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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem struktury a vysokoteplotní koroze 

intermetalických slitin na bázi TiAl. V teoretické části je uvedeno rozdělení intermetalických 

sloučenin, jejich struktury a vlastnosti, přitom hlavní pozornost je věnována vysokoteplotní 

korozi modifikovaných slitin na bázi TiAl. Následně je zde popsána struktura, mechanické 

vlastnosti a použití Ti-Al-Me intermetalik.   

Experimentální část této práce je zaměřena na vysokoteplotní oxidaci intermetalika Ti-

46Al-5Nb-1W v roztavených solích (Na2SO4 + NaCl) napodobující velmi agresivní korozní 

podmínky. Je zde zkoumána odolnost slitiny proti korozi po různé době expozice při teplotě 

800°C. Na základě gravimetrické metody byly stanoveny základní kinetické závislosti a bylo 

provedeno makroskopické a metalografické sledování vzorků vrstev. V závěru jsou dosažené 

výsledky diskutovány a porovnány s výsledky vysokoteplotní oxidace prováděné na vzduchu. 

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, struktura, intermetalika na bázi TiAl, mechanické 

vlastnosti. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with description of structure and high temperature corrosion 

of TiAl base intermetallics. In theoretical part the main attention is devoted to high 

temperature corrosion properties of selected alloys. In next part is described general partition 

intermetallics alloys and their structure. Subsequently is described the structure and 

mechanical behaviour Ti-Al-Me intermetallics. 

Experimental part this thesis is focused on high temperature oxidation Ti-46Al-5Nb-

1W intermetallics in molten salts (Na2SO4 + NaCl) which simulated very strong aggressive 

conditions. Corrosion resistance after different exposure time at 800°C temperatures is 

examined. On the basis of gravimetric method the basic kinetic relations were determined and 

macroscopic and metallographic observation of samples and layers was performed. The 

achieved results are discussed and compared with results of high temperature oxidation 

obtained in the air. 

Keywords: high temperature corrosion, structure, TiAl base intermetallic, mechanical 

properties 
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Seznam použitých symbolů a značek 

Název Značka Jednotka 
frekvenční faktor A (-) 

konstanty empírických rovnic  A, B, C (-) 

koncentrace  c  (kg.m-3)  

difúzní součinitel  D  (m2.s-1) 

Youngův modul pružnosti E (GPa) 

aktivační energie  E* (J.mol-1) 

modul pružnosti ve smyku  G (GPa) 

změna volné entalpie ∆G (J.mol-1) 

změna standartní volné entalpie  ∆G0 (J.mol-1) 

tvrdost podle Vikerse HV (-) 

změna entalpie ∆H (J.mol-1) 

difúzní tok J (kg.m-2.s-1) 

rovnovážná konstanta K (-) 
rychlostní konstanta k (-) 

atomová hmotnost kovu  MM (g.mol-1) 

hmotnost m (kg) 
korozní změna m (mm za rok) 

počet atomů kovu v molekule sločeniny n (-) 

molární plynová konstanta  R J.mol-1.K-1 

změna entropie ∆S (J.K-1) 

termodynamická teplota  T (K) 
teplota t (°C) 

molární objem VM (m3) 

Poissonovo číslo  ν (-) 

 hustota kovu  ρM  (g.cm-3) 

čas τ  (s) 
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1 ÚVOD 

Pro nejrůznější konstrukční aplikace se v současnosti hledají materiály, jež budou 

vyhovovat požadavkům na hodnoty mechanických vlastností, ale svými fyzikálními 

vlastnostmi budou překračovat běžné materiály, které jsou v současné době používány. 

Takové vlastnosti mohou nabídnout mimo jiné intermetalika - titanové aluminidy. V roce 

1900 bylo známo 37 intermetalických sloučenin, za 20 let 400 sloučenin a na konci 20. století 

již více než 25 000 intermetalik. 

Intermetalika Ti-Al představují důležitou skupinu materiálů, které se vyznačují svými 

specifickými fyzikálními    a mechanickými vlastnostmi. Vykazují řadu dalších vlastností, 

jako je nízká hustota, oxidační odolnost a odolnost proti tečení za vysokých teplot, vysoká 

pevnost při vysokých teplotách, vysoký modul pružnosti. Nicméně, průmyslové aplikace 

těchto materiálů, jsou omezeny jejich nízkou tažností při pokojové teplotě, oxidaci při 

zvýšené teplotě, nedostatečnou ochranou proti oxidaci v atmosféře obsahující síru, a proto se 

musí přidávat další prvky (Nb, V, Si, Ta, atd.) ke zlepšení vlastností. 

 Díky svým vlastnostem se od slitin na bázi Ti-Al očekává použití především v 

leteckém, automobilovém a energetickém průmyslu. V daných odvětvích se materiálů 

využívá při výrobě nízkotlakých turbín, lopatek, plechů, k výrobě oběžných kol 

turbodmychadel, ventilů spalovacích motorů apod..  

Cílem této bakalářské práce je stanovení vlastností intermetalik, a rozbor jejich 

vysokoteplotní koroze. Experimentální část se věnuje vysokoteplotní oxidaci intermetalika  

Ti-46Al-5Nb-1W v roztavených solích napodobující velmi agresivní korozní podmínky. 
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2 VYSOKOTEPLOTNÍ KOROZE 

2.1 Definice koroze 

Z definice koroze vyplývá, že se jedná o vzájemné působení materiálu a prostředí, 

které má za následek znehodnocování materiálu. Koroze představuje chemické nebo 

elektrochemické porušování povrchu kovů převážně kapalnými nebo plynnými látkami. Při 

této reakci přecházejí kovy a slitiny do oxidovaného stavu. Oxidace je v širším slova smyslu 

každá reakce, při níž ztrácí kov elektrony [1].  

2.2 Termodynamika koroze   

Ve většině případů jsou kovy a slitiny nestálé a přechází do oxidovaného stavu. Tento 

přechod je charakterizován snížením volné entalpie ∆G. Ta je vyjádřena vztahem : 

 ∆G =  ∆H-T ∆S (1) 

kde ∆H  (J.mol-1) je změna entalpie, ∆S (J.mol-1.K-1)  změna entropie, T je termodynamická 

teplota  (K). Změna volné entalpie představuje veškerou energii, kterou 1 mol sloučeniny 

(kov, slitina) přijme nebo odevzdá do okolí při svém vzniku z prvků za konstantní teploty      

a tlaku. Jejich hodnoty ∆H, ∆S jsou za standardního stavu (tj. tlaku 9,827×104 Pa) a aktivitě 

reagujících látek rovné jedné a dovolují výpočet standardní volné entalpie ∆G
0
. Změna volné 

entalpie ∆G závisí na teplotě a lze ji vyjádřit za pomocí empirických rovnic:  

∆GT = A+BT logT + C (2) 

s konstantami A, B, C. 

Vhodnější je však grafické znázornění ∆G na teplotě za pomocí tzv. Ellinghamova 

diagramu (Obr. 1). Podává přehledně informace o stabilitách jednotlivých kovů a jejich oxidů, 

což má velký význam nejen pro vysokoteplotní korozi, ale např. i pro metalurgii 

(metalotermické reakce), poskytují první údaj o pravděpodobnosti koroze. Čím je nižší ∆rG° 

pro oxidační reakci, tím je méně stabilní kov a tím více stabilní oxid [1,2]. 
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Obr. 1 Ellinghamův diagram pro oxidy kovů [3] 

 

Podle Guldbergova - Waagova zákona je rychlost chemické reakce v daném okamžiku 

úměrná aktivitě reagujících látek. Rovnováha chemické reakce za stálé teploty je 

charakterizována  rovnovážnou konstantou K. Ta je rovna součinu aktivit reakčních produktů 

dělenému součinem aktivit výchozích látek. Konstanta K souvisí s volnou entalpií dle vztahu: 

 ∆G
0
= -RT lnK (3) 

kde R je molární plynová konstanta (8,314  J.mol-1.K-1). Obecně však platí, že při rovnováze 

je  ∆G = 0 [1]. 

