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Anotace 

Tato disertační práce s názvem “Vliv krystalizačních procesů na strukturu a vlastnosti 

intermetalických sloučenin na bázi TiAl“ pojednává především o možnostech metalurgické 

přípravy slitin na bázi -TiAl pokud možno co nejekonomičtějšími metalurgickými postupy, 

zahrnující technologie přesného lití s využitím korundového kelímku opatřeného 

mechanickým nátěrem Y2O3 nebo grafitových kelímků a také technologii plazmového tavení 

ve vodou chlazeném měděném krystalizátoru. V předložené práci je pozornost věnována 

zejména vlivu technologie a parametrů přípravy na homogenitu, obsah nečistot a 

intersticiálních prvků a jejich vlivu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Práce je však 

také zaměřena na posouzení vlivu čistého kovového yttria jako legujícího prvku. Cílem práce 

je především porovnat možnosti zjemnění mikrostruktury legováním yttriem pro několik -

TiAl slitin rozdílného složení a s různými typy mikrostruktur, které vznikly tepelným 

zpracováním za rozdílných podmínek, a určit vliv legování touto přísadou na mechanické 

vlastnosti. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola sumarizuje literární 

poznatky týkající se možných, nebo již používaných aplikací těchto slitin, popisuje základní 

metody přípravy, charakterizuje vývoj těchto slitin, základní typy mikrostruktury a popisuje 

vliv vybraných legujících prvků. Druhá kapitola se zabývá cíli této disertační práce. Třetí 

kapitola popisuje použité vstupní materiály a charakterizuje zařízení, postupy a metody, které 

byly během této práce využity. Poslední kapitola pak charakterizuje dosažené výsledky.  

Bylo zjištěno, že mikrostruktura i vlastnosti připravených slitin jsou významně 

ovlivněny použitou technologií přípravy. Byly charakterizovány výhody a nevýhody 

jednotlivých technologií a byl stanoven vliv použité technologie na průběh solidifikace, 

homogenitu, mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Rovněž byl určen vliv 

yttria na mikrostrukturu několika rozdílných slitin a byly charakterizovány možnosti zjemnění 

struktury přídavky tohoto prvku. 

 

Klíčová slova: intermetalika -TiAl, vakuové indukční tavení, plazmové tavení, 

mikrostruktura, karbidy, yttrium, mechanické vlastnosti 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

This PhD thesis entitled "Effect of crystallisation processes on the structure and 

properties of inter-metallic TiAl based compounds” deals primarily with the possibilities of 

metallurgical preparation of alloys based on -TiAl, possibly with the most economic 

metallurgical processes, including precision casting technology using a corundum crucible 

coated mechanically by paint Y2O3 or graphite crucibles, as well as technology of plasma 

melting in water-cooled copper mould. Special attention is in the presented work paid 

particularly to the influence of technology and homogeneity, and also to the content of 

impurities and of interstitial elements and their influence on the micro-structure and 

mechanical properties. The work is, however, aimed also at assessment of the effect of pure 

metallic yttrium as alloying element. The aim of the work is primarily to compare the 

possibilities of refinement of micro-structure by yttrium alloying for several -TiAl alloys of 

different composition and with different types of micro-structures that were formed by heat 

treatment under different conditions, and to determine the effect of alloying by this additive 

on mechanical properties. 

The work is divided into four main chapters. The first chapter summarises the 

literature findings concerning possible or already used applications of these alloys, it 

describes the basic methods of their preparation, it characterises development of these alloys, 

basic types of micro-structures and describes the impact of selected alloying elements. The 

second chapter deals with the objectives of this dissertation. The third chapter describes the 

used input materials and it describes the equipment, procedures and methods that were used 

during this work. The last chapter describes the achieved results. 

It was established that the micro-structure and properties of the prepared alloys are 

highly influenced by the technology used for their preparation. Advantages and disadvantages 

of individual technologies were characterised and effect of the used technology on the course 

of solidification, homogeneity, micro-structural characteristics and mechanical properties 

were determined. The influence of yttrium on the micro-structure of several different alloys 

was also determined and possibilities of structure refinement by additions of this element 

were characterised. 

 

Keywords: inter-metallics -TiAl, vacuum induction melting, plasma melting, micro-

structure, carbides, yttrium, mechanical properties  
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Úvod 

Trvalý zájem o snížení hmotnosti a zvýšení efektivity motorů v automobilovém, 

leteckém a energetickém průmyslu vyvolává vysokou potřebu vývoje nových lehkých 

materiálů, které odolávají teplotám okolo 800 – 900 C při zachování přijatelných 

mechanických vlastností [1, 2]. A právě intermetalické slitiny na bázi TiAl patří k velice 

perspektivním materiálům pro tato odvětví průmyslu. Slitiny na bázi γ-TiAl jsou totiž 

unikátním typem materiálu, vyznačujícím se nízkou hustotou (3,8 – 4,2 g/cm
3
), vysokým 

modulem pružnosti v širokém intervalu teplot, dobrou odolností vůči creepu, nízkým 

difuzním koeficientem, vysokou teplotou tání, mikrostrukturní stabilitou a dobrou korozní 

odolností. Tyto vlastnosti předurčují intermetalika na bázi γ-TiAl pro použití na vysoce 

namáhané komponenty odolávající agresivním prostředím a vysokým teplotám, kde by mohla 

nahradit současně používané niklové superslitiny a slitiny na bázi titanu [3, 4, 5]. Především 

výrobci leteckých motorů a stacionárních spalovacích turbín projevili výrazný zájem o tento 

typ slitin, a to především z důvodu nízké hustoty a dobrých mechanických vlastností za 

vysokých teplot, neboť snížení hustoty slitin přispívá ke zlepšení pracovních charakteristik a 

ke zvýšení účinnosti.  

