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ABSTRAKT 

 V disertační práci „Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti 

intermetalické sloučeniny Ni3Al“ jsou porovnány metody gravitačního a odstředivého lití a 

proces směrové krystalizace, které byly použity k přípravě experimentálních slitin. Získané 

poznatky přispěly k pochopení vzniku mikrostruktury binárních slitin Ni-Al o 22 až 25 at. % 

hliníku a změny její morfologie v průběhu řízené krystalizace při rychlostech od 10 do 70 

mm/h a konstantním teplotním gradientu 75 °C/cm. Zvláštní pozornost je 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. 

 Osnova disertační práce je rozdělena do několika kapitol. Kapitoly věnované 

teoretické části pojednávají o problematice vzniku fáze Ni3Al, o její struktuře a vlastnostech, 

o křehkém lomu polykrystalické Ni3Al za pokojové teploty a pozitivním účinku boru na 

redukci křehkosti, dále pak o creepu slitin na bázi Ni3Al a nakonec o metodách jejich 

přípravy. Praktická část disertační práce se zabývá mikrostrukturou experimentálních slitin, 

analýzou chemického složení, mikrostrukturní selekční mapou, kvantitativní obrazovou 

analýzou, pórovitostí, mikrotvrdostí, povrchovým napětím a mechanickými zkouškami, 

jmenovitě tahovou a creepovou zkouškou. 

 

Klíčová slova: slitiny na bázi Ni3Al, bor, směrová krystalizace, tahová zkouška, creepová 

zkouška 

  



 
 

ABSTRACT 

Technologies of gravity and centrifugal casting together with application of directional 

solidification process, which were used for preparation of experimental alloys, are compared 

in this dissertation thesis named “The effect of solidification processes on structure and 

properties of the Ni3Al intermetallic compound”. Gain knowledge has contributed to the 

understanding of microstructure formation of the Ni-Al material containing from 22 to 25 

at.% of aluminum and to the change of its morphology during controlled solidification at the 

rates from 10 to 70 mm/h and constant thermal gradient of 75 °C/cm. Special attention is 

given to the Ni-22Al alloy including the effect of boron alloying with concentrations of 0.24 

and 1 at.% and to the effect of these concentrations on microstructure and mechanical 

properties, determined by tensile and creep tests. The conclusion were presented at scientific 

conferences and published in specialized journals. 

Synopsis of dissertation thesis is divided into several chapters. The chapters devoted to 

the theoretical part deals with the issue of Ni3Al phase formation, its structure and properties, 

brittle fracture of polycrystalline Ni3Al at room temperature and the positive effect of boron to 

reduce brittleness, then the creep of alloys based on Ni3Al and finally the methods of their 

preparation. The practical part of the thesis deals with the experimental alloy microstructure, 

chemical composition analysis, microstructure selection map, quantitative image analysis, 

porosity, microhardness, surface tension and mechanical tests, namely tensile and creep tests. 

 

Keywords: alloys based on Ni3Al, boron, directional solidification, tensile test, creep test  
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1 ÚVOD 

Intermetalická sloučenina Ni3Al je středem zájmu vědecké obce již přes šedesát let 

díky anomálnímu deformačnímu chování, které vykazuje. Toto anomální chování je vlastní 

všem materiálům s krystalovou strukturou L12 a charakterizuje ho nárůst pevnostních 

vlastností s teplotou, který probíhá až do 800 °C. Anomálii lze vysvětlit kombinací primárně 

okraedrického, kubického příčného a primárně kubického skluzu s rostoucí teplotou [1.1]. 

Ni3Al si navíc zachovává vysoký stupeň uspořádání až do teplot blízkých teplotě tavení. 

Polykrystalická Ni3Al je naneštěstí extrémně křehká. Tahové zkoušky vykonané za 

pokojové teploty prokázaly interkrystalický typ porušení připravených vzorků a mez pevnosti 

jen 75 MPa [1.2]. Příčina křehkosti polykrystalické Ni3Al zůstává doposud plně nevysvětlena. 

Kromě slabých vazeb mezi jednotlivými zrny byl prokázán také škodlivý vliv vlhkosti [1.3], 

jejíž reakcí s atomy hliníku vzniká atomární vodík, který se kumuluje podél hranic zrn a 

oslabuje je. V roce 1979 byl objeven pozitivní účinek boru na redukci křehkosti 

polykrystalické Ni3Al [1.4]. Atomy boru segregují podél hranic zrn a kohezně je zpevňují. 

Pevnostní vlastností jsou dále ovlivněny stechiometrií Ni3Al. Experimentálně bylo potvrzeno, 

že nejlepších mechanických vlastností dosahuje slitina Ni-24Al-0,24B (at. %) [1.5]. 

Největší průmyslový význam má Ni3Al ve spojitosti s niklovými superslitinami, 

v nichž tvoří zpevňující fázi ’. Tato fáze pomáhá navýšit vysokoteplotní pevnost niklových 

superslitin a podporuje jejich odolnost vůči creepu [1.6, 1.7]. Slitiny na bázi intermetalické 

sloučeniny Ni3Al se používají ve vysokoteplotních aplikacích, např. jako 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 zmíněny výše. 

Příprava slitin na bázi Ni3Al probíhá nejčastěji metalurgickými postupy vakuového 

indukčního tavení na vzduchu, tavení pomocí elektrického oblouku v inertní atmosféře a 

tavení elektronovým svazkem ve vakuu. Kvalitu ingotů lze zvýšit elektrostruskovým 

přetavením nebo vakuovým obloukovým přetavením. Prášky těchto slitin lze získat atomizací 

taveniny v argonu nebo dusíku. Zhutnění práškového materiálu probíhá procesem 

protlačování při teplotě 1 100 °C, případně procesem reakčního slinování [1.6, 1.7]. Proces 

směrové krystalizace umožňuje získat slitiny s orientovanou mikrostrukturou, která redukuje 

náchylnost zrn k tečení při vysokých teplotách [1.9, 1.10]. 
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2 INTERMETALICKÁ SLOUČENINA Ni3Al 

2.1 FÁZOVÉ DIAGRAMY Al-Ni A Al-Ni-B 

 Ni3Al, fáze ’ ve fázovém diagramu Al-Ni, je intermetalická sloučenina s intervalem 

rozpustnosti 7,5 at. % v blízkosti stechiometrického složení [2.1], která je produktem 

peritektické reakce. Reakci popisuje rov. (2.1): 

𝐿 + (𝑁𝑖) ↔ 𝑁𝑖3𝐴𝑙, (2.1) 

k níž dochází při teplotě 1 362 °C (obr. 2.1). Pod touto teplotou intermetalická sloučenina 

Ni3Al krystalizuje ve struktuře L12, která je derivátem kubické plošně centrované mřížky 

[2.2]. Parametr mřížky Ni3Al se pohybuje od 0,3565 do 0,3580 nm v závislosti na 

stechiometrii [2.2, 2.3]. 

 

Obr. 2.1 Část izotermického řezu ternárním fázovým diagramem Al-Ni-B při teplotě 

800 °C a výřez binárního fázového diagramu Al-Ni s detailem na vznik 

intermetalické sloučeniny Ni3Al [2.1, 2.4] 

 Bor obsazuje tři intersticiální polohy v mřížce Ni3Al – oktaedrickou, tetraedrickou a 

trojúhelníkovou (obr. 2.2). Oktaedry mohou být tvořeny buď šesticí atomů niklu, nebo 

čtveřicí atomů niklu a dvojicí atomů hliníku [2.2]. Parametr mřížky Ni3Al roste s množstvím 

přidaného boru až do rozpouštěcího maxima. Limita rozpustnosti boru v mřížce Ni3Al se 

různí v závislosti na postupu přípravy slitiny a jejím složení. Interval nejčastěji udávaných 

hodnot má rozpětí od 0,93 do 1,87 at. % boru [2.2, 2.5]. Bor nejprve nerovnoměrně segreguje 
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podél hranic zrn na úkor atomů hliníku [2.6], a to až do limity rozpustnosti. Následně se 

začíná tvořit fáze Ni20Al3B6, označovaná 1 v ternárním diagramu Al-Ni-B (obr. 2.1). Nad 

limitou rozpustnosti boru v matrici Ni3Al dochází ke vzniku eutektika mezi fázemi Ni3Al a 

Ni20Al3B6. 