2.3 Koroze za vysokých teplot 

Vysokoteplotní oxidace je v podstatě jeden z druhů vysokoteplotní koroze. Je chápána 

jako degradace výhradně za vzniku oxidů v korozní vrstvě. Na povrchu kovového materiálu 

vzniká oxidická vrstva, která obvykle další oxidaci zpomaluje. Ta vzniká např. při expozici na 

vzduchu, v přítomnosti vodní páry, případně v prostředích obsahujících CO2 [2]. 
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Při korozi za zvýšených teplot dochází ke styku tuhých látek s plynnými. Důležitou 

roli u této koroze představuje teplota ovlivňující značnou mírou rychlost koroze. Rychlostní 

konstanta k, která určuje úbytek některé z reagujících látek za jednotku času při zvýšení 

teploty o 10-20°C stoupá na dvojnásobek až trojnásobek. Závislost rychlostní konstanty k na 

teplotě je dána Arrheniovým vztahem: 

 k=Ae
-E*/RT (4) 

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). 

Průběh koroze je vysoce ovlivňován strukturou vznikajících vrstev. Značný vliv na 

charakter a rychlost koroze mají vrstvy korozních produktů (korozní zplodiny), které vznikají 

během korozního porušení. Mají většinou krystalický charakter a obsahují strukturní poruchy: 

a)  vakance - neobsazené mřížkové polohy, 

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

c)  intersticiální ionty - ionty ležící mimo normální mřížku, 

d)  póry, mikrotrhliny - necelistvostí. 

Nejvíce zpomalovacím faktorem při vzniku tuhých korozních produktů je pohyb iontů 

přes tuhou mřížku. Pohyb se děje pouze pomocí tepelné energie. Ta umožní atomu po 

překročení tzv. aktivační energie přeskočit do jiné volné polohy. Tato difúze se v tuhém stavu 

řídí Fickovými zákony. 

Dle 1. Fickova zákona je množství látky m, které projde průřezem S ve vzdálenost x 

od daného místa za čas , úměrné úbytku aktivity difundující látky v daném místě, při 

zjednodušení úbytku koncentrace c: 

 = = −  (5) 

Postupem času vrstvy produktů narůstají, čímž se koncentrační spád snižuje a difúzní 

proces se zpomaluje. Jak vyplývá z 2. Fickova zákona je časová změna koncentrace úměrná 

změně koncentračního spádu difundujících látek. 

 =   (6) 
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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. 

Kromě difúze mohou ovlivňovat rychlost koroze i jiné faktory. Charakter vznikajících 

korozních produktů výrazně ovlivňuje časovou závislost rychlosti koroze (obr. 2). 

1) lineární závislost - reakční produkty vznikají plynné, kapalné nebo tuhé, bez ochranných 

vlastností. Koroze probíhá při stálé teplotě stejnou rychlostí:       

 m = k1 ×τ (7) 

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

2) parabolická závislost - vznikají produkty s částečně ochranným charakterem, k čemuž 

dochází za zvýšených teplot. Ty tvoří překážku difundujícím iontům a koroze tak probíhá 

pomaleji podle parabolické závislosti. Koroze u některých kovů neprobíhá parabolicky (např. 

železo), proto se tato závislost formuluje dle vztahu: 

 m
z
 = k2 × τ (8) 

kde z = 1,5 - 2,8 

3) kubická závislost - dochází k ní na přechodu mezi vysokými a nízkými teplotami.  

 m
3
= k3 × τ (9) 

4) logaritmická závislost - při relativně nízkých teplotách a za vzniku velmi tenkých vrstev 

(do 3mm). 

 m= k4 × ln (k5 + k6 × τ) (10) 

5) recipročně logaritmická závislost - dochází k ní při nízkých teplotách a při velmi malé 

tloušťce vrstvy (cca 1-10 nm). Materiály s průběhem koroze 4) a 5) patří k nejodolnějším.  

 = 	−	 	ln	τ (11) 

6) asymptotická závislost - platí při relativně nízkých teplotách, pro případ, kdy oxidická 

vrstva obsahuje samouzavíratelné mikropóry.  

 − = d  (12) 
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Obr. 2 Průběhy oxidace v závislosti přírustku času τ na váze m 

 

Pomocí Pillingova-Bedworthova pravidla (pro ochrannou účinnost) lze stanovit 

důležitý poměr mezi objemy vrstvy korozních produktů a atomů kovu . 

 mM + nX  = Mm Xn (13) 

kde X = O, S, Cl,… 

Pro zjednodušení můžeme psát látku Mm Xn jako MX, pak bude platit:  

 R = =  (14) 

kde MM je atomová hmotnost kovu, ρM hustota kovu, MMX molekulová hmotnost vzniklé 

sloučeniny vzniklé sloučeniny, ρMX hustota vzniklé sloučeniny a n počet atomů kovu ve 

vzniklé sloučenině. Podmínkou pro vznik ochranné vrstvy je Pillingův-Bedworthův poměr 

větší než jedna. 

Platí-li, že poměr VMX/VM < 1 - vznikající vrstva není souvislá, bude porézní a nebude 

mít ochranné účinky. 

Platí-li VMX/VM > 1 - vytvoří se kompaktní vrstva na povrchu kovu, je tak zabráněno 

přímému kontaktu s plynným prostředím. Pokud je však poměr příliš vysoký (>3), existuje 

zde nebezpečí, že vrstva bude odpryskávat nebo praskat v důsledku mechanického pnutí a tím 

bude mít vrstva jen malou ochrannou funkci.   
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Oxidace může být efektivně zpomalována snižováním iontové vodivosti vznikajících 

oxidů, čehož se dá dosáhnout například legováním kovu vhodným prvkem, který přechází do 

oxidické vrstvy a modifikuje její chemické složení. Zde je však třeba uvést, že úprava 

chemického složení oxidické vrstvy legováním materiálu se neprovádí jen s ohledem na 

iontovou vodivost. Často důležitější bývá zlepšení porozity, přilnavosti či mechanických 

vlastností vrstvy [1,2,3]. 

2.4 Vysokoteplotní koroze v roztavených solích   

Tři Ti–Al intermetalika, Ti–48Al, Ti–48Al–2Cr, Ti–52Al, byly vystaveny v 80 hm.% 

Na2SO4 + 20 hm.% NaCl při 800 °C. Nejlepší vlastnosti z těchto slitin vykazuje Ti–52Al. 

Jednofázová γ-struktura a poměrně vysoký obsah hliníku umožňují tvorbu Al oxidů s dobrými 

ochrannými vlastnostmi. Dobré korozní vlastnosti má i Ti–48Al–2Cr což znamená, že chrom 

zvyšuje vysokoteplotní korozní odolnost intermetalik Ti-Al. Nejhorší vlastnosti z těchto 3 

vzorků s velkou tendencí k praskání vrstvy vykazuje slitina Ti-48Al. To je pravděpodobně 

způsobeno nízkým obsahem hliníku, což může omezovat tvorbu hliníkových oxidů, nebo 

dvoufázovou strukturou. Byly použity různé metody k výzkumu vysokoteplotní koroze Ti-Al 

v prostředích obsahující soli, které reprezentují náročné pracovní podmínky. Metoda 

ponechání (vložení) vzorku v plynném prostředí obsahující soli se jeví jako nejvíce spolehlivá 

pro kinetické studie. Při použití metody uložení v soli bychom měli brát v úvahu 

odpraskávání solného filmu v počátečním stádiu. Metoda ponoření vzorku představuje 

nejtěžší případ vysokoteplotní koroze v roztavených solích. Vzorky ponechané v solích par 

mají nízké korozní rychlosti s přírůstkem hmoty menším než 2 mg/cm2 po 200 – hod. 

expozice. Vzorky ponořené do roztavených solí vykazují největší rychlost koroze, bude tak 

docházet k intenzivní reakci mezi vrstvou, která bude porézní a roztavenými solemi [4,5]. 

Je pozoruhodné, že sirná atmosféra je bohatší na dusík, než vzduch. Je potvrzeno, že 

dusík zvyšuje rychlost oxidace. Takže můžeme tvrdit, že vyšší obsah dusíku v oxidační 

atmosféře upravuje tvorbu Ti3Al2N2 a Ti2N fází u intermetalik na bázi Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-

0,1Si-0,2Ni a to zase přispívá k vyšší oxidační rychlosti testovaných slitin v 9% 

O2+0,3%SO2+N2 agresivním prostředí [5]. 
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2.5 Vysokoteplotní cyklická oxidace v laboratorním prostředí 

Vzorky Ti-50Al a Ti-48Al-2Cr vykazují ztrátu hmotnosti v důsledku změny rychlosti 

odpryskávání a nárustu nové oxidické vrstvy. Po 10 cyklech došlo k prvnímu odpryskávání u 

Ti-48Al-4Cr. Oxidační rychlost se zvýšila lineárně po 10 cyklech před snížením mezi 10 - 40 

cykly. Oxidace Ti-48Al-2Cr byla nižší než u Ti-48Al-4Cr po 20 cyklech. Nejnižší změny 

hmotnosti byly zaznamenány u vzorku Ti-48Al-4Cr s 0,28 g/m2 a nejvyšší u Ti-48Al s 0,6 

g/m2 po 50 cyklech expozice. Všechny binární a ternární slitiny vykazují téměř to samé 

chování, pokud jsou oxidovány na vzduchu a při teplotě 700°C. 