Intermetalika na bázi TiAl nabízejí širokou možnost legování z důvodu značné 

rozpustnosti příměsí a kombinací různých legujících prvků lze dosáhnout velmi složitých 

systémů s výrazným vlivem na mechanické vlastnosti. Je také všeobecně známo, že vlastnosti 

-TiAl slitin jsou vysoce závislé na složení a mikrostruktuře a nehomogenní mikrostruktura 

v důsledku nehomogenního složení může vést k velkému rozptylu mechanických vlastností 

[6, 7, 8]. Vlastnosti těchto slitin jsou však také velmi závislé na obsahu intersticiálních prvků, 

především kyslíku. Vyšší obsah kyslíku zvýší křehkost těchto materiálů a také výrazně 

ovlivňuje solidifikaci [9, 10, 11]. 

Cílem výzkumu intermetalik na bázi γ-TiAl je tedy především snaha o zvýšení 

plastických vlastností, dále však také vývoj a optimalizace zpracovatelských technik se 

zaměřením především na vývoj spolehlivé a levné technologie výroby produktů z tohoto typu 

slitiny s co nejnižším obsahem intersticiálních prvků a vměstků, a v neposlední řadě vývoj 

nových slitin, které mohou pracovat při ještě vyšších teplotách. Vzhledem k velké složitosti 

systémů je však nutné charakterizovat optimální složení pro specifické podmínky namáhání a 

pochopit základní problémy, které souvisí se spolehlivostí a životností komponentů [12].  
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1. Teoretická část 

Binární diagramy systému Ti-Al popisují rovnovážný binární systém, ve kterém lze v 

závislosti na obsahu Al a teplotě odečíst fázové a strukturní přeměny ve slitině. Na obr. 1 je 

zobrazena část binárního diagramu dle [13] pro složení mezi 40 až 50 at. % Al, které je 

považováno za nejvhodnější pro výše popsané aplikace. Znázorněny jsou teploty 

nejvýznamnějších reakcí binárního systému TiAl pro tyto slitiny. Tyto reakce nejvíce 

ovlivňují strukturu a vlastnosti -TiAl slitin po solidifikaci. Jsou to: 

 Peritektická reakce  + L → α při teplotě 1491 C                    (1) 

 Peritektická reakce α + L →  při teplotě 1456 C                    (2) 

 Eutektoidní reakce α → α2 +  při teplotě 1120 C                    (3)  

Průběh solidifikace slitin na bázi TiAl vysoce závisí na obsahu hliníku. Slitiny 

s obsahem hliníku od 40 do 50 at. % krystalizují z taveniny přes , nebo  fázi dle 

následujících rovnic: 

L → L +  →  →  +  →  →  +  → 2 +                      (4) 

L → L +  →  +  →  →  +  → 2 +                      (5) 

L → L +  →  →  +  →                          (6) 

Výsledná slitina je pak za pokojové teploty zpravidla tvořena dvěma fázemi a to: 

intermetalickou fází α2 - Ti3Al a intermetalickou fází γ – TiAl (viz obr. 2). Uspořádaná fáze α2 

 

Obr. 1 Část binárního diagramu TiAl [11, 13] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%BD_p%C5%99echod
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vzniká rozpadem neuspořádané fáze α při teplotě kolem 1120 C v závislosti na složení slitiny 

a fáze γ vzniká peritektickou reakcí (2). Ve slitinách obsahujících vysoký podíl  stabilizátorů 

byl po solidifikaci pozorován i menší podíl fáze B2, což je uspořádaná  fáze, ačkoliv dle 

binárních diagramů by za pokojové teploty již tato fáze ve slitině obsažena být neměla. 

Výskyt této fáze při pokojové teplotě bývá zpravidla spojován s vlivem segregace  

stabilizátorů a vyšší rychlostí chlazení.  stabilizátory totiž stabilizují  fázi a vyšší rychlost 

tuhnutí zabrání úplné přeměně  fáze na fázi  dle rovnice (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Typy mikrostruktury 

V závislosti na složení a tepelném zpracování lze dosáhnout u slitin na bázi γ-TiAl 

čtyř různých typů mikrostruktury a to [15, 16, 17]:  

 mikrostruktura tvořená převážně jen γ fází, 

 duplexní mikrostruktura, 

 téměř lamelární mikrostruktura, 

 plně lamelární mikrostruktura. 

Mikrostrukturu tvořenou γ fází mají slitiny s obsahem Al zpravidla větším než 52 at. 

%. U slitin s menšími obsahy Al se mikrostruktura tvořená γ fází získává tepelným 

zpracováním slitiny při teplotě T2, těsně nad eutektoidní teplotou Te (viz obr. 3), při níž se 

tvoří velké objemové množství γ fáze. Tato mikrostruktura je zpravidla nestejnorodá, 

skládající se z hrubých γ zrn a jemných γ zrn spojených částicemi 2. Zrna jsou rovnoosá a 

mají kolem 50 μm v průměru.  

Duplexní mikrostruktura se získává při tepelném zpracování slitiny o přibližném 

složení mezi 46 – 50 at. % Al za teploty T3, při níž je objemový podíl α a γ fáze přibližně 

stejný (viz obr. 3). Tato struktura se skládá z γ zrn a ze zrn lamelárních. Lamelární zrna 

 

Obr. 2 Struktura vybraných fází ze systému TiAl,  a) B2,  b) γ, c) α2 [14] 
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obsahují střídající se lamely α2 a γ, jež se vytvoří během chladnutí transformací z α fáze. Zrna 

jsou v průměru 10 – 35 μm a lamely jsou většinou 0,1 – 1 μm silné.  