 

Obr. 2.2 Elementární buňka Ni3Al s možnými intersticiálními polohami – 

trojúhelníkovou, tetraedrickou a dvěma typy oktaedrické [2.2] 

 

2.2 STRUKTURA A VLASTNOSTI 

 Vysoký stupeň uspořádání struktury L12 intermetalické sloučeniny Ni3Al spočívá 

ve vytváření vazebných párů Ni-Al, které jsou neměnné téměř do teploty tavení. Převládající 

charakter chemické vazby je kovový [2.3]. Tab. 2.1 obsahuje hodnoty některých fyzikálních 

veličin změřených u Ni3Al. 

Tab. 2.1 Hodnoty fyzikálních veličin intermetalické sloučeniny Ni3Al [2.7] 

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 

Youngův modul pružnosti E [GPa] 168 

měrné teplo c [J/gK] 0,54 

bod tavení Tm [K] 1 635 

vazba – kovalentní-kovová 

Plastické vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al ovlivňují poruchy dislokačních 

jader. Jádro šroubové dislokace 1

2
〈111〉 se v Ni3Al nešíří v jediné rovině {110}, ale ve třech 

rovinách, které obsahují zónu 〈111〉. Důležité skluzové roviny pro rozpad dislokací 

v intermetalické sloučenině Ni3Al jsou {111} a {110} [2.8]. Roviny {111} obsahují tři typy 

poruch (obr. 2.3) – antifázovou hranici (zkr. AFH), jednoduchou vrstevnou poruchu 

supermřížky (zkr. JVPS) a komplexní vrstevnou poruchu supermřížky (zkr. KVPS). Roviny 

{110} obsahují jediný typ poruchy, a to antifázovou hranici. 
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Obr. 2.3 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) [2.8]. 

 Materiály se strukturou L12, tedy i Ni3Al, vykazují tzv. anomální deformační chování. 

Podstata anomálie spočívá v růstu deformačního napětí s teplotou do maxima, které v případě 

Ni3Al činí přibližně 800 °C [2.2], teprve potom napětí s rostoucí teplotou klesá (obr. 2.4). 

 

Obr. 2.4 Závislost smluvní meze kluzu na teplotě pro tři binární slitiny na bázi Ni3Al 

o různém složení [2.9] 

Během nárůstu deformačního napětí s teplotou je aktivní skluzový systém 

{110} 〈101〉. Po dosažení maximálního napětí se aktivuje skluzový systém {100} 〈011〉. 

Vzorky orientované poblíž směrů 〈001〉 mají nad hodnotou maximálního napětí aktivní 

skluzový systém {110} 〈101〉 [2.8]. Během teplotního režimu anomálie jsou často 

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

 

2.3 KŘEHKÝ LOM POLYKRYSTALICKÉ Ni3Al 

 Skluzový systém {111} 〈110〉 intermetalické sloučeniny Ni3Al je vhodný pro 

rozsáhlou plastickou deformaci. Jen monokrystalická Ni3Al je ale tažná, polykrystalická 

Ni3Al je extrémně křehká už za pokojové teploty [2.10]. Příčina slabých vazeb mezi 

hranicemi zrn polykrystalické Ni3Al není ani dnes uspokojivě vysvětlena. Nejčastěji se 

přisuzuje závislosti křehkosti na energií uspořádání, rozdílu elektronegativit, rozdílu valencí a 

rozdílu velikosti atomů niklu a hliníku [2.11]. 
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 Studie [2.3] vysvětluje křehkost vazeb mezi zrny polykrystalického materiálu se 

strukturou L12 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 nedochází ani po relaxaci. Kavity reagují jako 

mikrotrhliny a pod tlakem se otevírají a spojují, což vede k interkrystalickému porušení. 

 

2.3.1 Zkřehnutí hranic zrn za pokojové teploty 

 Druh lomu polykrystalické Ni3Al se výrazně mění s prostředním, jemuž je namáhaný 

vzorek vystaven. Výrazný vliv na křehkost vazeb mezi zrny polykrystalické Ni3Al má vlhkost 

obsažená ve vzduchu. Molekuly vodní páry mohou reagovat s reaktivním hliníkem podle rov. 

(2.2) za tvorby oxidu hlinitého a atomárního vodíku [2.2, 2.8, 2.11], který proniká podél 

hranic zrn do materiálu, kde iniciuje trhliny. 

2𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻+ + 6𝑒− (2.2) 

 V nelegované Ni3Al  mohou mikrokavity na hranicích zrn jednat jako malé trhliny, na 

jejichž čelech může atomární vodík pod napětím difundovat a tím zvyšovat lokalizovanou 

plasticitu. K lomu dojde po generování trhlin na čelech mikrokavit. Proto pouze malé 

množství atomárního vodíku může v těchto materiálech vyvolat zkřehnutí [2.11]. 

 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 [2.11]. 

 

2.3.2 Účinek boru 

 Legování nepatrným množstvím boru má pozitivní účinek na tažnost polykrystalické 

Ni3Al při pokojové teplotě [2.12]. Augerova elektronová mikroskopie prokázala segregaci 

boru podél hranic zrn [2.13] v intermetalické sloučenině Ni3Al. Bor k segregaci upřednostňuje 

defektní rozhraní. Množství segregujícího boru po hranicích zrn závisí na obsahu hliníku 

v matrici Ni3Al. Slitina s 26 at. % hliníku obsahuje pouze třetinové množství boru podél 

hranic zrn, než jaké bylo detekováno ve slitině s 24 at. % hliníku [2.14]. 

 Účinek obsahu boru na tažnost polykrystalické Ni3Al není konstantní. Tažnost 

intermetalické sloučeniny Ni3Al roste společně s koncentrací boru, dosahuje maxima a potom 
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pozvolna klesá (obr. 2.5). Experimentální výsledky článku [2.12] prokázaly, že nejlepší 

tažnosti dosahuje slitina Ni-24Al-0,24B (at. %). 

 

Obr. 2.5 Závislost smluvní meze kluzu a tažnosti slitin Ni3Al s 0,11 a 1,08 at. % 

boru na obsahu niklu. Maximální pevnost a tažnost je dosažena při koncentraci 76 

at. % niklu [2.12] 

 Atomy boru v matrici Ni3Al oslabují směrovou vazbu Ni-Al, takže se mikrokavity na 

hranicích zrn mohou uzavírat [2.3]. Množství vazeb Ni-Ni a Al-Al roste do limitní hodnoty 

rozpustnosti boru v matrici Ni3Al (přibližně 1 at. %) a potom prudce klesá. Překročením 

limity rozpustnosti boru v mono- i polykrystalické Ni3Al vzniká eutektikum mezi fázemi 

Ni20Al3B6 a Ni3Al, s nímž se pojí zvýšená tvorba defektů po hranicích zrn, jež vedou k snížení 

tažnosti intermetalické sloučeniny Ni3Al. Nejčastějšími defekty Ni3Al jsou vakance a 

dislokace [2.6]. Autor článku [2.5] identifikoval pomocí vlnově disperzního spektroskopu na 

hranicích zrn homogenizovaného odlitku slitiny Ni-24Al-1,12B (at. %) eutektikum o složení 

84Ni-10Al-6B (at. %). Jiní vědci s pomocí iontové mikroskopie [2.15] identifikovali na 

hranicích zrn slitiny Ni-25,2Al-1B (at. %) eutektikum o složení Ni-33Al-18B (at. %). 

 

2.3.3 Zkřehnutí hranic zrn 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 [2.16], který uvažuje pronikání kyslíku podél hranic zrn vyvolané 

napětím (obr. 2.6), lze popsat následovně: 

a) výskyt povrchových trhlin při počátečním stádiu deformace, 
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b) chemisorpce plynného kyslíku k čelům trhlin s výskytem lokalizovaného napěťového 

pole, 

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) postupují plynule a opakovaně během deformace a vedou k předčasnému lomu 

a tím i ztrátě tažnosti při zvýšených teplotách. Tento typ zkřehnutí lze ovlivnit faktory, jako 

jsou teplota a obsah kyslíku. Tažnost slitiny roste s mírou vakua. 

 

Obr. 2.6 Ilustrace lomového mechanismu dynamického zkřehnutí při zvýšené teplotě [2.16] 

 

2.4 CREEP 

 Většina creepových křivek mono- i polykrystalické Ni3Al sestává z konvenčních tří 

stádií. Někdy nicméně dojde k sigmoidálnímu creepu, během kterého rychlost creepu nejprve 

klesá rychle k minimu a pak plynule narůstá s deformací. K ustálenému creepu může (i když 

to není podmínkou) dojít po sigmoidálním creepu před dosažením terciálního creepu. Toto 

creepové chování bývá označováno jako „inverzní“ creep. Primární creep je často omezen na 

velmi malé deformace [2.17]. 

