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ANOTACE 
 

Vliv chemického složení a procesu směrové krystalizace na vlastnosti a strukturu 

intermetalických sloučenin na bázi Ni3Al. 

 

Intermetalika jsou sloučeniny kovů, které se pro své vlastnosti jeví jako velmi 

perspektivní materiály pro mnohá technická využití.  

Tato práce se zabývá základními vlastnostmi Ni3Al, oblastí použití materiálů na bázi 

Ni3Al a technologií přípravy těchto materiálů, působením jednotlivých legujících prvků na 

vlastnosti a možnosti ovlivnění struktury pomocí řízení procesu krystalizace. V praktické části 

jsou porovnávány vlastnosti legovaných a nelegovaných materiálů na bázi Ni3Al a jejich 

působení na strukturní, mikrostrukturní a mechanické vlastnosti. Především je zde řešena 

pórovitost, tvrdost a mikrotvrdost Ni3Al. 

 

Klíčová slova: intermetalika, pórovitost, mikrotvrdost, směrová 

krystalizace , mikrostrukturní a mechanické  vlastnosti, s truktura Ni3Al 

 
 

ANNOTATION 
 
 Influence of chemical composition and directional solidification on properties and 

structure of Ni3Al-based intermetallic compounds. 

  

 Intermetallics are metal compounds, which according their characteristics, are seemed 

as highly perspective materials for wide technical use. 

  The diploma thesis works with basic Ni3Al properties, Ni3Al based materials range of 

use and preparation technology, pull of individual alloyed elements on properties and 

structure influence possibilities with the aid of crystallization process control. Practical part 

deals with properties comparison of alloyed and unalloyed Ni3Al based materials, also their 

impact on structural, microstructural and mechanical characteristics. Primarily it deals with 

porosity, solidity and microsolidity of Ni3Al.   

 

Keyword: intermetallics, porosity, microsolidity, directional solidification, 

microstructural and mechanical properties, Ni3Al structure 
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Seznam použitých symbolů, zkratek, veličin a jednotek 
 

 
 
 

  

KSC Kubická stereocentrická mřížka - 

KPC Kubicky plošně centrovaná mřížka - 

L12 Kubická mřížka typu Cu3Au - 

L Likvidus - 

S Solidus - 

ppm Počet částic na milion - 

T Teplota K, °C 

a Parametr mřížky nm 

- Teplota tání K, °C 

ρ Hustota kg/m3 

Rp Mez kluzu MPa 

Rm Mez pevnosti v tahu MPa 

A Tažnost % 

C1(x) Koncentrace příměsi v krystalu - 

C0 Výchozí koncentrace příměsi v celém objemu taveniny - 

Cp Průměrná koncentrace příměsí  - 

CS Koncentrace prvku v solidu - 

CL Koncentrace prvku v likvidu - 

l0 Počáteční délka vzorku M 

g Poměrná část utuhlého krystalu - 

x Vzdálenost místa měření od počátku ingotu M 

GS Volná entalpie pro solidus - 

GL Volná entalpie pro likvidus - 

ΔGV Změna volné entalpie - 

ΔG Molární volná entalpie J·mol-1 

ΔH Molární entalpie transformace J·mol-1 

ΔS Molární entropie J·mol-1·K-1 

T Teplota transformace K 

ΔHMA Entalpie tání J.mol-1 

TMA Teplota krystalizace hlavní složky A K 

k Boltzmannova konstanta - 

GL Teplotní gradient K.cm-1
 

v Rychlost pohybu fronty tuhnutí m·s-1 

DLB Difúzní koeficient příměsi v tavenině cm2·s-1 
A

Bk  Rozdělovací koeficient - 

F Zatěžující síla - 

d Aritmetický průměr vtisku úhlopříček mm 

A Povrch trvalého vtisku mm 

Rp02 Smluvní mez kluzu MPa 
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 1. ÚVOD 
 

V současné době jsou v leteckém a v energetickém průmyslu používány nové generace 

turbín. Tyto turbíny jsou během svého provozu velmi namáhány díky působícím silám a také 

pracují za zvýšených teplot. Konstrukční materiály pro tyto součástky jsou tvořeny 

vícefázovými slitinami. 

Intermetalika jsou sloučeniny kovů, které se pro své vlastnosti jeví jako velmi 

perspektivní materiály. Nejdůležitějšími a velmi dobrými vlastnostmi intermetalik je jejich 

vysokoteplotní pevnost, tvrdost, odolnost vůči oxidaci a korozi, nízká měrná hmotnost a 

vysoký bod tání. Hlavní nevýhodou intermetalických polykrystalických slitin je jejich nízká 

odolnost při mechanickém namáhání především za pokojové teploty, kdy dochází ke vzniku 

křehkého lomu a jejich tažnost je velmi nízká. 

Jednou z nejvíce zkoumaných skupin materiálů s jedinečnými vlastnostmi jsou 

uspořádané intermetalické slitiny na bázi aluminidů a silicidů. Mezi nejznámější intermetalika 

patří zejména tyto sloučeniny: TiAl, Ti3Al, NiAl, Ni3Al, FeAl, Fe3Al a také mezi ně patří 

jejich ternární systémy. Z těchto uvedených intermetalických fází je nejvíce zkoumaná Ni3Al 

intermetalická fáze v soustavě Al – Ni. Tato intermetalická sloučenina má oproti klasickým 

niklovým superslitinám mnohem lepší únavové vlastnosti a nelze zanedbat mnohem nižší 

náklady na jejich výrobu.  

Uspořádaná fáze Ni3Al krystalizuje v kubicky plošně centrované soustavě. Při určitých 

stechiometrických podmínkách jsou tyto slitiny dobře odolné vůči oxidaci, protože na jejich 

povrchu dojde k vytvoření tenké vrstvičky ochranného povlaku. Fáze Ni3Al vykazuje vysokou 

rozpustnost příměsí. Tato vlastnost je velkou výhodou při úpravě mechanických vlastností 

Ni3Al pomocí legování. 

Fáze Ni3Al tvoří základní složku superslitin při výrobě vysokoteplotně namáhaných 

konstrukčních materiálů pro výrobu motorů, turbomotorů v letectví a kosmonautice. 

Uspořádání fáze Ni3Al je dodnes v popředí zájmu mnoha výzkumů, které se zabývají vlivem 

legur na mechanické vlastnosti, vodíku na vliv křehkosti, nízké pevnosti za zvýšených teplot, 

jejich rychlosti krystalizace atd. Ale už v dnešní době dochází k využívání slitin na bázi Ni3Al 

při aplikaci v méně náročných podmínkách, jako jsou vodní, plynové a proudové turbíny, 

spínače v leteckém průmyslu, různé automobilové součástky.  Především našly své využití 

v aplikacích, kde je nutná kombinace pevnosti s dobrou odolností vůči únavě, otěru a oxidaci. 

V současné době stále probíhá intenzivní výzkum možností aplikací intermetalických 

sloučenin jako zpevňujících fází v konvenčních slitinách. 
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2. TEORETICK Á ČÁST 

2.1 Strukturní charakteristiky intermetalických fází 

Základní vlastnosti intermetalických fází plynou z jejich struktury a existence 

uspořádaného stavu. S rostoucí hustotou vazebných elektronů vztažených na atom se postupně 

mění struktura kovů od KSC přes hexagonální až k KPC mřížce. Po přidání dalšího prvku 

k čistému kovu se rozpuštěné atomy náhodně substituují na primární atomy v mřížce. Při 

vyšší koncentraci rozpuštěných atomů se postupně vytvářejí nové struktury, v níž jsou 

mřížková místa obsazena „specifickými“ atomy a nastává jejich uspořádání. Toto uspořádání 

se vyskytuje u soustavy Ni – Al. Jak již bylo zmíněno v úvodu, intermetalické sloučeniny jsou 

velmi křehké. Z tohoto důvodu nebyly dříve intermetalické fáze používány jako konstrukční 

materiál. Ale různé intermetalické fáze jsou používány jako zpevňující fáze v konvenčních 

slitinách, zejména v materiálech pro vysoké teploty, a to především díky jejich vysoké 

tvrdosti, stabilitě a odolnosti vůči oxidaci. 

Na obr. 1 jsou nakresleny některé typické struktury intermetalických sloučenin s KPC 

a KSC mřížkou. 

 

 

Obr. 1 Příklady struktur intermetalických sloučenin [1] 

(Fe,Co,Ni)Al 

KPC KPC 

KPC KSC 

 

TiAl 

Fe3Al 

L12 

Ni3Al 

L‘12 B2,L20 

L10 
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2.2 Binární diagram systému Ni -Al 

Základní znalost fázového diagramu Ni – Al (obr.2) je důležitá pro interpretaci 

struktur získaných při tuhnutí z tekuté fáze.  

 

 

 

Obr.2 Fázový diagram systému Ni – Al podle Massalského [2] 

 

Na straně hliníku a niklu se vyskytují tuhé roztoky (Al) a (Ni) s KPC strukturou. 

Rozpustnost Ni v tuhém roztoku (Al) je velmi omezená a s poklesem teploty dochází ke 

snížení rozpustnosti z 0,11 at. % Ni při eutektické teplotě na 0,01 at. % Ni při 500°C. V tuhém 

roztoku (Ni) se rozpouští hliník až do maxima 21,2 at. % Al při eutektické teplotě 1385°C. 

 Při vyšší koncentraci hliníku se vyvíjí uspořádání, přičemž atomy niklu jsou situovány 

na plochách kubické mřížky a atomy hliníku se nachází v jednotlivých rozích krychle. Tento 

typ struktury bývá označován jako struktura L12, která je zobrazena na obr. 4. 
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Na obr. 3 je zobrazen aktualizovaný fázový diagram Al – Ni. Podle původních 

představ probíhala reakce vzniku fáze Ni3Al ve dvou stupních, nejprve peritektickou reakcí L 

+ Ni Al při 1395°C  a následně eutektickou reakcí při teplotě 1385°C (viz obr. 2). Podle 

nejnovějších výsledků jsou reakce v opačném pořadí a také teploty jsou poněkud nižší, jak je 

možné vidět na obr. 3 [2].  

 

 

Obr. 3 Detail fázového diagramu Ni - Al v oblasti tvorby fáze Ni3Al [2] 

 

V dokonale uspořádané struktuře L12 je atomární poměr A3B  a každý typ atomu typu 

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

je pevnost typu A-A a B-B. 

V tomto systému Al – Ni dochází ke vzniku různých intermetalických fází Ni3Al, 

Ni2Al3, NiAl, NiAl3 a Ni5Al3. V rámci celého binárního diagramu (obr. 2) dochází k reakcím, 

které jsou přehledně popsány v tab.1. Praktické využití mají především tyto dvě fáze NiAl a 

Ni3Al. 
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Tab.1 Reakce fázových přeměn v binárních diagramech [2] 

Reakce Složení 

[atomová % Al] 

Teplota 

[°C] 

Typ reakce 

L + (Ni) ↔ Ni3Al 25,8  22,40 25,00 1362 °C Peritektická 

L ↔NiAl + Ni3Al 26,10  30,00 25,10 1360 °C Eutektická 

NiAl + Ni3Al ↔ Ni5Al3 39,50   27,00 34,00 700 °C  Peritektoidní 

L ↔ NiAl  50  1638 °C Kongruentní 

L+ NiAl ↔ Ni2Al3 73,10   58,00 >60,00 1133 °C Peritektická 

L + Ni2Al3 ↔ NiAl3 85,00  63,20 75,00 854 °C Peritektická 

L ↔ NiAl3 + (Al) 97,30  75,00 99,99 639,9 °C Eutektická 

 

V tab. 2 jsou uvedeny jednotlivé fáze  binárním diagramu Ni – Al, které krystalizují 

do uvedených struktur. 

 

Tab. 2 Krystalické struktury fází v systému Ni – Al [1] 

Fáze Složení 

[at. % Al] 

Pearsonův 

symbol 

Prostorová 

skupina 

Krystalová 

skupina 

Prototyp 

(Ni) 0 …. 21,20 CF4 Fm3m A1 Cu 

Ni3Al 24,00 …. 27,00 CF4 Pm3m L12 AuCu3 

Ni5Al3 32,00 …. 36,00 - Cmmm - Ga3Pt5 

NiAl 30,80 …. 58,00 CP2 Pm3m B2 CsCl 

Ni2Al3 59,50 … 63,20 HP5 P3m1 D513 Al3Ni2 

NiAl3 75,00 OP16 Pnma D011 CFe3 

(Al) 99,89 …  100 CF4 Fm3m A1 Cu 
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2.3. Podmínky vzniku uspořádaného a neuspořádaného stavu u Ni3Al 

 Vysoce uspořádaná struktura je hlavní příčinou křehkosti Ni3Al při pokojové teplotě, 

proto se v současné době věnuje veliké úsilí na zjištění teploty přechodu mezi uspořádaným a 

neuspořádaným stavem, či případné udržení neuspořádané fáze Ni3Al v průběhu tuhnutí.  