Binární slitiny Ti-48Al a Ti-50Al mají největší hmotnostní úbytky 0.037 g/m2 a  

0.0023 g/m2. Během prvních 10 - ti cyklů oxidační rychlost Ti-48Al-2Cr stoupá prudce, ale 

najednou klesá po 30-ti cyklech. Ti-48Al-4Cr  má obdobné chování a zároveň i úbytek váhy 

0.054 g/m2. Oxidační vrstva není dobře přilnavá v teplotních cyklických podmínkách 

vzhledem k popraskání a odpryskávání. Detailní výzkum pro binární slitinu Ti-50Al je ukázán 

po 50 cyklech při 900°C na vzduchu (obr. 3). 

 

Obr. 3 Průřez Ti-50Al po cyklické oxidaci při 900°C a 50 - ti cyklech [6] 

Bylo zjištěno, že vnější oblast 1 obsahuje hlavně Ti a O (tloušťka ~1 µm). Na vnější 

straně oxidické vrstvy byla nalezena bohatá rutilová vrstva, vnitřní část této vrstvy je bohatá 

na hliníkové oxidy (tloušťka ~ 0.8 µm). Pod touto vrstvou se nachází  polospojitá  hliníková 

vrstva (oblast 2), se spíše pórovitou strukturou na vnější straně. V této fázi se tvořila oxidická 

vrstva bohatá na hliník. Oblast 3 (tloušťka ~ 1.6 µm) se skládá ze světlých titanových vrstev a 
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temnějších hliníkových vrstev. Mimoto zde byla nalezena relativně vysoká koncentrace 

chromu v temných pásech na vnitřní straně této pórovité struktury (tloušťka ~ 2.4 µm). 

 Z tohoto pozorování vyplynulo, že oxidická vrstva Ti-50Al je nepřilnavá. Větší 

plochy ukazují značné odpadávání v oblasti 4 (tloušťka ~ 2.4 µm). Oblast 5 (tloušťka 5 µm) 

ukazuje pozoruhodné snížení hliníkové koncentrace. Ostré rozhraní můžeme detekovat mezi 

objemem materiálu a vznikající korozní vrstvou. Oblast 6 odpovídá samotnému materiálu. 

Celkový vývoj tloušťky vrstvy byl okolo 10.8µm. 

Všechny binární a ternární slitiny vykazují kolísání křivek po cyklické oxidaci při 

teplotě 700°C a 900°C až do 50 cyklů naznačující špatné ochranné vlastnosti vrstev. 

Přítomnost chromu v ternárních slitinách zvyšuje rychlost oxidace s paralineárním chováním 

při 900°C. Po 20 nebo 30 cyklech váha prudce poklesne v důsledku odpryskávání (vrstvy) při 

obou teplotách. 

Bylo zjištěno, že smíšené oxidy se tvoří s whiskerovými krystaly TiO2 a shlukem 

bloků Al2O3 vystavených při teplotě 700°C. Zatímco při 900°C se sloupcová TiO2 struktura 

indikuje při vyšší teplotě, vnější difúze Ti vede rychleji k formování TiO2 pokrývající celý 

povrch především v binárních slitinách. Přidání chromu zvyšuje oxidační odolnost při vyšších 

teplotách. 

RTG spektra ukazují oxidační vrstvu složenou z TiO2, rutilového TiO2 a nitridových 

sloučenin Ti(NO3)4 po expozici při 900°C na vzduchu. Zatímco při 700°C je základní matrice 

pokryta γ-TiAl, Ti3AL a stopovým množstvím Fe [6].  

2.6 Vysokoteplotní oxidační chování slitin na bázi Ti-Al 

Tři zkoumané slitiny na bázi Ti-Al-Cr (Ti-48Al-2Cr, Ti-47A1-2Cr-0,2Si, a Ti48Al-

2Cr-2Nb) mají při 700°C vynikající odolnost proti oxidaci. Cyklické oxidační vlastnosti 

závisí na složení slitiny, Ti-48iAl-2Cr-2Nb má nejlepší oxidační vlastnosti a má rovněž dobré 

vlastnosti proti odpadávání. Některá odpadávání vrstev byla pozorována na Ti-47Al-2Cr-

0.2Si po dlouhodobém tepelném cyklování. Při 800°C je izotermická a cyklická oxidace 

funkcí složení slitiny. Materiál legovaný křemíkem je náchylný k významné ztrátě kovu 

vzhledem k odpryskávání oxidické vrstvy během tepelného cyklování, a to omezuje životnost 

Ti47A1-2Cr-0.2Si komponent. Materiál legovaný niobem má výborné oxidační vlastnosti ve 

dvou aspektech. První je pomalu rostoucí oxidická vrstva na slitinovém povrchu, přitom se 

redukuje spotřeba kovu díky ochranné oxidické vrstvě během izotermické oxidace a tím je 
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možné předejít vrstvě s nadměrnou oxidací. Druhý je, že oxidační vrstva tvořená na Ti-48Al-

2Cr-2Nb bude velmi dobře přilnavá na kovový podklad, a tím ještě redukuje úbytek kovu 

během cyklické oxidační expozice [7]. 

2.7 Odolnost proti oxidaci slitin na bázi Ti-Al  

2.7.1 Intermetalikum Ti3Al 

Zvýšení koroze je způsobeno zejména neschopností tvořit ochranné vrstvy Al2O3. 

Ponechá-li se Ti3Al nebo slitina na této bázi za vyšších teplot v prostředí, jenž obsahuje 

vzdušný kyslík, materiál se bude oxidovat a kyslík se bude rozpouštět. Oxidační odolnost 

zajišťuje vrstva Al2O3, která může vzniknout selektivní oxidací. Avšak aktivita Ti je v Ti3Al 

vyšší než aktivita Al, což vede ke vzniku TiO, což je stabilní oxid v kontaktu s Ti3Al a další 

oxidací vznikne TiO2 - rutil, který je méně stabilní než Al2O3. Ten poté pokrývá celý povrch 

materiálu. Míra oxidace těchto slitin je pouze nepatrně menší než konvenčních titanových 

slitin. Odolnost vůči oxidaci můžeme u těchto slitin zlepšit legováním (Nb, Mo, Ta, atd.). 

Získaná odolnost vůči oxidaci není dostatečná a omezuje použití slitin za vyšších teplot     

(nad 800°C). Kromě oxidických reakcí difunduje kyslík do Ti3Al a zde se nachází v 

rozpuštěném stavu. To vede k efektu zkřehnutí, kdy se pevnost zvyšuje, houževnatost klesá a 

na povrchu se tvoří defekty [8].   

2.7.2 Intermetalikum TiAl 

Oxidační odolnost je u TiAl vyšší než u Ti3Al. Ta je dána jeho větším obsahem 

hliníku, přesto oxidační odolnost TiAl není větší než u Al2O3 nebo NiAl. Z důvodu vysoké 

aktivity titanu ve slitinách bohatých na titan je TiO stabilním oxidem v kontaktu s TiAl 

slitinou. Následná oxidace vede opět ke vzniku TiO2 se strukturou rutilu. Oxidační odolnost je 

u TiAl slitiny založena na tvorbě ochranné vrstvy Al2O3, která je stabilnější než TiO. 

