
 



  

 



  

 



  

 



  

Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá popisem vysokoteplotní oxidace u intermetalických slitin 

TiAl. Teoretická část je zaměřena na termodynamiku a kinetiku koroze za vyšších teplot. Dále 

pak na mechanické a fyzikálních vlastnosti intermetalik na bázi TiAl. 

 Experimentální část je věnována vysokoteplotní cyklické oxidaci slitiny Ti-46Al-5Nb-

1W.  

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, intermetalika na bázi TiAl, korozní vrstva. 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the description of high temperature oxidation of TiAl. 

The theoretical part is focused on the thermodynamics and kinetics of corrosion at high 

temperatures. Furthermore, on the mechanical and physical properties of TiAl based 

intermetallics. 

The experimental par sis devoted to high temperature cyclic oxidation of Ti-46Al-

5Nb-1W alloy. 

Keywords: high-temperature oxidation, intermetallics based on TiAl, corrosion layer. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

Značka Název Jednotka 

A Frekvenční faktor [-] 
c Koncentrace [kg.m-3] 
D Difúzní součinitel [m2.s-1] 
E Youngův modul [MPa] 

E* Aktivační energie [J.mol-1] 
G Volná entalpie [J.mol-1] 
G Modul pružnosti smyku [MPa] 
H Entalpie [J.mol-1] 

HV Tvrdost podle Vickerse [-] 
J Difúzní tok [kg.m-2.s-1] 

MM Atomová hmotnost [g.mol-1] 
m Hmotnost [kg] 
m Korozní změna [mm za rok] 
q Průřez [m2] 
R Molární plynová konstanta [J.mol-1.K-1] 
S Entropie [J.mol-1.K-1] 
T Termodynamická teplota [K] 

VM Molární objem [m3] 
γ Poměrné elastické posunutí [-] 
∆m Hmotnostní přírůstek [g] 
∆m/S Korozní přírůstek [g.m-2] 
ε Elastická deformace [-] 
µ Poissonův poměr [-] 
ρ Hustota [kg.m-3] 
σ Normálové napětí [MPa] 
τ Čas [s] 
τ Tečné napětí [MPa] 
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1. Úvod 

 Vysokoteplotní oxidace je vnímána jako degradační mechanismus za vzniku sloučenin 

ve vrstvě okují. Oxidická vrstva vzniká při expozici na vzduchu, obsahující vodní páru a CO2. 

 

 Na začátku 20. století s rozvojem průmyslu vznikla potřeba nových materiálů a slitin. 

Za pomocí experimentální metody, nazvané termická analýza, byly sestrojeny první fázové 

diagramy binárních slitin. V roce 1900 bylo známo 37 intermetalických sloučenin, za 20 let 

400 sloučenin a na konci 20. století více než 25 000 intermetalik. 

 

 Intermetalické slitiny na bázi TiAl představují důležitou skupinu vysokoteplotních 

konstrukčních materiálů, které se vyznačují specifickými fyzikálními a mechanickými 

vlastnostmi. Intermetalika vykazují řadu zajímavých vlastností, jako je nízká hustota, vysoký 

bod tání, vysoká pevnost při vysokých teplotách, vysoký modul pružnosti, oxidační odolnost 

a odolnost proti tečení za vysokých teplot. Avšak čisté intermetalikum má nedostačující 

vlastnosti, proto se přidávají do TiAl další prvky (Nb, Ta, W, Si,…). 

 

 Díky svým vlastnostem mají intermetalika značný význam v automobilovém, 

v leteckém a energetickém průmyslu. V těchto odvětvích se využívají pro výrobu ventilů, 

ojnic, pístních čepů, rotorů turbodmychadel, lopatek kompresorů a nízkotlakých turbín. 

 

 Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor kinetiky a termodynamiky koroze za 

vyšších teplot a obecný přehled vlastností intermetalik. V experimentální části jsou uvedeny 

naměřené hodnoty vysokoteplotní cyklické oxidace intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W.  
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2. Termodynamika a kinetika vysokoteplotní koroze 

2.1 Definice koroze  

 Koroze je chemické nebo elektrochemické narušování povrchu kovů a slitin pomocí 

kapalných nebo plynných látek (definice dle normy ČSN EN ISO 8044). Při tomto procesu 

reagují kovy a slitiny tak, že přecházejí do oxidovaného (okysličeného) stavu. Koroze je ve 

své podstatě oxidace kovů. Oxidace je pojem obecný, jenž vyjadřuje proces, ve kterém kov 

ztrácí elektrony [1]. 

2.2 Termodynamika koroze 

Značná část kovů a slitin je nestálá a samovolně přechází do oxidovaných stavů. Je to 

soubor procesů reakcí, které vedou k rovnovážnému stavu. Používá se zde pro 

termodynamické úvahy volná entalpie (Gibbsův potenciál), která je dána vztahem: 

      TSHG −=      (1) 

kde G je volná entalpie (J.mol-1), H entalpie (J.mol-1), T termodynamická teplota (K) a 

S entropie (J.mol-1.K-1). 

 Pro termodynamické výpočty nemusíme znát absolutní hodnotu volné entalpie, pouze 

její změnu: 

      STHG ∆⋅−∆=∆     (2) 

 Změna ∆G zvaná termodynamický nebo chemický potenciál vyjadřující veškerou 

energii (např. teplo), kterou 1 mol kovu či slitiny příjme nebo odevzdá do okolí při svém 

vzniku z prvků za konstantní teploty a tlaku. 

 Hodnoty ∆H, ∆S jsou při reakci látek za konstantního tlaku (9.827.104 Pa) a aktivitě 

reagujících látek rovné jedné (uvedeny v tabulkách), a dovolují výpočet tzv. standardní volné 

entalpie ∆G0. 