 Většina probíhajících jevů v kovech a slitinách může být chápana na základě jejich 

elektronové struktury. S užitím metod potenciální aproximace byly určeny 

nejpravděpodobnější stavy uspořádané na krátké a dlouhé vzdálenosti v systému Ni – Al. 

Silné tíhnutí k uspořádání je zjevné už z vysoce kladné interakce mezi nejbližšími sousedy a 

ze silně negativní směšovací entalpie. Obecně se dá říci, že potřebnou hybnou silou 

uspořádání je vyšší pevnost vazby A – B, než A - A a B – B. Z tohoto poznatku plyne, že se 

rozdílné atomy přednostně umisťují v místech nejbližšího sousedství [3]. 

 U slitin na straně hliníku, kdy interakce jak v KPC a i současně KSC mřížce jsou 

negativní, se objevují tendence k fázové separaci. Pro oblasti s malou snahou k uspořádání je 

typické spojení s výskytem komplexních fází. Pro náhodnou slitinu existují nejméně dva 

možné způsoby pro snížení jejich volné energie. Jedním způsobem je vznik supermřížky 

uspořádáním do tzv. substituční transformace a dalším způsobem je distorze mřížky za vzniku 

mnohem složitějších struktur. V tomto případě se jedná o tzv. transformaci s posunem. 

 Ve slitinách bohatých na hliník se vyskytují dvě možné fáze: Ni3Al s ortorombickou 

uspořádanou krystalovou strukturou D011 typu Fe3C a Ni2Al3 s krystalovou strukturou D513. 

Pro vyšší obsahy Ni vedou převládající interakce mezi nejbližšími sousedy k L10 a L12 fázím 

v KPC mřížce. V mřížce KSC vedou k B2 a  D03 fázím. Pro NiAl bude nejvíce stabilní fáze 

B2 (KSC mřížka), než fáze L10. U Ni3Al je nejstabilnější fáze L12 (KPC) než méně stabilní 

fáze D03 [3]. 

 Při vysokých teplotách dochází vlivem působení uspořádané struktury ke snížení 

pohybu atomů, což se projevuje na stabilitě, dobré pevnosti a také větší creepovou odolností. 

Ve většině literatur můžeme nalézt informaci, že Ni3Al je uspořádaná sloučenina do teplot, 

které se velmi blíží k teplotě tání. 
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2.4 Fyzikálně metalurgické charakteristiky a vlastnosti Ni3Al  

 Intermetalická sloučenina Ni3Al je součástí binárního systému Ni – Al, která 

krystalizuje ve struktuře KPC.  Při vyšších koncentracích hliníku se vyvíjí uspořádání, při 

němž atomy niklu jsou situovány na plochách kubické mřížky a atomy hliníku jsou umístěny 

v rozích této krychle. Tento druh struktury (obr. 4) je označován jako Ll2. Pearson tuto 

strukturu označuje jako cP4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma krystalografické mřížky Ni3Al [4] 

 

  Sloučenina Ni3Al je charakterizována velmi úzkým koncentračním rozmezím 

existence s vysoce uspořádanou strukturou, mechanické vlastnosti jsou pak závislé na 

odchylce od stechiometrického složení konstituce. Hlavním předpokladem vzniku této 

struktury je vyšší pevnost vazby A – B než vazby A – A a B -  B. Srovnání základních 

vlastností fází Ni3Al  a NiAl je uvedeno v tab. 3. 

 

Tab. 3 Srovnání základních vlastností NiAl  a Ni3Al [5] 

  NiAl Ni3Al 

Typ mřížky KSC KPC 

Parametr mřížky  [ nm ] 0,2887 0,3589 

Teplota tání [ °C ] 1638 1385 

Hustota [ kg/m3 ] 5,86.103 7,5.103 

Mez kluzu [ MPa ] 170 100 

Mez pevnosti v tahu [ MPa ] 350 200 

Tažnost [ % ] 1,1 – 5 2,5 – 8,2 
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Velký vliv na typ deformačního porušení má odchylka od stechiometrie. Dále existují i 

jiné faktory, které výrazně ovlivňují vlastnosti. Jedná se např. o stav mikrostruktury 

(polykrystalický nebo monokrystalický stav, stav monofázový nebo přítomnost fáze β nebo γ, 

přítomnost mikropórů).  Přítomnost legujících prvků (B, Ti, Zr, Be, Fe) zlepšuje 

houževnatost nebo obrobitelnost slitiny, dále působí na vlastnosti teplota, prostředí, druh 

mechanického namáhání atd. 

Fáze Ni3Al je charakteristická dobrou odolností vůči korozi. Dochází na nich k tvorbě 

oxidické vrstvy Al2O3. Tato utvořená vrstva vede k pasivaci. Výhodou je oproti klasickým 

ocelím a Ni – superslitinám to, že pro ochranu před oxidací a korozí není nutná přítomnost Cr. 

Navíc Al2O3 je mnohem stabilnější za vysokých teplot než Cr2O3. Fáze Ni3Al vykazuje dobré 

pasivační vlastnosti ve vodných roztocích HF, H3PO4, NaCl, NaOH, NH4OH. Fáze Ni3Al je 

velmi citlivá na okolní prostředí, které na ni působí a velmi ovlivňuje vlastnosti hranic zrn. 

Velmi se projevuje vliv kyslíku a vodíku ve vzdušné atmosféře a za nejpravděpodobnější 

mechanizmus je označována snížená koheze hranic zrn [6]. V tab. 4 jsou uvedeny pro 

srovnání základní fyzikální vlastnosti aluminidů niklu, železa a titanu. 

 

 Tab. 4 Základní vlastnosti aluminidů niklu, železa a titanu [7] 

Slitina Krystalová struktura TC 

[°C] 

Tm 

[°C] 

ρ 

[g.cm-3] 

E 

[GPa] 

Ni3Al Ll2 1362 1362 7,50 179 

NiAl B2 1640 1640 5,86 284 

Fe3Al D03 540 1540 6,72 141 

 B2 760 1540   

FeAl B2 1250 1250 6,56 261 

Ti3Al D019 1100 1600 4,20 145 

TiAl Ll0 1460 1460 3,91 176 

TiAl3 D022 1350 1350 3,40  

 

 Zvláštní mechanickou vlastností je vysoký nárůst meze kluzu s rostoucí teplotou. Při 

pokojové teplotě a nižší se pohybuje okolo 50 – 90 MPa a postupně s rostoucí teplotou až ke 

kritické teplotě Tp dosahuje hodnota meze skluzu 570 MPa. Podobný jev byl prokázán při 

vzrůstajícím množství hliníku za pokojové teploty na tvrdost slitiny Ni3Al. 

 Monokrystaly Ni3Al jsou tvárné, ale v polykrystalické formě vykazuje intermetalikum 

za normální teploty vysokou křehkost, která je daná vlastnostmi hranic zrn a na ně negativně 

působícím vnějším prostředím. 
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2.4.1 Pevnost a lom intermetalické slitiny Ni3Al 

Mechanické vlastnosti a vznik deformačních porušení slitin na bázi Ni3Al jsou 

ovlivněny těmito faktory:  

 

 změny v chemickém složení, odchylka od stechiometrie směrem k vyššímu 

nebo nižšímu obsahu hliníku 

 stav mikrostruktury - polykrystalický nebo monokrystalický stav, orientace 

růstu zrn a jejich velikost, stav monofázový nebo přítomnost další fáze ( β nebo 

γ), přítomnost mikropórovitosti, případně licích vad struktury a další 

charakteristiky (subzrna, maloúhlové hranice, antifázové domény – APD) 

 přítomnost legujících prvků (B, Cr, Ti, Zr, Mo, Be, Fe, Hf…), které zlepšují 

houževnatost nebo opracovatelnost slitiny 

 typ mechanického namáhání, slitina vykazuje při vyšších teplotách rozdílné 

meze pevnosti v tahu a v tlaku 

 rychlost deformace 

 teplota a prostředí mechanického namáhání 

 

Z výše uvedených faktorů vyplývá, že je obtížné provést souhrnnou analýzu údajů 

mechanických vlastností, neboť experimentální podmínky, jakož i složení slitin se u 

jednotlivých autorů a jejich publikací liší. Stechiometrická slitina polykrystalická a 

nelegovaná vykazuje křehký interkrystalický lom po cca 2 % prodloužení. Základní příčinou 

křehkosti slitiny mohou být vlivy vnitřní, dané samotným charakterem struktury Ll2, jako i 

vnější, dané okolním prostředím slitiny [8]. Nejvíce publikací s výsledky deformačního 

chování se týká tedy slitin legovaných a to převážně B, Hf nebo Zr, přičemž cílem je připravit 

slitinu s co nejlepší tažností při zachování dobré pevnosti.  

Interkrystalické lomy v neuspořádaných slitinách můžeme často vysvětlit účinkem 

nečistot, které segregují po hranicích zrn a tyto zeslabují. Jako příklad těchto nečistot je 

možno uvést síru, fosfor, cín a antimon. Nečistoty způsobující zvýšenou křehkost jsou 

elektronegativnější vzhledem k základnímu kovu a načerpají elektronový náboj základního 

kovu do sebe. Přenos elektronového náboje snižuje vazbu mezi atomy kovu na hranici a toto 

snížení kohezní pevnosti vede ke vzniku trhlin a lomů po hranicích zrn [1].  
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2.4.2 Křehkost za tepla 

 Za jednu z hlavních potíží při tváření intermetalické sloučeniny Ni3Al lze považovat 

její mimořádnou křehkost. Zkřehnutí po hranicích zrn je vnitřním problémem vlastního 

materiálu. I u vzorků s velmi čistými hranicemi zrn byl pozorován interkrystalický lom (obr. 

5) a hlavní odpovědnost je přisuzována segregaci nečistot, jako je např. síra. Vlastní 

nesoudružnost hranic zrn ve sloučenině Ni3Al bývá různě spojována s vlivy elektronegativity 

či mocenství niklu a hliníku, stupněm uspořádání hraničních oblastí, strukturou hranic zrn aj. 

Každý z těchto přístupů předpokládá, že niklem obohacené hranice zrn by měly vykazovat 

zvýšenou pevnost. 

 Některé experimenty ukázaly možnost různých lomových mechanizmů i ve slitinách 

na bázi Ni3Al. Při nízkých teplotách byl pozorován v podstatě tvárný lom, při teplotách 

vyšších pak naopak lom interkrystalický křehký nebo provázený dynamickou rekrystalizací. 

Typ lomu a přechodová teplota jsou citlivé nejen na parametry struktury, ale i na chemickém 

složení (Ni3Al v blízkosti stechiometrického složení), obsah nečistot, množství a vlastnosti 

mřížkových defektů (především hranic zrn) atd. Problém křehkosti lze zmírnit 

mikrolegováním bórem, většinou v množství mezi 0,1 až 0,2 at. % a velmi často se přidávání 

bóru kombinuje s přídavkem hafnia. Výsledek tohoto postupu velmi závisí na chemickém 

složení slitiny. Procesu zhouževnatění lze dosáhnout jen při poměru Ni:Al > 3. V takto 

modifikované slitině lze při vhodných podmínkách tváření dosáhnout deformací dostatečných 

pro průběh rekrystalizace [3]. 

 

 

Obr. 5 Interkrystalický lom pozorovaný v řádkovacím elektronovém mikroskopu [9] 
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2.4.3 Tvařitelnost 

Zkoušky tváření odlévaného Ni3Al nevedly k uspokojivým výsledkům. Při pěchování 

totiž nedocházelo k dokonalému protváření celé struktury, a to především díky rychlému 

ochlazování okrajových partií vzorku. K vyvarování se těchto nedostatků mělo napomoci 

protlačování, jehož přednost spočívá hlavně ve vyvození příznivého stavu napjatosti ve 

tvářeném materiálu. K zahájení dynamické rekrystalizace dochází už při dosažení velmi 

malých hodnot deformace. Ni3Al velmi snadno rekrystalizuje a to i při velmi hrubozrnné 

výchozí struktuře [10]. 

Potvrdilo se, že hlavním faktorem ovlivňujícím deformační schopnosti Ni3Al je 

vhodná tvářecí teplota a její udržení v průběhu deformace [11]. Menší je vliv deformační 

rychlosti. Izotemickým pěchováním při teplotě 1373 K (1100°C) se podařilo téměř dokonale 

protvářet vzorky z hrubozrnné slitiny Ni3Al. Skutečné výškové deformace odpovídaly až 

k hodnotě 0,8 a to bez porušení soudružnosti vzorku. U zkoušek vykonaných při teplotě      

1173 K (900°C) docházelo k silnému zpevňování, což poměrně brzy vedlo k porušení 

soudružnosti vzorku. Skutečné deformace po pěchování nedosahovaly většinou ani hodnoty 

0,5 [7]. 