Téměř lamelární mikrostruktura je složena převážně z hrubých lamelárních zrn α2 + γ  

a menšího množství jemných γ zrn. Získává se tepelným zpracováním při teplotě T4 (obr. 3).  

Plně lamelární mikrostruktura α2 + γ, vznikající při tepelném zpracování v  oblasti 

binárního diagramu okolo teploty T5, je složena ze střídajících se destiček 2 a γ, které mají 

v rámci zrna stejnou krystalografickou orientaci. Vysoká difuzivita a vysoká teplota vede k 

rapidnímu růstu α zrn. Typická jsou pro tento typ struktury zrna v průměru větší než 500 μm. 

 

Obr. 3 Část fázového diagramu TiAl; Přímka C0 

vyznačuje složení Ti-47 at. % [15, 17]  

 1.2. Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti TiAl slitin 

Pro technické aplikace je nutné, aby γ-TiAl intermetalika disponovala vyváženým 

poměrem mechanických vlastností, jako jsou tažnost, pevnost v tahu, creepová odolnost, 

houževnatost a korozní odolnost. Tyto mechanické vlastnosti jsou však velmi závislé na 

dosažené mikrostruktuře. Obr. 4 znázorňuje závislost jednotlivých mechanických vlastností za 

pokojové teploty na velikosti zrna a struktuře. 

Z různých -TiAl slitin prokázaly nejlepší kombinaci pevnosti, creepové odolnosti a 

houževnatosti zpravidla slitiny s plně lamelární strukturou. Plně lamelární typ mikrostruktury 

však vykazuje malé hodnoty tažnosti. Pro vyšší tažnost je třeba, aby velikost zrna byla co 

nejmenší a také s co nejnižší mezilamelární vzdáleností. Snížení velikosti zrna lamelární 

struktury lze dosáhnout několika způsoby. Jednou z možností je například protlačování [18], 

nebo kombinované žíhání zahrnující ohřev na teplotu přibližně 1380 °C, s rychlým 
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ochlazením, při kterém dojde ke vzniku masivní γ fáze. Následným ohřevem na teploty 

charakteristické pro α oblast binárního diagramu dojde ke vzniku jemnozrnné plně lamelární 

struktury [19]. Podobným způsobem tepelného zpracování, jen zpravidla za nižších teplot 

následného ohřevu, se rovněž dosahuje jemnozrnné konvulatorní struktury u slitin s vyššími 

obsahy Nb a Ta [20, 21]. Masivní transformace  fáze na m je však velmi ovlivněna obsahem 

Al. Pokud je obsah Al nižší než 45 at. %, dojde ke zvýšení stability  fáze a i při rychlém 

chlazení dojde k zachování  fáze spíše než k masivní transformaci na m. Vysoký 

stabilizační účinek na  fázi má i kyslík. Studie [22] uvádí, že obsah kyslíku 1500  hm. ppm 

potlačí masivní transformaci a je třeba dbát, aby jeho obsah byl u těchto slitin co nejnižší. 

 

Obr. 4 Schématické znázornění závislosti lomové houževnatosti, pevnosti, tažnosti, creepové 

odolnosti (CR), rázové odolnosti (IR) a velikosti zrna na typu mikrostruktury; (NG) téměř 

gama, (NL) téměř lamelární, (FL) plně lamelární [23, 24] 

1.3. Příprava konečných produktů 

Jak bylo zmíněno v úvodu, jedním z největších problémů, které oddalují výrobu 

strojírenských součástí ze slitin na bázi TiAl je jejich zpracování. Pro přípravu konečných 

produktů jsou a byly zkoušeny zejména 3 metody a to [4, 5]: 

 protlačování a kování, 

 prášková metalurgie, 
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 metoda přesného lití. 

1.3.1. Protlačování a kování 

Tváření -TiAl intermetalik je velmi složité z důvodu specifických vlastností tohoto 

materiálu. Tato intermetalika se totiž vyznačují velmi omezenou tvárností, značnou 

anizotropií a vysokou citlivostí ke štěpnému lomu až do poměrně vysokých teplot. Výrazný 

vliv na zpracování tvářením má rovněž často hrubá mikrostruktura připravených ingotů, 

výrazná segregace legujících prvků a častá pórovitost. Nicméně dlouhodobý výzkum 

možnosti tváření těchto slitin umožnil nalézt způsoby a techniky přípravy kvalitních 

komponentů touto metodou [25]. Další obtíž pro zpracování produktů -TiAl slitin touto 

metodou je však vysoká konečná cena procesu a s tím související malá ekonomičnost výroby. 

1.3.2. Prášková metalurgie 

Příprava produktů na bázi TiAl pomocí práškové metalurgie byla a je považována za 

velmi vhodnou metodu pro přípravu rozměrnějších produktů, u kterých, jak bylo uvedeno 

výše, segregace snižuje homogenitu, což použitím prášku je výrazně omezeno. Tato metoda 

umožňuje rovněž přípravu produktů o vysoké rozměrové přesnosti, čímž odpadá nutnost 

obrábění [26, 27]. V dostupné literatuře jsou popsány v podstatě dva rozdílné přístupy a to (i) 

příprava s použitím předlegovaných prášků a (ii) příprava s použitím prášků elementárních. 