 Změna volné entalpie závisí většinou na teplotě a lze ji vyjádřit: 

      CTTBTAGT +⋅+=∆ log    (3) 

 Pro grafické znázornění je vhodnější zobrazovat závislost změny chemického 

potenciálu na teplotě tzv. Ellinghamovým diagramem (obr. 1) [2]. 
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Obr. 1 Ellinghamův diagram [3] 

 

Ellinghamovy diagramy slouží k zjišťování možnosti koroze v plynech a mají značný 

význam pro metalurgii. 

Dle Guldbergova-Waageova zákona je rychlost chemické reakce úměrná aktivitě 

reagujících látek v daném okamžiku. 

Chemická rovnováha reakce za stálé teploty je charakterizována rovnovážnou 

konstantou K. Rovnovážná konstanta se rovná součinu aktivit reakčních produktů dělenému 

součinem aktivit výchozích látek. Tato konstanta souvisí s volnou entalpií dle vztahu: 

      KRTGG ln0 +∆=∆     (4) 

kde R je molární plynová konstanta (8,314 J.mol-1.K-1). 

 Při rovnováze platí, že ∆G se rovná nule, je možno vztah upravit: 

      KRTG ln0 −=∆     (5) 

 Při vysokoteplotní oxidaci dochází zejména k heterogenní reakci mezi látkami 

plynnými a tuhými. Aktivita tuhých látek se považuje za jednotkovou, tudíž se výraz pro 

rovnovážnou konstantu zjednoduší: 
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2

1

Oa
K =      (6) 

Po tomto zjednodušení přechází hodnota změny standardní volné entalpie na tvar: 

      
2

1
ln0

Oa
RTG −=∆     (7) 

 Pomocí Arrheniova vztahu můžeme vyjádřit rychlostní konstantu k, která určuje 

úbytek koncentrace některé z reagujících látek za jednotku času (na jednotkové ploše). 

      RTE
eAk

*−⋅=      (8) 

kde A je frekvenční faktor, E* aktivační energie (J.mol-1), R molární plynová konstanta 

(J.mol-1.K-1) a T termodynamická teplota (K) [2]. 

2.3 Kinetika koroze 

Vrstvy korozních produktů na kovech jsou většinou krystalické a jejich tloušťka 

s časem roste. Proto nemůžeme předpokládat vznik ideálních oxidů, ale vznik korozních 

produktů obsahujících strukturní vady: 

a) vakance - neobsazené mřížkové polohy (kationtové, aniontové vakance),  

b) substituční ionty - cizí ionty umístěné v normálních mřížkových polohách, 

c) intersticiální ionty - ionty ležící mimo normální mřížku, 

d) póry, mikrotrhliny - necelistvostí. 

 Při vzniku tuhých korozních produktů je nejvíce zpomalovacím faktorem pohyb iontů 

přes tuhou mřížku. Pohyb se děje pouze pomocí tepelné energie, která umožní atomu 

přeskočit do jiné polohy (volné) překonáním tzv. aktivační energie. 

 Tento pohyb se nazývá difúze, která se řídí Fickovými zákony.  

I. Fickový zákon (příčinou toku látky jsou rozdíly v koncentraci) lze zapsat ve tvaru: 

      
dx

dc
Dq

d

dm
J ⋅⋅−==

τ
    (9) 

kde J je difúzní tok (kg.m-2.s-1), m (kg) množství látky, které projde průřezem q (m2) za dobu 

τ (s), D je difúzní součinitel (m2.s-1), c koncentrace (kg.m-3) a x vzdálenost. 

 Po určitém čase se vrstvy produktů zvětšují, tím se snižuje koncentrační spád a difúzní 

proces se zpomaluje. Tímto se zabývá II. Fickův zákon: 

      
dx

dJ

dx

cd
D

d

dc
=⋅=

2

2

τ
    (10) 

 Jedná se o časovou změnu koncentrace, která je úměrná změně koncentračního spádu 

toku difundujících látek. 
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 Kinetika reakcí je ovlivňována řadou faktorů, přičemž je nejdůležitější charakter 

vznikajících korozních reakčních produktů, na jejichž základě jsme schopni určit korozní 

kinetiku a její průběh (obr. 2): 

� lineární závislost 

      τ⋅= 1km      (11) 

kde m je korozní změna (mm za rok), k1 konstanta závislá na teplotě a τ čas. 

Vznikají reakční produkty plynné, kapalné nebo tuhé, bez ochranných vlastností. Lineární 

trendy koroze převažují za vysokých teplot. 

� parabolická závislost 

      τ⋅= 2
2 km      (12) 

Vznikají tuhé korozní produkty, které mají částečně ochranný charakter. Rozhodující je zde 

difúze iontů vrstvou. Koroze některých kovů neprobíhá podle paraboly (např. železo), proto 

se tato závislost formuluje obecněji: 

      τ⋅= 2km z      (13) 

kde z = 1,5 až 2,8 

� kubická závislost 

      τ⋅= 3
3

km      (14) 

Platí pro přechod mezi korozí za nízkých a vysokých teplot. 

� logaritmická závislost 

                )ln( 654 τ⋅+⋅= kkkm     (15) 

Vznikají ve velmi tenkých vrstvách (do 3 nm) a při nízkých teplotách. 

� recipročně logaritmická závislost 

      τln
1

87 ⋅−= kk
m

    (16) 

Při nízkých teplotách a při malé tloušťce vrstvy (v rozmezí 1-10 nm). 