 

2.4.4 Odolnost vůči prostředí 

Implementace iontů B+ a Cr+ do povrchu Ni3Al kombinuje dobrý vliv obou prvků a 

současně způsobuje velmi výborné zlepšení oxidační vrstvy. Atomy chromu existují ve vnější 

vrstvě ve formě Cr2O3 a atomy bóru ve vnitřní formě B2O3.  

Studiem oxidačního chování Ni3Al bez i s přídavkem Cr bylo zjištěno, že při 450°C Cr 

přechází na Cr2O3 ve formě tenkého filmu, který inhibuje oxidaci Ni na povrchu. Při vyšších 

teplotách oxidoval Ni na povrchu na NiO. Cr se však může stát škodlivým při vysokých 

teplotkách okolo 1300°C, kdy se tvoří těkavý CrO3 [1]. 

Vysokoteplotní korozní testy slitin na bázi Ni3Al prováděné cyklicky v oxidační, 

nauhličovací, sulfidizační a chlorační atmosféře při teplotách 750 - 1100°C ukázaly velmi 

dobrou korozní odolnost do 1000°C.  

Mimo výše uvedená působení může být materiál narušován kavitační erozí a abrazí. 

Intermetalika na bázi niklu jsou vůči abrazi méně odolná než austenitické nerezové oceli a 

nalegováním chromu dochází k jejímu dalšímu snížení. Odolnost vůči kavitační erozi mají 

niklová intermetalika mnohem větší než korozivzdorné austenitické oceli. Vzrůstající tvrdost 

a pevnost zvyšuje erozní odolnost [10]. 
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2.5. Vliv legur na strukturu a vlastnosti intermetalické fáze Ni3Al  

Hlavní příčinou křehkosti intermetalické fáze Ni3Al za pokojové teploty je její vysoká 

uspořádanost částic. Tomuto jevu je možné předejít použitím vhodné legovací metody.  Užití 

legování vede k modifikaci skluzových systémů, které mají velký vliv na křehkost a pohyb 

dislokací, energie vrstevných chyb a na fázovém rozhraní včetně vlastností hranic zrn. 

Získané a výsledné vlastnosti intermetalika silně závisí především na stupni legování. 

Mezní rozpustnost přísadových prvků v Ni3Al  závisí na obsazování mřížky atomy Ni 

a Al. Přísadové prvky dělíme na interstitické a substituční. Substituční prvky se dělí podle 

přednostního umisťování v submřížce na prvky, které substituují na polohách atomů Al: Si, 

Ti, Mo, Hf, Zr, V, Sb, Cs a dále na prvky substituující na polohách atomů Ni: Cu, Co, Pt. 

Existují prvky, které jsou schopny substituce na obou typech atomárních poloh, jako jsou 

např. Fe, Cr, Ga, Ge, Mn. 

Jako nejúčinnější legura se jeví použití bóru a to u materiálů, které mají 

podstechiometrický obsah hliníku. Bór segreguje po hranicích zrn a eliminuje zde škodlivý 

vliv vodíku, který má za následek zvýšení křehkosti. Křehkost lze odstranit také pomocí 

metody rychlé solidifikace nebo technologií práškové metalurgie. Mikrolegování Ni3Al bórem 

v množství menším než 1 at. % Ni3Al  vede ke zvýšení plasticity a tažnost se v tomto případě 

pohybuje okolo 35%. Závislost tažnosti Ni3Al s přídavkem 1 at. % bóru na koncentraci 

hliníku udává obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Závislost tažnosti Ni3Al s 1 at. % B na koncentraci Al [12]  
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Může dojít k přechodu interkrystalického lomu vedoucího k porušení na lom 

transkrystalický ve srovnání s nemodifikovaným Ni3Al. Tento přechod je způsoben tím, že 

bór vyvolává kohezní zpevnění hranic zrn a díky tomuto dochází ke snížení lokálního napětí. 

Účinky zvýšení tažnosti za normální teploty vlivem bóru jsou u stechiometrických materiálů 

potlačeny. Hranice zrn zpevňují také železo, chrom, zirkonium a hafnium a malé množství 

uhlíku dokáže zlepšit mechanické vlastnosti Ni3Al. 

Zirkonium zvyšuje kohezní pevnost hranic zrn fáze Ni3Al v prostředí sušeného 

kyslíku. Tažnost pak dosahuje hodnoty 47,8 % proti prostředí vodnímu, kde je hodnota 

tažnosti pouze 6,3 %, zatímco v prostředí vlhkém je tato tažnost 10,7 %. Zirkonium a hafnium 

se používají pro zlepšení vysokoteplotní pevnosti, protože zpevňují tuhý roztok. Zirkonium 

jako oxidačně aktivní prvek dále zlepšuje korozní chování slitin Ni3Al v oxidační, chlorační i 

nauhličovací atmosféře při teplotách nad 1000°C a to tím, že zlepšuje přilnavost vrstvy Al2O3. 

Zirkonium podobně jako hafnium zvyšuje odolnost vůči creepu a je nejvíce zpevňujícím 

prvkem slitin na bázi Ni3Al při teplotách do 600°C. Při teplotě 1000°C je schopno Ni3Al 

rozpustit okolo 1 at. % zirkonia a v některých publikacích je uváděna hodnota až 5 %. Na obr. 

7 můžeme vidět schematické znázornění oblastí rozpustnosti ternárních legujících příměsí 

v Ni3Al při teplotě 1000°C. 

 

 

 

Obr. 7 Schematické znázornění oblastí rozpustnosti ternárních legujících příměsí [13] 
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Chrom zabraňuje vzniku dynamického zkřehávajícího účinku, který zahrnuje současně 

působení lokalizovaného napětí na hranicích zrn, vysoké teplotě a vnikání plynného kyslíku. 

Přidáním chromu vyvoláme vznik ochranného oxidického filmu, který brání kyslíku 

v pronikání podél hranic zrn. Příznivý účinek chromu je nepatrně také závislý na chemickém 

složení hranic zrn. Nejlepších výsledků je dosaženo, pokud slitina obsahuje přibližně okolo 

 10 – 15 % neuspořádané gama fáze v tuhém roztoku [1]. 

V určitých případech je možné použít i přísady kobaltu a železa (méně, jak 20 %) jako 

náhrady niklu a hliníku. Přidáním železa se zvyšuje pevnost tuhého roztoku, dojde ke zvýšení 

tažnosti a především se to projeví na levnější ceně za vyrobený materiál [1]. Na obr. 8 

můžeme pozorovat vliv legujících prvků na mez kluzu u Ni3Al.   

 

 

 

Obr. 8 Závislost meze kluzu v tlaku na koncentraci ternárního legujícího prvku [1] 
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2.6 Metalurgické možnosti přípravy Ni3Al 

Příprava intermetalických sloučenin a jejich problematika přípravy do značné míry 

souvisí s charakterem základních složek, zejména jejich reaktivitou ve vztahu k materiálům 

tavících kelímků nebo plynných složek pracovní atmosféry.  V mnoha případech jsou oblasti 

existence čisté interkrystalické sloučeniny omezeny pouze na malý koncentrační interval. 

Nutnost dosažení přesného složení a správný odhad chování základních komponent při tavení 

představuje značné komplikace při přípravě intermetalických sloučenin. K těmto typům 

sloučenin můžeme zařadit i Ni3Al [1]. 

Ni3Al je uspořádanou intermetalickou fází s úzkým stechiometrickým rozmezím 

v binárním diagramu Ni – Al. Toto úzké rozmezí je jednou z hlavních příčin problémů s jejich 

výrobou. Předpokladem pro získání kvalitního materiálu na bázi intermetalické sloučeniny 

Ni3Al je zvládnutí její přípravy ve fázi metalurgické a také následném tepelném zpracování 

tvářením. 

 

Sloučeniny na bázi Ni3Al mohou být připravovány: 

 

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

 

 práškovou metalurgií 

 

 reakčním slinováním 

 

 rychlou solidifikací 

 

Každá z uvedených metod má svá omezení. Způsob přípravy klasickým způsobem 

odléváním a následným tepelným zpracováním však neumožňuje řídit velikost zrna, tvorbu 

sraženin a další parametry tohoto materiálu. Hlavním způsobem výroby i nadále zůstává 

odlévání a následná směrová krystalizace [14].  
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2.6.1 Tavení a odlévání Ni3Al 

Bylo zjištěno, že slitina na Ni3Al o určeném složení, které je zobrazeno v tab. 5, může 

být přetavována indukčním tavením na vzduchu, obloukovým přetavováním v inertním plynu, 

případně elektronovým tavením ve vakuu.  

 

Tab. 5 Atomární složení Ni3Al vhodné pro tavení a odlévání [1] 

Prvek  Obsah prvku v at. % 

Hliník 14 – 18 % 

Chrom 6 – 9 % 

Molybden  0 – 4 % 

Zirkonium 0,1 – 1 % 

Hafnium 0,1 – 1 % 

Bor 0,1 – 0,2 % 

 

Vzhledem k poměrně vysokému obsahu hliníku jsou tavené slitiny schopny tvořit 

ochranou vrstvu Al2O3, která omezuje obsah kyslíku ve slitinách tavených na vzduchu na 50 

ppm (hmot. %). Využití Cr, Zr a B je 100 % a Al 95 % při indukčním tavení na vzduchu. Pro 

tavení a a odlévání se s úspěchem používá keramických kelímků ( Al2O3, ZrO2, CaO) a 

grafitu. Kvalitu primárně taveného ingotu, který zpravidla má lící vady v podobě staženin a 

ředin, lze zlepšit jeho přetavením např. elektrostruskovým tavením, obloukovým 

přetavováním ve vakuu nebo inertní atmosféře, směrovou krystalizací apod.  

Přetavováním se zvyšuje povrchová kvalita, upravuje se velikost, tvar a rozložení zrn a 

dále pak čistota ingotu. Jsou známy postupy přímého kontilití, případně odlévání pásů mezi 

dva válce. Kontinuálně odlévané materiály mají málo licích vad, na druhé straně nemají příliš 

dobrou kvalitu povrchu. Přímo odlévaný materiál vykazuje dobrou tvařitelnost za normálních 

teplot. Tvarové součástky se dají odlévat technologií pro zpracování niklových superslitin. 

Licí pórovitost Ni3Al může být omezena vzrůstem licí rychlosti a obsahu Zr na minimálně 0,7 

at. % [1].  
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2.6.2 Směrová krystalizace 

Směrová krystalizace je jedním z možných procesů ovlivnění výsledné struktury a 

tímto i mechanických vlastností Ni3Al. Na základě podmínek, kdy krystalizace probíhá, jako 

je teplotní gradient, rychlost posuvu atd. je možné měnit výslednou strukturu od denritické až 

po buněčnou a současně ovlivnit velikost zrna a odstraňovat lící defekty. Při směrové 

krystalizaci je roztavený vzorek postupně ochlazován od jednoho konce k druhému, přičemž 

v ochlazené části postupně narůstá vrstva ztuhlého materiálu  

Směrovou krystalizací se v zahraničí dlouhodobě zabýval W. G. Pfan (u nás pak 

Kuchař s Drápalou), který uvedl vztah (rov. 1) pro směrovou krystalizaci mezi rozdělovacím 

koeficientem, množstvím utuhlé látky a koncentrací příměsí ve tvaru:  

 

C1(x) = C0 · k · (1 – g)
K-1

      (rov. 1) 

  

C1(x) .... koncentrace příměsi v krystalu 

C0........ výchozí koncentrace příměsi v celém objemu taveniny 

k .......... rozdělovací koeficient prvku B v základní látce A [-] 

g …….. poměrná část utuhlého krystalu (g = x/l0) [-] 

x …….. vzdálenost místa měření od počátku ingotu [m] 

l0 ……. počáteční délka vzorku [m] 

 

 
 

Obr. 9 Princip směrové krystalizace [5] 
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Směrová krystalizace je rafinační metoda založená na rozdělování příměsí mezi 

tekutou a tuhou fází. Princip metody spočívá v tom, že přes roztavený ingot rafinovaného 

materiálu o délce l0 a výchozí koncentrace C0 se posouvá pomalou rychlostí fázové rozhraní 

krystal-tavenina. Přitom dochází na tuhnoucím rozhraní k přerozdělování příměsí a nečistot 

přítomných v základní látce. Princip směrové krystalizace je znázorněn na obr. 9. Na obr. 9b 

je zobrazen koncentrační profil příměsi B s k >1, kdy dochází k ochuzení příměsí v základní 

látce A vzhledem k počáteční koncentraci [14]. 

Klasická směrová krystalizace je však proces jednorázový. Roztavíme-li znovu 

ingotek s takto vzniklým koncentračním profilem C1(x), dojde po jeho novém roztavení 

v důsledku konvenčního proudění v tavenině k vyrovnání koncentrace příměsí v celém 

objemu taveniny na původní hodnotu C0. Po opakovaném procesu směrové krystalizace 

vznikne shodný koncentrační profil C1(x) po celé délce ingotu. Má-li být metoda směrové 

krystalizace účinná, musí se znečištěná část ingotku odstranit tzv. sekcionovat. 