Přestože cena předlegovaných prášků je poměrně vysoká, správně zpracované materiály z 

nich připravené zpravidla vykazují lepší vlastnosti než materiály připravené pomocí 

levnějších elementárních prášků [25]. Metoda mechanického legování byla rovněž 

vyzkoušena pro přípravu -TiAl produktů, ale bylo zjištěno, že vlastnosti takto připraveného 

materiálu jsou nevhodné pro vysokoteplotní aplikace, většinou z důvodu získání extrémně 

jemného zrna. Takto připravený materiál se však jeví jako vhodný pro další zpracování 

tvářením [25]. Za největší nevýhodu metod práškové metalurgie je považována především 

vysoká celková cena procesů ve srovnání s cenou odlévaných produktů a vysoká cena a 

špatná dostupnost předlegovaných prášků [4]. Dalším častým problémem bývá, že materiály 

připravené touto technologií mohou mít poměrně vysoký obsah kyslíku, který snižuje jejich 

houževnatost a způsobuje pokles mechanických vlastností [12]. 

1.3.3. Metoda přesného lití 

Metoda přesného lití slitin na bázi TiAl představuje velmi slibnou technologii pro 

výrobu tvarově složitých komponentů s velmi příznivou cenou ve srovnání s jinými metodami 
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přípravy a s cenou přípravy vysoce legovaných superslitin na bázi niklu [4, 5, 28]. Ovšem i 

tato metoda má své nedostatky. Za největší obtíž tohoto procesu je považována především 

nevhodnost použití levných keramických kelímků.  

Během vývoje provozně výhodné technologie přesného lití v keramických kelímcích 

bylo zjištěno, že tavení -TiAl intermetalik provází chemické reakce mezi keramickým 

materiálem a taveninou. V důsledku těchto reakcí dochází ke zvýšení obsahu intersticiálních 

plynů, které mají, jak již bylo několikrát uvedeno, nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti 

slitiny [29]. Detailní metalografický rozbor odlitků získaných technologií indukčního tavení v 

keramických kelímcích rovněž prokázal nezanedbatelný objemový podíl keramických částic v 

mikrostruktuře [30, 31, 32, 33, 34]. Studie [34] uvádí, že prozatím nebyl nalezen žádný 

žáruvzdorný materiál, který by byl plně inertní vůči tavenině TiAl. Jako nejvíce vhodný 

materiál z hlediska termodynamiky se jeví Y2O3. Tyto kelímky jsou však velice drahé, což 

zvyšuje celkové náklady pro přípravu, přičemž po přípravě v těchto kelímcích byly 

pozorovány částice Y2O3 v konečných produktech [34, 35].  

Rovněž použití levných grafitových kelímků není pro přípravu -TiAl slitin 

doporučováno, neboť bylo zjištěno, že během tavení dochází ke kontaminaci uhlíkem a ke 

vzniku karbidů [31]. V této studii však byla tavenina během solidifikace ponechána uvnitř 

tavícího kelímku, což vyústilo v delší dobu kontaktu mezi taveninou a materiálem kelímku, 

než při klasickém odlití do kokily. Nejsou tedy téměř žádná dostupná data popisující 

detailněji kontaminaci uhlíkem a možnosti precipitace karbidů vlivem tavení slitiny TiAl 

v grafitovém kelímku ve vakuové indukční peci s klasickým odlitím do kokily. Z tohoto 

důvodu bylo jedním z cílů této práce posoudit možnosti přípravy -TiAl slitin tímto 

způsobem. 

Z důvodu nevhodnosti keramických kelímků pro přesné lití je považováno jako 

nezbytné použití studených kovových vodou chlazených kelímků (ISM). Nicméně, chladné 

stěny kelímku jsou tepelně neefektivní a umožňují přehřátí pouze asi o 60 °C. To vede k 

požadavku předehřáté formy za účelem zlepšení plnění [4, 28]. Výsledná pomalá rychlost 

chlazení pak často vede k výrobě komponentů s hrubými zrny. Velká sloupcovitá zrna s 

lamelární  + 2 mikrostrukturou sice mají vysokou odolnost proti creepu, ale také nízkou 

tažnost, a značnou anizotropii mechanických vlastností [4].  
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1.4. Vliv legujících prvků na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

-TiAl slitin  

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, mechanické vlastnosti -TiAl slitin 

jsou výrazně ovlivněny chemickým složením a mnoho různých legujících prvků bylo 

vyzkoušeno jako legura v -TiAl slitinách za účelem zlepšení mechanických vlastností, nebo 

zpracovatelnosti. U slitin TiAl s lamelární strukturou (α2 + γ) a obsahem hliníku okolo 45 – 

48 at. % se nejčastěji používá legujících prvků, které můžeme rozdělit do tří skupin, a to dle 

vlastností, jejichž hodnoty nejvíce ovlivňují [24, 25]:  

 prvky ovlivňující plasticitu – Cr, Mn, V 

 prvky zvyšující oxidační odolnost a odolnost vůči creepu  – Nb, Ta, W, Mo 

 prvky ovlivňující velikost zrna a creepovou odolnost precipitáty – B, C, Si. 

1.4.1. Vliv uhlíku na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl 

Mnoho studií se zabývalo vlivem uhlíku na strukturu a mechanické vlastnosti -TiAl 

intermetalik. Např. Cornet a kol. [36] zkoumali vliv uhlíku na mechanické vlastnosti plně 

lamelární slitiny Ti-48Al (at. %) v rozmezí od 20 do 6000 hm. ppm. Zjistili, že s rostoucím 

obsahem uhlíku až do cca. 3000 hm. ppm, ve slitině dochází k výraznému zvýšení meze 

kluzu. S vyšším obsahem uhlíku již však hodnota meze kluzu klesá (viz. obr. 5). Obr. 6 

znázorňuje creepové křivky za teploty 760 C a napětí 300 MPa u několika slitin s rozdílnými 

obsahy C. Z obrázku je patrné, že zvýšení obsahu C zlepšuje creepovou odolnost až do cca 

6000 hm. ppm. Zlepšení mechanických vlastností je zde připisováno zpevněním tuhého 
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Obr. 5 Závislost meze kluzu při pokojové 

teplotě na obsahu C [36] 

Obr. 6 Závislost creepu při 300 MPa a 760 C 

na obsahu C, obsahy C v hm. ppm jsou 

naznačeny u jednotlivých křivek [36] 
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roztoku uhlíkem a precipitací jemných Ti2AlC karbidů, které byly zjištěny difrakcí a 

prozařovací elektronovou mikroskopií.   

