,2232 ± 0,0233 1,0887 ± 0,1072 

tf [h] 35,38 ± 1,21 32,75 ± 6,00 – 

𝜀̇ [1/s] 7,55·10-5 ± 1,00·10-7 1,58·10-6 ± 8,00·10-8 – 

 [%] 32,70 ± 1,70 28,70 ± 1,90 – 

Z [%] 29,85 ± 2,05 28,70 ± 3,30 – 

Vsíťoví [%] 66,75 ± 12,54 63,16 ± 6,24 25,07 ± 3,27 

 Lomové plochy creepových vzorků 214.2 a 214.1 (slitina Ni-22Al) zachycují 

miniatury na obr. 12.9a a 12.9b. V obou případech se jedná o šikmý lom, s převažujícím 

transkrystalickým typem porušení. Snímky zachycují detaily z transkrystalické oblasti 

porušení, ke kterému došlo přes oblast síťoví. Na obou fotografiích jsou jasně patrné kanály 

síťoví vytvářející charakteristickou pavučinovou kresbu. 

  
Obr. 12.9a Lomová plocha creepového vzorku 214.2 Obr. 12.9b Lomová plocha creepového vzorku 214.1 

 Na lomových plochách creepových vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B jsou viditelné oblasti 

s interkrystalickým typem porušení (miniatury na obr. 12.10a a 12.10b). Lom již není tak 

šikmý, jako tomu bylo v případě creepových vzorků 214.2 a 214.1. Na obr. 12.10a a 12.10b 

jsou fotografie z oblasti trans- a interkrystalického porušení. Pro transkrystalickou oblast 

porušení (obr. 12.10b) je charakteristický členitý reliéf lomu, pro interkrystalickou oblast 

(obr. 12.10d) je vlastní hladká lomová plocha. 
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Obr. 12.10a Lomová plocha creepového vzorku 188.2 Obr. 12.10b Lomová plocha creepového vzorku 188.1 

 V případě creepových vzorků 236.2 a 236.1 (slitina Ni-22Al-1B) došlo za podmínek 

creepové zkoušky 900 °C/200 MPa k okamžitému lomu. Lomové plochy obou creepových 

vzorků mají kruhový průřez (miniatury na obr. 12.11a a 12.11b). Charakter lomu je čistě 

interkystalický. Lomové plochy obou creepových vzorků sestávají ze stupňů a teras, jak 

dokumentují obr. 12.11a a 12.11b. Křehkost slitiny Ni-22Al-1B lze vysvětlit segregujícím 

borem po hranicích zrn – množství 1 at. % boru je na hranici rozpouštěcího maxima [12.6, 

12.7]. Na hranicích zrn může vznikat eutektikum z fází Ni3Al a Ni20Al3B6, které snižuje 

kohézní pevnost hranic zrn. Přítomnost fáze Ni20Al3B6 byla potvrzena metodou rentgenové 

difrakční analýzy (viz kap. 9.3.3). 

  
Obr. 12.11a Lomová plocha creepového vzorku 236.2 Obr. 12.11b Lomová plocha creepového vzorku 236.1 

 Výsledky tahových a creepových zkoušek byly publikovány ve článcích [A.12, B.3, 

B.5, C.3, C.4, C.10]. 
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13 ZÁVĚR 

 Niklové slitiny o složení Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al, Ni-25Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B (vše v at. %) byly připraveny metodou vakuového indukčního lití a odstředivého lití 

a následně směrově krystalizovány při rychlostech 10, 20, 50 a 70 mm/h a konstantním 

teplotním gradientu 75 °C/cm. Účelem procesu směrové krystalizace bylo získat slitiny 

s mikrostrukturou orientovanou ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina, které neobsahují licí 

vady, jako jsou staženiny, řediny, dutiny a póry, popsat jejich mikrostrukturu a vyhodnotit 

jejich mechanické vlastnosti prostřednictvím tahových a creepových zkoušek. 

 V práci byly porovnány dvě metody přípravy materiálů na bázi intermetalické 

sloučeniny Ni3Al – gravitační lití (vakuové indukční lití) a odstředivé lití. Nežádoucí 

exotermická reakce mezi niklem a hliníkem, jejímiž vedlejšími účinky jsou přehřátí taveniny 

až o 700 °C, oxidace taveniny a eroze tavícího kelímku, byla znatelně omezena uspořádáním 

navážky tak, že nejprve vznikala intermetalická sloučenina NiAl, která následně stékala na 

dno kelímku, kde reagovala se zbytkem navážky niklu za vzniku slitiny na bázi Ni3Al. 