� asymptotický závislost 

      τ
τ

dek
d

dm am

a ⋅⋅= −     (17) 

Tato závislost se používá pro případ, kdy oxidická vrstva obsahuje samouzavíratelné 

mikropóry při relativně nízkých teplotách [2]. 
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Obr. 2 Základní kinetické typy oxidačních reakcí [4] 

 

 Důležitý je rovněž poměr molárních objemů vrstvy korozivních reakčních produktů a 

atomů kovu, který je vyjádřen Pillingovým-Bedworthovým pravidlem: 

      nm XMnXmM →+     (18) 

kde X = O, S, Cl,… 

 Pro zjednodušení vztahu látku MmXn označujeme MX, tedy: 

      
MXM

MMX

M

MX

PB
Mn

M

V

V
r

ρ

ρ

⋅⋅

⋅
==    (19) 

kde VM je molární objem kovu, VMX molární objem vzniklé sloučeniny, MM atomová hmotnost 

kovu, MMX atomová hmotnost vzniklé sloučeniny, ρM hustota kovu, ρMX hustota vzniklé 

sloučeniny a n počet atomů kovu ve vzniklé sloučenině. 

Tento poměr vyjadřuje tzv. ochranný charakter. 

Jeli poměr VMX: VM < 1 

- vzniklá vrstva korozivních produktů nepokrývá celou vrstvu kovu, proto korozivní plyn má 

přístup ke kovu, tudíž vzniklá vrstva nemá ochranné vlastnosti. 

Je-li poměr VMX: VM > 1 

- vzniklá vrstva korozivních produktů pokrývá celou vrstvu kovu, a proto může mít ochranný 

charakter, který se projeví zmenšením korozní rychlosti [1]. 
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2.4 Vlastnosti vysokoteplotních vrstev 

Již při pokojové teplotě se na kovech vytvářejí vrstvičky korozních produktů. Jejich 

tloušťka je však neměřitelná a obvykle je spojena se ztrátou lesku. Zvýšením teploty se zvýší i 

rychlost chemické reakce a tím i přirůstání korozních vrstev. Na kovech vzniká buď jedna 

vrstva korozního produktu, nebo i několik vrstev odlišného chemického složení. Tyto vrstvy 

vznikají působením různých difúzních a reakčních rychlostí, rozkladných tlaků, bodů tání, 

atomových poloměrů a dalších veličin [2]. Na obrázku 3 je schéma růstu oxidačních vrstev 

intermetalika TiAl.  

 

 

Obr. 3 Schéma růstu oxidačních vrstev [10] 
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3. Intermetalické slitiny - rozdělení vlastnosti 

3.1 Rozdělení intermetalik 

 Intermetalika jsou látky složené ze dvou nebo více různých druhů atomů kovů 

(převažují atomy kovů). Jedná se o homogenní skupinu s uspořádanou strukturou, které lze 

rozdělit do několika skupin: 

a) Elektronové sloučeniny (Hume - Rotherovy fáze) 

b) Lavesovy fáze 

c) Uspořádané tuhé roztoky (Kurňakovovy fáze) 

d) Valenční sloučeniny (Zintlovy fáze) [5] 

3.1.1 Elektronové sloučeniny 

Tyto fáze jsou charakterizovány konstantním poměrem počtu valenčních elektronů ne 

k počtu atomů na tzv. elektronovou koncentrací. 

 Hume - Rotherovy fáze tvoří přechodné kovy s kovy o 2 - 5 valenčních elektronech, 

např. Be, Mg, Zn, Cd a další. 

 Obecné faktory, které přispívají ke vzniku H - R fáze: 

 a) rozdílnost velikosti atomů - rozdíl v jejich velikosti by měl být menší než 15 %, 

 b) elektrochemický faktor - vysoký elektrochemický faktor vede k uspořádanému 

stavu až do teploty tavení, 

 c) teplota - s rostoucí teplotou převládá kubicky prostorově centrovaná mřížka (KSC), 

 d) mocenství příměsi – vzrůst mocenství vede k hexagonální mřížce (HTU) [6]. 

 Jednotlivé typy podle elektronových konfigurací: 

 a) elektronová konfigurace 3/2 - kubická prostorově centrovaná struktura (KSC), má 

typ struktury B2, patří sem β-mosaz, CuZn, AgZn, AuZn, CuBe, AgMg, Cu3Al, Cu5Sn, CoAl, 

NiAl a FeAl, 

- složitá kubická struktura (β-Mn), patří sem Ag3Al, Au3Al, Cu5Si a CoZn3, 

- hexagonální těsně uspořádaná struktura, patří sem AgCd, Cu5Ge a Ag7Sb, 

 b) elektronová konfigurace 21/13 - složitá kubická struktura, má typ struktury A13, 

patří sem Zn3Co, Cu5Si a rovněž struktura D8 a zde patří γ-mosaz, Cu5Zn8 a další, 

 c) elektronová konfigurace 7/4 - hexagonální těsně uspořádaná mřížka, označována 

jako fáze ε, má typ struktury A3, patří sem Cu3Ga, Ag3Al a další. 

 Přestože Hume - Rotherovy fáze mají kovovou strukturu, bylo při podrobném studiu 

prokázáno, že tato vazba je smíšená (kovová - kovalentní) [5]. 
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3.1.2 Lavesovy fáze  

Vznikají v případě, že rozdíl ve velikosti substitučních atomů se nachází v rozmezí  

20-30 %. Vzniklé sloučeniny lze obecně vyjádřit vzorcem AB2, kde B jsou menší atomy [6]. 

Tato intermetalika krystalizují ve třech strukturách: 

 a) uzavřená hexagonální struktura C14 

 b) kubická struktura C15 

 c) hexagonální struktura C36 [5] 

 Krystalová struktura je charakterizována vysokým koordinačním číslem atomů 

(průměrná hodnota dosahuje 13,33), vysokou specifickou hustotou a vysokou symetrií. Mezi 

tyto typy intermetalik patří např. MgCu2, MgNi2 a MgZn2 [6]. 