 

V praxi je se sekciování provádí dvěma způsoby: 

 

 První způsob předpokládá sekciování utuhlého ingotku, tj. odstraňování znečištěných 

částí. Následuje sestavení čistších sekciovaných částí i několika ingotů a jejich 

opětovné přetavování směrovou krystalizací. 

 

 Druhý způsob předpokládá tavení materiálu v lodičce zvláštní konstrukce. Ta dovoluje 

odvod obohaceného podílu λ matečné taveniny z koncové části taveného ingotku, 

která by utuhla jako poslední a ve které předpokládáme zvýšenou koncentraci příměsi 

s k < 1. Po odvodu obohaceného λ se původní hladina C0 příměsí sníží v lodičce na Cp 

(průměrná koncentrace příměsí před n-tou rafinací). Pokud se tento proces opakuje 

několikrát, tak mluvíme o vícenásobné směrové krystalizaci s odvodem materiálu [5].  

 



~ 29 ~ 
 

2.6.3 Krystalizace 
Krystalizace, případně také růst krystalů je obecně pochod, kdy dochází k vytváření 

pravidelné struktury. Jedná se o druh fázové struktury, při které dochází k pravidelnému 

uspořádání částic do krystalové mříže, kde se jednotlivé atomy nachází v přesně definovaném, 

charakteristickém a uspořádaném stavu. Krystalizace je důležitým postupem pro mnoho 

technologických odvětví, kde se využívá pro výrobu polovodičů (výroba tranzistorů, 

integrovaných obvodů), pro výrobu optických vláken a také pro výrobu různých kovových 

součástí. Procesu krystalizace se stále věnuje velká pozornost, protože jejím vhodným řízením 

je možné ovlivnit konečné vlastnosti a výslednou strukturu látek. 

 

2.6.4 Krystalizace z tavenin 
Krystalizace z tavenin je proces přechodu kovů a slitin ze stavu likvidu (tavenina) do 

stavu solidu (krystal). Jedná se o přechod systému z jednoho rovnovážného stavu do druhého. 

Na fázovém rozhraní likvidus – solidus dochází při krystalizaci k vlastní transformaci 

(nukleaci) a k transportním pochodům mezi těmito dvěma fázemi. Při tom je transportována 

jak vlastní hmota krystalizující látky s hmotnostními i koncentračními změnami na rozhraní 

likvidus – solidus, tak energie (entalpie tání), která se při krystalizaci uvolňuje [5]. 

  

     Proces krystalizace probíhá ve dvou fázích: 

 nukleace – vznik zárodku krystalu 

 růst vzniklých zárodků do velkých krystalů 

 

Roztavená tavenina obsahuje molekuly, které jsou v neustálém neuspořádaném 

(difusním) pohybu a mají pro danou teplotu určitou vnitřní energii. Přitom se v tavenině 

objevují shluky molekul, které mají podobné prostorové uspořádání jako pevná látka. Při 

snížení teploty (tj. snížení volné entalpie) se shluky stávají stabilnější, střetávají se a tím 

dosahují určité velikosti. Takto vzniká v tavenině krystalický zárodek, který je zdrojem 

samotné krystalizace. 

Růst krystalů obnáší pravidelný nárůst nových plošek na povrch zárodku. Průběh 

samotného růstu je založen na absorpci a povrchové difusi, která zahrnuje transport atomů 

starou fází (tavenina), jejich přeskok k různým typům fázového rozhraní a transport atomů 

novou fází (tuhá látka). Rychlost růstu je daná rychlostí difusního přenosu látky z objemu 

taveniny k povrchu rostoucího krystalu. Tento děj je tepelně aktivovaným procesem, což 

znamená, že energetické bariéry jsou překonávány tepelným pohybem aktivovaných atomů 

nebo jejich skupin [5]. 
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Každý z těchto dějů je souhrnem několika dílčích kroků, kdy nejpomalejší limituje 

rychlost celého hlavního děje. Nukleace může v sobě zahrnovat shromažďování přítomných 

druhů atomů difusními nebo jinými pohyby, jejich vzájemné vnitřní uspořádání odpovídající 

nové fázi na frontě krystalizace. 

 

Rozeznáváme dva druhy nukleace: 

 homogení nukleace – nová fáze vzniká uvnitř původní fáze, bez příspěvku 

cizích povrchů zárodků 

 heterogenní nukleace – především se uplatňuje při krystalizaci kovů 

 

Hlavní příčinou heterogenní nukleace je přítomnost velkého množství různých cizích 

částic (např. exogenní tzn. cizí povrchy nebo endogenní vměstky, povrch dutin formy, 

nerovnosti vnitřního povrchu kokil) v tavenině před dosažením jejich kritického přechlazení. 

Cizí částice při samotné krystalizaci totiž mohou působit jako podložka pro nukleaci krystalů 

[5]. 

 

2.6.5 Charakteristika krystalizace 

Pro procesy krystalizace, resp. tavení jsou podmínky rovnováhy při teplotě změny 

skupenství dány rovností Gibbsových izobaricko – izotermických potenciálů pro taveninu GL 

a tuhou fázi GS. Při teplotách nižších než Tm má tuhá fáze nižší hodnotu volné entalpie 

(Gibbsova termodynamického potenciálu) GS, proto je termodynamicky stabilnější. Při 

teplotách vyšších než Tm je stabilnější tekutá fáze, jak je zobrazeno na obr. 10.  

   

  

  

 
 

 
 

  

 

 

 

Obr. 10 Závislost objemové entalpie Gv tuhé a kapalné fáze na teplotě [5]. 

Změna volné entalpie (rov. 2) při přechodu taveniny do tuhé fáze je hnací silou, která 

určuje směr změny skupenství. 
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ΔGV = GL - GS    (rov. 2) 

 

ΔGV .... změna volné entalpie  

GL... volná entalpie pro likvidus 

GS... volná entalpie pro solidus 

 

Molární volnou entalpii lze termodynamicky určit pomocí Gibbsovy – Helmholtzovy 

rovnice (rov. 3): 

ΔG = ΔH – T · ΔS    (rov. 3) 

 

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

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

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

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

Při fázových přeměnách dochází ke skokovým změnám termodynamických veličin 

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

T, které jsou materiálovými parametry pro každou látku [5]. 

 

2.6.6 Energetické podmínky růstu 

Energetické podmínky růstu jsou závislé na mechanismu, který se uplatňuje při růstu 

krystalu v tavenině. Tento mechanismus není jednoduchý a sestává se obecně z několika 

kroků: 

 

 přísun a absorpce molekul nebo atomů na rozhraní tavenina  - tuhá fáze 

 transport podél plochy rozhraní k přednostním růstovým centrům 

 zabudování do energeticky výhodných poloh na růstových centrech 

 

Dnes rozeznáváme dvě základní morfologie růstových ploch. Růstová plocha je 

atomárně hladká, má-li jen málo růstových center a na ní probíhající krystalizace je 

anizotropní, hovoříme v takovém to případě o tzv. „atomárně zvrásněném“ fázovém rozhraní 

[15]. 
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Touto problematikou se zabýval Jackson, podle kterého je možno předpovědět, zda pro 

danou krystalografickou orientaci se může vyskytnout atomárně hladká růstová plocha. Mírou 

pro to je, aby veličina α, tzv. Jacksonův faktor (rov. 4), dosáhl hodnotu větší než 2. 

 

γ

η
.

T.k

ΔH
α 1

MA

MA
   (rov. 4) 

 

ΔHMA  ..... je entalpie tání [J.mol-1] 

TMA  .........teplota krystalizace hlavní složky A [K] 

k ............. Boltzmannova konstanta 

η1/γ  ........ krystalografický faktor 

 

 Výskyt prvního či druhého mechanismu je tedy otázkou materiálově specifické 

hodnoty entropie tání ΔSMA a krystalografické veličiny faktoru η1/γ. Obecně se však u kovů 

vyskytuje nezávisle na směru růstu „atomárně zvrásněné rozhraní“ [15]. 
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2.6.7 Teplotní podmínky růstu  

Na fázovém rozhraní likvidus – solidus probíhají při krystalizaci kromě vlastní 

přeměny představované nukleací rovněž transportní pochody (difúze, konvekce) ve fázích, 

podílejících se na přeměně. Transportována je vlastní hmota krystalizujících látek 

s hmotnostními a koncentračními změnami na rozhraní solidus – likvidus a také energie, která 

se při krystalizaci uvolňuje. 

Pro zajištění plynulého růstu krystalu je nutné zabezpečení stálého odvodu 

skupenského tepla tuhnutí od fázového rozhraní. Toto je však možné při určitém teplotním 

gradientu v oblasti přiléhající rozhraní solidus – likvidus, kdy současně nastane pohyb 

rozhraní [14]. 

Na rozhraní tavenina – tuhá látka mohou vzniknout dva různé druhy odvodu tepla, 

které zásadně ovlivňují proces krystalizace: 

 teplo je odváděno pouze tuhou fází, teplotní gradient v solidu je kladný, při pomalé 

rychlosti růstu je rozhraní rovinné a probíhá na něm směrová krystalizace 

 tavenina je podchlazena, přenos tepla probíhá tuhou fází a zároveň i taveninou, 

teplotní gradient v tavenině je záporný, rychlost růstu je veliká a na rozhraní dochází 

k dendritickému růstu krystalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma teplotních gradientů, rychlosti růstu, typy morfologie růstu na rozhraní 

                   krystal tavenina [15] 

Teplotní gradient GL [K.cm-1] je kladný, je-li před rovinou krystalizace vyšší teplota 

než na fázovém rozhraní. Je-li teplotní gradient záporný, je teplota před rovinou krystalizace 

nižší a tavenina je přechlazena. Na obr. 11 je zobrazena graficky tato závislost [15]. 
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2.6.8 Koncentrační podmínky růstu 

Na fázovém rozhraní dochází kromě přenosu energie také k přenosu příměsí, které 

jsou v krystalizující látce přítomny. Tyto příměsi vytvářejí na rozhraní krystal – tavenina 

v souladu s teplotními podmínkami růstu a teplotními gradienty rovněž koncentrační 

gradienty, které souvisí s rozdílnou rozpustností příměsí v tuhé látce CS a v tavenině CL. Tyto 

dvě koncentrace (rov. 5) jsou vyjádřeny rovnovážným rozdělovacím koeficientem k0:  

 

L

S

C

C
k0          (rov. 5) 

k0 ... rozdělovací koeficient [-] 

CS  .... koncentrace prvku v solidu 

CL ... koncentrace prvku v likvidu 

Při krystalizaci slitiny je plynulý růst krystalů zapotřebí stálý odvod latentního tepla 

tuhnutí od mezifázové hranice. Toto je pouze možné při určitém teplotním gradientu v oblasti 

přiléhající k rozhraní tuhá – tekutá fáze. Složení krystalizující fáze při tuhnutí slitin 

neodpovídá složení tekuté fáze. Dochází k rozdělení rozpuštěného prvku mezi tuhou a tekutou 

fází, z čehož vyplývá i složitost růstu krystalů slitiny [15]. 

Při větším koncentračním přechlazení pronikají do taveniny značnou rychlostí 

výstupky s malým poloměrem křivosti. Mezi těmito výstupky zůstává relativně značný podíl 

taveniny a tak vedle čelního růstu probíhá i boční růst. Při pronikání těchto krystalů taveninou 

se na jejich bocích vytváří rovněž odmíšení přísad a příměsí, vznikají zde podmínky 

k uplatnění lokálního růstu. Dochází tedy k větvení krystalů prorůstajících taveninou a 

dochází zde ke vzniku dendritické struktury. Pokud nedochází k bočnímu větvení, tak vznikají 

kolumnární krystaly [1].  

Tiller vyjádřil vztahem (rov. 6) mezní podmínku pro vznik koncentračního 

přechlazení před rostoucím rozhraním krystal – tavenina: 

A

BLB

A

BLBLBL

kD

kCm

v

G 1
       (rov. 6) 

GL .... gradient teploty na frontě tuhnutí ve směru do taveniny [K·m-1] 

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

mLB .. směrnice ke křivce likvidu při koncentraci CLB 

DLB .. difúzní koeficient příměsi v tavenině [cm2·s-1] 

CLB ... výchozí koncentrace příměsi ve slitině   
A

Bk .....rozdělovací koeficient [-] 
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Koncentrační přechlazení taveniny má zásadní význam pro vznik krystalizačních 

zárodků, atomární kinetiku a anizotropii růstu. Má rovněž vliv na morfologii rozhraní, 

velikost krystalů a primárních zrn i na rozložení poruch krystalů. Nestabilitu krystalizace 

způsobuje vznik oblasti přechlazené taveniny a je u reálných slitin podmínkou vzniku 

rozvětvených struktur buněčného a dendritického typu. 