Odolnost vůči oxidaci se výrazně zlepší po přidání niobu, což vede ke vzniku ochranné vrstvy 

Al2O3 se zlepšenou odolností proti vzniku trhlin a jejímu odlupování. Rozpustnost kyslíku 

je  v TiAl nižší než v Ti3Al, který je přítomen ve většině slitin TiAl a působí v nich jako 

pohlcovač (getr) kyslíku. Efekt zkřehnutí je u této slitiny zřejmě zapříčiněn vlhkostí                

v testovací atmosféře. Ten velmi citlivě souvisí s teplotou, velikostí napětí, mikrostrukturou     

a distribucí fází. Oxidační odolnost u této slitiny můžeme zlepšit speciálním předoxidačním 

zpracováním. Rovněž můžeme provádět legování prvky Nb, Ta, W, kdy se zvýší oxidační 
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odolnost, ale sníží se houževnatost. Naopak prvky V, Cr, Mn zlepšují houževnatost, ale 

zároveň snižují oxidační odolnost [8,9].    

Niob má pozitivní vliv na odolnost intermetalik TiAl vůči vysokoteplotní oxidaci, 

svou přítomností v mřížce titanu snižuje koncentraci kyslíkových vakancí, což vede ke snížení 

rychlosti difuze kyslíku. Tento jev je v literatuře uváděn jako tzv. „doping effect“. Niob také 

zvyšuje aktivitu hliníku a podporuje tím vznik kompaktní ochranné vrstvy Al2O3, jež působí 

jako bariéra proti dalšímu pronikání kyslíku ke kovovému materiálu. Niob a Tantal 

představují hlavní legury v nejnovějších generacích slitin na bázi TiAl. Při nadměrné oxidaci 

se hmotnost obou slitin snižuje, což je dáno intenzivním odprýskáváním oxidů. U slitiny 

legované niobem je úbytek hmotnosti zhruba dvakrát větší než u té legované tantalem, což 

znamená, že ve srovnání s niobem má tantal pozitivnější vliv na oxidační odolnost slitin na 

bázi TiAl. Pravděpodobně je to dáno tím, že Ta je termodynamicky stabilenější než Nb [10]. 
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3 INTERMETALICKÉ SLOUČENINY 

3.1 Definice intermetalik 

Intermetalika jsou takové slitiny kovů, které se svou strukturou a vlastnostmi liší od 

čistých kovů. Skládají se z kombinací různých druhů atomů kovů (převažují atomy kovů). 

Mají přesné chemické složení a uspořádanou strukturu. Obsahují jak kovové, tak kovalentní 

vazby a mají uspořádání atomů na dlouhou vzdálenost. Intermetalika tvoří početnou třídu 

materiálů, která je velmi zajímavá z fyzikálně - metalurgického hlediska. Rovněž nabývá na 

významu možnost jejich aplikace v náročných prostředích, jako je oblast zvýšených                

a vysokých teplot při působení oxidační atmosféry. Krystalová struktura intermetalik je 

určená sílou a vazebným poměrem v krystalu, který záleží na jednotlivé elektronové 

konfiguraci.  Intermetalika byla rozdělena na základě různých kritérií. Ačkoliv tyto skupiny 

nejsou jednoznačné, lze je rozdělit do těchto skupin:    

a) Zintlovy fáze 

b) Hume - Rotherovy fáze 

c) Lavesovy fáze 

d) Uspořádané tuhé roztoky [11,12]. 

3.1.1 Zintlovy fáze 

Jsou tvořeny kovy z levé i pravé strany periodické tabulky prvků a jsou 

charakterizovány kompletně zaplněnými elektronovými orbitaly. Mohou být považovány jako 

valenční sloučeniny, splňující známá chemická valenční pravidla. Zintlovy fáze mají 

krystalovou strukturu typickou pro soli (např. NaTi s kubickou B32 strukturou nebo Mg2Si se 

strukturou C1 kubickou) a proto se zde očekává iontová vazba, avšak vyskytují se zde i vazby 

kovové a kovalentní. Typ struktury se u těchto fází vztahuje ke konkrétním koncentracím 

valenčních elektronů (průměrný počet valenčních elektronů na atom) [12].  

3.1.2 Hume - Rotherovy fáze   

Tyto fáze mohou mít: 

a) kubickou B2 strukturu např. β - mosaz při vysokých teplotách, přechodné kovové 

aluminidy (FeAl, NiAl, atd.).  
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b) složitou kubickou A13 strukturu, např. β-mangan, Např. Zn3Co, Cu5Si. 

c) hexagonální těsně uspořádanou A3 strukturu, např. Cu3Ga, Ag3Al, a další. 

Pro valenční elektronové koncentrace VEC = 3/2.  

Mohou mít strukturu složitou kubickou D82 - např. Zn3Co, Cu5Zn8, Cu5Si, γ - mosaz, a další 

pro VEC = 21/13.  

Pro koncentrace  VEC = 7/4 platí struktura podobná A3, patří zde CuZn3, Ag5Al3, Ag3Al. 

Navzdory tomu, že Hume - Rotherovy mají kovovou strukturu, byla u nich zjištěna smíšena  

(kovalentní + kovová) vazba [12]. 

3.1.3 Lavesovy fáze 

Tyto fáze tvoří nejvíce početnou skupinu intermetalik. Jejich složení lze vyjádřit 

obecným vzorcem AB2. Jsou tvořeny prvky chemicky příbuznými. Vznikají tehdy, pohybují-li 

se hodnoty poměru atomu poloměrů složek v rozmezí 1,09–1,34. Krystalují v krychlové 

soustavě s 24 atomy v elementární buňce nebo v soustavě šesterečné. Příkladem jsou: MgCu2, 

MgZn2, Fe2Mo, MgNi2, ZrMn2 a další. Jejich přítomnost obvykle zhoršuje mechanické 

vlastnosti daných technických materiálů. Tyto fáze krystalizují ve třech strukturách: 

a) uzavřená hexagonální struktura C14 

b) kubická C15 struktura 

c) hexagonální C36 struktura.  

Struktura je charakterizována vysokou symetrií, vysokou hustotou a vysokou 

atomovou koordinací [12].  

3.1.4 Uspořádané tuhé roztoky 

Tvoří přechodné fáze se sníženou krystalovou symetrií z tuhého roztoku prvků pod 

teplotou tání. Vznikají při přeměně tuhých roztoků prvků za vzniku tzv. supermřížky, kde je 

další zvýšení krystalové symetrie stabilizující faktor transformace. V jednoduchém případě 

fázový přechod vyplývá z uspořádaných reakcí v mřížce tuhého roztoku, s náhodným 

obsazením pozic složkami, díky nimž vzniká  struktura s pravidelným střídáním atomů 

různého druhu v mřížce, vzniká tzv. supermřížka. Jako příklady mohou být zmíněny 

intermetalika Ni3Fe s L12 strukturou, CuAu s L10 strukturou, Cu3Au se strukturou L12, Fe3Al 

s D03 strukturou. Výchozí fáze pro tyto intermetalika je f.c.c. tuhý roztok. Toto atomové 

uspořádaní se supermřížkovou formací samozřejmě vede k pevnější vazbě mezi atomy [12]. 



16. 
 

 
BYRTUS, M. Struktura a koroze vybraných slitin na bázi TiAl. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 

2012. 
 

4 SLITINY NA BÁZI Ti - Al  

4.1  Diagram Ti - Al      

Díky své nízké hustotě a vysoké pevnosti jsou titanové aluminidy v popředí zájmu 

jako materiál, který může rozšířit možnost použití Ti-slitin do oblastí, kde jsou vlastnosti jako 

dobrá oxidační odolnost a odolnost proti vypalování velmi důležité.  

 

Obr. 4 Fázový diagram systému Ti - Al  [13] 

V této soustavě jsou tuhé fáze (obr. 4): 

• tuhé roztoky HTU (α Ti) a KSC (β Ti); přísada Al stabilizuje (α i β titan), přičemž 

 max. rozpustnost Al v (β Ti) je asi 44,8 at. % Al a v (α Ti) cca. 50 at. % Al, 

• Ti3Al, uspořádaná hexagonální struktura na bázi (α Ti); Ti3Al se může označit i jako 

 α2 fáze, 

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

• TiAl2 a vysokoteplotní δ fáze (Ti2Al5) s KPC uspořádanými strukturami, 
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• TiAl3, tetragonální stechiometrická fáze s uspořádanou D022 strukturou, 

• KPC (Al) tuhý roztok, ve kterém max. rozpustnost Ti je asi 0,7 at. %. 

Rychlá solidifikace taveniny Ti-Al vede k tvorbě tuhých roztoků (Al) obsahující až  

0,2 at. % Ti. Zájem o tuhnutí slitin Ti-Al je způsoben zejména efektivním zjemňováním zrn 

vlivem Ti [13,14]. 