Odstředivé lití, stejně jako gravitační, se ukázalo neúčinné ve věci prevence proti vzniku 

licích vad, navzdory možnosti modifikace rychlosti otáčení ramene a předehřevu grafitové 

kokily. Problematiku pórovitosti a staženin odlitků úspěšně vyřešila až aplikace procesu 

směrové krystalizace, k jejímž kladům patří, že vede ke vzniku mikrostruktury složené z 

hrubých kolumnárních zrn orientovaných převážně ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. 

Namáhání materiálů na bázi Ni3Al s takto orientovanou strukturou během tahových a 

creepových zkoušek má pozitivní vliv na hodnoty mechanických vlastností. Jako nežádoucí 

byl prokázán účinek procesu směrové krystalizace na rozdělení boru ve směru podélné osy 

směrově krystalizované tyče. Bor, jakožto prvek s rozdělovacím koeficientem menším než 

jedna, se během směrové krystalizace slitiny na bázi Ni3Al kumuluje v tavenině. Proto je 

koncová část směrově krystalizované tyče slitiny na bázi Ni3Al bohatší na bor. 

 Mikrostruktura připravených niklových slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al 

nelegovaných borem se značně měnila v závislosti na koncentraci hliníku a podmínkách 

směrové krystalizace. Matrici slitin Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al tvořila hrubá zrna fáze Ni3Al 

orientovaná převážně ve směru podélné osy směrově krystalizované tyče. Tato zrna 

obsahovala také tzv. síťoví – dvoufázovou oblast tvořenou drobnými zrny fáze Ni3Al, která 

obklopovala tenké „kanály“ tuhého roztoku hliníku v niklu. V závislosti na aplikované 

rychlosti směrové krystalizace bylo síťoví uskupeno do vzájemně rovnoběžných pásů různé 

šířky. S nárůstem koncentrace hliníku v matrici niklu od 22 do 24 at. % klesal objemový podíl 
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síťoví a původní pásy síťoví se rozpadaly do oblastí eliptického tvaru, rovnoměrně rozmístěné 

v zrnech fáze Ni3Al. Mikrostrukturu slitiny Ni-25Al tvořila hrubá zrna fáze Ni3Al, 

orientovaná účinkem směrové krystalizace, ve směru podélné osy tyče. V mikrostruktuře 

nebylo přítomno žádné síťoví, ale zrna fáze Ni5Al3. Směrově krystalizované vzorky slitiny 

Ni-25Al dále obsahovaly tyčinky situované, v případě vzorků směrově krystalizovaných při 

rychlostech 10 a 20 mm/h, podél hranic zrn fáze Ni3Al a, v případě vzorků směrově 

krystalizovaných při rychlostech 50 a 70 mm/h, v blízkosti zrn fáze Ni5Al3. Legování slitiny 

Ni-22Al borem mělo vliv na tvar síťoví, jehož hranice se staly členitější, a přítomnost 

drobných zrn tvořených tuhým roztokem niklu s velmi malým obsahu hliníku. Mikrostruktura 

pozorovaná v experimentálních niklových slitinách odpovídala mikrostruktuře pospané 

v literatuře. Prokázalo se, že proces směrové krystalizace silně ovlivňuje orientaci zrn a volba 

podmínek směrové krystalizace, v tomto případě volba rychlosti směrové krystalizace, má 

vliv na morfologii rozhraní růstu krystal-tavenina. 

 Díky přítomnosti boru se analýza chemického složení slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-

1B stala problematickou. Potvrzení segregace boru po hranicích zrn včetně identifikace a 

popisu fází, v nichž bor krystalizuje, nebylo prokázáno ani využitím metody vlnově disperzní 

spektroskopie. Nakonec byla použita jen optická emisní spektrometrie, která potvrdila 

nehomogenní rozdělení koncentrace boru ve slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B. Po 

jediném průchodu obsahovaly směrově krystalizované tyče obou slitin zvýšenou koncentraci 

boru v koncové části tyče. Takové přerozdělení boru v matrici obou slitin může být 

vysvětleno nízkou hodnotou rovnovážného rozdělovacího koeficientu boru v matrici slitiny 

Ni-22Al. 