 Sigmoidální creep intermetalické sloučeniny Ni3Al lze vysvětlit pomocí dislokačního 

mechanismu, který předpokládá vyčerpání oktaedrického skluzu tvorbou Kear-Wilsdorfových 

bariér 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. Kear-Wilsdorfovy bariéry fungují jako Frank-Readovy 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 [2.17]. 

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

rychlost creepu Cobleovým nebo Nabarro-Herringovým creepem [2.17]. 

 Problematikou inverzního creepu slitiny Ni3Al o stechiometrickém složení se zabývají 

práce [2.18, 2.19]. Creepové zkoušky byly provedeny při teplotě 580 °C. Obr. 2.7 zachycuje 

závislost deformace na čase pro hodnoty zatížení 250 a 400 MPa. Při zatížení 400 MPa, což je 

napětí pod makroskopickou hodnotou meze kluzu pro tuto teplotu, křivka prezentuje normální 

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. 

 

Obr. 2.7 Creepové křivky pro polykrystalickou Ni3Al stanovené při teplotě 580°C a 

napětích 250 a 400 MPa [2.18, 2.19] 

 

2.5 METODY PŘÍPRAVY 

Podrobný přehled metodiky přípravy niklových slitin na bázi Ni3Al je shrnut v Úvodu. 

 

2.5.1 Metody přípravy odlitků 

 Pro účely této disertační práce byly odlitky niklových slitin na bázi Ni3Al připraveny 

dvěma metodami – vakuovým indukčním litím a odstředivým lití. 

Konvenční metodu přípravy legované slitiny na bázi Ni3Al pomocí vakuového 

indukčního tavení lze popsat rov. (2.3): 

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

+ 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑣𝑘ů (2.3) 

K nevýhodám konvenčního postupu vakuové indukční přípravy 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 
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tavenina prosakující skrze oslabenou stěnu kelímku může poškodit indukční cívku. Vysoká 

teplota umožňuje oxidaci prvků jako bor, zirkonium, chrom a hliník. Chemické složení lázně 

se mění a konečná slitina obsahuje inkluze v podobě oxidů [2.20]. 

Princip metody odstředivého lití spočívá ve vlévání roztaveného kovu do rychle se 

otáčející formy, kde je při tuhnutí odstředivou silou přitlačován na její stěny. Zařízení 

Supercast 13, na kterém proběhla příprava experimentálních slitin, pracuje na principu 

nepravého odstředivého lití, kde osa rotace leží mimo osu setrvačnosti formy, takže 

odstředivá síla slouží pouze k zvýšení tlaku tekutého kovu ve vtokovém systému. Využití 

tekutého kovu je až 90 %. Vlivem odstředivé síly je struktura odlitku jemnozrnná [2.21, 2.22]. 

 

2.5.2 Pórovitost 

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

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

taveniny vodíkem. To se projeví zvýšením parciálního tlaku vodíku a nukleací bublin [2.23]. 

Pevnostní charakteristiky porézních materiálů dosahují během zatěžování nižších 

hodnot. Póry redukují zatěžovanou plochu a způsobují akumulaci lokálního napětí. Kromě 

toho mohou být centry nukleací trhlin. Pórovitost ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu 

prostřednictvím: 

- množství pórů, 

- propojení mezi póry, 

- velikostí pórů, 

- morfologie pórů, 

- distribuce pórů. 

K porovnání těchto rysů se používá kvantitativní popis rovinného řezu pórem [2.24, 

2.25], který se získá pomocí obrazové analýzy. Morfologie pórů může být klasifikována 

pomocí faktoru prodloužení 𝐹𝑃 [−] a kulatosti 𝐹𝐾 [−], které charakterizují rov. 2.4 a 2.5: 

𝐹𝑃 =
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥
, (2.4) 

𝐹𝐾 =
4𝜋𝐴

𝑃2
, (2.5) 

kde 𝐷𝑚𝑖𝑛 [𝑚] a 𝐷𝑚𝑎𝑥  [𝑚] jsou minimální a maximální průměr póru, 𝐴 [𝑚2] je plocha póru a 

𝑃 [𝑚] je obvod póru. Obor hodnot obou faktorů leží v intervalu (0, 1〉, kdy hodnota 1 náleží 

ideálnímu kruhu. Faktor 𝐹𝑃 je mírou eliptické deformace průřezu póru, faktor 𝐹𝐾 odráží 

geometrii pórů, včetně členitosti jeho obvodu. 
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 Hlubší odhad morfologie pórů se vyjadřuje pomocí grafické závislosti faktoru 

prodloužení na faktoru kulatosti (obr. 2.8) [2.26]. Pro geometrickou interpretaci výsledků se 

průřezy pórů nahrazují ekvivalentními elipsami. Každá hodnota tvarového 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 rov. 2.6: 

𝐹𝐾 =
4𝐹𝑃

𝜋[1,5(𝐹𝑃+1)−√𝐹𝑃]
2 (2.6) 

 

Obr. 2.8 Některé možné morfologie pórů v závislosti faktoru prodloužení na faktoru 

kulatosti [2.26] 

 

2.5.3 Směrová krystalizace 

Směrová krystalizace je metoda rafinace využívající rozdělení příměsi mezi tekutou a 

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

příměsi 𝐶0 [𝑎𝑡. %] se pomalou rychlostí posouvá fázové rozhraní krystal-tavenina. Na 

tuhnoucím rozhraní se přerozdělují příměsi a nečistoty přítomné v tavenině [2.27]. 

Míru rozdělení příměsi mezi tuhou a tekutou fází udává rovnovážný rozdělovací 

koeficient 𝑘0𝐵
𝐴  [−] příměsi 𝐵 v základní látce 𝐴 (rov. 2.7): 

𝑘0𝐵
𝐴 =

𝑥𝑆𝐵

𝑥𝐿𝐵
, (2.7) 

kde 𝑥𝑆𝐵  [−] je koncentrace příměsi 𝐵 v tuhé fázi a 𝑥𝐿𝐵 [−] je koncentrace stejné příměsi 

v kapalné fázi. Obě koncentrace příměsi 𝐵 jsou vyjádřeny molárním zlomkem [2.27]. 

Koncentrační profil příměsi ve směrově krystalizované části 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. 2.8: 
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𝐶1(𝑥) = 𝐶0𝑘(1 − 𝑔)𝑘−1, (2.8) 

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 [𝑚] je vzdálenost od počátku ingotu a 𝑙0 [𝑚] je délka roztaveného ingotu [2.27]. 

Příměsi s hodnotu rozdělovacího koeficientu 𝑘 < 1 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. 2.9). 

 

Obr. 2.9 Koncentrační profily příměsi během směrové krystalizace pro podmínku 

𝐶0 = 1 a různé hodnoty 𝑘 [2.27] 

Plynulý růst krystalu zabezpečuje stálý odvod entalpie tuhnutí od fázového rozhraní. 

To je možné při určitém teplotním gradientu 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. 

 Modelovými výpočty vzniku dendritického rozhraní pro dané podmínky teplotního 

gradientu a rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina se zabývalo mnoho studií [2.28, 2.29, 

2.30]. Závěry těchto studií lze shrnout do obecně planého vztahu vyjádřeného rov. 2.9: 

𝜆1 = 𝐾𝐺−0,5𝑉−0,25, (2.9) 

kde 𝜆1 [𝑚] je vzdálenost primárních větví dendritů, 𝐾 [𝑚0,75𝐾0,5/𝑠0,25] je konstanta závislá 

na chemickém složení, 𝐺 [𝐾/𝑚] je teplotní gradient a 𝑉 [𝑚/𝑠] je rychlost růstu rozhraní 

krystal-tavenina. Výsledky prací různých autorů [2.31, 2.32, 2.33] prokázaly platnost lineární 

závislosti mezi parametrem 𝜆1 a výrazem 𝐺−0,5𝑉−0,25. Obr. 2.10 znázorňuje tuto závislost na 

příkladu několika niklových slitin. 
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Obr. 2.10 Příklady závislosti vzdálenosti primárních větví dendritů vyjádřených 

jako funkce výrazu 𝑉−0,25𝐺−0,5 pro čtyři různé niklové slitiny [2.31, 2.32] 

Selekční mapa mikrostruktury slitin na bázi Ni-Al (obr. 2.11) 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 

podchlazení potřebného k vyloučení fáze ’ se ale 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 [2.34]. 