Rovinný (hladký) povrch rozhraní se může vyskytovat pouze při krystalizaci velmi 

čistých kovů a při izotropní atomární kinetice růstu. Vrstevnatý (stupňovitý) povrch se 

objevuje při anizotropní atomární kinetice růstu, která se vyskytuje u kovů s rozdílnou 

polohou atomů v různých krystalografických směrech, nebo za přítomnosti cizích atomů 

s přednostní absorpcí na některých rovinách krystalů. 

Buněčný povrch rozhraní vzniká při koncentračním přechlazení vyvolaném 

nahromaděním atomů cizích příměsí před čelem krystalizační fronty. Dalším zvětšením 

koncentračního přechlazení se na krystalizační frontě tvoří buňky pravidelného hexagonálního 

tvaru. 

Dendritický povrch vzniká při dostatečně vysokých rozdílech v obsahu příměsí 

v krystalizační látce, při velmi plochém nebo i záporném teplotním gradientu. Na 

krystalizační frontě se objeví výstupky s přednostní orientací růstu a s malým poloměrem 

zakřivení, které pronikají značnou rychlostí do taveniny. 

Výsledkem buněčného a zejména dendritického růstu je vznik nehomogenit 

chemického složení, které jsou v metalurgii známy jako dendritická mikrosegregace [15].  
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2.6.9 Směrová krystalizace Bridgmanovou metodou 

Bridgmanova metoda je jednou z nejjednodušších, a proto také nejužívanějších 

způsobů směrové krystalizace. Při krystalizaci slitin Ni3Al je nutné provést určité modifikace 

původního Bridgmanova postupu. 

Směrovou krystalizaci je možné provádět v horizontálním nebo vertikálním 

uspořádání. Protože výsledné vzorky mají mít rotační tvar, tak je mnohem výhodnější 

směrovou krystalizaci provádět ve vertikálním uspořádání. Rychlost růstu solidu a gradient 

teplot je řízen rychlostí vysouvání kelímku z ohřívací zóny pece, teplotou ohřívací zóny pece 

a rychlostí ochlazování. 

Vzhledem k chemickým vlastnostem materiálu Ni3Al je výhodnější žáruvzdorný 

materiál pro tavení vzorků korund. Během tavení je vhodné použít inertní atmosféru, jako je 

např. argon. Nejvýhodnější zdroj tepla pro tavení intermetalických slitin Ni3Al je indukční a 

odporový ohřev. 

Trubice se vsázkou ve spodní části je umístěna v teplotním poli pece, kde dojde 

k roztavení celé vsázky. Při pomalém průchodu trubice s roztaveným kovem strmým 

teplotním gradientem dochází k postupné směrové krystalizaci taveniny (L) a tím k růstu 

krystalu (S).  

  

Používají se tři základní typy uspořádání: 

 Kelímek se pohybuje ve stacionární peci z oblasti teplot nutných k natavení kovu do 

oblasti teplot krystalizace kovu. 

 Pohyblivá pec se přemisťuje přes pevně uchycený kelímek (lodičku), což je vhodné 

zejména pro práci ve vakuu. 

 Pec i kelímek s taveninou jsou stacionární. Postupné směrové krystalizace se dosahuje 

řízeným snižováním teploty pece. Jedná se o metodu „Horizontal Gradient 

Freezing“ nebo o metodu „Electrodynamic Gradient Freezing“ [5]. 

 

Obr. 12 – Bridgmanova – Stockbargerova metoda přípravy monokrystalu [5] 
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Trubice se vsázkou ve spodní části je umístěna v teplotním poli pece, kde dojde 

k roztavení celé vsázky. Při pomalém průchodu trubice s roztaveným kovem strmým 

teplotním gradientem dochází k postupné směrové krystalizaci taveniny (L) a tím k růstu 

krystalu (S). Existuje v horizontálním i vertikálním uspořádání se zárodkem ve spodní části. 

Na obr. 12 je uvedena varianta ve vertikálním uspořádání se zárodkem ve spodní části [14]. 

Směrová krystalizace umožňuje ovlivňování tvořící se struktury prostřednictvím 

rychlosti krystalizace. Tímto uspořádáním procesu krystalizace je možno eliminovat 

nepříznivé poměry při krystalizaci v kokilách, kdy dochází ke vzniku vnitřních vad (řediny, 

staženiny) a vzniku dalších fází, zejména pak Ni5Al3. 

 

 Z doposud získaných výsledků vyplývá, že: 

 

 Při rychlosti krystalizace 640,8 mm.h-1 je výsledná struktura ještě částečně dendritická 

s převažující orientací zrn od směru krystalizace. 

 Při rychlosti krystalizace 118,8 mm.h-1 je výsledná struktura kolumnární s menším 

počtem zrn větších rozměrů a s výraznou orientací os buněk do směru krystalizace. 

 Při rychlosti krystalizace 9,36 mm.h-1 je výsledná struktura kolumnární, počet zrn se 

zmenšuje oproti předcházejícímu případu a velikost zrn dále vzrůstá. 

 Vzorek zpracovávaný směrovou krystalizací o rychlosti 63 mm.h-1 je téměř 

jednofázovou strukturou s celulárně denteritickým růstem Naopak u vzorku 

zpracovávaného 642 mm.h-1 se ve struktuře objevují dvě fáze  Ni3Al + NiAl 

s dendriticko sekundárním růstem. 

 

V práci [16] bylo předmětem studia stanovení vlivu rychlosti směrové krystalizace na 

mechanické vlastnosti  Ni3Al: 

 

 Rychlost krystalizace v rozmezí 10 až 50 mm.h-1 vede u Ni3Al ke vzrůstu meze 

pevnosti Rm z hodnoty 352 MPa na 449 MPa. 

 U slitiny Ni3Al krystalizované rychlostí 100 mm.h-1 dochází k vysokému nárustu 

smluvní meze kluzu Rp0,2 až na hodnotu 367 MPa. 

 Zvyšující se rychlost krystalizace od 10 do 100 mm.h-1 má u Ni3Al vliv na vzrůst 

tažnosti za pokojové teploty z hodnoty 0,45% až na 1,14% [16]. 
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2.7 Použití materiálů na bázi intermetalických sloučenin 

Využití vysokoteplotních materiálů na bázi intermetalických sloučenin Ni – Al je 

v dnešní době veliký. Tento zájem je způsoben díky výborným vlastnostem, které tyto 

materiály poskytují. Především se jedná o vysoké pevnostní vlastnosti v tahu, které neztrácejí 

i za vysokých teplot. Při těchto vysokých teplotách disponují dobrou korozní odolností, oproti 

klasickým superslitinám mají menší hustotu. Dalšími výhodami oproti klasickým 

superslitinám jsou lepší mechanické vlastnosti, jako je vyšší mez skluzu, lepší  tvařitelnost za 

vysokých teplot, lepší odolnost vůči únavě materiálu zejména při teplotách do 500°C. 

Odolnost vůči creepu je srovnatelná s většinou superslitin, ale je nižší než vykazuje 

monokrystalická Ni superslitina, která našla uplatnění při výrobě lopatkových turbín 

tryskových motorů [17]. 

 

Požadavky na slitiny Ni3Al pro konstrukční užití musí v sobě zahrnovat: 

 odolnost vůči oxidačním a nauhličovacím prostředím při teplotách do 1100°C 

 vysoká pevnost a odolnost vůči oxidaci při středních pracovních teplotách od 

700°C do 900°C, kdy se pro zvýšení ochrany a vzniku oxidického filmu část 

hliníku nahrazuje atomy chrómu 

 vysoká mez kluzu od 650°C do 1100°C v tahu i tlaku oproti superslitinám 

 vyšší odolnost vůči únavě materiálu než mají superslitiny, vyplývající 

z nepřítomnosti sekundárních fází (karbidů) 

 vysoká pevnost při tečení, která závisí na velikosti zrn, je kladen požadavek, aby 

byla struktura hrubozrnná 

 vynikající otěruodolnost za vysokých teplot nad 600°C 

 vynikající odolnost vůči korozi, která je zajištěna díky ochrannému oxidickému 

povlaku, který se za vysokých teplot rychle tvoří  

 

Obr. 13 Lopatka turbíny pro proudový motor [18] 
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Možnosti použití slitin na bázi Ni3Al: 

 rotory turbodmychadel v dieselových motorech  

 vysokoteplotní trysky a formy, které mají vysokou odolnost vůči oxidaci a 

vysokou pevnost za vysokých teplot 

 výroba forem pro termické tváření a forem pro sklářský průmysl 

 příslušenství pecí na tepelné zpracování součástí pro automobilový průmysl 

díky jejich odolnosti vůči nauhličující atmosféře 

 válečky ohřívacích pecí, které díky jejich zvýšené odolnosti vůči oxidaci není 

nutné ochlazovat (úspora energie a prodloužení životnosti až 4x) 

 řezné nástroje na bázi karbidu wolframu, s boridickými, oxidickými nebo 

uhlíkovými částicemi nebo vlákny 

 písty a ventily automobilových dieselových motorů z  Ni3Al jsou odolné vůči 

opotřebení a oxidaci za vyšších teplot 

 speciální součásti pro letecký průmysl např. turbínové lopatky tryskových 

motorů (obr. 13) 

 ohřívací prostředek (exotermická reakce při vzniku Ni3Al) 

 formy pro tlakové lití a kokily (příprava kovových skel) 

 matrice pro lisování za tepla permanentních magnetických slitin [17]. 

 

V tab. 5 je popsáno chemické složení nejčastěji využívaných slitin pro komerční účely 

v průmyslu. 

 

Tab. 5 Chemické složení slitin na bázi Ni3Al vhodných pro komerční využití [17] 

Slitina 

Obsah prvků [hm.%] 

Al Cr Fe Zr Mo B Ni 

IC-50 11,3 -- -- 0,6 -- 0,02 zbytek 

IC-218 8,5 7,8 -- 0,8 -- 0,02 zbytek 

IC-218Zr 8,7 8,1 -- 0,2 -- 0,02 zbytek 

IC-221 8,5 7,8 -- 1,7 -- 0,02 zbytek 

IC-357 9,54 6,95 11,2 0,35 1,28 0,02 zbytek 
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2. 8 Zkouška tvrdosti  

Principem zkoušky tvrdosti na vzorcích je měření makrotvrdosti vyskytujících se fází 

metodou podle Vickerse, tato metoda je zobrazena na obr. 14. Tvrdost materiálu je chápana 

jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa, který působí proti plastické deformaci a kdy 

vtisková tělesa způsobují místní trvalou deformaci povrchu. Jako vnikající těleso je používán 

čtyřboký diamantový jehlan s vrcholovým úhlem 136°. 

 

Obr. 14 Zkouška tvrdosti podle Vickerse [19] 

 

Při vyhodnocení se měří úhlopříčka vtisku optických zařízení pomocí mikroskopu 

s přesností ± 0, 001 mm po odlehčení vtiskového tělesa.  

Tvrdost dle Vickerse (rov. 7) je vyjádřena poměrem zatížení vnikajícího tělesa k ploše 

vtisku: 

 

2
189,0

d

F

A

F
HV      (rov. 7) 

F... zatěžující síla [-] 

d ... aritmetický průměr vtisku úhlopříček [mm] d1 a d2 [mm] 

A ... povrch trvalého vtisku [mm] 
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3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je ověřit a prohloubit poznatky o vlivu 

chemického složení a procesu směrové krystalizace na fyzikálně-metalurgické vlastnosti a 

strukturu intermetalických sloučenin na bázi Ni3Al.  

Možnosti ovlivnění fyzikálně-metalurgických vlastností pomocí složení intermetalické 

fáze Ni3Al byly zkoumány na nelegovaných slitinách s různým obsahem Al (22, 23, 25 at. 

%) a legovaných slitinách s rozdílným obsahem legujících prvků (B, Zr), které byly 

krystalizovány různou rychlostí směrové krystalizace (10, 20, 50, 70 mm.h-1). U všech 

zhotovených vzorků byla podrobně sledována mikrotvrdost, struktura a pórovitost.  

 Na základě naměřených a získaných hodnot byly sestaveny závislosti mezi 

jednotlivými parametry.  

  

Experimentální část této diplomové práce je především zaměřena na tyto body: 

 

1) příprava legovaných experimentálních slitin Ni3Al 

2) volba optimálních podmínek směrové krystalizace experimentálních slitin 

3) provedení směrové krystalizace experimentálních slitin  

4) hodnocení strukturních a mikrostrukturních charakteristik 

5) stanovení pórovitosti, mikrotvrdosti a mechanických charakteristik u vybraných 

typů slitin 

6) vyhodnocení závislosti těchto charakteristik na podmínkách směrové krystalizace 

a na složení slitin  

7) srovnání vlastností legovaných a nelegovaných slitin na bázi  Ni3Al 

8) shrnutí dosažených výsledků  

 

Výsledkem této práce by mělo být rozšíření pohledu na možnosti ovlivnění fyzikálně-

metalurgických vlastností intermetalické slitiny Ni3Al a možnosti její modifikace pro 

praktické využití. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 

K hodnocení struktury, mikrotvrdosti a pórovitosti byly použity nelegované i legované 

slitiny na bázi Ni3Al. Složení jednotlivých vzorků je uvedeno v tab. 6. 