Tian a Nemoto [37] se rovněž zabývali vlivem uhlíku na vlastnosti -TiAl intermetalik 

a zjistili, že kromě zvýšení meze kluzu vlivem uhlíku proti vzorkům bez přídavku C, dojde u 

uhlíkem legovaných slitin k dalšímu zvýšení meze kluzu, pokud byly tyto vzorky podrobeny 

stárnutí za teplot okolo 800 C. Tento jev je zde rovněž připisován jemným precipitátům, 

tentokrát však Ti3AlC. Ti2AlC karbidy byly pozorovány jen po stárnutí při vyšších teplotách 

nebo při delší době stárnutí. Další studie zabývající se vlivem C na vlastnosti -TiAl 

intermetalik uvádějí, že optimální přídavek uhlíku také způsobí zpravidla i snížení velikosti 

zrna a snížení mezilamelární vzdálenosti a dokonce může změnit i charakter lomu z 

interkrystalického na transkrystalický vlivem omezení vzniku  fáze na hranicích zrn [36, 38, 

39]. Jen velmi málo publikací se však zabývá vlivem přídavku uhlíku na tažnost -TiAl 

intermetalik. Gouma [40] uvádí rovněž zlepšení pevnosti a creepové odolnosti slitiny Ti-

48Al-2Mn-2Nb s obsahem uhlíku 0,25 hm. %, která byla připravena metodou práškové 

metalurgie. Avšak uvádí rovněž pokles tažnosti u stejné slitiny oproti slitině s obsahem C  

0.03 hm. %, což zdůvodňuje rozdíly ve složení matrice, neboť precipitace karbidů je dle této 

publikace zanedbatelná. Nicméně lze předpokládat, že pokud vyšší obsah uhlíku způsobí 

precipitaci karbidů větších velikostí, dojde ke snížení tažnosti [25]. Předpokládá se, že tento 

jev je způsoben křehkostí karbidů větších velikostí a ty způsobí narušení materiálu, nebo 

alternativně, že materiál je sice dostatečně zpevněný karbidy, ale hrubá struktura odlitků není 

schopna vydržet zatížení [25]. Jako velmi vhodná se tedy jeví případná kombinace 

jemnozrnné struktury zpevněné tuhým roztokem uhlíku, nebo jemnými precipitáty karbidů. 

Nedávno Appel [41] zjistil, že jemně distribuované precipitáty karbidů malých velikostí 

mohou působit jako místa pro heterogenní nukleaci nanodvojčat během deformace, což může 

uvolnit koncentraci napětí a také podporovat plastickou deformaci.    

Vliv uhlíku na strukturu a mechanické vlastnosti byl také studován u -TiAl 

intermetalik s vyššími obsahy uhlíku. Tyto slitiny často obsahují vysoký podíl karbidů a tvoří 

v podstatě kompozitní materiály. Kompozity na bázi TiAl obsahující vyšší podíly karbidů o 

větších velikostech (až 100 μm) vykazují také vynikající pevnost a oxidační odolnost [42, 43]. 

Hodnoty tažnosti však jsou pro nejvíce uvažované aplikace -TiAl slitin zpravidla 

nedostačující. Karbidy pozorované v připravených slitinách a kompozitech na bázi TiAl byly 

především kubický Ti3AlC a hexagonální Ti2AlC. V některých publikacích je však uváděn i 

karbid TiC nebo dvoufázový karbid TiC obklopený Ti3AlC [44].  
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Slitiny a kompozity na bázi -TiAl s obsahy uhlíku byly nejčastěji připravovány 

metodami práškové metalurgie s přídavky prášku TiC [36, 37], grafitu [42, 43], nebo 

předslitiny Al/TiC [44] pro dosažení požadovaného obsahu uhlíku. Přitom tavení slitin na 

bázi -TiAl v grafitových kelímcích ve vakuové indukční peci by mohlo být mnohem levnější 

variantou pro přípravu těchto materiálů. Tato metoda již byla vyzkoušena u slitiny Ti-6Al-4V 

zpevněné karbidy TiC a bylo dosaženo uspokojivých výsledků [45].   

1.4.2. Vliv yttria na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl 

Yttrium je jedním z prvků, u kterých bylo dokázáno, že malé přídavky tohoto kovu (do 

1 at. %) způsobí zjemnění mikrostruktury [46, 47, 48, 49]. Účinek zjemnění je připisován 

yttriem bohatým fázím YAl2 a Y2O3, které tvoří heterogenní nukleační místa pro nukleaci α 

fáze během rekrystalizačního žíhání, nebo pro  a α2 fázi během zpracování za nižších teplot a 

zároveň omezují jejich růst [49]. Na obr. 7 jsou znázorněny hodnoty velikosti zrna a 

mezilamelární vzdálenosti slitin s rozdílnými přídavky yttria z publikací [47, 48, 49]. Vybrané 

slitiny jsou:  

 Ti-47Al – připravená ISM, žíhaná při 900 C po dobu 48 h a následně izostaticky 

lisovaná za teploty 1250 C po dobu 4h [47], 

 Ti-45Al-5Nb – připravená ISM, žíhaná při 900 C po dobu 48 h a následně izostaticky 

lisovaná za teploty 1250 C po dobu 4h [48], 

 Ti-46,6Al-1,4Mn-2Mo-0,3C – připravená práškovou metalurgií s následným žíháním 

při 1400 C po dobu 1 h [49]. 