 

Obr. 2.11 Část optimalizovaného fázového diagramu Al-Ni s odpovídající 

mikrostrukturní selekční mapou [2.34] 

  

                                                           
1 Podle binárního diagramu Al-Ni [2.1] odpovídají fáze  fázi NiAl, fáze ’ fázi Ni3Al a fáze  fázi (Ni), tedy 

tuhému roztoku hliníku v niklu. 
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3 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 a vlivu procesu 

směrové krystalizace na mikrostrukturu slitiny Ni-22Al legovanou borem. 

- Statistický a morfologický 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. 

- 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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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 PŘÍPRAVA NIKLOVÝCH SLITIN 

 Seznam použitých slitin, jejich značení, rychlosti, při nichž byly směrově 

krystalizovány, a účel jejich použití je zapsaný v tab. 4.1. 

Tab. 4.1 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 

 Odlitky niklových slitin z tab. 4.1 byly připraveny dvěma způsoby: procesem 

vakuového indukčního tavení s následným gravitačním litím (pec LEYBOLD, typ IS3/1, 

Katedra metalurgie a slévárenství na VŠB – TU Ostrava) a procesem vakuového indukčního 

tavení s následným odstředivým litím (zařízení Supercast 13, Regionální materiálově 

technologické výzkumné centrum). Odlitky, krátké tyče o průměru 10 mm a proměnlivé délce 

od 70 do 100 mm (obr. 4.1a), byly po mechanickém obroušení povrchových heterogenit 

podrobeny procesu směrové krystalizace (superkanthalová odporová pec CLASIC, Katedra 

neželezných kovů, rafinace a recyklace na VŠB – TU Ostrava). Proces proběhl na principu 

Bridgmanovy metody. Vzorky byly vloženy do korundových trubic s vrcholovým úhlem 80° 

 

 

 

Obr. 4.1a Vzorky slitiny Ni-22Al-1B po směrové 

krystalizaci 

Obr. 4.1b Rentgenové snímky vzorků slitiny Ni-22Al-

1B po odlití a směrové krystalizaci 
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a roztaveny v inertní atmosféře argonu a čistotě 5N. Pracovní rychlosti směrové krystalizace 

činily 10, 20, 50 a 70 mm/h, pracovní teplota 1 550 °C byla stejná pro všechny krystalizační 

procesy. Dosažený teplotní gradient ve směru do taveniny činil 75 °C/cm. Vybrané odlitky i 

směrově krystalizované slitiny byly podrobeny defektoskopickému vyšetření pomocí 

rentgenového záření (Oddělení nedestruktivních zkoušek, Vítkovice Testing Center). Mnoho 

odlitků obsahovalo ve směru podélné osy licí vady, jako jsou staženiny. Proces směrové 

krystalizace významně redukoval množství licích vad (obr. 4.1b). 

 Příčné a podélné řezy odlitků a směrově krystalizovaných tyčí byly za tepla zalisovány 

do fenolové pryskyřice, broušeny na brusných papírech s částicemi SiC o velikostech P60 až 

P2500 a dvakrát leštěny na tkanině podlévané suspenzí oxidu hlinitého o velikosti částic 1 a 

0,3 m. K leptání metalografických výbrusů byla použita dvě leptadla. První, určené ke 

kontrastnímu leptání mezi fázemi Ni3Al a tuhým roztokem hliníku v niklu [4.1], o složení 10 

g CuSO4.5H2O, 50 ml HCl, 50 ml destilované vody a 50 ml metanolu a druhé, pro selektivní 

leptání tuhého roztoku hliníku v niklu, o složení HNO3, H2SO4 a H3PO4 v poměru 1:1:1 [4.2]. 

Zpracování vzorků pro tahové a creepové zkoušky je popsáno v kap. 4.9. 

 

4.1.1 Diskuse k přípravě niklových slitin 

 Během procesu tavení docházelo mezi navážkami niklu a hliníku k prudké 

exotermické reakci, která navyšovala teplotu taveniny až o 500 °C, což mělo negativní vliv na 

erozi keramického kelímku. Exotermický průběh reakce byl částečně potlačen rozdělením 

navážky niklu na dvě části. V horní části kelímku byl takový poměr Ni:Al, že vznikala 

tavenina NiAl, které stékala na dno kelímku, kde reagovala se zbytkem navážky niklu za 

vzniku taveniny Ni3Al. 

 Připravené odlitky niklových slitin na bázi Ni3Al obsahovaly mnoho licích vad 

rozmístěných ve směru podélné osy odlitku (obr. 4.1b). Vysokou pórovitost odlitků se 

nepodařilo snížit ani předehřevem grafitové kokily, nebo nahrazením procesu vakuového 

indukčního tavení procesem gravitačního lití. K naprostému odstranění staženin a eliminaci 

velkých pórů došlo až po směrové krystalizaci odlitků. 

 

4.2 MIKROSTRUKTURA 

 K fotodokumentaci mikrostruktury připraveným niklových slitin byly použity dva 

mikroskopy – optický světelný mikroskop OLYMPUS GX51 a řádkovací elektronový 

mikroskop QUANTA FEG 450 vybavený sondou APOLLO X. 
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Odlitky připravených niklových slitin sestávaly z úzkých, dlouhých zrn uložených 

kolmo k podélné ose tyče odlitku. Uvnitř zrn byly patrné dlouhé dendrity, které se často 

vzájemně překřižovaly. Ve směru podélné osy odlitku se nacházely staženiny. 

Po směrové krystalizaci sestávaly slitiny z hrubých zrn fáze Ni3Al orientovaných 

převážně ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina (bod 1 v obr. 4.2a). Na základě obsahu 

hliníku a aplikované rychlosti růstu obsahaly slitiny také dvoufázovou oblast tzv. síťoví (bod 

2 v obr. 4.2a), tvořenou malými zrny fáze Ni3Al (bod 4 v obr. 4.2b) obklopenými kanály 

z tuhého roztoku hliníku v niklu (bod 3 v obr. 4.2b). Slitiny s nižší koncentrací hliníku (Ni-

22Al) obsahovaly více síťoví než slitiny s vyšší koncentrací hliníku (Ni-24Al). S rostoucí 

rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina objemový podíl síťoví klesal (viz kap. 4.5.2). Síťoví 

bylo nejčastěji uspořádáno do vzájemně rovnoběžných pásů, které prostupovaly celým 

vzorkem a dávaly struktuře dendritický charakter. S rostoucí koncentrací hliníku a rychlostí 

růstu rozhraní krystal-tavenina se pásy síťoví rozpadaly na oblasti eliptického tvaru 

rovnoměrně rozmístěné ve struktuře slitiny. 

  

Obr. 4.2a Mikrostruktura vzorku 301.2 – střídající se 

pásy síťoví (bod 2) a zrna fáze Ni3Al (bod 1); podélný 

řez 

Obr. 4.2b Mikrostruktura vzorku 301.3 – detail 

kanálů síťoví (bod 3), které obklopují zrníčka fáze 

Ni3Al (bod 4); příčný řez 

 Směrově krystalizované vzorky slitiny Ni-25Al sestávaly také z hrubých zrn fáze 

Ni3Al orientovaných ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina (bod 1 v obr. 4.3a a 4.3b). 

Namísto síťoví obsahovala matrice slitiny Ni-25Al připravených vzorků fázi Ni5Al3 (bod 2 

v obr. 4.3b), která je produktem peritektoidní reakce 𝑁𝑖3𝐴𝑙 + 𝑁𝑖𝐴𝑙 ↔ 𝑁𝑖5𝐴𝑙3 pod teplotou 

700 °C. Dalším strukturním objektem pozorovaným v matrici vzorků slitiny Ni-25Al byly 

drobné tyčinky, který u vzorků směrově krystalizovaných při rychlostech 10 a 20 mm/h 

krystalizovaly pouze po hranicích zrn (bod 3 v obr. 4.3a), a v případě vzorků směrově 

krystalizovaných při rychlostech 50 a 70 mm/h hojně okolo zrn fáze Ni5Al3 (bor 3 v obr. 

4.3b). 



17 
 

  

Obr. 4.3a Mikrostruktura vzorku 303.1 – detail 

tyčinek (bod 3) podél hranic zrn fáze Ni3Al (bod 1); 

příčný řez 

Obr. 4.3b Mikrostruktura vzorku 303.3 – detail fáze 

Ni5Al3 (bod 2) obklopené tyčinkami (bod 3); příčný řez 

 Mikrostruktura směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-22Al-0,24B se výrazně 

nelišila od mikrostruktury směrově krystalizovaných vzorků slitiny Ni-22Al – hrubými zrny 

fáze Ni3Al (bod 1 v obr. 4.4a) orientovanými ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina 

prorůstaly pásy síťoví (bod 2 v obr. 4.4a). V případě směrově krystalizovaných vzorků slitiny 

Ni-22Al-1B obsahovalo síťoví navíc zrna tvořená tuhým roztokem niklu s extrémně nízkou 

koncentrací hliníku (bod 3 v obr. 4.4a). S rostoucí koncentrací boru se hranice pásů síťoví 

stávaly členitější a mnohdy se vzájemně propojovaly úzkými kanály. 