 

Tab. 6 Chemické složení experimentálních vzorků  

Vzorek číslo Složení jednotlivých vzorků 

[at. % ] 

Rychlost směr. krystalizace  

[mm.h-1] 

1. Ni – 25Al 10 

2. Ni – 25Al 20 

3. Ni – 23Al 10 

4. Ni – 23Al 20 

5. Ni – 22Al 10 

6. Ni – 22Al 20 

7. Ni – 22Al – 0,24B 70 

8. Ni – 22Al – 0,24B 50 

9. Ni – 22Al – 0,24B 20 

10. Ni – 22Al – 1B 70 

11. Ni – 22Al – 1B 50 

12. Ni – 22Al – 1B 20 

13. Ni – 22Al – 1Zr 70 

14. Ni – 22Al – 1Zr 50 

15. Ni – 22Al – 1Zr 20 

16. Ni – 22Al – 2Zr 70 

17. Ni – 22Al – 2Zr 50 

18. Ni – 22Al – 2Zr 20 
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4.1 Příprava experimentálních vzorků 

Jako výchozí materiál byl použit elektrolytický nikl o minimální čistotě 4N 

(99,9999%), hliník ve formě pásů nebo bloků s minimální čistotou 4N. Bor v legovaných 

slitinách byl použit ve formě předslitiny Ni – B, která byla připravena plazmovým tavením. 

Zirkonium bylo přidáno ve formě drátu o čistotě 2N2. 

K experimentálním měřením byly použity vzorky vyrobené tavením ve vakuově 

indukční peci odlévané do grafitových kokil do tvaru tyčinek. Výsledný odlitek po odlití do 

grafitové kokily je zobrazen na obr. 15. Délka výchozích tyčí po odřezání na jednotlivé 

vzorky byla 100 mm a průměr 10 mm. Z těchto odlitků byl odebrán vzorek v příčném řezu 

(LS) k metalografickému rozboru. 

 

 

Obr. 15 Odlitek před odřezáním nálitku 

 

Odlitky ve tvaru válečků byly směrově krystalizovány Bridgmanovou metodou 

s vertikálním uspořádáním. Tavení bylo provedeno na dvouzónové superkanthalové odporové 

peci Classic (obr. 16) s automatickým posuvem umístěné na VŠB-TU Ostrava, Katedře 

neželezných kovů, rafinace a recyklace. Rychlost krystalizace byla zvolena 10, 20, 50 a 70 

mm. Tavení proběhlo v inertní argonové atmosféře o čistotě 5N. Vzorky byly umístěny 

v korundové trubici se specifikovaným vrcholovým úhlem a po natavení posouvány směrem 

dolů požadovanou rychlostí do chlazené zóny. 
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Krystalizační pec Classic (obr. 16) má samostatnou tavící část, ve které je možno 

dosáhnou maximální teploty ohřevu 1700°C. Pro dosažení teplotního gradientu je zde 

chlazená zóna v dolní části pece. Posuv je uskutečněn pomocí zdvihového mechanismu, který 

je řízen počítačovým programem dle zadaných údajů. Po délce pece jsou umístěny 4 

stacionární termočlánky typu B (PtRh6 – PtRh30), které měří teplotu jednak v zóně ohřevu, 

v chlazené zóně a na jejich rozhraní. 

 

 

Obr. 16 Pec pro směrovou krystalizaci Classic na VŠB – TU Ostrava 
 
 . 
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 Vzorky byly nařezány na frikční kotoučové pile Mikron 110 v příčném nebo 

podélném směru. Tento přístroj umožňuje dobré a rychlé dělení vzorků bez tepelného 

ovlivnění okolí řezu, které by mohlo mít případné následky na zkreslení měřených výsledků.   

 Na obr. 17 je znázorněno schéma, jak byly odřezány jednotlivé části vzorků z odlitků 

po směrové krystalizaci. 

 Vzorek z příčného řezu odlitku (LS) kruhového tvaru byl získán z konce odlitku. 

Řezem špičky ze začátku vzorku po směrové krystalizaci byl získán podélný řez (Z). Příčný 

řez (S) ve tvaru půlkruhu byl odřezán ze začátku vzorku po směrové krystalizaci  

 

 

 

 Obr. 17 Schematické znázornění míst odběru vzorků 

 

Takto nařezané vzorky byly zalisovány do černého bakelitu při tlaku p = 2,2 – 2,7·107 

Pa za zvýšené teploty. Lisování probíhalo v lisovnici typu MTH Standard 30 po dobu cca. 6 

min., s následným vodním chlazením. Lis je zobrazen na obr. 18; následně byly vzorky 

mechanicky broušeny podle níže uvedeného postupu. 

 

Obr. 18 Lis bakelitových vzorků  

 

S LZ 
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Postup při leštění vzorků a jejich další úpravě:   

1) Vzorky byly uchyceny vždy vodorovně do držáku vzorků. 

 

2) Na jednotlivých brusných kotoučích pod tekoucí vodou byly broušeny na přístroji 

APX 020 (zobrazen na obr. 19) po dobu 4 min. při 250 – 300 otáčkách za min. 

 

 

Obr. 19 Přístroj na broušení vzorků APX 020  

 

3) Postupně byla zvyšována jemnost brusných papírů od nejhrubšího až po nejjemnější 

(P60, P80, P220, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000). 

 

4) Při změně brusných kotoučů byly vždy broušené vzorky opláchnuty pod tekoucí 

vodou. 

 
5) Po vystřídání všech brusných kotoučů byly vzorky leštěny na jemné textilní tkanině 

s jemným abrazivním roztokem, který obsahuje částečky Al2O3  (tyto částice mají 

velikost okolo 0,3 μm) přibližně po dobu 5 min. Rychlost otáčení byla nastavena na 

150 až 180 otáček za min. 
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6) Vyleštěné vzorky byly nafoceny a následně ze snímků pomocí obrazové analýzy byla 

vyhodnocena průměrná pórovitost v metalografickém počítačovém programu 

analySIS auto na metalografickém mikroskopu  GX51. 

 

7) Na mikrotvrdoměru bylo provedeno měření mikrotvrdosti na jednotlivých vzorcích. 

Toto měření bylo vždy prováděno u všech vzorků podle stejného postupu, aby bylo 

možné jednotlivé naměřené hodnoty vzájemně porovnat.  

 

8) Po změření mikrotvrdosti byly postupně vzorky naleptány v leptadle, o složení 2g 

CuCl2·2H2O, 40 ml HCl a 80 ml lihu. Vzorky byly leptány v leptadle po dobu 4 až 5 

sekund. V případě nedostatečného naleptání a narušení vyleštěného povrchu byl celý 

proces leptání opakován. 

 

9) Po naleptání byla změřena mikrotvrdost všech fází, které se na vzorcích vyskytly. 

 
10) U naleptaných vzorků byla zdokumentována struktura v příčném i podélném směru.  
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4.2 Struktura slitin  
 

Struktura byla hodnocena u nelegovaných i legovaných slitin na bázi Ni3Al. Složení 

jednotlivých vzorků je uvedeno v tab. 6. Při procesu směrové krystalizace dochází k velmi 

významné změně struktury, čímž následně dochází ke změně fyzikálně-metalurgických 

charakteristik materiálu [12]. Velmi důležitými parametry jsou rychlost směrové krystalizace, 

teplotní gradient a složení materiálu. V závislosti na odlišném chemickém složení se pak 

může vyskytovat u stechiometrických slitin monofázová struktura tvořená pouze fází Ni3Al 

(γ„), u nadstechiometrických slitin vícefázová struktura tvořená fázemi Ni3Al a Ni5Al3, popř. i 

fází NiAl a u podstechiometrických slitin se vyskytuje fáze Ni3Al a tzv. síťoví. Toto síťoví je 

tvořeno tuhým roztokem (γ) a Ni3Al [1]. U stechiometrických slitin dochází k velmi 

výraznému nárůstu velikosti zrn a to až o několik řádů ve srovnání s litou strukturou, přičemž 

tvar těchto zrn je protáhlý ve směru odvodu tepla. Jedná se o kolumnární zrna. U 

podstechiometrických slitin se s rozdílnou teplotou mění podíl a tvar vzniklého síťoví. Na 

obr. 20-23 jsou struktury vzorků 2 a 6 v podélném a příčném směru.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Vzorek č. 2 – podélný řez  Obr. 21 Vzorek č. 2 – příčný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Vzorek č. 6 – podélný řez  Obr. 23 Vzorek č. 6 – příčný řez 

700 um 

700 um 30 um 

30 um 
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U vzorků legovaných borem jsou možnosti, jak určit přesné fázové složení, velmi 

omezené. Bor totiž nelze stanovit pomocí skenovací mikroskopie. Podle ternárního diagramu 

(obr. 24) lze soudit, že by se zde mohly vyskytovat fáze Ni3Al, tuhý roztok niklu (Ni) a fáze 

bohaté na bor, přičemž by se pravděpodobně mohlo jednat o fáze  Ni2B nebo Ni3B[20].  

 

 

 
Obr. 24 Ternární diagram systému Ni-Al-B [20] 
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Na obrázcích 25 a 27 jsou zobrazeny struktury vzorků 9 a 12 legované bórem po 

směrové krystalizaci. Na obrázcích 26 a 28 jsou zobrazeny detaily struktury vzorků 9 a 12. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Obr. 25 Vzorek č. 9 – podélný řez  Obr. 26 Vzorek č. 9 – detail síťoví 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Obr. 27 Vzorek č. 12 – podélný řez  Obr. 28 Vzorek č. 12 – příčný řez 

700 um 30 um 

700 um 30 um 
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U vybraných vzorků legovaných zirkoniem byla provedena fázová analýza na 

skenovacím mikroskopu. Bylo zjištěno, že vzorky jsou více-fázové. Na obrázcích 15 a 17 jsou 

zobrazeny struktury vzorků 15 a 17 po směrové krystalizaci. Na obrázcích 16 a 18 jsou 

zobrazeny detaily struktury vzorků 15 a 17. Vyskytuje se zde fáze Ni3Al s obsahem hliníku v 

rozmezí 24-22 at. %, fáze s nižším obsahem hliníku odpovídající tuhému roztoku niklu (Ni) a 

fáze bohatá na zirkonium. Fáze s obsahem hliníku kolem 22 at. % obsahuje přibližně 3 at. % 

Zr. Po vyhodnocení zjištěného složení Zr-bohaté fáze s obsahem zirkonia přibližně 17,5 at. % 

s ternárním diagramem (obr. 29), bylo stanoveno, že se nejpravděpodobněji jedná o fázi 

Ni5Zr, která se může vyskytovat v rozmezí 14,85-18,4 at. % Zr [21]. 

 

 

 
 

Obr. 29 Ternární diagram systému Ni-Al-Zr 
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Na obrázcích 30 a 32 jsou zobrazeny struktury vzorků 15 a 19 legované zirkoniem po 
směrové krystalizaci. Na obrázcích 31 a 33 jsou zobrazeny detaily struktury vzorků 9 a 
12. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Obr. 30 Vzorek č. 15 – podélný řez  Obr. 31 Vzorek č. 15 – detail 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Obr. 32 Vzorek č. 18 – podélný řez   Obr. 33 Vzorek č. 19 – detail 

700 um 

30 um 700 um 

30 um 
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4.3 Stanovení pórovitosti a mikrotvrdosti 
 

K měření byly použity nelegované vzorky č. 1 – 6 a legované vzorky s příměsí bóru č. 

7 - 12 a také vzorky legované zirkoniem č. 13 – 18 ve vyleštěném stavu.  Z těchto vzorků byl 

vždy na měření pórovitosti použit příčný řez odlitku (LS) a podélný řez ze začátku vzorku po 

směrové krystalizaci (Z). 

Na příčných i podélných řezech byla stanovena pórovitost pomocí obrazové analýzy 

na metalografickém mikroskopu  GX51. Všechna měření byla provedena pro každý vzorek 

z 10 různých míst. Celková plocha, kde byla měřena pórovitost na jednom vzorku, měla 

celkový obsah plochy 15 354 630 μm2. 

Slitiny s obsahem zirkonia byly hůře připravitelné, kdy docházelo k vytrhávání částic 

zirkonia z fází při procesu leštění. Tyto částice jsou tvrdé a během leštění docházelo ke 

vzniku rýh vlivem působení abraze částic zirkonia na povrch vzorků.  Vznik těchto rýh mohl 

negativně ovlivnit výsledné změřené hodnoty pórovitosti. Těmto nežádoucím vlivům je 

možné předejít vhodným nastavením parametrů v počítačovém programu při měření 

pórovitosti. 