3.1.3 Uspořádané tuhé roztoky 

 Vznikají při přeměně tuhých roztoků základních prvků, kde se snaží atom jednoho 

prvku k sobě získat maximální počet atomů druhého prvku za vzniku tzv. supermřížky neboli 

nadmřížky.  

 Supermřížka vzniká vždy při teplotě hluboko pod bodem tání. Například slitina Cu3Au 

při teplotě nad 390°C (bod tání této slitiny je cca 950°C) má atomy Au a Cu v mřížce kubicky 

plošně centrované (KPC) uspořádány volně, kdežto pod teplotou 390°C se atomy uspořádají 

do supermřížky.  

 Klasickým příkladem jsou intermetalika Fe3Al s D03 strukturou. 

3.1.4 Valenční sloučeniny 

 Jsou to fáze, které tvoří kovy levé části periodické tabulky prvků s kovy v pravé části 

tabulky. Jedná se prakticky o kovy první a druhé skupiny, tedy o kovy alkalické a kovy 

alkalických zemin s kovy i polokovy. 

 Sloučeniny se vyznačují plně zaplněnými elektronovými orbitaly. Tyto sloučeniny 

vyhovují chemickým pravidlům o valenčních sloučeninách, a proto je můžeme považovat za 

valenční sloučeniny. 

 V těchto sloučeninách se vyskytují všechny typy vazeb, to znamená iontová, kovová i 

kovalentní vazba. Krystalizují vždy v kubické struktuře a to ve dvou formách, buď B32 

příkladem je NaTl nebo ve formě C1 příkladem je Mg2Si [5]. 
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4. Soustava Ti - Al 

4.1 Fázový diagram Ti-Al 

 

Obr. 4 Fázový diagram TiAl 

 

Rovnovážné tuhé fáze jsou (obr. 4): 

- tuhé roztoky KSC (Tiβ)  a HTU (Tiα); přísada Al stabilizuje (Tiβ) i (Tiα), max. rozpustnost 

hliníku v (Tiβ) je asi 44,8 at. % Al a v (Tiα) asi 50 at. % Al, 

- Ti3Al (označována α2), uspořádaná hexagonální struktura na bázi (Tiα), 

- TiAl uspořádaná L10 KPC fáze s rozsahem homogenity 47 až 68 at. % Al, 

- TiAl2 a vysokoteplotní δ fáze (Ti2Al5) s uspořádanými KPC strukturami, 

- TiAl3, tetragonální stechiometrická fáze s D022 uspořádanou strukturou, 

- KPC (Al) tuhý roztok, ve kterém je max. rozpustnost asi 0,7 at. % Ti [7]. 
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4.2 Krystalová struktura a její vlastnosti TiAl a Ti3Al 

4.2.1 Intermetalikum TiAl 

Aluminid titanu TiAl, který se označuje γ-TiAl, krystalizuje v tetragonální struktuře 

L10 (obr. 5). Poměr mřížkových parametrů c/a = 1,015 a specifická hustota 3,76 g.cm-3. Tyto 

parametry platí pouze při přesném stechiometrickém složení. U slitin se experimentálně tyto 

hodnoty stanovily v těchto intervalech: poměr mřížkových parametrů c/a = 1,01 - 1,03 a 

specifická hustota 3,7 - 3,9 g.cm-3 [5]. 

 

Obr. 5 Elementární buňka TiAl (struktura L10) [8] 

 

Různé mikrostruktury mají odlišné mechanické vlastnosti. Mikrostruktury můžeme 

rozdělit do tří skupin: 

Monofázová struktura γ - křehká při nízkých teplotách. Tato struktura je tvořena 

rovnoosými zrny o velikosti přibližně 50 µm. Obsah Al ve slitinách je vyšší než 52 at. %. 

Lamelární struktura (obr. 6) - odolná proti ohřevu, hrubne pomalu, proto je vhodná 

pro vysokoteplotní aplikace. Je pevnější a více odolná vůči creepu než struktura duplexní 

nebo monofázová. Špatně tepelně zpracovatelná. 

Duplexní struktura (obr. 7) - má malou velikost zrn, která je výhodná pro 

krátkodobou pevnost a houževnatost. Dochází ke zhoršení odolnosti proti tečení, tedy 

zhoršení dlouhodobé pevnosti, které je způsobeno skluzem po hranicích zrn [8]. 
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    Obr. 6 Lamelární struktura TiAl [8]  Obr. 7 Duplexní struktura TiAl [8] 

 

4.2.2 Intermetalikum Ti3Al 

 Aluminid titanu Ti3Al, který se označuje α2, krystalizuje v hexagonálně uspořádané 

struktuře D019 (obr. 8). Poměr mřížkových parametrů c/a = 0,800 a specifická hustota 4,20 

g.cm-3. Tyto parametry platí pouze při přesném stechiometrickém složení 3:1. U slitin, kde 

nemusí být dodržen stechiometrický poměr 3:1 a navíc slitiny obsahují i jiné prvky je poměr 

mřížkových parametrů c/a odlišný od hodnoty 0,800 a specifická hustota se pohybuje 

v intervalu 4,1 - 4,7 g.cm-3 [5]. 