 

Obr. 7 Vliv obsahu yttria na velikost zrn a mezilamelární vzdálenost [47, 48, 49] 

Z tohoto obrázku lze usoudit, že přídavek yttria skutečně snižuje velikost zrna i 

mezilamelární vzdálenost a to u slitin všech uvedených složení. Účinek zjemnění je více 
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patrný u odlévaných slitin než u slitiny připravené práškovou metalurgií. Toto zjemnění 

struktury má pak za následek zvýšení tažnosti a meze kluzu, a to jak v tahu [47, 48, 49] tak i v 

tlaku [50]. Závislosti pevnosti v tahu a tažnosti na obsahu yttria jsou znázorněny na obr. 8. 

Tento graf potvrzuje, že u všech typů slitin došlo ke zvýšení pevnosti v tahu i tažnosti při 

obsahu yttria do 0,3 at. %. 

Kromě zlepšení pevnosti v tahu a tažnosti u slitin na bázi TiAl zvyšuje legování 

yttriem také oxidační odolnost. Bylo dokázáno, že přídavek yttria změní mechanismus růstu 

oxidické vrstvy na povrchu vzorku při isotermických oxidačních zkouškách při teplotách 800 

a 900 C. Vlivem yttria je potlačen růst vrstvy TiO2 a na povrchu se tvoří především ochranná 

vrstva Al2O3. Tento jev byl pozorován jak u binárních slitin, tak i u legovaných slitin [51, 52, 

53]. Jako nejvhodnější obsah yttria z hlediska oxidační odolnosti je považováno 0,3 at. %. 

Další nespornou výhodou legování yttriem je jeho schopnost snižovat množství 

intersticiálního kyslíku v -TiAl slitinách tím, že z důvodu vysoké afinity k tomuto prvku jej 

váže na sebe a tvoří oxidy Y2O3 [49]. 

 

Obr. 8 Vliv obsahu yttria na pevnost v tahu a tažnost [47, 48, 49] 

Yttrium tedy lze považovat za velice vhodný prvek pro zvýšení nejen mechanických 

vlastností slitin na bázi TiAl. Existuje však široká možnost dalšího ovlivnění mikrostruktury a 

mechanických vlastností a to jak kombinací s dalšími legujícími prvky, tak i vhodným 

tepelným zpracováním a ovlivněním přípravy produktů. Uvedené publikace zabývající se 

vlivem yttria na mikrostrukturu zkoumaly především vliv tohoto prvku u plně lamelárního a 

téměř lamelárního typu mikrostruktury, která byla zpravidla získána žíháním při teplotách 

charakteristických pro  oblast binárního diagramu. Je však velmi málo publikací 

zabývajících se vlivem yttria na strukturu a vlastnosti -TiAl slitin s jinými typy 



 

 

12 

 

mikrostruktury. Není např. nikde uvedeno, zda zjemnění struktury přídavkem yttria je možné 

pozorovat i v odlitém stavu, nebo u duplexní, či téměř gama mikrostruktury. Tato práce si 

tedy klade za jeden z cílů charakterizovat vliv yttria na mikrostrukturní charakteristiky a 

mechanické vlastnosti pro několik vybraných typů mikrostruktur, včetně mikrostruktury 

duplexní, či konvulatorní.  

2. Cíle práce 

Cíle této práce byly definovány na základě literárních poznatků a dosud 

neprozkoumaných, nebo ne zcela objasněných problémů v oblasti metalurgické přípravy, 

legování, vývoje mikrostruktury a tepelného zpracování těchto slitin. Hlavním cílem této 

práce je především posoudit možnosti přípravy vybraných slitin. Dále posoudit vliv 

rozdílných podmínek během přípravy na obsah nečistot a intersticiálních prvků s cílem 

především přesně definovat vhodné parametry procesu přípravy pro výrobu ingotů -TiAl 

slitin, jejichž mechanické vlastnosti by odpovídaly požadavkům výrobců případných produktů 

z tohoto typu slitiny.   

Práce je však také zaměřena na posouzení vlivu čistého kovového yttria jako 

legujícího prvku na mikrostrukturu a vlastnosti slitin na bázi TiAl. Dílčí cíle této práce byly 

určeny následovně: 

1. Připravit ingoty vybraných -TiAl slitin nominálního složení optimalizovanými postupy 

plazmového tavení a vakuového indukčního tavení. Pro tavení ve vakuové indukční peci 

byly vybrány poměrně levné kelímky z Al2O3 a grafitu za účelem dosažení co největší 

ekonomičnosti výroby. 

2. Určit vliv podmínek přípravy na chemické složení, homogenitu a na obsah nečistot a 

intersticiálních prvků. Charakterizovat mikrostrukturu s využitím optické a elektronové 

mikroskopie a určit základní mechanické vlastnosti. 

3. Posoudit vliv doby stabilizace taveniny na obsah uhlíku a také na obsah karbidů u slitin 

připravených v grafitovém kelímku. 

4. Určit vliv yttria na mikrostrukturu připravených slitin a analyzovat složení yttriem 

bohatých fází. 

5. Zjistit jak přídavky yttria ovlivňují teploty fázových transformaci během tuhnutí metodou 

DTA. 

6. Určit vliv rozdílných obsahů uhlíku a yttria na solidifikaci slitin metodou směrové 

krystalizace se zakalením fázového rozhraní. 
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7. Připravit vzorky s rozdílnými typy mikrostruktury tepelným zpracováním a posoudit vliv 

uhlíku a yttria na fázové transformace.  