Při měření pórovitosti pomocí obrazové analýzy se používá děj založený na principu, 

že světlo vysílané zdrojem se odráží od planparalelního skla, prochází objektivem a dopadá 

následně na vzorek. Plochy, které jsou kolmé k optické ose, na nichž se světelné paprsky 

odrážejí zpět do objektivu, se jeví jako světlé. Póry a rýhy, které se odrážejí mimo objektiv, 

jsou tmavé. Tento způsob je také často označován jako pozorování ve světelném poli.  

Snímky byly vždy pořízeny při 100násobném zvětšení, uloženy a teprve pak následně 

programem vyhodnoceny. Program musel být vhodně nastaven pomocí filtrů tak, aby byly 

odfiltrovány všechny rušivé prvky na povrchu vzorku.  Na obr. 34 je zobrazen obraz, který 

byl vidět pod mikroskopem a na obr. 35 následné označení pórů a nedokonalostí na povrchu 

vzorku. Hodnoty zobrazené na tomto obrázku představují stanovenou plochu. Počítačový 

program pak tyto hodnoty vyhodnotí jako celkovou plochu, kterou póry zaujímají a převede ji 

na procentuální podíl, včetně doplnění o vybrané statistické údaje. 
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Obr. 34 Obrazová analýza vzorku č. 14 - pórovitosti 

 

Obr. 35 Obrazová analýza vzorku č. 14 – stanovení podílu pórovitosti 
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 V tab. 7 jsou uvedeny naměřené hodnoty pórovitosti spolu s uvedenou směrodatnou 

odchylkou, které byly získány při měření pórovitosti nelegovaných vzorků s různým obsahem 

hliníku. 

 

Tab. 7 Pórovitost nelegovaných slitin 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Pórovitost  

[%] 

Směr. odchylka  

[%] 

1 

  

příčný litý 0,12 0,08 

podélný usměrněný 0,18 0,04 

2 

  

příčný litý 0,07 0,04 

podélný usměrněný 0,15 0,06 

3 

  

příčný litý 0,29 0,11 

podélný usměrněný 0,17 0,07 

4 

  

příčný litý 0,31 0,20 

podélný usměrněný 0,19 0,09 

5 

  

příčný litý 0,14 0,05 

podélný usměrněný 0,14 0,09 

6 

  

příčný litý 0,28 0,15 

podélný usměrněný 0,34 0,10 

 

 Pórovitost nelegovaných vzorků byla stanovena v rozmezí 0,07-0,34%. Z tab. 7 

pórovitosti u nelegovaných slitin je patrné, že vyšší hodnoty  pórovitosti byly zjištěny hlavně 

u slitin s nižším obsahem hliníku (vzorky 3 až 6) oproti slitinám s vyšším obsahem hliníku.  

Z těchto naměřených hodnot pak byly sestaveny závislosti pórovitosti na obsahu 

hliníku a rychlosti směrové krystalizace stanovené pro jednotlivé vzorky. Na obr. 36 je graf 

závislosti podílu pórovitosti na obsahu hliníku u nelegovaných vzorků. Na obr. 37 vidíme 

graf závislosti podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace u nelegovaných vzorků. U 

obou závislostí se výrazně neprojevil vliv složení vzorků, tzn. různý obsah hliníku, ani vliv 

směrové krystalizace.  

 

 

 



~ 56 ~ 
 

 

Obr. 36 Závislost podílu pórovitosti na obsahu hliníku u nelegovaných vzorků 

 

 . 

Obr. 37 Závislost podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace u nelegovaných vzorků 
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V tab. 8 jsou uvedeny naměřené hodnoty pórovitosti spolu s uvedenou směrodatnou 

odchylkou, které byly získány při měření pórovitosti legovaných vzorků obsahujících bór. 

 

 

Tab. 8 Pórovitost legovaných slitin bórem 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Pórovitost 

[%] 

Směr. odchylka 

[%] 

7 

  

příčný litý 0,14 0,09 

podélný usměrněný 0,21 0,07 

8 

  

příčný litý 0,32 0,16 

podélný usměrněný 0,08 0,05 

9 

  

příčný litý 0,23 0,08 

podélný usměrněný 0,40 0,21 

10 

  

příčný litý 0,16 0,18 

podélný usměrněný 0,30 0,42 

11 

  

příčný litý 0,11 0,09 

podélný usměrněný 0,36 0,19 

12 

  

příčný litý 0,26 0,18 

podélný usměrněný 0,33 0,12 

 

 

Pórovitost legovaných vzorků obsahujících bór byla stanovena v rozmezí 0,08-0,40%. 

Z tab. 8 pórovitosti u legovaných slitin je patrné, že zde nejsou nijak výrazné 

rozdíly pórovitosti u slitin s nižším obsahem bóru (vzorky 7 až 9) oproti slitinám s vyšším 

obsahem bóru (vzorky 10 až 12).  

Z těchto naměřených hodnot pak byly sestaveny závislosti pórovitosti na obsahu 

hliníku a rychlosti směrové krystalizace stanovené pro jednotlivé vzorky. Graf na obr. 38 

zachycuje závislost podílu pórovitosti na rozdílném obsahu bóru u legovaných vzorků. Na 

obr. 39 je graficky znázorněna závislost podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace 

u legovaných vzorků. U obou závislostí se výrazně neprojevil vliv složení vzorků, tzn. různý 

obsah bóru, ani vliv směrové krystalizace. 
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Obr. 38 Závislost podílu pórovitosti na obsahu bóru u legovaných vzorků 

 

 

 

Obr. 39 Závislost podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace u legovaných vzorků 
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V tab. 9 jsou uvedeny naměřené hodnoty pórovitosti spolu s uvedenou směrodatnou 

odchylkou, které byly získány při měření pórovitosti legovaných vzorků obsahujících 

zirkonium. 

 

Tab. 9 Pórovitost legovaných slitin zirkoniem 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Pórovitost 

[%] 

Směr. odchylka 

[%] 

13 

  

příčný litý 0,17 0,06 

podélný usměrněný 0,19 0,18 

14 

  

příčný litý 0,30 0,13 

podélný usměrněný 0,22 0,04 

15 

  

příčný litý 0,12 0,04 

podélný usměrněný 0,23 0,09 

16 

  

příčný litý 0,24 0,12 

podélný usměrněný 0,08 0,02 

17 

  

příčný litý 0,25 0,10 

podélný usměrněný 0,12 0,04 

18 

  

příčný litý 0,15 0,07 

podélný usměrněný 0,22 0,14 

 

 

Pórovitost legovaných vzorků obsahujících zirkonium byla stanovena v rozmezí 0,08-

0,30%. Z tab. 9 pórovitosti u legovaných slitin je patrné, že zde nejsou nijak výrazné 

rozdíly pórovitosti u slitin s nižším obsahem zirkonia (vzorky 13 až 15) oproti slitinám 

s vyšším obsahem zirkonia (vzorky 16 až 18).  

Z těchto naměřených hodnot pak byly sestaveny závislosti pórovitosti na obsahu 

zirkonia a rychlosti směrové krystalizace stanovené pro jednotlivé vzorky. Na obr. 40 vidíme 

závislost podílu pórovitosti na rozdílném obsahu zirkonia u legovaných vzorků. Na obr. 41 je 

graf závislosti podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace u legovaných vzorků. U 

obou závislostí se výrazně neprojevil vliv složení vzorků, tzn. různý obsah zirkonia, ani vliv 

směrové krystalizace. 
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Obr. 40 Závislost podílu pórovitosti na obsahu bóru u legovaných vzorků 

 

Obr. 41 Závislost podílu pórovitosti na rychlosti směrové krystalizace u legovaných vzorků 
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Zkouška mikrotvrdosti 

Zkouška mikrotvrdosti vzorků byla prováděna na mikrotvrdoměru pomocí Vickersovy 

metody při zatížení HV 0.05 (50 g – 0,49 N) po dobu 7 sekund při každém vpichu.    

Měření Vickersovou metody spočívá ve vtlačování čtyřbokého diamantového jehlanu 

s vrcholovým úhlem 136° silou F do hladkého povrchu zkoušeného vzorku. Po odlehčení se 

měří úhlopříčky vtisku. Tvrdost se definuje jako poměr zatížené síly k ploše vtisku. 

Aby byla zachována přesnost měření a získané hodnoty byly co nejvíce odpovídající, 

tak daná zkouška mikrotvrdosti probíhala na všech vzorcích vždy podle stejného postupu. 

Jednotlivé vpichy musely být prováděny v dostatečné vzdálenosti od okraje zalití bakelitu, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků vlivem zvýšené pevnosti na rozhraní bakelit – kov; 

vzhledem k omezení prostoru musel být vždy stejně nadefinován pohyb diamantového 

jehlanu, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění jednotlivých vpichů vzhledem k omezenému 

prostoru pro jednotlivé vpichy. Tento směr pohybu jehlanu na vzorcích je znázorněn po 

jednotlivých krocích pomocí modrých šipek na obr. 42. 

 

 

 

 

Obr. 42 Nadefinovaný pohyb jehlanu na příčném a podélném řezu 

Příčný řez (LS) Podélný řez (Z) Příčný řez (S)
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Mikrotvrdost u příčného směru (LS) získaného z konce odlitku byla měřena na vzorku 

o poloměru 10 mm tak, že konečný počet vpichů byl 20 s jednotlivými dílčími kroky ve 

vzájemných 1,5 mm rozestupech. Rozmístění a orientace jednotlivých vpichů je zobrazena na 

obr. 43. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Rozmístění jednotlivých vpichů u příčného směru (LS) 

 

Na podélném řezu (Z) ze začátku odlitku, který měl rozměry 10 mm x 15 mm, jsme 

měřili 20 vpichů se vzájemným odstupem po 1,5 mm. Rozmístění vpichů je zobrazeno na 

obr. 44.  

 

 

 

 

 

Obr. 44 Rozmístění jednotlivých vpichů na podélném řezu (Z) 

 

Na příčném řezu (S) o rozměrech 10 mm x 5 mm ze začátku vzorku po směrové 

krystalizaci jsme vzhledem k omezenému prostoru mohli jen měřit 8 vpichů s rozestupem 1,5 

mm. Rozmístění a orientace jednotlivých vpichů je zobrazena na obr. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45 Rozmístění jednotlivých vpichů na příčném řezu 
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 V tab. 10 jsou uvedeny naměřené hodnoty mikrotvrdosti spolu s uvedenou 

směrodatnou odchylkou, které byly získány při měření nelegovaných vzorků s různým 

obsahem hliníku. 

 

Tab. 10 Mikrotvrdost nelegovaných slitin 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Mikrotvrdost 

HV0.05 

Směr. odchylka 

HV0.05 

1 

příčný litý 290 20 

podélný usměrněný 256 8 

příčný usměrněný 256 15 

2 

příčný litý 275 15 

podélný usměrněný 263 7 

příčný usměrněný 256 22 

3 

příčný litý 263 18 

podélný usměrněný 238 22 

příčný usměrněný 236 11 

4 

příčný litý 241 28 

podélný usměrněný 247 15 

příčný usměrněný 212 16 

5 

příčný litý 275 21 

podélný usměrněný 247 7 

příčný usměrněný 220 56 

6 

příčný litý 269 20 

podélný usměrněný 257 14 

příčný usměrněný 247 6 
 

Z tabulky 10 s hodnotami mikrotvrdosti u nelegovaných slitin s různým obsahem 

hliníku je patrné, že rozdíly mikrotvrdosti u slitin s obsahem různým obsahem hliníku 22-25 

% nejsou velké, přesto je patrné, že nejvyšší mikrotvrdost byla zaznamenána u slitin 

s nejvyšším obsahem hliníku (vzorky 1 a 2). Mikrotvrdost se u těchto vzorků pohybuje 

v rozmezí 210 – 280 HV 0.05.  

Na obr. 46 je graf závislosti mikrotvrdosti na obsahu hliníku a na obr. 47 je závislost 

mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace. Vzorky č. 1 a 2 s obsahem 25 % Al mají 

oproti vzorkům s nižším obsahem Al vyšší mikrotvrdost a neprojevuje se zde takový rozptyl 

hodnot. U vzorků s obsahem 22 a 23 at. %, která obsahuje síťovou strukturu, není velký rozdíl 

v mikrotvrdosti. Lze soudit, že mikrotvrdost nezávisí výrazně na rychlosti směrové 

krystalizace u nelegovaných slitin, ale spíše na složení, tzn. na obsahu Al. 
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Obr. 46 Závislost mikrotvrdosti na obsahu hliníku u nelegovaných vzorků 

 

 

Obr. 47 Závislost podílu mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace 
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V tab. 11 jsou uvedeny naměřené hodnoty mikrotvrdosti spolu s uvedenou 

směrodatnou odchylkou, které byly získány při měření legovaných vzorků s různým obsahem 

bóru. 