  

Obr. 4.4a Mikrostruktura vzorku 183.2 – fáze tuhého 

roztoku hliníku v niklu s minimálním obsahem hliníku 

(bod 3); podélný řez 

Obr. 4.4b 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 

 

4.3 ANALÝZA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A IDENTIFIKACE FÁZÍ 

 Chemické složení připravených niklových slitin a identifikace fází, které obsahovaly, 

byly stanoveny pomocí optické emisní spektrometrie (zrk. OES), energiově disperzní 

rentgenové spektroskopie (zkr. EDS) a rentgenové difrakční analýzy (zkr. RDA). 
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 Analýza chemického složení niklových slitin nelegovaných a legovaných borem 

metodou OES byla provedena na zařízení SPECTROMAXx. Metoda OES umožňuje stanovit 

koncentraci boru. Identifikace boru je pro mnohé analytické postupy nemožná kvůli nízké 

hodnotě protonového čísla boru. Obr. 4.5 znázorňuje závislost koncentrace boru na rychlosti 

růstu rozhraní krystal-tavenina2. Během analýzy chemického složení slitin Ni-22Al-0,24B a 

Ni-22Al-1B byla prokázána nehomogenní koncentrace boru na začátku a konci směrově 

krystalizovaných tyčí těchto slitin. Příčinou je hodnota rovnovážného rozdělovacího 

koeficientu3 boru v Ni3Al, pro kterou musí platit 𝑘𝐵
𝑁𝑖3𝐴𝑙

< 1. Během směrové krystalizace se 

tavenina slitiny obohacuje o atomy boru. Proto je koncentrace boru na konci směrově 

krystalizované tyče větší. Účinnost rozdělení boru mezi začátkem a koncem směrově 

krystalizovaných tyčí rostla s klesající rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina. 

 

Obr. 4.5 Koncentrace boru detekované na začátku a konci směrově 

krystalizovaných tyčí slitin Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

 Metodou EDS byla stanovena chemická složení strukturních objektů nalezených 

v mikrostruktuře připravených slitin. Na obr. 4.6a je zachycena mikrostruktura vzorku slitiny 

Ni-22Al-1B po směrové krystalizaci, vykonané při rychlosti 20 mm/h. Obrázek znázorňuje 

strukturní objekty nalezené ve všech připravených slitinách kromě Ni-25Al. Číslo 1 náleží 

hrubému zrnu fáze Ni3Al, číslo 2 kanálu síťoví tvořeného tuhým roztokem hliníku v niklu a 

číslo 3 zrnu tuhého roztoku niklu s nízkou koncentrací hliníku. 

                                                           
2 Předpokládá se, že rychlost směrové krystalizace odpovídá rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. 
3 Hodnota rozdělovacího koeficientu boru v intermetalické sloučenině Ni3Al 𝑘𝐵

𝑁𝑖3𝐴𝑙
 je neznámá. Za 

předpokladu, že je 𝑘𝐵
𝑁𝑖 = 0,01 [4.3] velmi nízká, lze očekávat, že hodnota 𝑘𝐵

𝑁𝑖3𝐴𝑙
 bude větší, avšak stále 

dostatečně rozdílná od jednotky, a tudíž se bor bude snadno z matrice slitiny Ni3Al vylučovat již po jediném 

cyklu směrové krystalizace. 
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 Vzorky slitiny Ni-25Al po směrové krystalizaci obsahovaly rovněž tři strukturní 

objekty, i když na obr. 4.6b jsou zachyceny jen dva. Matrice sestávala z hrubých zrn fáze 

Ni3Al (číslo 1), mezi těmito zrny byla malá zrna fáze Ni5Al3 (číslo 2). Třetím strukturním 

objektem byly tyčinky vykrystalizované podél hranic zrn (obr. 4.3a). Nepodařilo se je ale 

identifikovat, kvůli malým rozměrům, pohybujícím se řádově v jednotkách čtverečních 

mikrometrů. Podle literárních zdrojů [4.4, 4.5] se může jednat o dvě různé fáze, které se 

vylučují v závislosti na aplikované rychlosti růstu rozhraní krystal-tavenina. Je-li rychlost 

růstu dostatečně nízká (10 a 20 mm/h) roste tuhá fáze dostatečně pomalu, aby difúzní proces 

umožnil vznik stabilního eutektika, sestávajícího z fází Ni3Al a NiAl. Roste-li rozhraní 

krystal-tavenina rychle (50 a 70 mm/h), vzniká metastabilní eutektikum tvořené fázemi Ni3Al 

a tuhým roztokem hliníku v niklu. Identifikaci tyčinek bude možné uskutečnit pomocí 

transmisní elektronové mikroskopie. 

  

Místo xNi xAl Místo xNi xAl 

analýzy [at. %] [at. %] analýzy [at. %] [at. %] 

1 76,10 ± 0,50 23,90 ± 0,50 1 73,77 ± 0,26 26,23 ± 0,26 

2 84,86 ± 0,83 15,14 ± 0,83 2 61,55 ± 0,06 38,45 ± 0,06 

3 93,67 ± 1,01 6,33 ± 1,01    

Obr. 4.6a Fotografie mikrostruktury vzorku 183.2 a 

tabulka s výsledky analýzy EDS strukturních objektů 
Obr. 4.6b Fotografie mikrostruktury vzorku 303.3 a 

tabulka s výsledky analýzy EDS strukturních objektů 

Metoda RDA potvrdila přítomnost fáze Ni20Al3B6 u vzorku slitiny Ni-22Al-1B, který 

směrově krystalizoval při rychlosti 20 mm/h (obr. 4.7). Přítomnost této fáze i v dalších 

vzorcích slitiny Ni-22Al-1B je možná, protože hodnoty difrakčních úhlů 2Θ pro fáze Ni3Al, 

(Ni)4 a Ni20Al3B6 jsou natolik blízké, že jejich píky mohou v difraktografických záznamech 

navzájem splývat. 

                                                           
4  Fáze (Ni) odpovídá podle Okamotovy verze binárního diagramu Al-Ni [4.6] tuhému roztoku hliníku v niklu. 
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Obr. 4.7 Difraktogramy vzorků slitiny Ni-22Al-1B 

 

4.4 MIKROSTRUKTURNÍ SELEKČNÍ MAPA 

 Na základě literární zdrojů [4.7 – 4.9] byla zkonstruována mikrostrukturní selekční 

mapa pro binární systém Al-Ni, jehož autorem je Okamoto [4.6]. Výsledek je znázorněn na 

obr. 4.8. Hranice mezi jednotlivými fázemi jsou vypočteny pro hodnotu teplotního gradientu 

75 K/cm. Popis typu jednotlivých struktur je blíže rozebrán ve článcích [4.4, 4.5]. Do 
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metodou OES 



21 
 

mikrostrukturní selekční mapy na obr. 4.8 jsou zaneseny koncentrace směrově 

krystalizovaných vzorků slitin Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al, stanovené metodou 

OES. Většina připravených vzorků měla morfologii mikrostruktury tvořenou dendrity 

střídajících se zrn fáze Ni3Al a pásů síťoví. Struktura vzorků slitin Ni-24Al a Ni-25Al byla 

peritektická, případně eutektická. Mikrostruktury experimentálně připravených niklových 

slitin byly v dobré shodě s navrženou mikrostrukturní selekční mapou. 

 

4.5 KVANTITATIVNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA STRUKTURNÍCH OBJEKTŮ 

 Počítačový program AnalySIS auto je softwarové vybavení optického světelného 

mikroskopu OLYMPUS GX51, s jehož pomocí byla kvantitativní obrazová analýza 

provedena. Výsledky obrazové analýzy strukturních objektů, které obsahovaly experimentální 

slitiny z tab. 4.1, jsou shrnuty v tab. 4.2 na konci kapitoly. 