 Rentgenová difrakční analýza potvrdila přítomnost fáze Ni20Al3B6 ve slitině Ni-22Al-

1B směrově krystalizované při rychlosti 20 mm/h. V ostatních vzorcích směrově 

krystalizovaných slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B nebyla touto metodou potvrzena žádná 

fáze bohatá na bor. Koncentrace boru 1 at. % v matrici slitiny Ni-22Al odpovídá přibližně 

rozpouštěcímu maximu, nad nímž začíná bor krystalizovat právě ve fázi Ni20Al3B6. Měření 

pomocí rentgenové difrakční analýzy provedené na směrově krystalizovaných vzorcích slitin 

Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B nemuselo být zbytečné, protože K-čáry fází Ni3Al a Ni20Al3B6 

leží blízko sebe a mohou se tudíž překrývat. 

Identifikace fáze, z níž jsou tvořeny tyčinky ve směrově krystalizovaných vzorcích 

slitiny Ni-25Al, nebyla úspěšná. Výsledky analýzy EDS byly neprůkazné, protože rozměry 

tyčinek byly natolik malé (řádově jednotky mikrometrů), že výsledná data byla silně 

ovlivněna okolními zrny fáze Ni3Al. Výsledky rentgenové difrakční analýzy byly stejně 
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neprůkazné. Možným řešením této problematiky je provést identifikaci tyčinek pomocí 

transmisního elektronového mikroskopu. 

Za účelem posouzení morfologie rozhraní krystal-tavenina byla vymodelována 

mikrostrukturní sekční mapa části binárního fázového diagramu Al-Ni pro konstantní hodnotu 

teplotního gradientu 75 °C/cm během směrové krystalizace. V intervalu koncentrace od 73 do 

80 at. % niklu a v intervalu rychlosti směrové krystalizace od 1·10-6 do 1·10-4 m/s, tj. od 3,6 

do 360 mm/h, existuje osm možných typů mikrostruktury, v nichž slitina na bázi Ni3Al může 

krystalizovat – rovinná nebo buněčná/dendritická struktura tuhého roztoku hliníku v niklu, 

peritektické typy struktur, rovinná nebo buněčná/dendritická struktura fáze Ni3Al, eutektické 

typy struktur a buněčná/dendritická struktura fáze NiAl. Mikrostruktury pozorované 

v připravených niklových slitinách nelegovaných borem odpovídaly vymodelované 

mikrostrukturní selekční mapě. V případě slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B nebyla 

mikrostrukturní selekční mapa modelována kvůli nedostatku zveřejněných fyzikálních 

konstant nezbytných pro výpočty. V případě směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-

25Al je důležité uvést, že kritická rychlost přechodu stabilního eutektika v metastabilní činí 

9,9007·10-6 m/s, tj. 35,64 mm/h. Vzorky slitiny Ni-25Al směrově krystalizované při 

rychlostech 10 a 20 mm/h by tedy měly teoreticky obsahovat tyčinky tvořené fází NiAl 

(stabilní eutektikum), zatímco vzorky slitiny Ni-25Al směrově krystalizované při rychlostech 

50 a 70 mm/h by měly obsahovat tyčinky tvořené tuhým roztokem hliníku v niklu 

(metastabilní eutektikum). 

Vzorky směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-

1B s dendritickou mikrostrukturou byly podrobeny měření vzdálenosti primárních větví 

dendritů. Získané výsledky odpovídaly modelovým výpočtům, i když se s žádným plně 

neshodovaly – za předpokladu konstantního teplotního gradientu vzdálenost primárních větví 

dendritů klesala s rostoucí rychlostí směrové krystalizace podle lineárních rovnic popsaných 

v tab. 10.18. Vznik mikrostruktury s buněčnou nebo dendritickou morfologií je vždy 

doprovázen segregací prvků. Aplikace procesu směrové krystalizace vede k zorientování 

buněk nebo dendritů ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina, což společně se zmíněnou 

segregací může významně ovlivnit výsledky mechanických zkoušek. 