4.2 Základní vlastnosti 

4.2.1 Intermetalikum Ti3Al   

Tyto titanové aluminidy se často označují jako α2 fáze. Krystalizují s hexagonálně 

uspořádanou strukturou D019 s poměrem parametrů mřížky c/a = 0,8 (obr. 5). Hustota těchto 

intermetalik se udává kolem 4,2 g/cm3. Tyto hodnoty se však budou lišit u slitin, jejichž 

stechiometrický poměr není 3:1 a jsou - li v nich obsaženy další prvky. Poměr mřížkových 

parametrů c/a = 0,8 se od této hodnoty bude lišit, hustota se bude obecně pohybovat od 4,1-

4,7 g/cm3. Např. pro slitinu s 26 at. % Al při pokojové teplotě je Youngův modul pružnosti  

E=149 GPa, modul pružnosti ve smyku G=58 GPa, Poissonovo číslo ν je 0,29. Pro základní 

slitinu Ti3Al se Youngův modul pohybuje v rozmezí od 100 - 145 GPa. Elastický modul 

pružnost slitiny je velmi ovlivňován mikrostrukturou a složením slitiny. Ti3Al je slitina 

legována řadou prvků za účelem kontroly a zlepšení mechanických a korozních vlastností 

[8,12,14].  

 

Obr. 5 Krystalová struktura D019 intermetalika Ti3Al  [12] 

 



18. 
 

 
BYRTUS, M. Struktura a koroze vybraných slitin na bázi TiAl. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 

2012. 
 

4.2.2 Intermetalikum TiAl 

Často také označováno jako γ-fáze, krystalizuje s tetragonální L10 strukturou (obr. 6). 

Teplota tavení TiAl slitin je cca. 1480°C. Při dodržení přesného stechiometrického složení je 

poměr parametru mřížky c/a je 1,015 a hustota 3,76 g/cm3. Avšak pro slitinu na bázi TiAl se 

hustota pohybuje v rozmezí 3,7-3,9 g/cm3. Slitiny na bázi TiAl mají menší hustotu, než slitiny 

Ti3Al a jsou proto v popředí zájmu materiálového vývoje. Oproti Ti3Al mají rovněž zvýšenou 

odolnost proti oxidaci, kterou má za následek vyšší obsah hliníku. Pro slitinu TiAl byly při 

pokojové teplotě naměřeny hodnoty Youngova modulu 174 GPa, modul pružnosti ve smyku 

je 70 GPa a Poissonovo číslo 0,23. Pro slitiny na bázi TiAl se Youngův modul nachází v 

rozmezí 160-180 GPa, což je jen o 10-20% menší než u niklových superslitin. Stejně jako 

slitiny na bázi Ti3Al  se i tyto slitiny legují různými substitučními a interstitickými prvky    

(V, Mn, Zr, Nb, atd.), jenž souvisí s kontrolou a optimalizací mechanických vlastností a 

korozním chováním [8,12,14].  

 

Obr. 6 Krystalová struktura L10 intermetalika TiAl [8] 

4.3 Mikrostruktura a mechanické vlastnosti  

4.3.1 Intermetalikum Ti3Al 

Polykrystalické Ti3Al je za nízkých teplot do 600°C křehké a prakticky 

nedeformovatelné. Lomová pevnost je téměr 600 MPa do teploty 600°C. Po překročení této 

teploty dochází k teplotně aktivovanému změkčení, a po překročení konvenční meze kluzu 

i  k plastické deformaci, avšak pod mezí pevnosti. Mez pevnosti u této slitiny vzrůstá              

s rostoucí teplotou až po dosažení maxima.  

Monokrystalové studie ukázaly, že hodnoty meze kluzu jsou pro skluzové systémy 

rozdílné, a všechny skluzové systémy nejsou tedy aktivovány současně během deformace 

Ti3Al. Jelikož zde nedochází k relaxaci napětí pomocí dvojčatění jako u hexagonálních kovů, 
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nedostatečný počet skluzových systémů vede ke koncentraci napětí a deformace na  hranicích 

zrn a následně ke štěpnému lomu. Je třeba poznamenat, že jeden z možných skluzových 

systémů v monokrystalu vykazuje anomální teplotní závislost na mezi kluzu, která stoupá se 

zvyšující se teplotou.  Tento jev může být pozorován pouze ve vhodně orientovaném monokrystalu 

Ti3Al, protože příslušné skluzové systémy nejsou v polykrystalickém Ti3Al aktivovány.  

Cílem vývoje u materiálů na bázi Ti3Al je zlepšit jejich mechanické vlastnosti, tj. 

pevnost, houževnatost, tažnost a to za pomocí dalších přísadových prvků. Rovněž se provádí 

cílené řízení mikrostruktury, která má značný vliv na mikrostrukturu. Větší pevnostní úrovně 

lze dosáhnout pomocí precipitací fází z matrice. Každopádně mechanické vlastnosti závisí 

poměrně citlivě na rozložení jednotlivých fází (např. počtu, velikosti, tvaru zrn, složení 

krystalové struktury atd.) [8,12].   

Prvky používané k legování:  

• Nb - zlepšuje většinu vlastností ve slitině, zvyšuje houževnatost, větší množství niobu 

 má za následek tvorbu dalších fází, např. β-Ti se strukturou A2 v neuspořádaném 

 stavu, v uspořádaném stavu se strukturou B2 nebo ortorombickou θ fází, která 

 limituje délku  skluzu a má významný vliv na tvárnost a tažnost (obr. 7).  Rovněž, ale 

 klesá odolnost proti creepu . 

• Cr, Ta, Mo, Nb - prvky zlepšující pevnostní vlastnosti 

• Zr - zvyšuje jak pevnost, tak i houževnatost 

• V, Sn - zlepšují mechanické vlastnosti 

Prvky jako:  Fe, C, Si - záporně ovlivňují odolnost proti creepu. 
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Obr. 7 - Závislost síly na teplotě 1) pro Ti3Al  a Ti-24 at. % Al-11At. % Nb 

  Závislost prodloužení na teplotě: 2) pro Ti3Al  a Ti- 24 at. % Al-11At. % Nb [8]. 

4.3.2  Intermetalická sloučenina TiAl 

Změny pevnosti a houževnatosti s teplotou jsou u intermetalik TiAl a Ti3Al velmi 

podobné. Polykrystalické TiAl je velmi křehké a prakticky nedeformovatelné do teploty     

700°C. Nad touto teplotou dochází k plastické deformaci díky teplotně aktivovanému 

změkčení. Kolem teploty 700°C je lomová pevnost okolo 500 MPa. Plastické deformace se 

dosáhne pomocí pohybu jednotných dislokací a superdislokací, přičemž obě jsou zakotvené. 

Rovněž zde dochází i k dvojčatění. Hlavní příčinou křehnutí při nižších teplotách je u těchto 

intermetalik nízká pohyblivost dislokací, jenž omezuje tvorbu plastické zóny. 

Monokrystalický TiAl vykazuje anomální, kladnou teplotní závislost meze kluzu, která stoupá 

s rostoucí teplotou až po dosažení maxima, což je kolem teploty 600°C. Nad touto teplotou je 

normální negativní teplotní závislost. Díky teplotně aktivovanému znehybnění příčného 

skluzu jsou superdislokace nepohyblivé. U polykrystalických TiAl není teplotní závislost 

meze kluzu vždy pozorována, jelikož zde jsou přídavné zpevňující vlivy za nízkých teplot. 

Hlavní problém TiAl je jeho nízká houževnatost za pokojové teploty, která omezuje 

jeho použití. Je-li obsah hliníku vyšší tj. nad 50 % nelze houževnatost zlepšit legováním 

přídavky různých prvků (V, Cr, Nb, W). Při nižších obsazích hliníku však lze takto ovlivňovat 

plasticitu. Snížíme-li obsah hliníku pod 50%, vznikne vedle TiAl  jako další fáze Ti3Al a tím 

dostaneme dvoufázovou strukturu, která zvýší plasticitu o několik procent. 



21. 
 

 
BYRTUS, M. Struktura a koroze vybraných slitin na bázi TiAl. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 

2012. 
 