8. Charakterizovat vliv yttria na zjemnění mikrostruktury a na mechanické vlastnosti pro 

rozdílné typy mikrostruktury, včetně mikrostruktury duplexní, či  konvulatorní. 

9. Charakterizovat vliv uhlíku a yttria na možnosti zjemnění mikrostruktury masivní 

transformací. 

3. Experimentální postupy, materiál a vybavení 

3.1. Metalurgická příprava slitin 

Tab. 1 Seznam experimentálních slitin 

Označení 

vzorku 
Složení [at. %] 

Tavící 

zařízení 
Tavící kelímek 

Čas 

stabilizace 

Hmotnost 

vsázky 

1 Ti-47Al-0,1Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

2 Ti-47Al-0,2Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

3 Ti-47Al-0,3Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

4 Ti-47Al-0,4Y 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

5 Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
Al2O3 + Y2O3 90 s 600 g 

1-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50  90 s 250 g 

2-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 60 s 250 g 

3-G Ti-47Al 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 30 s 250 g 

1-G-Y Ti-47Al-0,3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 90 s  250 g 

2-G-Y Ti-47Al-0,3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 60 s 250 g 

3-G-Y Ti-47Al-0,3Y 
Leybold - 

VIM 
grafit – GLM 50 30 s 250 g 

8Nb-plasma Ti-47Al-8Nb 
Plazmová 

pec 

Cu - chlazený 

vodou 
- 600 g 

8Nb-Y-

plasma 
Ti-47Al-8Nb-0,3Y 

Plazmová 

pec 

Cu - chlazený 

vodou 
- 600 g 

8Nb-Scast Ti-47Al-8Nb 
Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 480 g 

8Ta-Scast Ti-47Al-8Ta 
Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 500 g 

8Ta-Y-Scast Ti-47Al-8Ta-0,3Y 
Supercast - 

VIM 
grafit – SGV5-G 20 s 500 g 

45Al-Scast Ti-45Al 
Supercast - 

VIM 
grafit – GLM 50 20 s 420 g 
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Přehled všech připravených slitin včetně způsobu jejich přípravy, použitého tavícího 

kelímku, času stabilizace taveniny a hmotnosti vsázky jsou uvedeny v tab. 1. Celkem tedy 

bylo provedeno 17 taveb a to jak slitin binárních, ternárních tak i kvartérních.  

3.1.1. Plazmové tavení 

Plazmové tavení bylo vybráno jako způsob přípravy předslitin Nb-60Al a Ta-80Al, 

dále pro přípravu slitin Ti-47Al-8Nb, Ti-47Al-8Nb-0,3Y (vše v at. %) a také bylo zvoleno 

jako první stupeň metalurgické přípravy slitin 1 – 5 (viz tab. 1). Během tavení těchto slitin 

byla využita plazmová pec s vodou chlazeným horizontálním krystalizátorem, a inertní 

atmosféra během tavení byla zajištěna průtokem argonu čistoty 4N5 (rychlost proudění 27 

l/min) komorou pece. Tavba byla provedena čtyřnásobným průchodem zóny za posuvu 

krystalizátoru rychlostí 2 cm/min a proudové hustoty 500 A u slitin 1 – 5 a šestinásobným 

průchodem zóny za posuvu krystalizátoru rychlostí 2 cm/min a proudové hustoty až 700 A u 

slitin Ti-47Al-8Nb, Ti-47Al-8Nb-0,3Y. Plazmové tavení bylo rovněž využito při přípravě 

oválných vzorků o hmotnosti 15 g a složení Ti-47Al-(0-0,4Y) (at. %). Tavení proběhlo ve 

vodou chlazeném krystalizátoru, který umožnil přípravu všech pěti vzorků vedle sebe, aniž by 

byly jejich taveniny ve vzájemném kontaktu. Použitá proudová hustota byla 600 A a čas, po 

který byl každý oválný vzorek v roztaveném stavu, činil 120 s. Tyto vzorky pak byly využity 

pro tepelné zpracování s cílem dosažení rozličných typů mikrostruktury a posouzení vlivu 

obsahu yttria na mikrostrukturu. 

3.1.2. Tavení v indukční peci v kelímcích z Al2O3 

Pro vakuové indukční tavení s gravitačním litím byla využita indukční pec LEYBOLD 

– HERAEUS IS1/FFF vybavená třístupňovou rotační pumpou, která umožňuje vytvoření 

vakua v peci až 20 Pa. Použitá frekvence během tavení byla 4 kHz a příkon 14 – 19 kW. 

Během tavení slitin 1 – 5 byly použity válcové slinované kelímky z 96 % Al2O3 o průměrné 

hustotě 3,8 g/cm
3
. Z důvodu vysoké reaktivity titanu byl korundový tavící kelímek upraven 

mechanickým nátěrem na bázi Y2O3, jenž měl zabránit kontaminaci taveniny kyslíkem a 

částicemi Al2O3. Jako vsázka byly použity ingoty 1 – 5 připravené plazmovým tavením, 

nařezané na délku přibližně 40 mm. Po natavení vsázky byla pec napuštěna Ar čistoty 4N5. 

To zamezilo vystříkávání taveniny z kelímku. Po roztavení byla tavenina stabilizována 90 s za 

účelem dosažení vysoké homogenity produktů. Následně byla tavenina gravitačně odlévána 

do dvojice vyžíhaných grafitových kokil, které byly rovněž jako tavící kelímek opatřeny 
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nátěrem Y2O3. Každá z nich umožňovala odlití tří vzorků vedle sebe v podobě tyčí o průměru 

10 mm a délce 100 mm.  