Výsledky mechanických zkoušek ovlivňuje také objemový podíl síťoví. Měření 

objemového podílu síťoví ve směrově krystalizovaných vzorcích slitin Ni-22Al a Ni-23Al 

potvrdilo pokles podílu síťoví s nárůstem rychlosti směrové krystalizace od 10 do 50 mm/h, 

kdy dosahuje minima, následovaný nárůstem podílu síťoví s nárůstem rychlosti směrové 

krystalizace z 50 na 70 mm/h. V případě směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-24Al je 
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závěr stejný, počítá-li se s objemovým podílem síťoví ve špičky vzorků směrově 

krystalizovaných při rychlostech 10 a 20 mm/h. V opačném případě objemový podíl síťoví 

roste společně s rychlostí směrové krystalizace od 10 do 70 mm/h. Směrově krystalizované 

vzorky slitiny Ni-25Al neobsahovaly síťoví, ale fázi Ni5Al3. Závislost objemového podílu této 

fáze na rychlosti směrové krystalizace byla opačná, než tomu bylo v případě vzorků slitin Ni-

22Al a Ni-23Al – objemový podíl fáze Ni5Al3 rostl s rychlostí směrové krystalizace od 10 do 

50 mm/h, kdy dosahoval maxima, a následně opět klesal s rostoucí rychlostí směrové 

krystalizace od 50 do 70 mm/h. Směrově krystalizované vzorky slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B vykazovaly pokles objemového podílu síťoví s rostoucí rychlostí směrové 

krystalizace od 20 do 70 mm/h. 

Rychlost směrové krystalizace měla vliv nejen na průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví, 

ale také na jejich morfologii. Bylo prokázáno, že s rostoucí rychlostí směrové krystalizace 

průměr zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví klesal, přičemž nejméně citlivé na volbu rychlosti 

směrové krystalizace v intervalu od 10 do 70 mm/h byly vzorky slitiny Ni-22Al. Morfologie 

zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve směrově krystalizovaných vzorcích slitiny Ni-22Al je ovšem 

nejideálnější ze všech experimentálních směrově krystalizovaných vzorků – průřez zrn je 

nejvíce kruhový a hranice zrn mají minimální členitost. Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř 

síťoví se zhoršuje v pořadí Ni-22Al > Ni-23Al > Ni-24Al (pro slitiny nelegované borem) a 

Ni-22Al > Ni-22Al-0,24B > Ni-22Al-1B (pro slitiny legované borem). 

Další výhodou procesu směrové krystalizace je redukce licích vad, které často 

obsahují odlitky. Měření pórovitosti ve vzorcích experimentálních niklových slitin 

připravených z odlitků a směrově krystalizovaných tyčí vedlo k závěru, že pórovitost vzorků 

roste společně s rychlostí směrové krystalizace. V případě niklových slitin nelegovaných 

borem je rozdělení pórů logaritmicko-normální. Identifikovány byly póry o průměru od 1,5 do 

39 m, přičemž četnost pórů větších než 12 m byla nízká (< 5 %). Největší relativní četnost 

okolo 25 % měly póry o průměru od 2 do 3 m. V niklových slitinách legovaných borem byly 

identifikovány mnohem menší póry o průměru od 0,5 do 12 m. Rozdělení těchto pórů bylo 

logaritmicko-normální, případně exponenciální. Největší relativní četnost kolem 40 % měly 

póry o průměru do 1 m. Posuzovat morfologii pórů ve vztahu k měnící se rychlosti směrové 

krystalizace se ukázalo jako bezpředmětné – žádná závislost nebyla prokázána. Porovnání 

morfologií pórů mezi odlitky a směrově krystalizovanými vzorky však potvrdilo, že niklové 

slitiny nelegované borem obsahují po směrové krystalizaci kulatější póry s hladkým 
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povrchem, které mají větší průměr než póry v odlitku, zatímco niklové slitiny legované borem 

obsahují po směrové krystalizaci póry podobné morfologie, avšak menšího průměru. 