 

4.5.1 Vzdálenost primárních větví dendritů 

 Převažující typ morfologie mikrostruktury niklových slitin, připravených procesem 

směrové krystalizace, byl dendritický. Dendrity byly tvořeny vzájemně se střídajícími 

hrubými zrna fáze Ni3Al a pásy síťoví. (obr. 4.2a)5. Vzdálenost primárních větví dendritů 

charakterizovala délka úsečky mezi zrnem fáze Ni3Al a přilehlým síťovím pořízená kolmo ke 

směru růstu dendritů. Výsledné hodnoty vzdálenosti primárních větví dendritů byly 

                                                           
5 Měření vzdálenosti primárních větví dendritů nebylo provedeno u vzorků slitin Ni-24Al a Ni-25Al. Dendrity 

byly tvořeny jen eliptickými oblastmi síťoví (vzorky slitiny Ni-24Al) nebo fáze Ni5Al3 (vzorky slitiny Ni-

25Al), jejichž vyhodnocení by bylo zatíženo velkou chybou. 
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Obr. 4.9 Porovnání 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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porovnány s modelovými hodnotami navrhnutými Kurz-Fisherem [4.10], Huntem [4.11] a 

Trivedim [4.12, 4.13]. Příklad tohoto porovnání pro modelovou strukturu s 22 at. % hliníku je 

znázorněna na obr. 4.9. Změřené hodnoty vzdálenosti primárních větví dendritů neodpovídají 

přesně žádné z modelových hodnot, jen vyplňují prostor mezi Kurz-Fisherovým a Huntovým 

modelem. Stejný závěr platí pro vzorky slitiny Ni-23Al. 

 Za předpokladu konstantního teplotního gradientu 𝐺 = 75 𝐾/𝑐𝑚 lze rov. 3.9 vyjádřit 

𝑙𝑛(𝜆1) = −0,25𝑙𝑛(𝑉) + 𝑙𝑛(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. ) – vzdálenost primárních větví dendritů tedy lineárně 

klesá s rostoucí rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina (tab. 4.3). 

Tab. 4.3 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 

 V tab. 4.4 jsou zaznamenány kritické rychlosti přechodu rovinného rozhraní v buněčné 

𝑉𝑟𝑜𝑣/𝑏𝑢𝑛 a buněčného rozhraní v dendritické 𝑉𝑏𝑢𝑛/𝑑𝑒𝑛 pro koncentrace 22 a 23 at. % hliníku. 

Hodnoty byly vypočteny z Kurz-Fisherova modelu [4.10]. 

Tab. 4.4 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 

 

4.5.2 Analýza síťoví a fáze Ni5Al3 

 V závislosti na podmínkách směrové krystalizace docházelo k výrazné změně 

mikrostrukturní morfologie připravených slitin. Nejznatelnější změny byly pozorovány na 

objemovém podílu síťoví, případně fáze Ni5Al3, a velikosti zrn fáze Ni3Al v síťoví.  

 V případě niklových slitin nelegovaných borem klesal objemový podíl síťoví 

s rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina od 10 mm/h do 50 mm/h, kdy dosahoval minima, a 

následně nepatrně vzrostl s nárůstem rychlosti na 70 mm/h6 (tab. 4.2). Závislost objemového 

podílu fáze Ni5Al3 ve vzorcích slitiny Ni-25Al byla opačná (tab. 4.2). V případě slitin Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B docházelo k plynulému poklesu objemového podílu síťoví v celém 

rychlostním intervalu od 20 do 70 mm/h (tab. 4.2). 

                                                           
6 Špičky tyčí slitiny Ni-24Al směrově krystalizovaných při rychlostech 10 a 20 mm/h obsahovaly více síťoví, 

než zbylé část tyčí s konstantní šířkou.  
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 Průměrná velikost zrna fáze Ni3Al uvnitř síťoví vždy klesala, jak rychlost růstu 

rozhraní krystal-tavenina rostla od 10 mm/h do 70 mm/h (tab. 4.2). Na 4.10a a 4.10b je 

znázorněna změna morfologie těchto zrn. Členitost povrchu zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví se 

příliš nemění s nárůstem koncentrace hliníku ani boru. Zrna ale nabývají na eliptickém tvaru, 

jak roste koncentrace hliníku z 22 na 24 at. % a koncentrace boru z 0 na 1 at. %. 

  
Obr. 4.10a Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve 

slitinách Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al 

Obr. 4.10b Morfologie zrn fáze Ni3Al uvnitř síťoví ve 

slitinách Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B 

 

4.6 PÓROVITOST A MORFOLOGIE PÓRŮ 

 Procesy vakuového indukčního lití a odstředivého lití byly připraveny experimentální 

odlitky niklových slitin s vysokým podílem pórů. K výraznému snížení pórovitosti došlo 

teprve po směrové krystalizaci odlitků. Na obr. 4.11a a 4.11b je znázorněna závislost 

pórovitosti experimentálních slitin na typu zpracování. Pórovitost ve slitinách klesá s klesající 

rychlosti tuhnutí7. Hodnoty pórovitosti jednotlivých vzorků jsou shrnuty v tab. 4.2. 

Statistické vyhodnocení pórovitosti prokázalo, že největší četnosti dosahovaly póry o 

průměru od 0,5 do 12,5 m8. Nad velikost 12 m byla četnost pórů nepravidelná. Rozdělení 

pórů u slitin nelegovaných borem odpovídalo většinou logaritmicko-normálnímu, s vrcholem 

ve třídách od 2 do 4 m a relativní četností od 20 do 40 %. U slitin legovaných borem 

převládalo exponenciální rozdělení s vrcholem ve třídách od 0 do 2 m a relativní četností od 

30 do 50 %. 

                                                           
7 Odlitky tuhly neřízeně, tj. při V > 70 mm/h. 
8 V závislosti na aplikovaném zvětšení mikroskopu během měření. V tomto případě pro dvěstěnásobné 

zvětšení. 
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Obr. 4.11a Závislost pórovitosti slitin Ni-22Al, Ni-

23Al, Ni-24Al a Ni-25Al na typu zpracování 
Obr. 4.11b Závislost pórovitosti slitin Ni-22Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B na typu zpracování 

 Morfologické vyšetření tvaru pórů neprokázalo jeho závislost na rychlosti růstu 

rozhraní krystal-tavenina. Potvrzena byla pouze horší morfologie pórů u odlitků v porovnání 

se vzorky po směrové krystalizaci jako celkem. Grafy v obr. 4.12a a 4.12b dokládají, že 
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Slitina Stav Slitina Stav 

[at. %] LS SK [at. %] LS SK 

Ni-22Al 2,73 m 3,10 m Ni-22Al 2,73 m 2,99 m 

Ni-23Al 3,89 m 3,96 m Ni-22Al-0,24B 1,14 m 1,06 m 

Ni-24Al 3,15 m 3,64 m Ni-22Al-1B 1,22 m 1,11 m 

Ni-25Al 2,61 m 3,97 m    

Obr. 4.12a Porovnání morfologie pórů ve slitinách 

Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al a Ni-25Al po odlití (LS) a 

směrové krystalizaci (SK) 

Obr. 4.12b Porovnání morfologie pórů ve slitinách 

Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B po odlití (LS) a 

směrové krystalizaci (SK) 
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proces směrové krystalizace vedl k zakulacení pórů a snížení členitosti jejich povrchu. 

Nejznatelněji byly tyto rozdíly patrné u vzorků slitin Ni-25Al a Ni-22Al-0,24B. 

 

4.7 MIKROTVRDOST 

 Měření mikrotvrdosti bylo provedeno na mikrotvrdoměru FM – 100, vybaveném řídící 

jednotkou FM – ARS 900, který pracuje na principu Vickersovy metody. Vyleštěný povrch 

vzorků niklových slitin byl zatěžován indentorem ve dvaceti měřeních seskupených do matice 

o rozměru 5 x 4 vpichů. Rozteč prvků matice činila 1,5 mm, síla zátěže indentoru byla 50 g a 

doba zátěže 7 s. 

 Měření bylo provedeno samostatně na podélných a příčných řezech pořízených 

z experimentálních niklových slitin. Podle publikace [4.14] by měly být směrově 

krystalizované slitiny na bázi Ni3Al tvořeny zrny přednostně orientovanými ve směru růstu 

〈101〉. Díky hustěji obsazeným rovinám mají příčné řezy vyšší mikrotvrdost než podélné 

řezy. Tento závěr ale nebyl potvrzen, stejně jako charakter závislosti mezi mikrotvrdostí a 

rychlostí růstu rozhraní krystal-tavenina (tab. 4.2). 

 Podle článků [4.2, 4.15] vede legování slitin na bázi Ni3Al borem ke zvýšení kohezní 

pevnosti hranic zrn, avšak vnitřní plocha zrn naopak pevnost ztrácí a stává se měkčí. Série 

jedenadvaceti měření mikrotvrdosti po obou stranách hranice zrn ve slitinách Ni-22Al, Ni-

22Al-0,24B a Ni-22Al-1B tento závěr potvrdila (obr. 4.13a a 4.13b). Toto je nepřímý důkaz 

segregace boru po hranicích zrn. 