Cílem u těchto materiálů je zlepšit především jak tažnost, tak i pevnost. Toho lze 

dosáhnout legováním nebo kontrolou mikrostruktury. Tepelným zpracováním těchto 

materiálu lze připravit 3 různé druhy mikrostruktury, které mají odlišné mechanické vlastnosti 

(obr. 8): 

a) γ - monofázová struktura - s obsahem hliníku nad 52 at. %. Zrna jsou rovnoosá, 

jejich velikost je kolem 50 µm. 

b) duplexní struktura - obsah hliníku se zde pohybuje okolo 46-50 at. %. Tepelné 

zpracování v oblasti α + γ  vyústí právě po ochlazení v duplexní strukturu. Skládá se z γ 

zrn   a zrn lamelární struktury (střídavě obsahuje destičky Ti3Al a TiAl). Velikost zrna se 

pohybuje od 10-35 µm, síla destiček je 0,1-1µm. Duplexní slitiny jsou vhodné ke tváření, mají 

však malou odolnost proti tečení. Deformační chování je u těchto slitin řízeno skluzem           

a dvojčatěním. 

c) lamelární struktura - obsah hliníku je pod 48 at. %. Slitiny s tímto obsahem hliníku 

tvoří zcela lamelární strukturu. Průměr zrn je u této struktury 10× větší než u ostatních 

struktur, velikost zrna je větší než 500 µm. Je podstatně pevnější a odolnější vůči creepu než  

γ a duplexní struktury. Zrna α2 zvyšují pevnost a křehkost při nižší teplotě. 

 

1)  Lamelární struktura 

2)  Duplexní dvoufázová struktura 

3)  Jednofázová struktura 

 

 

Obr. 8 Schématické znázornění možných struktur slitin TiAl 

Různé mikrostruktury mají odlišný vliv na pevnost a houževnatost (obr. 9). Kromě 

tepelného a tepelně-mechanického zpracování se provádí legování pro optimalizaci 

mechanických vlastností. 
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Legující prvky jsou: 

• V, Cr, Hf, Mn -  zpevňují slitinu přes tuhý roztok 

• Nb, Ta, W - zpevňují tuhý roztok, navíc Nb a Ta zpomalují difúzi a tím snižují creep 

• Cr, Mn -  zvyšují houževnatost 

• C, N - ovlivňují houževnatost v závislosti na obsahu hliníku, zvyšují odolnost proti 

 tečení. 

• V, W, Nb - zlepšují odolnost proti oxidaci   

 

Obr. 9 Houževnatost různých mikrostruktur [8] 

Fázová rovnováha je u titanových aluminidů citlivá na intersticiální nečistoty, zejména 

pak kyslík. Bylo prokázáno, že při použití vysoce čistého titanu a hliníku lze získat 

monofázovou slitinu TiAl s 50 at. % Al, avšak při použití titanu a hliníku nízké čistoty 

získáme konvenční dvoufázovou slitinu TiAl s 50 at. % Al nízké čistoty. Vysoce čisté slitiny 

TiAl mají větší houževnatost, jejich tažnost je vyšší než 3 %, kdežto u slitin TiAl s nízkou 

čistotou je tažnost pouze 1 % [8,12]. 

4.3.3 Mikrostruktura v odlitcích z γ-TiAl       

Díky segregaci legujících prvků mohou ve velkých odlitcích vzniknout různé 

mikrostruktury (lamelární nebo skoro lamelární na povrchu a duplexní ve středu). Tyto 

odlišnosti mají za následek různé kombinace mechanických vlastností v materiálech. Zrna ve 

struktuře jsou jemná a kolumnární. Orientace kolumnárních zrn je velmi důležitá z hlediska 

únavových vlastností, a proto jsou orientována rovnoběžně se směrem odvodu tepla z odlitku. 

V závislosti na primární krystalizační fázi jsou v kolumnárním zrnu orientovány lamely          
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γ a α2. Obdobných podmínek jako při tuhnutí lze dosáhnout pomocí směrové krystalizace. 

Ovlivňováním parametrů směrové krystalizace můžeme usměrňovat růst kolumnárních zrn     

i lamel a můžeme tedy ovlivňovat vlastnosti dané slitiny. 

Slitina γ − TiAl nekrystalizuje jako primární fáze dokud neobsahuje více než 55 at. % 

Al. Slitiny s nižším obsahem Al pod 46 at. % krystalizují jako Tiβ, který je nestabilní při 

nízkých teplotách. Struktura a vlastnosti odlitků TiAl závisí na obsahu Al, maximální 

pevnost v tahu, tažnost, creepová odolnost a mez únavy se pohybuje v oblasti 47 at. % Al. 

Struktura je většinou lamelární a v závislosti na podmínkách krystalizace se tvoří kolumnární 

zrna. Odlitky s lamelárními zrny nejsou houževnaté, ale křehké, a není snadné strukturu 

modifikovat žíháním, protože nastává zhrubnutí lamelární struktury bez rekrystalizace. I když 

jsou odlitky s duplexní strukturou legovány Cr, Mn, V, tak jsou obvykle křehčí a méně tažné 

než tvářené materiály. Pro zlepšení vlastností je vhodné je dále modifikovat, např. těžkými 

kovy jako Ta a W, jelikož tyto prvky zjemňují velikost dendritů. Daleko větší modifikační 

efekt nastává při využití boridů – TiB2, jenž mohou být dodány jako elementární B částice 

nebo boridové částice. Modifikované odlitky si většinou nedrží pevnost do vyšších teplot. Při 

použití za vyšších teplot je vhodnější plně lamelární struktura [8]. 

4.3.4 Mikrostruktura po tváření γ-TiAl 

Tvářecí schopnost slitiny γ-TiAl je vysoce citlivá na složení. Schopnost tváření stoupá 

s obsahem Al a dále se ovlivňuje legováním Cr, Nb a Mn. Tato schopnost je rovněž závislá na 

možnosti odstranit segregaci a zhrubnutí v rozměrných odlévaných ingotech, jelikož po 

kování a tepelném zpracování často vznikají pásy nerekrystalizovaných zrn, které se jeví jako 

kolumnární zrna (rovnoběžná se směrem kování). Pevnost kolumnárních zrn je aniziotropická 

a špatně orientovaná zrna nemohou být zpracována. Homogenních zrn můžeme dosáhnout 

nižším obsahem Al, modifikací B, nebo tvářením v několika směrech [14]. 
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4.4 Shrnutí 

Slitiny na bázi γ-TiAl jsou zvláště výhodné díky nízké hustotě oproti niklovým 

superslitinám a dobrou měrnou pevností do teploty  700°C. Je zde ale řada problémů, např. 

vyšší teplota přechodu z houževnatého stavu na stav křehký nebo teplota zpracování, která je 

mimo rozsah teplot dosažitelných při běžném způsobu výroby titanových slitin.  S  γ-TiAl 

slitinami se do budoucna počítá v leteckém a kosmickém průmyslu (turbíny leteckých motorů 

atd.). Kromě aplikací v těchto oblastech se zájem soustředí na automobilový průmysl (ventily, 

rotory). Tyto intermetalika se také vyznačují nízkou lomovou houževnatostí, nízkou tvárností 

a dobrými pevnostními vlastnostmi. Při tváření těchto materiálů je nutno volit vyšší tvářecí 

teploty (1100-1350°C) z důvodu menšího pnutí v materiálu. Jsou zde však problémy               

s nadměrnou pórovitostí a z toho vyplývající nízká životnost součástí. 

Široké používání slitin na bázi Ti3Al  se očekává až po dalším vývoji této slitiny a její 

ochranné vrstvy. Využití těchto slitin rovněž směřuje zejména do oblastí v kosmickém           

a leteckém průmyslu nebo mohou sloužit pro vývoj nadzvukových letadel. Vyskytuje se zde 

však problémy jako jsou zkřehnutí vlivem prostředí, malá schopnost odolávat vysokoteplotní 

oxidaci a také ekonomické problémy. Tabulka č. 1 porovnává základní vlastnosti Ti, Ti3Al, 

TiAl a niklových superslitin [8].  

Tab. 1 Základní vlastnosti Ti, Ti3Al, TiAl a niklových superslitin [8]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Popis experimentu 

Pro účel experimentu vysokoteplotní oxidace v roztavených solích byly použity 

vzorky slitiny Ti-46Al-5Nb-1W ve tvaru válečku o průměru cca. 9,5 mm. Chemické složení 

této slitiny je uvedeno v tabulce. 