Statistická vyhodnocení byla posuzována z hlediska několika závislostí – na rychlosti 

směrové krystalizace, na typu zpracování a na koncentraci hliníku a boru. Praktický význam 

mají jen závislosti, v nichž se odráží měnící se mikrostruktura, tedy hlavně závislost na 

rychlosti směrové krystalizace. V sledovaném rychlostním intervalu od 10 do 70 mm/h 

dochází ke změně morfologie rozhraní krystal-tavenina z rovinného na buněčné a z něj na 

dendritické, což má za následek výraznou změnu mikrostruktury. Zevšeobecnění výsledků 

vzhledem k celému intervalu směrové krystalizace, tedy posuzování závislosti ve vztahu 

k měnící se koncentraci hliníku nebo boru, se tak projeví značným rozptylem 

experimentálních dat. Proto mají závislosti vyjádřené v této disertační práci takovým 

způsobem jen informativní význam a lze je chápat jen jako závěry platné pro konkrétní 

experiment, nikoli všeobecně. 

Podle literárních zdrojů vykazuje měření mikrotvrdosti vykonané na směrově 

krystalizovaných vzorcích slitin na bázi Ni3Al výrazně rozdílné hodnoty, je-li provedeno 

zvlášť na příčných a podélných řezech. Příčinou je přednostní růst zrn ve směru 〈101〉, který 

je vlastní intermetalické sloučenině Ni3Al. V případě experimentálních slitin připravených pro 

účely této disertační práce tento závěr potvrzen nebyl. Měření mikrotvrdosti provedená na 

příčných a podélných řezech pořízených ze směrově krystalizovaných tyčí niklových slitin 

nelegovaných a legovaných borem nevykazovala závislost ani na krystalografické orientaci 

zrn, ani na rychlosti směrové krystalizace. Potvrzeno však bylo ztvrdnutí oblastí přiléhajících 

k hranicím zrn fáze Ni3Al ve slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B, ke kterému ve směrově 

krystalizovaných vzorcích slitiny Ni-22Al nedocházelo. To lze považovat za nepřímý důkaz 

segregace boru po hranicích zrn niklových slitin legovaných borem. 

Slitiny Ni-22Al a Ni-24Al byly podrobeny měření povrchového napětí. Byl potvrzen 

pokles povrchového napětí obou slitin s rostoucí teplotou podle lineárních rovnic, které jsou 

uvedeny v tab. 12.2. Platnost těchto rovnic je omezena teplotním intervalem od 1 424 do 

1 580 °C pro slitinu Ni-22Al a teplotním intervalem od 1 470 do 1 520 °C pro slitinu Ni-24Al. 

Původním cílem, proč bylo měřeno povrchové napětí těchto dvou slitin, bylo posoudit vztah 

mezi touto fyzikální veličinou a vysokou pórovitostí připravených experimentálních slitin. 

Z důvodu snadné oxidaci taveniny a vzniku nehomogenit na jejím povrchu během měření, 

vykazovaly získané hodnoty povrchového napětí značný rozptyl a od tohoto cíle se upustilo. 

Mechanické zkoušky, jmenovitě tahová a creepová zkouška, byly vykonány na 

směrově krystalizovaných vzorcích slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B. Zatímco 
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legování polykrystalických slitin na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al borem potlačuje 

jejich křehkost, proces směrové krystalizace vede k zorientování zrn těchto slitin ve směru 

růstu rozhraní krystal-tavenina. Namáhání jednoosým tahem právě v tomto směru prokázalo, 

že připravené tahové vzorky vykazují vysoce elastické chování (průměrná hodnota skutečné 

deformace při smluvní mezi kluzu činila řádově jednotky procenta). Tahové vzorky slitiny Ni-

22Al dosahovaly extrémní deformace přesahující 100 %. Legování slitiny Ni-22Al borem 

vedlo sice ke ztvrdnutí slitin, avšak deformace klesla ze 100 % na přibližně 40 %. Lom 

tahových vzorků všech tří slitin proběhl převážně transkrystalicky. 

Deformační chování směrově krystalizovaných slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-

22Al-1B bylo studováno za pomoci creepových zkoušek. Za podmínek konstantního 

tahového zatížení 200 MPa a pracovní teploty 900 °C vykazovaly grafické závislosti 

deformace na čase creepových vzorků slitin Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B minimální oblast 

primárního creepu, za níž následovala dlouhá oblast sekundárního creepu zakončená náhlým 

lomem. Creepová zkouška směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-22Al-1B nebyla 

úspěšná – creepové vzorky se zlomily ihned po vložení do creepových pecí. Hodnoty tažnosti 

a kontrakce získané z creepových zkoušek vzorků slitin Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B byly 

vysoké (řádově desítky procent), hodnota rychlosti deformace se pro vzorky slitiny Ni-22Al-

0,24B pohybovala v řádech 1·10-6 1/s, pro vzorky slitiny Ni-22Al byla větší o řád. Creepové 

vzorky slitiny Ni-22Al se porušily šikmým lomem s vysokým podílem transkrystalického 

lomu. Na lomových plochách creepových vzorků slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B byly 

patrné kruhové oblasti s hladkým reliéfem, které charakterizovaly interkrystalický typ 

porušení. S narůstající koncentrací boru v matrici slitiny Ni-22Al tedy narůstal podíl 

interkrystalického typu porušení creepových vzorků. 