  
Obr. 4.13a Změna mikrotvrdosti slitiny Ni-22Al od 

hranice zrna do středu zrna 
Obr. 4.13b Změna mikrotvrdosti slitiny Ni-22Al-1B 

od hranice zrna do středu zrna 
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Tab. 4.2 Výsledky měření provedených na strukturních objektech 

Slitina Vzorek 𝑽 𝝀𝟏 𝑽𝒔íť𝒐𝒗í/𝑵𝒊𝟓𝑨𝒍𝟑
 𝒅𝑵𝒊𝟑𝑨𝒍 𝑷 𝑯𝑽𝟎.𝟎𝟓

𝒑říč𝒏ý
 𝑯𝑽𝟎.𝟎𝟓

𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý
 

[at. %]  [mm/h] [m] [%] [m] [%] [-] [-] 

N
i-

2
2
A

l 

300.1 10  98,88 ± 0,44 9,45 ± 3,98 0,0262 ± 0,0149 231,88 ± 4,83 223,02 ± 5,52 
300.2 20 306,92 ± 73,27 79,28 ± 1,46 8,69 ± 4,25 0,0337 ± 0,0169 224,97 ± 6,99 224,48 ± 4,45 
300.3 50 268,30 ± 90,88 54,21 ± 1,06 8,45 ± 3,80 0,0484 ± 0,0309 222,94 ± 5,99 231,72 ± 5,72 
300.4 70 225,42 ± 69,03 56,67 ± 0,92 7,63 ± 2,58 0,0817 ± 0,0375 229,68 ± 9,44 239,41 ± 7,84 
300.5 litý stav    0,1564 ± 0,0986 252,10 ± 14,48 244,92 ± 13,16 

N
i-

2
3
A

l 

301.1 10  68,71 ± 5,02 23,93 ± 9,94 0,0524 ± 0,0274 236,14 ± 12,22 224,08 ± 11,42 
301.2 20 289,38 ± 56,41 38,83 ± 1,00 20,67 ± 6,52 0,0751 ± 0,0488 288,70 ± 19,15 241,23 ± 10,75 
301.3 50 254,18 ± 56,41 25,49 ± 1,32 13,50 ± 5,99 0,0791 ± 0,0481 255,83 ± 23,20 244,04 ± 17,41 
301.4 70 230,74 ± 63,38 25,91 ± 0,92 12,44 ± 4,11 0,1099 ± 0,0480 237,48 ± 12,90 238,09 ± 13,22 
301.5 litý stav    0,3675 ± 0,2133 293,12 ± 18,39 267,67 ± 12,04 

N
i-

2
4
A

l 

302.1 10  
0,27 ± 0,05 

39,63 ± 0,97* 
22,08 ± 9,91 0,0362 ± 0,0163 233,93 ± 8,77 243,45 ± 19,33 

302.2 20  
0,13 ± 0,05 

5,47 ± 1,90* 
13,21 ± 5,92 0,0503 ± 0,0362 235,98 ± 14,09 255,52 ± 16,79 

302.3 50  3,32 ± 2,06 7,66 ± 4,55 0,0810 ± 0,0568 232,35 ± 4,66 252,07 ± 17,45 
302.4 70  4,85 ± 0,76 7,16 ± 3,96 0,1915 ± 0,1456 233,99 ± 14,38 266,18 ± 19,67 
302.5 litý stav    0,2887 ± 0,1347 231,20 ± 15,47 249,74 ± 17,57 

N
i-

2
5

A
l 

303.1 10  1,06 ± 0,71  0,0166 ± 0,0068 216,65 ± 5,96 243,07 ± 15,76 
303.2 20  1,71 ± 0,78  0,0321 ± 0,0097 227,45 ± 12,61 227,01 ± 9,34 
303.3 50  2,56 ± 0,21  0,0530 ± 0,0217 232,66 ± 10,26 241,27 ± 13,74 
303.4 70  2,20 ± 0,74  0,0704 ± 0,0146 223,54 ± 10,96 223,85 ± 6,22 
303.5 litý stav    0,2017 ± 0,1187 236,50 ± 14,10 238,75 ± 12,77 

N
i-

2
2

A
l-

0
,2

4
B

 187.2 20 366,86 ± 100,87 71,80 ± 1,69 14,56 ± 8,63 0,0892 ± 0,0342 257,97 ± 6,20 233,16 ± 7,52 
187.1 50 305,30 ± 94,07 60,41 ± 5,08 9,51 ± 4,79 0,1639 ± 0,0619 252,09 ± 7,43 232,08 ± 7,30 
187.3 70 272,54 ± 76,28 57,28 ± 1,57 8,32 ± 3,61 0,1797 ± 0,1098 250,03 ± 5,99 238,10 ± 7,49 
187.4 litý stav    0,2384 ± 0,1685 250,14 ± 12,54 252,55 ± 14,09 

N
i-

2
2
A

l-

1
B

 

183.2 20 359,66 ± 93,99 28,62 ± 5,36 12,72 ± 7,04 0,0702 ± 0,0323 278,81 ± 18,14 266,74 ± 9,91 
183.1 50 319,32 ± 94,53 25,86 ± 8,02 8,10 ± 5,17 0,1206 ± 0,0915 285,98 ± 19,64 285,86 ± 16,93 
183.3 70 273,24 ± 62,86 20,72 ± 2,37 7,20 ± 4,80 0,1289 ± 0,0991 287,98 ± 18,49 299,18 ± 33,67 
183.4 litý stav    0,2557 ± 0,1517 289,04 ± 20,48 286,68 ± 19,39 

*  analýza provedena ve špičce vzorku 
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4.8 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 

 Měření povrchového napětí slitin Ni-22Al a Ni-24Al bylo provedeno v horizontální 

Tammanově peci s grafitovou topnou trubkou na Katedře fyzikální chemie a teorie 

technologických procesů při VŠB – TU Ostrava. Původním záměrem bylo popsat souvislost 

mezi povrchovým napětím a pórovitostí připravených slitin. Výstupy byly nekvalitní 

z důvodu silné oxidace vzorků a vzniku povrchových nehomogenit, což se projevilo získáním 

hodnot povrchového napětí se značným rozptylem. Výsledné závislosti povrchového napětí 

𝛾(𝑡) [𝑁/𝑚] na teplotě 𝑡 [°𝐶] byly vyjádřeny lineárními vztahy popsanými v tab. 4.5 společně 

s indexy lineární korelace a teplotním intervalem, v němž vztahy platí. 

Tab. 4.5 Lineární rovnice popisující závislost povrchového napětí slitin Ni-22Al, Ni-24Al a 

Ni-25Al na teplotě 

Slitina Rovnice rXY Int. platnosti Odkaz 

[at. %]  [-] [°C]  

Ni-22Al 𝛾(𝑡) = 2,73 − 4,31 ∙ 10−3(𝑡 − 1384,60) 0,7597 1424-1580 zde 

Ni-24Al 𝛾(𝑡) = 2,62 − 8,21 ∙ 10−3(𝑡 − 1373,26) 0,8485 1470-1520 zde 

Ni-25Al 𝛾(𝑡) = 1,44 − 2,50 ∙ 10−4(𝑡 − 1385,00) neuvedeno 1350-1550 [4.16] 

 

4.9 TAHOVÉ A CREEPOVÉ ZKOUŠKY 

 Experimentálně bylo ověřeno, že nejlepších hodnot mechanických vlastností dosahuje 

slitina Ni-24Al-0,24B [4.17]. V práci [4.18] byl potvrzen vliv objemového podílu síťoví na 

mechanické vlastnosti slitin na bázi Ni3Al s hypostechiometrickým složením. Tato kapitola 

rozšiřuje získané poznatky o studium mechanických vlastností na vzorcích slitiny Ni-22Al a o 

legující účinek boru na tuto slitinu. 

 Tahové zkoušky byly vykonány 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. Rozměry tahového vzorku znázorňuje obr. 4.14a. 

  
Obr. 4.14a Rozměry tahového vzorku Obr. 4.14b Rozměry creepového vzorku 

 Creepové zkoušky bylo vykonány v Laboratoři mechanických vlastností na pracovišti 

VÚHŽ a.s. technikou izotermických zkoušek za teploty 900 °C při konstantním tahovém 
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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. 4.14b. 