Tab. 1 Chemické složení slitiny 

Slitina 
Chemické složení  [%] 

Ti Al Nb W 

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

Tyto slitiny již byly připraveny na Katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

Před expozicí byly tyto slitiny řádně očištěny a odmaštěny. Následně jsme provedli vážení na 

digitálních vahách s přesností na 0,0001g (tab. 2) a srovnávací měření na analytických 

váhách, rovněž bylo provedeno měření tvrdosti podle Vickerse na vzorku č. 3 a 4. Dále byla 

připravena směs 80g Na2SO4 a 20g NaCl, která reprezentuje agresivní průmyslové podmínky, 

které se mohou vyskytovat v popelu nebo usazeninách anebo se používají pro napodobení 

účinku solí vznikajících při spalování paliv s obsahem síry a chloridů. Směs jsme pečlivě 

promíchali a zasypali vzorky č. 2 a č. 5 připravené v korudových kelímcích. 

Tab. 2 Naměřené a vypočtené hodnoty vzorků před expozicí 

Číslo vzorku 
Průměr d 

[mm] 
Délka l [mm] Hmotnost [g] 

Hustota ρ 
[kg*m-3] 

Plocha [cm2] 

č. 2 9,52 39,60 11,4608 4077,13 13,25 

č. 3 9,49 40,53 12,0411 4202,83 13,49 

č. 5 9,50 35,46 10,3910 4136,22 11,99 

K provedení vysokoteplotní expozice byla použita muflová pec (VEB ELEKTRO) 

s elektroodporovým ohřevem, která se temperovala na teplotu 800°C. Takto vložené vzorky  

č. 2 a č. 5 se při teplotě 800°C nechaly v peci nejprve po dobu 2 hodin. Po 2 hodinách se 

vytáhly vzorky z pece a roztavené směsi solí, nechaly se schladit na vzduchu v oddělených 

keramických kelímcích. Kontrolní vážení přírůstku korozních produktů se provádělo na 

analytické váze (zn. Chirana). Po očištění od korozních produktů se vzorky opět vložily do 

stejné pece a nechaly exponovat při teplotě 800°C po dobu dalších 4 hodin. Po skončení 

expozice se provedlo opět ochlazení vzorku na vzduchu a vlastní vážení na vahách. 
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Analogický postup platil i v případě expozice dalších 8 hodin. Pro metalografické studium 

byla po určité době odebrána koncová část vzorku. Jako leptadlo se v tomto případě používal  

vodný roztok 92H2O-6HNO3-2HF.   

5.2 Měření tvrdosti podle Vickerse 

Měření tvrdosti bylo provedeno při teplotě 24°C zvolenými zkušebními zatíženími 

v různých místech vzorku. Pro přesnost se provedlo měření vícekrát. Následně byl proveden 

výpočet tvrdosti dle Vickerse dle vztahu: 

 = 0,102 = 0,1891  

kde F je zkušební zatížení (N),   vrcholový úhel vnikacího tělesa (jehlanu), d střední hodnota 

úhlopříček vtisku (mm). V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty tvrdosti před (vzorek č. 3) a po 

expozici (vzorek. č. 2). 

Tab. 3 Hodnoty tvrdosti HV na vzorcích č. 3 a č. 2 při různých zatíženích 

vzorek č. 3 

zatížení [N] 
oblast 
vzorku 

úhlopříčka 
u1 [mm] 

úhlopříčka 
u2 [mm]           

střední 
úhlopříčka 

[mm] 
Tvrdost HV 

98,1 Vnější 0,190 0,206 0,198 473 

196,2 

vnitřní 0,272 0,295 0,283 463 

vnitřní 0,276 0,301 0,289 446 

vnější 0,260 0,286 0,273 498 

294,3 vnější 0,330 0,353 0,342 477 

vzorek č. 2 196,2 

vnější 0,326 0,298 0,312 381 

vnější 0,302 0,306 0,304 401 

vnější 0,311 0,306 0,309 390 

vnitřní 0,330 0,316 0,323 356 

vnitřní 0,312 0,315 0,314 377 

Z tabulek je patrno, že tvrdost je v okrajových vrstvách větší než ve středu, což je 

způsobeno tím, že lamelární struktura na okraji je pevnější než dendritická ve středu. Je zde 

také vidět, že hodnoty tvrdosti po 14 hod. expozice (vzorek č. 2) jsou nižší, neboť s rostoucí 

teplotou docházelo k poklesu tvrdosti. 
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5.3 Výsledky 

Z naměřených hodnot u vzorků 2 a 5 můžeme vidět, že korozní přírůstek těchto slitin 

v roztavených solích roste rychleji do 6 hodin, potom je jeho rychlost pomalejší. Hodnotu 

průměrného korozního přírůstku lze určit jako podíl mezi hmotnostním přírůstkem a celkovou 

plochou vzorku.  

V tabulce č. 4 jsou uvedeny hmotnostní a korozní hodnoty zjištěné a vypočítané při 

teplotě 800°C.  Z grafu (obr. č. 1) je zřejmé, že se jedná přibližně o parabolickou závislost. 

*Pozn. Po 2 hod. byla oddělena část vzorku metalografické studium, proto se počáteční 

plocha změnila na 12,50 cm2 a byly provedeny odpovídající přepočty změn hmotnosti. 

Tab. 4 Korozní charakteristiky vzorku č. 2 intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 800 °C 

Vzorek  Teplota [°C] 
Doba expozice 

[hod] 
Počáteční 

hmotnost [g] 
Přírůstek Δm 

[g] 
Přírůstek  

Δm/S  [g/m2] 

č. 2 800 

2 

11,4608 

0,0638 48,15 

6 0,0934 74,73 

14 0,1008 80,65 

 

 

Obr. 1 Závislost přírůstků vzorku č. 2 intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W na čase při 

teplotě 800 °C 

Tabulka č. 5 udává obdobné korozní přírůstky, jako bylo v případě vzorku č. 2. 

Rovněž i zde v grafu (obr č. 2) můžeme vidět, že korozní přírůstky byly výraznější do doby 

expozice 6 hodin, poté byla jejich rychlost menší. I zde se jedná o parabolickou závislost. 
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Tab. 5 Korozní charakteristiky vzorku č. 5 intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W při teplotě 800 °C 

Vzorek  Teplota [°C] 
Doba expozice 

[hod] 
Počáteční 

hmotnost [g] 
Přírůstek Δm 

[g] 
Přírůstek  

Δm/S  [g/m2] 

č. 5 800°C 

2 

10,3910 

0,0592 49,37 

6 0,0774 64,55 

14 0,0839 69,97 

 

 

Obr. 2 Závislost přírůstků vzorku č. 5 intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W na čase při 

teplotě 800 °C 

5.3.1 Struktura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W   

Obrázek č. 3 představuje makrosnímek vzorku Ti-46Al-5Nb-1W  před expozicí. Na 

(obr. 4-6) jsou makrosnímky vzorků Ti-46Al-5Nb-1W  po 2, 6 a 14 hodinách expozice. 

Zvláště u obr. 4 je dobře patrný větší přírůstek okují po vystavení v peci, u obr. 5 a 6 je vidět, 

že přírůstek okují už není takový jako v předchozím případě. 

Výchozí struktury před expozicí jsou na obr. 7 a 8. Okrajová část (obr. 7) je tvořená  

objemnými kolumnárními zrny,  střed (obr. 8) se vyznačuje duplexní strukturou.    

 Na obr. 9 můžeme vidět okrajovou strukturu Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hodinách 

expozice při teplotě 800°C. Vlivem teploty zde došlo ke zhrubnutí zrna, která jsou dobře 

patrná spolu s lamelární strukturou. Rovněž jsou zde dobře vidět podpovrchové vrstvy. 
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Obrázky 10, 11 ukazují dendritickou mikrostrukturu intermetalika ve středové části. 

Vlivem teploty zde došlo ke změně morfologie dendritické struktury. 

 Obrázky 12 a 13 představují korozní vrstvy intermetalika po 2 hodinách ve směsi solí 

při teplotě 800°C. Po ukončení expozice při teplotě 800°C bylo možné vidět trhliny ve 

vrstvách oxidů, které se velmi lehce odštěpovaly a odpadávaly. 

Obr. 14 představuje vzorek Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hodinách v peci před naleptáním. 

Na vzorku jsou slabě patrny hranice zrn, spolu s vyloučenými jemnými precipitáty. 