Podle literárních zdrojů má průmyslový význam legovat slitiny na bázi Ni3Al o 

hypostechiometrickém složení maximálně 0,24 at. % boru. Zvýšením obsahu boru na 1 at. % 

se dosáhne rozpouštěcího maxima tohoto prvku v matrici Ni3Al. Následně bor, segregující 

podél hranic zrn, reaguje s fází Ni3Al za vzniku fáze Ni20Al3B6, která výrazně snižuje kohézní 

pevnost hranic zrn a zvyšuje pravděpodobnost interkrystalického porušení materiálu během 

mechanických zkoušek. Fáze Ni20Al3B6 byla ve slitině Ni-22Al-1B identifikována pomocí 

rentgenové difrakční analýzy. Lze tedy předpokládat, že fáze Ni20Al3B6 je příčinou 

předčasného porušení creepových vzorků slitiny Ni-22Al-1B. Proč byly vzorky této slitiny 

vůbec studovány? Odpovědí je, že mikrostruktura této slitiny může odkrýt chování boru za 

okrajových podmínek odpovídajících limitě rozpustnosti, jelikož chemická analýza boru a 

jeho fází je obtížná. 
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Popsané závěry lze shrnout následujícím způsobem. Literární zdroje doporučují 

niklovou slitinu o složení Ni-24Al-0,24B jako nejkrajnější možnost pro vysokoteplotní 

aplikace v průmyslu. Snížení koncentrace hliníku z 24 na 22 at. % se projevilo zvýšením 

objemového podílu síťoví v mikrostruktuře slitiny. Aplikace procesu směrové krystalizace 

vedla k redukci licích vad a zorientování zrn fáze Ni3Al společně se síťovím do vzájemně 

rovnoběžných pásů kolmých k frontě tuhnutí. Namáhání takového materiálu ve směru růstu 

zrn fáze Ni3Al společně se síťovím jednoosým tahem a creepem při teplotě 900 °C a 

konstantní zátěži 200 MPa prokázalo, vysokou tažnost materiálu – díky síťoví se materiál 

lámal převážně transkrystalicky. Legování slitiny Ni-22Al borem se projevilo zvýšením 

pevnostních charakteristik dané slitiny, i když za cenu snížení tažnosti. Vliv boru na 

objemový podíl síťoví byl nepodstatný v případě legování 0,24 at. % boru, avšak legováním 1 

at. % boru vedlo k prudkému poklesu objemového podílu síťoví o 38 % a nárůstu 

interkrystalického typu porušení, díky vznikající fázi Ni20Al3B6. Vysoký objemový podíl 

síťoví, tj. volba složení slitiny o koncentraci hliníku okolo 22 at. % a maximální koncentraci 

boru do 0,24 at. %, a aplikace procesu směrové krystalizace vedou k získání velmi tažných 

materiálů na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al. 

 V práci byly porovnány dvě technologie lití niklových slitin na bázi intermetalické 

sloučeniny Ni3Al včetně aplikace procesu směrové krystalizace. Získané poznatky přispěly 

k pochopení vzniku mikrostruktury materiálu v rozpětí od 22 do 25 at. % hliníku a změně její 

morfologie v průběhu řízené krystalizace při rychlostech od 10 do 70 mm/h a konstantním 

teplotním gradientu 75 °C/cm. Zvláštní pozornost byla věnována slitině Ni-22Al včetně 

účinku legování borem v koncentraci 0,24 a 1 at. % a vlivu této koncentrace na 

mikrostrukturu a mechanické vlastnosti, stanovené tahovými a creepovými zkouškami. 

Získané poznatky byly prezentovány na odborných konferencích a publikovány v odborných 

časopisech.  
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