 

Obr. 8 Krystalická struktura Ti3Al 
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4.3 Materiálové parametry TiAl a Ti3Al 

 Mezi materiálové parametry se řadí (tab. 1): 

 a) Youngův modul - jedná se o modul pružnosti v tahu, který je definován pomocí 

Hookova zákona: 

      
ε

σ
=E       (20) 

kde E je Youngův modul (MPa), σ normálové napětí (MPa) a ε elastická deformace (relativní 

prodloužení). 

 b) Modul pružnosti smyku - i tohoto se využívá definice Hookova zákona, jenž jsme 

upravili: 

      
γ

τ
=G       (21) 

kde G je modul pružnosti smyku (MPa), τ tečné napětí (MPa) a γ poměrné elastické posunutí 

(úhel smyku). 

 c) Poissonův poměr - poměr příčného zkrácení a podélného prodloužení. [5] 

 

Tab. 1 Materiálové parametry TiAl a Ti3Al [5] 

 TiAl Ti3Al 

Youngův modul E 174 GPa 149 GPa 

Modul pružnosti smyku G 70 GPa 58 GPa 

Poissonův poměr µ 0,23 0,29 

 

4.4 Mechanické vlastnosti 

4.4.1 Intermetalikum TiAl 

 Stejně jako u Ti3Al je za nízkých teplot křehkou fázi s minimální deformací. U teploty 

kolem 700°C dosahuje lomové napětí přibližně 500MPa. Při teplotě vyšší než 700°C dochází 

k plastické deformaci pomocí pohybu dislokací a superdislokací. 

 Při studiu krystalu γ-TiAl bylo zjištěno, že krystaly vykazují anomální kladnou 

teplotní závislost meze pevnosti. S rostoucí teplotou se zvyšuje mez pevnosti do cca 600°C. 

Po překročení této teploty je mez pevnosti klesající funkcí teploty (obr. 9) [5]. 
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Obr. 9 Závislost prodloužení a meze pevnosti na teplotě u TiAl [5] 

 

4.4.2 Intermetalikum Ti3Al 

 Za nízkých teplot má křehkou fázi s minimální deformací. Při teplotě 600°C dosahuje 

lomové napětí 600 MPa. Při teplotě vyšší než 600°C dochází k plastické deformaci, což má za 

následek tzv. odpevnění a následně vede ke zvýšení náchylnosti creepu (obr. 10). 

 Studia dokázala, že kritické hodnoty napětí skluzového systému nejsou aktivovány 

stejně, z čehož vyplývá, že deformací Ti3Al dojde ke zvýšení deformačního napětí na 

hranicích zrn a následně ke štěpnému lomu. 

 Tento jev se u monokrystalu Ti3Al projevuje tím, že aktivované skluzové systémy 

vykazují anomální teplotní závislost pro mez průtažnosti, která se zvyšuje s rostoucí teplotou.  

 

Obr. 10 Závislost plastické deformace a meze pevnosti na teplotě u Ti3Al. 

Lomové napětí (plná čára), tvářitelnost materiálu s mikrotrhlinami 

(přerušovaná čára), predikce tvářitelnosti v materiálu bez mikrotrhlin (jemná 

přerušovaná čára), mez průtažnosti (čerchovaná čára) [5] 
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4.5 Legování TiAl, Ti3Al a schopnost odolávat oxidaci 

4.5.1 Intermetalikum TiAl 

 Oxidace u γ-TiAl je nižší než u Ti3Al a to díky zvýšenému obsahu Al. Ale i zde při 

dlouhodobé oxidaci dochází k tvorbě TiO2. Není zde takový problém v rozpouštění kyslíku, 

jelikož je jeho schopnost rozpouštět menší než u Ti3Al. Mez průtažnosti TiAl je zvýšená jak 

při nízké teplotě, tak vysoké teplotě oproti Ti3Al. 

 Pro legování se používají stejné prvky jako u Ti3Al s obdobnými výsledky. Oxidační 

odolnost zvyšují např. Nb, Ta, W a prvky jako V, Cr a Mn zlepšují houževnatost. 

 

4.5.2 Intermetalikum Ti3Al 

 Při vyšší teplotě se Ti3Al oxiduje vzdušným kyslíkem a zároveň se kyslík rozpouští v 

Ti3Al. Dalo by se předpokládat, že při oxidaci bude vznikat Al2O3, ale afinita kyslíku je 

v tomto případě větší k Ti než k Al, proto dojde k tvorbě TiO2 (struktura rutilu). Podobný 

problém nastává rovněž i tím, že kyslík se velmi dobře rozpouští v Ti3Al, což má za důsledek 

zkřehnutí a vytvoření trhlin na povrchu (vznikají v důsledku difúze v kyslíku). Proto se 

provádí legování, které má za úkol odstranit tyto nedostatky (pro zvýšení meze průtažnosti a 

pevnosti). 

 K legování se používá řada prvků, například: 

 Nb -je nejvhodnější a nahrazuje Ti. Při vyšší koncentraci niobu (5 - 10%) dochází 

vznikem nových fází k vyšší tažnosti, ale zároveň ke snížení odolnosti proti creepu. 

 Cr, Mo, Ta - zvyšují mez pevnosti. 

 Fe, C, Si - zlepšují odolnost vůči creepu. 

 V, Sn - tyto prvky zvyšují obecně mechanické vlastnosti. 

 Zr - zvyšuje mez průtažnosti a mez pevnosti. 

 Přestože legováním se zlepšují kvality Ti3Al není to natolik dostačující pro jeho 

využití při vysokoteplotních aplikacích (oxidace) [5]. 

4.6 Odolnost proti oxidaci v plynech  

Oxidační odolnost intermetalika TiAl je založena na vzniku ochranné vrstvy Al2O3, která je o 

něco stabilnější než vrstva TiO. Obrázek 11 znázorňuje fázový diagram soustavy Ti-Al-O.  
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Obr. 11 Fázový digram Ti-Al-O při teplotě 1000°C [9] 

 

 Také dusík má vliv na korozní odolnost slitin na bázi TiAl. V závislosti na obsahu Al, 

má vliv na tažnost, odolnost proti stlačení a odolnost proti tečení. Podle určitých studií 

(Perdrix, Menand) nezáleží v γ-TiAl na koncentraci dusíku [10].  