 

Tab. 11 Mikrotvrdost slitin legovaných bórem 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Mikrotvrdost 

HV0.05 

Směr. odchylka 

HV0.05 

7 

příčný litý 280 14 

podélný usměrněný 274 10 

příčný usměrněný 246 23 

8 

příčný litý 261 49 

podélný usměrněný 285 27 

příčný usměrněný 267 12 

9 

příčný litý 279 9 

podélný usměrněný 262 14 

příčný usměrněný 268 12 

10 

příčný litý 338 13 

podélný usměrněný 357 41 

příčný usměrněný 364 34 

11 

příčný litý 321 37 

podélný usměrněný 350 21 

příčný usměrněný 341 31 

12 

příčný litý 333 32 

podélný usměrněný 301 22 

příčný usměrněný 315 39 

 

Z tabulky 11 s hodnotami mikrotvrdosti u legovaných slitin bórem je patrné, že 

mikrotvrdost a směrodatná odchylka u slitin se zvýšeným obsahem bóru (1 %) je větší oproti 

slitinám s nižším obsahem bóru (vzorky č. 7-9). Mikrotvrdost se u těchto vzorků pohybuje 

v rozmezí 261 – 364 HV 0.05. 

Na obr. 48 je závislost mikrotvrdosti na obsahu bóru a na obr. 49 je závislost 

mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace. U vzorků s atomární příměsí 0,24 % B je 

rozmezí mikrotvrdosti od 240 do 290 HV, ale u vzorků s obsahem 2 % B došlo ke skokovému 

nárustu mikrotvrdost od 300 – 360 HV. Lze soudit, že mikrotvrdost nezávisí výrazně na 

rychlosti směrové krystalizace u legovaných slitin, ale spíše na složení, tzn. na obsahu bóru.  



~ 66 ~ 
 

 

Obr. 48 Závislost mikrotvrdosti na obsahu bóru u legovaných vzorků 

 

 

Obr. 49 Závislost podílu mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace 
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V tab. 12 jsou uvedeny naměřené hodnoty mikrotvrdosti spolu s uvedenou 

směrodatnou odchylkou, které byly získány při měření legovaných vzorků s různým obsahem 

bóru. 

 

Tab. 12 Mikrotvrdost slitin legovaných zirkoniem 

Č. vzorku Řez Stav vzorku Mikrotvrdost 

HV0.05 

Směr. odchylka 

HV0.05 

13 

příčný litý 283 11 

podélný usměrněný 261 10 

příčný usměrněný 253 14 

14 

příčný litý 272 7 

podélný usměrněný 250 17 

příčný usměrněný 269 25 

15 

příčný litý 267 8 

podélný usměrněný 249 16 

příčný usměrněný 233 15 

16 

příčný litý 288 17 

podélný usměrněný 278 26 

příčný usměrněný 273 19 

17 

příčný litý 316 24 

podélný usměrněný 307 23 

příčný usměrněný 282 28 

18 

příčný litý 307 20 

podélný usměrněný 315 45 

příčný usměrněný 271 18 

 

Z tabulky 12 s hodnotami mikrotvrdosti u legovaných slitin zirkoniem je patrné, že 

mikrotvrdost a směrodatná odchylka u slitin se zvýšeným obsahem zirkonia (vzorky č. 16-18) 

je větší, oproti slitinám s nižším obsahem zirkonia (vzorky č. 13-18). Mikrotvrdsot se u těchto 

vzorků pohybuje v rozmezí 233 – 316 HV0.05. 

Na obr. 50 je graf závislosti mikrotvrdosti na obsahu zirkonia a na obr. 51 vidíme 

závislost mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace. U vzorků s příměsí 1 % Zr je 

rozmezí mikrotvrdosti od 233 do 283 HV0.05, u vzorků s obsahem 2 % Zr je mikrotvrdost o 

něco vyšší a to v rozmezí 271–316 HV0.05. Ze závislostí lze soudit, že mikrotvrdost nezávisí 

výrazně na rychlosti směrové krystalizace u legovaných slitin, ale spíše na složení, tzn. na 

obsahu zirkonia. 
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Obr. 50 Závislost mikrotvrdosti na obsahu bóru u legovaných vzorků 

 

 

Obr. 51 Závislost podílu mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace 
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Pro všechny typy slitin byla mikrotvrdost stanovena i pro jednotlivé vyskytující se 

fáze a také na hranicích zrn. 

U nelegovaných slitin s obsahem 25 at. % Al se vyskytují pouze zrna Ni3Al. 

Mikrotvrdost byla stanovena jednak uvnitř zrn a na hranicích zrn (obr. 52-53). Průměrná 

hodnota HV0.05 uvnitř zrn je 288 na hranicích zrn pak 287. U slitin s 22 at% Al byla 

stanovena mikrotvrdost uvnitř fáze Ni3Al a v oblastech síťoví (obr. 54-55). Průměrná hodnota 

HV0.05 uvnitř fáze Ni3Al  je 271, v oblastech síťoví pak 255. 

 

 

 Obr. 52 Vzorek č. 1 – HV uvnitř zrn    Obr. 53 Vzorek č. 1 – HV na hranicích zrn 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 54 Vzorek č. 6 – HV uvnitř zrn     Obr. 55 Vzorek č. 6 – HV uvnitř síťoví 

 

  

50   um 
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U slitin legovaných bórem byla stanovena průměrná hodnota pro fázi Ni3Al a pro oblasti 

se síťovím, které obsahují jednak fázi Ni3Al a pak také tuhý roztok niklu (Ni). Průměrná 

hodnota HV0.05 uvnitř fáze Ni3Al (obr. 56)  je 275, v oblastech síťoví (obr. 57) pak 372. 

Mikrotvrdost fází obsahujících bor nebyla stanovena, protože velikost těchto částic je příliš 

malá a identifikace jednotlivých bórem bohatých fází je složitá. Průměrná mikrotvrdost ve 

fázi Ni3Al je podstatně vyšší než v síťoví, které tedy je pro tento typ slitiny pravděpodobně 

zpevňující složkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 Vzorek č. 11 – HV uvnitř zrn  Obr. 57 Vzorek č. 11 – HV uvnitř síťoví 

 

U slitin legovaných zirkoniem byla stanovena průměrná hodnota pro fázi Ni3Al a pro 

oblasti se síťovím, které obsahují opět jednak fázi Ni3Al a pak také tuhý roztok niklu (Ni). 

Průměrná hodnota HV0.05 uvnitř fáze Ni3Al (obr. 58)  je 238, v oblastech síťoví (obr. 59) 

pak 328. Mikrotvrdost fází obsahujících zirkonium nebyla stanovena, protože velikost těchto 

částic je příliš malá. Při srovnáním obr. 57 a 59 je vidět, že tvar a velikost síťoví se mění 

v závislosti na složení, rychlosti směrové krystalizace byly pro oba vzorky stejné (50 mm/h). 

Průměrná mikrotvrdost ve fázi Ni3Al je opět podstatně vyšší než v síťoví, které tedy je pro 

tento typ slitiny pravděpodobně zpevňující složkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 Vzorek č. 14 – HV uvnitř zrn  Obr. 59 Vzorek č. 14 – HV uvnitř síťoví 
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4.4 Stanovení mechanických vlastností 

U vybraných vzorků byly stanoveny mechanické vlastnosti [20, 21]. Tahové zkoušky 

byly provedeny u nelegovaných slitin. Hodnoty tažnosti a meze pevnosti uvedené v tab. 13 

byly odečteny ze závislosti skutečného napětí a skutečné deformace. Hypostechiometrické 

slitiny vykazovaly lepší hodnoty tažnosti do meze pevnosti A5* a meze pevnosti Rm. Tento 

efekt souvisí hlavně s odlišnou strukturou oproti stechiometrickým slitinám (vzorek 1 a 2), 

kdy tyto vícefázové slitiny se svým chováním přibližují kompozitním materiálům.  

 

Tab. 13 Hodnoty vybraných charakteristik získaných při tahových zkouškách  

Vzorek č. Obsah Al vSK Rp0.2 Rm A5* 

[at. %] [mm/h] [MPa] [MPa] [%] 

1 25 10 182 365 18 

2 25 20 220 490 13 

3 23 10 241 580 12 

4 23 20 181 790 43 

5 22 10 187 925 64 

6 22 20 231 735 52 

 

 

 

 

Obr. 60 Závislost mikrotvrdosti a meze pevnosti Rm 
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Obr. 61 Závislost mikrotvrdosti a tažnosti A5* 

 

 

 

Obr. 62 Závislost tažnosti A5* a meze pevnosti Rm 
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Z naměřených hodnot vybraných mechanických vlastností byly sestaveny závislosti. 

Z hodnocení byly vyřazeny vzorky 3 a 1, u kterých je pravděpodobné, že se jednalo o 

předčasný lom, a hodnocení by se tím nepříznivě ovlivnilo. Na obr. 60 je závislost 

mikrotvrdosti a meze pevnosti Rm. Tato závislost má hodnotu spolehlivosti R = 0,83.  

Na obr. 61 je závislost mikrotvrdosti a tažnosti A5*. I když má tato závislost obdobný 

charakter, tak hodnota spolehlivosti je pouze R = 0,57. Tato závislost nebude mít velký 

význam. Na obr. 63 je závislost tažnosti A5* a meze pevnosti Rm. Tato závislost je 

neobvyklá, neboť současný růst meze pevnosti i tažnosti není obvyklý. Hodnota spolehlivosti 

pro tuto závislost R = 0,91, což je významné. Obdobná závislost pro slitiny tohoto typu byla 

stanovena v práci [11]. 
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5. ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit a prohloubit poznatky o vlivu 

chemického složení a procesu směrové krystalizace na fyzikálně-metalurgické vlastnosti a 

strukturu intermetalických sloučenin na bázi Ni3Al.  

V rámci této práce byly připraveny slitiny na bázi Ni3Al směrovou krystaliozací 

Bridgmanovou metodou. Na nelegovaných slitinách s různým obsahem Al (22, 23, 25 at. %) a 

legovaných slitinách s rozdílným obsahem legujících prvků (B, Zr) byla podrobně sledována 

mikrotvrdost, struktura a pórovitost. Závislost pórovitosti na obsahu hliníku a legujících 

prvků u jednotlivých typů slitin nebyla prokázána. Pórovitost u jednotlivých slitin byla 

přibližně stejná. Rozdíl nebyl zjištěn ani pro pórovitost v litém a usměrněném stavu.  

Na základě naměřených a získaných hodnot byly sestaveny závislosti pro jednotlivé 

parametry. Závislost mikrotvrdosti na rychlosti směrové krystalizace u jednotlivých typů 

slitin nebyla prokázána. Mikrotvrdosti závisí spíše na obsahu hliníku a legujících prvků u 

jednotlivých typů slitin. Mikrotvrdost u nelegovaných slitin byla nižší než u legovaných slitin, 

přičemž nejvyšší hodnoty vykazovaly slitiny Ni-Al-B s obsah bóru 1 at.%. 

Pro všechny typy slitin byla mikrotvrdost stanovena i pro jednotlivé vyskytující se 

fáze a také na hranicích zrn. U nelegovaných slitin s obsahem 25 at. % Al se vyskytují pouze 

zrna Ni3Al. Mikrotvrdost byla stanovena jednak uvnitř zrn a na hranicích zrn. Průměrná 

hodnota uvnitř zrn je přibližně stejná jakon na hranicích zrn. U slitin s 22 at% Al byla 

stanovena mikrotvrdost uvnitř fáze Ni3Al a v oblastech síťoví. Průměrná hodnota uvnitř fáze 

Ni3Al  a v oblastech síťoví pak také nevykazuje výrazný rozdíl. U slitin legovaných zirkoniem 

nebo bórem byla stanovena průměrná hodnota pro fázi Ni3Al a pro oblasti se síťovím, které 

obsahují opět jednak fázi Ni3Al a pak také tuhý roztok niklu (Ni). Průměrná mikrotvrdost ve 

fázi Ni3Al je  podstatně vyšší než v síťoví, které tedy je pro tyto typy slitiny pravděpodobně 

zpevňující složkou.  

U nelegovaných slitin byly provedeny zkoušky mechanických vlastností – tahové 

zkoušky. Velmi zajímavá je závislost tažnosti A5* a meze pevnosti Rm. Tato závislost je 

neobvyklá, neboť současný růst meze pevnosti i tažnosti není obvyklý. 

Rychlost směrové krystalizace, jako parametru pro volbu optimálních podmínek, sice 

pravděpodobně neovlivňuje hodnoty pórovitosti a mikrotvrdosti slitin na bázi Ni3Al, ale je to 

velmi výrazný parametr ovlivňující podíl fází ve struktuře a také výsledných mechanických 

vlastností. Tento fakt nelze zobecnit, neboť pro každý typ slitiny má snížení nebo zvýšení 

rychlosti směrové krystalizace jiný účinek. 
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