Struktura po 14-ti hodinách se příliš neměnila od struktury po 2 hodinách vystavení 

v peci. I zde došlo ke zhrubnutí zrna v okrajové části vzorku a ve středu ke změně dendritické 

struktury.  

 

Obr. 3 Vzorky slitiny o průměru 9,5 mm Ti-46Al-5Nb-1W před expozicí 

 

Obr. 4 Slitina Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hod. expozice 
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Obr. 5 Slitina Ti-46Al-5Nb-1W po 6 hod. expozice 

 

Obr. 6 Slitina Ti-46Al-5Nb-1W po 14 hod. expozice 
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Obr. 7 Struktura Ti-46Al-5Nb-1W před expozicí v okrajové části 

 

Obr. 8 Struktura Ti-46Al-5Nb-1W před expozicí ve středové části 
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Obr. 9 Struktura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hod. při teplotě 800°C 

v okrajové části 

 

Obr. 10 Struktura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hod. při teplotě 800°C 

ve středové části 
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Obr. 11 Struktura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hod. při teplotě 800°C 

ve středové části 

 

Obr. 12 Korozní vrstvy intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po dobu 2 hod. při 800°C 
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Obr. 13 Korozní vrstvy intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po dobu 2 hod. při 800°C 

 

 

Obr. 14 Struktura intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W po 2 hod. při teplotě 800°C před 

naleptáním 
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5.4 Diskuze a porovnání výsledků 

Srovnáme-li výsledky získané vysokoteplotní oxidací v roztavených solích a 

vysokoteplotní oxidací na vzduchu můžeme říci, že při oxidaci intermetalika Ti-46Al-5Nb-

1W na vzduchu nedochází k takovým korozním úbytkům jako při korozi v solích. Při oxidaci 

na vzduchu můžeme rovněž vidět, že k největším úbytkům docházelo při větší teplotě       

(cca. 900°C), neboť největší vliv na tvorbu korozních produktů má právě teplota. Na obr. č. 

15 a č. 16 můžeme vidět, že k největším korozním přírůstkům docházelo při době expozice do 

35 hodin, resp. u roztavených solí do 6 hodin. Nad těmito hodnotami byla zaznamenána 

přibližně lineární závislost.  

 

Obr. 15 Graf korozních přírůstků u intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W v závislosti na čase 

při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu [15] 

 

Obr. 16 Graf korozních přírůstků u intermetalika Ti-46Al-5Nb-1W v závislosti na čase 

při vysokoteplotní oxidaci v roztavených solích při teplotě 800°C 
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Tab. 6 udává hodnoty porovnaných korozních úbytků Ti-46Al-5Nb-1W  při oxidaci ve 

vzduchu, a v roztavených solích po 6, 10, 14, 20 - ti hodinách expozice.  

Tab. 6 Srovnání korozních úbytků při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu a 

v roztavených solích pro Ti-46Al-5Nb-1W 

Doba expozice 
[ hod]  

Korozní přírůstky  [g/m2] 

ve vzduchu 
v roztavených 

solích 

6 1,11 - 2,22 64,55 - 74,73 

10 1,55 - 2,95  67,78 -78,75 

14 2,31 - 4,22 69,97 - 80,65 

20 3,11 - 5,33 71,38 - 81,56 

Hodnoty korozních přírůstků po 20-ti hodinách v roztavených solích jsou však pouze 

teoretické, byly dopočítány za účelem srovnání s vysokoteplotní oxidací na vzduchu. 

Z této tabulky je patrné, že korozní přírůstky způsobené vysokoteplotní oxidací v 

solích jsou několikrát vyšší, než při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu. To je způsobeno 

zejména tím, že koroze v těchto prostředích představuje velmi agresivní podmínky. Složení 

okují bude obdobné jako v kapitole 2.4. Nízký obsah hliníku může omezovat tvorbu 

hliníkových oxidů, nebo dvoufázové struktury, což může vést k praskání vrstvy. 

Na základě porovnáním hmotnostních přírůstků stanovených na Ni3Al v tavenině solí 

na obr. 17 a v atmosféře vzduchu (obr. 18 a 19) můžeme říci, že koroze v dané směsi solí je o 

dva řády vyšší. Při expozici v solích vznikala hrubší korozní vrstva, složená z několika 

mezivrstev, pravděpodobně směsi oxidů (NiO, Al2O3 a NiAl2O4).   

 

Obr. 17 Přírůstky hmotnosti na Ni3Al po expozici v tavenině 80% Na2SO4 a 20% NaCl 

při 800°C [16]. 
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Obr. 18 Porovnání vlivu teploty na kinetiku oxidace Ni3Al při testu za izotermických 

podmínek [16]. 

 

Obr. 19 Porovnání vlivu teploty na trendy při cyklické oxidaci Ni3Al [16]. 

Větší korozní přírůstky byly naměřeny při oxidaci ve vzduchu za cyklických 

podmínek ve srovnání s izotermickými, což může souviset s možností poškození (popraskání 

nebo odpadávání) okují při změnách teploty [16].  

Porovnáme – li opět grafy na obr. 16 a 17 můžeme zjistit, že změna hmotnosti je 

mnohokrát větší u Ni3Al než Ti-46Al-5Nb-1W z čehož plyne, že odolnost Ni3Al 

v roztavených solích je daleko menší než u Ti-46Al-5Nb-1W. Odolnost proti oxidaci ve 

vzduchu je však u těchto slitin větší, než u TiAl nebo Ti-46Al-5Nb-W [16].  

Při srovnání korozních výsledků jsem došel k závěru, že při použití těchto intermetalik 

na bázi Ti-Al v takto agresivních podmínkách by bylo vhodné zlepšit jejich korozní vlastnosti 

v kombinaci s mechanickými vlastnostmi. Toho bychom mohli dosáhnout pomocí legování 

(Nb, W, Ta, Cr, a jinými dalšími prvky.). 
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6 ZÁVĚR 

V teoretické části této bakalářské práce je uvedeno shrnutí fyzikálních a mechanických 

vlastností vybraných intermetalik hlavně typu TiAl, popis struktury a jednotlivých faktorů 

souvisejících s pevností a mikrostrukturou. Slitiny na této bázi výborně odolávají tepelné, 

korozní a napěťové expozici, avšak jejich hlavním problém je poměrně vysoká křehkost 

omezující jejich použití (nevhodné pro rázová namáhaní). Jako operace ke zlepšení těchto 

vlastností může sloužit legování prvky např. (Nb, W, Ta, atd.) a rovněž můžeme posunout 

použítí slitin k vyšším teplotám. 

Experimentální část této práce byla zaměřena na vysokoteplotní oxidaci Ti-46Al-5Nb-

1W v roztavených solích při teplotě 800 °C. Doba tepelné expozice byla 2, 4 a dalších 8 hodin 

(celkem 14 hodin). U obou vzorků byl korozní přírůstek zpočátku velký (do 6 hod. expozice), 

poté se začal snižovat, což ukazovalo na parabolickou závislost. Při porovnání korozních 

přírůstků s vysokoteplotní oxidací na vzduchu při teplotě 800°C byly korozní přírůstky 

v roztavených solích mnohonásobně větší, neboť zde byl materiál vystaven agresivnějšímu 

prostředí. Velký vliv na množství korozních produktů má tedy teplota a prostředí, v níž se 

materiál nachází. 

Mikrostruktura těchto intermetalik byla před expozicí tvořena objemnými 

kolumnárními zrny spolu s lamelární strukturou na okraji a duplexní strukturou ve středu. 

Působením teploty došlo u vzorků ke zhrubnutí zrn na povrchu, zatímco ve středu byla 

detekována změna morfologie dendritické struktury.  

Při měření tvrdosti u této slitiny na referenčním vzorku byla zjištěna větší tvrdost 

materiálu na povrchu, než ve středu, což je zapříčiněno výskytem tvrdé lamelární struktury u 

povrchu a měkčí dendritické struktury ve středu. S rostoucím působením teploty však tvrdost 

klesala. 

Jak již bylo uvedeno, intermetalika TiAl jsou materiálem s velkým uplatněním 

v budoucnu, neboť díky svým vynikajícím vlastnostem (specifické pevnosti a oxidační 

odolnosti za vyšších teplot) předčí ostatní běžně používané materiály. Intermetalika na bázi    

γ - TiAl  a  α -Ti3Al jsou v současné době předmětem intenzivního vývoje a výzkumu. 
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