4.7 Shrnutí 

 V této kapitole jsem se věnovala intermetalikům Ti3Al (α2-Ti3Al) a TiAl (γ-TiAl). Na 

základě zjištěných faktů vyplývá, že využití těchto intermetalik má některá omezení a 

nevýhody. 

 U α2-Ti3Al se jedná hlavně o nepříliš vysokou schopnost odolávat vysokoteplotní 

oxidaci. 

 Nevýhodou u γ-TiAl je nízká houževnatost za pokojové teploty. Pokud jde o 

monofázovou slitinu TiAl s větším obsahem Al (více než 50 %), má nízkou schopnost 

zlepšovat vlastnosti legováním. 

 Při porovnání vzájemných vlastností těchto intermetalik jsem došla k závěru, že při 

vhodné vzájemné kombinaci by došlo k výraznému zlepšení požadovaných vlastností, které 

lze ještě zlepšit legováním. 
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5. Slitiny soustavy TiAl 

 Jedná se o dvojfázové slitiny s obsahem TiAl a Ti3Al. Klasickým příkladem je slitina 

Ti-49,3at.%Al, která je tvořena lupínky γ-TiAl. Tyto slitiny jsou také legovány různými prvky 

(1 - 3%), aby se ještě zvýšila kvalita vlastností. 

 Například při legování prvky Cr, V, Hf, Mn se zvyšuje tažnost a zpevňuje tuhý roztok. 

Mohou se použít i prvky Nb, Ta, W, avšak tyto prvky snižují tažnost, ale zpevňují tuhý roztok 

[5]. 

 Tabulka 2 porovnává vlastnosti slitin intermetalik TiAl, Ti3Al a Ni superslitin. 

 

Tab. 2 Vlastnosti slitin 

Vlastnost báze Ti3Al báze TiAl superslitiny 

struktura D019/A2/B2 L10/D019 A1/L12 

hustota [g/cm3] 4.1-4.7 3.7-3.9 7.9-9.1 

Youngův modul při pokojové teplotě [GPa] 100-145 160-180 195-220 

mez průtažnosti při pokojové teplotě [MPa] 700-990 400-650 250-1310 

mez pevnosti při pokojové teplotě [MPa] 800-1140 450-800 620-1620 

teplotní limit pro creep [°C] 760 1000 1090 

teplotní limit pro oxidaci [°C] 650 900 1090 

tažné napětí potřebné pro lom při pokojové teplotě [%] 2-26 1-4 3-50 

tažné napětí potřebné pro lom při vysoké teplotě [%] 10-20 10-60 8-125 

lomová houževnatost při pokojové teplotě [MPa/m1/2] 13-42 10-20 25 
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6. Experimentální část 

6.1 Příprava slitiny 

 Pro tento experiment byly použity vzorky intermetalických slitin Ti-46Al-5Nb-1W. 

Tato slitina byla připravena na Katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace, na VŠB – TU 

Ostrava. Složení této slitiny je uvedeno v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Chemické složení použité slitiny 

Chemické složení [%] 
Označení slitiny  

Ti Al Nb W 

Ti-46Al-5Nb-1W 48 46 5 1 
 

 Vzorky ve tvaru válečku o Ø 9,5 x 40 mm byly před expozicí řádně očištěny a 

odmaštěny. Poté se vzorky zvážily na digitální váze s přesností na 0,0001 g a provedlo se 

měření tvrdosti podle Vickerse.  

 První etapou při výrobě těchto slitin byla příprava plazmovou metalurgii. Byla použita 

plazmová pec s měděnými krystalizátory chlazenými vodou. Tato pec pracuje na principu 

ionizace plynu.  

 Druhou etapou metalografické přípravy byla vakuově-indukční metalurgie. Pro výrobu 

odlitků byla použita vakuová indukční pec. Jako ochranná atmosféra při procesech tavení byl 

použit argon. 

 Pro zkoušení byly vzorky odebrány ze dvou taveb (č. 516 a 518). Veškeré hodnoty 

před expozicí jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Naměřené a vypočtené hodnoty pře expozicí 

Číslo vzorku  
Rozměr  

[mm] 

Plocha 

[cm
2
] 

Hmotnost 

[g] 

Hustota 

[kg.m
-3

] 

Tvrdost 

[HV5] 

516.3 Ø 9,50 x 41 13,65 12,1278 4,173 429 
518.1 Ø 9,45 x 40,5 13,43 11,6718 4,109 441 
518.3 Ø 9,55 x 40 13,43 11,7944 4,116 451 
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6.2 Popis experimentu 

6.2.1 Zkoušení cyklické vysokoteplotní korozní odolnosti 

 Měření vysokoteplotní cyklické oxidace probíhaly při teplotách 600, 800 a 1000°C. 

Pro zkoušení cyklické korozní odolnosti byly použity dva typy elektrických odporových pecí. 

Pro teploty 600 a 800°C byla použita horizontální (trubková) odporová pec, pro teplotu 

1000°C se použila muflová odporová pec.  

 Teplotní cyklus se skládá z fáze ohřevu, doby výdrže na teplotě, doby ochlazování a 

výdrži na ochlazovací teplotě. 

 Vzorky při teplotách 600 a 800°C byly exponovány 16 hodin v peci, poté 8 hodin 

v laboratoři při teplotě 25°C. Ochlazování probíhalo na vzduchu. Pro zjištění hmotnostních 

přírůstků byly vzorky zváženy na digitální váze typu Sartorius CP224S-0CE (citlivost 

0,0001g) a na analytické váze typu Chirana A3/200 (citlivost 0,1 - 0,01 mg). Po určité době 

expozice byly vzorky odebrány pro metalografické studium.    