 Na obr. 4.15a je znázorněn příklad průběhu tahové zkoušky vzorků slitin Ni-22Al, Ni-

22A-0,24B a Ni-22Al-1B směrově krystalizovaných při rychlosti 20 mm/h. Smluvní mez 

kluzu byla určena pro 0,2 % deformaci. U slitiny Ni-22Al byla v průběhu tahových zkoušek 

pozorována extrémní deformace [4.19, 4.20]. Lze ji vysvětlit účinkem procesu směrové 

krystalizace na orientaci zrn slitiny Ni-22Al, která je totožná se směrem tahového namáhání. 

Extrémní tahovou deformaci způsobují také pásy síťoví prostupující směrově orientovanými 

zrny 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. 

Na obr. 4.15b je znázorněn příklad průběhu creepové zkoušky vzorků slitin Ni-22Al a 

Ni-22A-0,24B, směrově krystalizovaných při rychlosti 20 mm/h. Pro záznamy je 

charakteristická minimální oblast primárního creepu, za níž následuje dlouhá oblast 

sekundárního creepu, zakončená náhlým lomem. Inverzní creep nebyl pozorován. V případě 

creepových zkoušek vzorků slitiny Ni-22Al-1B došlo k okamžitému lomu, pravděpodobně 

způsobenému precipitací fáze Ni20Al3B6 podél hranic zrn (viz kap. 4.3). 

 

  
Obr. 4.15a 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. 4.15b Časový průběh deformace creepových 

vzorků slitin Ni-22Al a Ni-22Al-0,24B směrově 

krystalizovaných při rychlosti 20 mm/h 
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Hodnoty mechanických vlastností slitin Ni-22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B, které 

byly stanoveny tahovou a creepovou zkouškou, shrnují tab. 4.6a a 4.6b. Tyto mechanické 

vlastnosti charakterizují smluvní mez kluzu pro 0,2 % deformaci 𝑅𝑝0,2, mez pevnosti 𝑅𝑚, 

tažnost 𝐴 vztažená k bodu lomu, doba do lomu 𝑡𝑓, rychlost sekundárního creepu 𝜀̇, tažnost 𝐴 a 

kontrakce 𝑍. 

Tab. 4.6a 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 

Tab. 4.6b 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 

 Převažující typ porušení tahových i creepových vzorků slitiny Ni-22Al byl 

transkrystalický. S rostoucí koncentrací boru v matrici slitiny Ni-22Al se zvyšoval podíl 

interkrystalického lomu, jak v tahových, tak v creepových vzorcích. Hrubá zrna fáze Ni3Al se 

většinou lámala interkrystalicky a tvořila hladké, ostře ohraničené plochy (obr. 4.16e a 4.16f). 

   

Obr. 4.16a Detail lomové plochy 

tahového vzorku 219.1 
Obr. 4.16b Detail lomové plochy 

tahového vzorku 187.2 
Obr. 4.16c Detail lomové plochy 

tahového vzorku 183.2 
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Transkrystalický lom byl pozorován při porušení síťoví, kde kanály síťoví tvořené tuhým 

roztokem hliníku v niklu ohraničovaly okraje jamek, které zbývají po zrnech tvořených fází 

Ni3Al (obr. 4.16a až 4.16d). 

   

Obr. 4.19a Detail lomové plochy 

creepového vzorku 214.2 
Obr. 4.19b Detail lomové plochy 

creepového vzorku 188.2 
Obr. 4.19c Detail lomové plochy 

creepového vzorku 236.2 
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5 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. Po skončení procesu směrové krystalizace měly slitiny 

mikrostrukturu orientovanou ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina, bez licích vad. Účelem 

disertační práce bylo popsat vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti 

připravených slitin. 

K největším změnám mikrostruktury připravených slitin docházelo při směrové 

krystalizaci probíhající mezi rychlostmi 10 až 20 mm/h. V tomto rychlostním intervalu 

směrové krystalizace se měnila morfologie rozhraní krystal-tavenina z rovinné, přes 

buněčnou, v dendritickou. Většina připravených vzorků slitin Ni-22Al, Ni-23Al a Ni-24Al 

měla dendritickou strukturu složenou ze střídajících se hrubých zrn fáze Ni3Al a pásů síťoví, 

orientovaných ve směru růstu rozhraní krystal-tavenina. Mikrostruktura vzorků slitiny Ni-

25Al byla eutektická. Typ eutektika se nepodařil určit, kvůli nízké rozlišovací schopnosti 

použitého elektronového mikroskopu. Účinek boru na mikrostrukturu slitiny Ni-22Al-0,24B 

byl nepatrný. Mikrostruktura slitiny Ni-22Al-1B obsahovala o 38 % méně objemového podílu 

síťoví a fázi Ni20Al3B6, která snižuje kohezní pevnost hranic zrn. 

Nejlepších hodnot mechanických vlastností dosahuje slitina o složení Ni-24Al-0,24B. 

Zvýšením objemového podílu síťoví pomocí změny koncentrace z 24 na 22 at. % a přípravou 

slitiny s orientovanou mikrostrukturou vykazovaly tahové vzorky slitiny Ni-22Al tažnost až 

150 %. Legování slitiny Ni-22Al borem se projevilo zvýšením pevnostních charakteristik 

dané slitiny, i když za cenu snížení tažnosti. Segregace fáze Ni20Al3B6 ve vzorcích slitiny Ni-

22Al-1B byla pravděpodobně příčinou interkrystalického lomu jejích creepových vzorků. 

Podíl interkrystalického typu porušení rostl s koncentrací boru v matrici slitiny Ni-22Al. 

Získané poznatky přispěly k pochopení vzniku mikrostruktury slitin na bázi Ni-Al s 22 

až 25 at. % hliníku, změně její morfologie v průběhu řízené krystalizace při rychlostech od 10 

do 70 mm/h a konstantním teplotním gradientu 75 °C/cm, a deformačního chování slitin Ni-

22Al, Ni-22Al-0,24B a Ni-22Al-1B za pokojové i zvýšené teploty. Výstupy byly 

prezentovány na odborných konferencích a publikovány v odborných časopisech.   
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5 CONCLUSION 

 The Ni-22Al, Ni-23Al, Ni-24Al, Ni-25Al, Ni-22Al-0.24B and Ni-22Al-1B (at. %) 

alloys were prepared by methods of vacuum induction casting and centrifugal casting. The 

castings were directionally solidified at rates of 10, 20, 50 and 70 mm/h and at a constant 

thermal gradient of 75 °C/cm. After the directional solidification process has been finished, 

the microstructures of the alloys were oriented in the direction of solidus-liquidus interface 

growth, without casting defects. 

 The greatest microstructure changes were observed in the samples prepared by the 

directional solidification with the rates between 10 and 20 mm/h. Within this interval of 

directional solidification rates, the morphology of solidus-liquidus interface changed from 

planar, through cellular, to dendritic. Most of the samples of the prepared Ni-22Al, Ni-23Al 

and Ni-23Al alloys had a dendritic structure consisting of coarse grains of the Ni3Al phase 

and bands of networks oriented in the direction of solidus-liquidus interface growth. The 

microstructure of the Ni-25Al alloy samples was eutectic. The type of the eutectic 

microstructure was not identified because of a low resolving power of the used electron 

microscope. The effect of boron on the microstructure of the Ni-22Al-0.24B alloy was small, 

but the microstructure of the Ni-22Al-1B alloy contained 38 % less of the network volume 

fraction than the Ni-22Al-0.24B alloy. The Ni20Al3B6 phase, which reduces the cohesive 

strength of grain boundaries, was detected in the microstructure of the Ni-22Al-1B alloy. 

 The Ni-24Al-0.24B alloy exhibits the best mechanical properties. Tensile samples of 

the Ni-22Al alloy exhibited extreme elongation of 150 % because they had an oriented 

structure (due to the directional solidification) and a higher network volume fraction (due to 

aluminum concentration change from 24 to 22 at.%). After alloying of the Ni-22Al alloy with 

boron, the strength properties of the alloyed alloy were improved, though elongation was 

worse. Segregation of the Ni20Al3B6 phase in the samples of the Ni-22Al-1B alloy was the 

reason of intergranular fracture of creep samples. The volume fraction of intergranular 

fracture increased together with boron concentration in the Ni-22Al alloy matrix. 

 The gained knowledge contributed to the understanding of microstructure formation of 

the Ni3Al-based alloys with 22 to 25 at. % of aluminum, change of their morphology during 

the directional solidification at the rates from 10 to 70 mm/h and the constant thermal gradient 

of 75 °C/cm, and deformation behaviour of the Ni-22Al, Ni-22Al-0.24B and Ni-22Al-1B 

alloys at room and elevated temperatures. The results were presented at scientific conferences 

and published in scientific journals.  
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