6.2.2 Měření tvrdosti podle Vickerse 

 Zkouška tvrdosti probíhala při teplotě 25°C, se zkušebním zatížením 5 kg (přibližně 

49 N), po dobu 10 s. Poté se změřily délky úhlopříček a určil se aritmetický průměr obou 

změřených úhlopříček. 

 Tvrdosti byly měřeny ve střední i okrajové části vzorku. Pro přesnější určení tvrdosti 

se měření opakovalo vícekrát. 

 Vztah pro výpočet tvrdosti podle Vickerse: 

      
22

1891,02
sin2

102,0
d

F

d

F

HV ⋅=

⋅⋅

⋅=

α

 (1) 

kde F je zkušební zatížení (N), α vrcholový úhel vnikacího tělesa (jehlanu), d úhlopříčka 

vtisku (mm).      

6.3 Výsledky a diskuze 

6.3.1 Vysokoteplotní cyklická oxidace 

 Z naměřených a vypočtených hodnot vyplývá, že s rostoucí teplotou roste hmotnostní 

přírůstek. Příčinou je vznik oxidických vrstev (např. Al2O3, TiO2). Korozní přírůstek se určí 

jako podíl hmotnostního přírůstku a celkové plochy vzorku.   
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 V tabulce 3 jsou uvedeny hmotnostní a korozní přírůstky zjištěné a vypočítané u 

teploty 600°C. Z grafu (obr. 1) je patrné, že se jedná o lineární závislost. Důvodem je nejspíš 

to, že tato slitina má schopnost odolávat oxidaci až při vyšších teplotách (od 800°C). 

 

Tab. 3 Hmotnostní a korozní charakteristiky intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při 600°C 

518.3 

Teplota vystavení 
[°C] 

Doba vystavení 
[h] 

Počáteční hmotnost 
[g] 

Přírůstek ∆m 
[mg] 

Přírůstek ∆m/S 
[g.m-2] 

16 0,2 0,15 
32 0,3 0,22 
53 0,5 0,37 
74 0,6 0,45 
96 0,7 0,52 

118 0,9 0,67 
166 1,1 0,81 
217 1,3 1,06 
232 1,4 1,14 

600 

248 

11,7944 

1,5 1,22 
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Obr. 1 Časová závislost korozních přírůstků intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W  

při teplotě 600°C 
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 V grafu (obr. 2) můžeme vidět spíše parabolickou závislost, jelikož do cca 32 hodin 

roste korozní přírůstek rychle, avšak po 48 hodinách pomaleji.  

 

Tab. 4 Hmotnostní a korozní charakteristiky intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při 800°C 

516.3 

Teplota vystavení 

[°C] 

Doba vystavení 

[h] 

Počáteční hmotnost 

[g] 

Přírůstek ∆m 

[mg] 

Přírůstek ∆m/S 

[g.m-2] 

16 5,6 4,10 
32 8,6 6,30 
48 9,5 6,96 
64 9,7 7,11 
80 9,8 7,18 
96 10,1 7,40 

112 10,6 7,76 
154 11,7 8,57 
170 12,1 8,86 

800 

187 

12,1278 

12,2 8,94 
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Obr. 2 Časová závislost korozních přírůstků intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W  

při teplotě 800°C 
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 Při teplotě 1000°C (obr. 3) se jedná taktéž o parabolickou závislost. Z grafu vidíme, že 

korozní přírůstky rostou mnohem rychleji než u teploty 800°C. 

 

Tab. 5 Hmotnostní a korozní charakteristiky intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při 1000°C 

518.1 

Teplota vystavení 

[°C] 

Doba vystavení 

[h] 

Počáteční hmotnost 

[g] 

Přírůstek ∆m 

[mg] 

Přírůstek ∆m/S 

[g.m-2] 

4 5,6 4,38 
20 13,3 10,4 
24 14,2 11,1 
28 15,5 12,1 
32 16,1 12,6 
36 16,6 13,0 

1000 

40 

10,9519 

17,2 13,4 
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Obr. 3 Časová závislost korozních přírůstků intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W  

při teplotě 1000°C 
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 Z obrázku 4 je zřejmé, že nejvyšší korozní přírůstky dosahoval vzorek 518.1 při 

teplotě 1000°C po dobu 40 hodin. Dosáhl hodnoty přírůstku 13,4 g.m-2 (tab. 5).  

 Nejmenší hodnota byla zjištěna u vzorku 518.3 při teplotě 600°C po dobu 248 hodin. 

Tento vzorek dosáhl hodnoty přírůstku 1,22 g.m-2 (tab. 3). 

 Z těchto výsledků plyne, že největší vliv na tvorbu korozních přírůstků má teplota. 

 

Obr. 4 Srovnání korozních přírůstků při teplotách 600, 800 a 1000°C 

6.3.2 Vyhodnocení měření tvrdosti 

 Měření tvrdosti HV5 na každém vzorku bylo prováděno na 6 vybraných místech, a to 

3 měření ve střední vnitřní části, a 3 měření ve vnější části (do 2 mm pod povrchem). Výchozí 

hodnota tvrdosti HV5 byla 446 ± 5. 

Ze získaných výsledků (tab. 6) víme, že na okraji vzorku byla tvrdost vyšší než ve 

středu vzorku. S rostoucí teplotou expozice docházelo k určitému poklesu hodnot tvrdosti. 

 

Tab. 6 Hodnoty tvrdosti HV5 při teplotě 25°C 

Expozice 

Číslo vzorku Teplota 

[°C] 

Doba 

[h] 

HV5, 

celkové 
HV5, vnitřní 

 
HV5, vnější 

 

518.3 600 170 447 ± 15 442 460 
516.3 800 203 401 ± 33 373 434 
516.1 900 104 373 ± 12 368 384 
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Na obrázku 5 vidíme mikrostrukturu intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W (vzorku 518.3) 

při teplotě 600°C po dobu 160 hod. Jedná se o strukturu na okrajové části vzorku, kde došlo 

po expozici ke zhrubnutí zrna. 

Na obrázku 6 je znázorněna struktura vzorku 518.3, jedná se však o strukturu ve 

středové části vzorku při teplotě 600°C. U této slitiny došlo ke změně morfologie dendritické 

struktury.  

Obrázek 7 znázorňuje strukturu intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 800°C po 

dobu 203 hod. Také zde došlo ke zhrubnutí zrna na okrajové části vzorku.  

Mikrostrukturu středové části vzorku při teplotě 800°C vidíme na obrázku 8. Došlo 

zde vlivem teploty ke změně dendritické struktury. 

Na obrázku 10 a 11 vidíme mikrostruktury a oxidické vrstvy při teplotách 600 a 

800°C. Při teplotě 600°C vznikaly na povrchu velmi tenké vrstvičky, které nebylo možno na 

metalografickém mikroskopu pozorovat. Po ukončení expozice při teplotě 800°C bylo možné 

vidět trhliny nebo mikrotrhliny ve vrstvách oxidů.   

 

 

Obr. 5 Mikrostrukrura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 600°C po dobu 160 

hod. na okrajové části vzorku 

 



 - 27 - 

 

Obr. 6 Mikrostrukrura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 600°C po dobu 160 

hod. ve středové části vzorku 

 

Obr. 7 Mikrostrukrura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 800°C po dobu 203 

hod. na okrajové části vzorku 
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Obr. 8 Mikrostrukrura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 800°C po dobu 203 

hod. ve středové části vzorku 

 

Obr. 9 Mikrostruktura korozních vrstev intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 

600°C po dobu 160 hod 
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Obr. 10 Mikrostruktura korozních vrstev intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 

800°C po dobu 203 hod. 

6.3.3 SEM analýza  

Všechny snímky byly zhotoveny na řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM 

Scanning Electron Microscope), značky JEOL JSM-6490LV. Snímky jsou pořízeny v režimu 

BEC, tzn. zpětně odražené elektrony - materiálový kontrast. Do analýzy nebyl zahrnut uhlík. 

Na obrázku 11 je zobrazen výbrus válečku. V tabulce 6 jsou hodnoty hmotnostních a 

atomových % zjištěných při teplotě 800°C. Na obrázcích 12 až 14 jsou zobrazena spektra 

výbrusu intermetalika TiAl. 
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Tab. 6 Hmotnostní a atomová procenta vzorku výbrusu při teplotě 800°C 

O Al Ti Nb W 
Oblast 

Hmotnostní procenta 

1 58,30 29,90 10,12 1,68 - 
2 52,04 12,63 27,20 6,74 1,39 
3 13,02 23,93 47,84 12,27 2,94 
4 1,84 28,51 52,44 14,22 3,00 
 Atomová procenta 

1 73,15 22,24 4,24 0,36 - 
2 74,45 10,71 13,00 1,66 0,17 
3 28,58 31,15 35,07 4,64 0,56 
4 4,72 43,38 44,95 6,28 0,67 

 

 

    

Obr. 11 Vrstva výbrusu intermetalika při teplotě 800°C 
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Obr. 12 Spektrum oxidické vrstvy v bodě 1 (obr. 11) 
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Obr. 13 Spektrum oxidické vrstvy v bodě 2 (obr. 11)  
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Obr. 14 Spektrum oxidické vrstvy v bodě 3 (obr. 11) 
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7. Závěr 

 V této bakalářské práci bylo popsáno shrnutí fyzikálních a mechanických vlastností 

intermetalik na bázi TiAl, tzn. popis krystalové struktury, vazeb, uspořádání atomů apod. 

V teoretické části byla také zahrnuta kinetika a termodynamika vysokoteplotní oxidace. 

  

Hlavním problémem těchto materiálů je křehkost, proto jsou nevhodné pro některé 

aplikace, např. nárazové namáhání. Naopak jsou tyto materiály významné svou schopností 

odolávat oxidaci v plynech při vyšších teplotách. 

  

Experimentální část byla zaměřena na vysokoteplotní cyklickou oxidaci intermetalika 

Ti-46Al-5Nb-1W při teplotách 600, 800 a 1000°C. Z naměřených a vypočtených hodnot 

vyplynulo, že na korozní přírůstky má velký vliv teplota.  

 Při teplotě 600°C byla zjištěna téměř lineární závislost a vznik velmi tenké přilnavé 

vrstvy, kterou nebylo možno sledovat na kolmém výbrusu na metalografickém mikroskopu. 

Při teplotě 800 a 1000°C byla zjištěna spíše parabolická závislost, nejprve rychlý růst korozní 

vrstvičky, poté s přibývajícím časem pomalejší růst korozní vrstvy. 

  

Mikrostruktura této slitiny vykazovala v okrajové části vzorku polyedrické zrna 

(lamelární struktura) a ve střední části vykazovala strukturu dendritickou (duplexní).  

Působením teploty došlo na okrajích vzorku ke zhrubnutí zrna a ve středových částech došlo 

ke změně morfologie dendritické struktury.  

  

Při měření tvrdosti podle Vickerse bylo zjištěno, že tvrdost intermetalika Ti-46Al-

5Nb-1W je větší na okrajích vzorku než ve střední části. Po expozici na vyšší teplotě byl 

naměřen mírný pokles tvrdosti. 

  

Intermetalika na bázi TiAl se stávají perspektivními materiály pro aplikace za vyšších 

teplot. Vývoj těchto materiálů není dosud uzavřen.  
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