3.1.3. Tavení v indukční peci v grafitových kelímcích s gravitačním litím 

Při tavení slitin -TiAl v grafitovém kelímku GLM 50 byla aplikována metoda 

vytvoření ochranného povlaku na stěnách kelímku, vyvolaného reakcí mezi TiAl a grafitem 

během několikanásobného proplachu tohoto kelímku taveninou TiAl. Stejná metoda bývá 

často využívána pro tavení slitin na bázi NiTi [54]. Následovalo tavení připravených vsázek 

za stejných podmínek pro 6 slitin (1-G až 3-G-Y) v pořadí, jak je zobrazeno v tab. 1. Jako 

vsázka byly použity čistý Ti, Al a Y o stejných rozměrech jako během plazmového tavení -

TiAl slitin. Po roztavení vsázky, byla tavenina ponechána 30 – 90 s v roztaveném stavu a 

následně byla odlita do připravené grafitové kokily. Produktem byly odlitky o průměru 12 

mm a délce 100 mm. 

3.1.4. Vakuové indukční tavení v grafitových kelímcích s odstředivým 

litím 

Pro vakuové indukční tavení s odstředivým litím bylo využito středofrekvenční licí 

zařízení Supercast-Titan, což je zařízení pro indukční tavení speciálních slitin na bázi Ti, Ni, 

Fe, intermetalických sloučenin ve vakuu nebo ochranné atmosféře a výrobu přesných odlitků.  

Při tavení byly použity grafitové kelímky GLM 50 a SGV5-G. Kelímek SGV5-G je 

izostaticky lisovaný kelímek o velmi nízké zrnitosti, pórovitosti a relativně vysoké hustotě. 

Přesné hodnoty však výrobce kelímku neuvádí. Jako vsázka byly použity čistý Ti, Al, Y a 

předslitina Nb-60Al pro tavení Nb legovaných slitin a Ta-80Al pro tavení Ta legovaných 

slitin. Tavení proběhlo po dosažení vakua přibližně 1 Pa a po napuštění prostoru pece Ar 

čistoty 4N5 na 20 kPa. Po stabilizaci taveniny po dobu 20 s při teplotě přibližně 1700 °C byla 

tavenina odstředivě lita do grafitové kokily. Produktem byly ingoty kruhového průřezu o 

průměru 20 mm a délce 200 mm. 

3.2. Tepelné zpracování 

Pro tepelné zpracování za účelem dosažení plně lamelární a duplexní mikrostruktury 

byly použity oválné vzorky o složení Ti-47Al-(0-0,4Y) (at. %) připravené plazmovým 

tavením. Vzorky byly rozřezány ve vertikálním směru na 2 části a byly odebrány řezy za 

účelem metalografického zkoumání. Následně byly obě zbývající části rozříznuty opět tak, že 

z každého oválného vzorku zůstaly 4 téměř identické části. Ty byly poté dány do ampulí 
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z křemenného skla, evakuovány na 1 - 2 Pa a zataveny. Dále byly vzorky zpracovány žíháním 

v muflové peci po dobu 4 h za různých teplot a různých podmínek chlazení. 

Pro tepelné zpracování za účelem dosažení konvulatorní mikrostruktury byly použity 

vzorky 8Nb–plazma, 8Nb–Y–plazma, 8Ta–Scast a 8Ta–Y–Scast. Tepelné zpracování vzorků 

legovaných Nb spočívalo v rozpouštěcím žíhání při teplotě 1370 °C, které bylo provedeno v 

muflové peci na vzduchu po dobu 10 minut s následným zakalením v oleji. Následovalo 

žíhání ve slinovací peci XERION XVAC v Ar atmosféře při teplotě 1280 °C po dobu 2 h s 

chlazením rychlostí 10 °C/min. Tepelné zpracování vzorků legovaných Ta spočívalo 

v rozpouštěcím žíhání v muflové peci na vzduchu při teplotě 1360 °C po dobu 10 minut, 

s následným chlazením ventilátorem na vzduchu a žíhání ve slinovací peci XERION XVAC 

v Ar atmosféře při teplotě 1260 °C po dobu 30 minut s chlazením rychlostí 10 °C/min.    

3.3. Analýza mikrostruktury a chemického složení 

Vzorky byly analyzovány s využitím optické mikroskopie (OM), skenovací 

elektronové mikroskopie v režimu sekundárních (SE) nebo odražených elektronů (BSE) a 

rentgenové difrakční analýzy (XRD). Chemické složení bylo určeno energiově disperzní 

analýzou (EDS). Vzorky pro metalografická pozorování byly připraveny standartními 

metalografickými metodami. Obsahy kyslíku a dusíku byly stanoveny termoevoluční 

metodou na přístroji ELTRA ONH–2000, obsah uhlíku byl stanoven na přístroji ELTRA CS–

2000 rovněž termoevoluční metodou.  

3.4. Mechanické vlastnosti 

Pro mechanické zkoušky v tlaku za pokojové teploty byly použity vzorky o rozměrech 

4 x 4 x 8 mm, které byly připraveny elektrojiskrovým obráběním. Vlastní zkoušky byly 

provedeny na univerzálním testovacím zařízení Walter Bai TMS LFV 100 kN  při počáteční 

rychlosti pohybu příčníku 0,2 mm/min. Mechanické zkoušky v tlaku za vyšších teplot byly 

provedeny na cylindrických vzorcích o průměru 8 mm a délce 12 mm, které byly připraveny 

elektrojiskrovým obráběním a následně osoustruženy na požadovanou velikost na CNC 

soustruhu HAAS – ST10. Pro mechanické testování bylo využito simulátoru deformací za 

tepla HDS-20 s rychlostí deformace 0,05 s
-1

. Ohřev na požadovanou teplotu (800, 600, 400 

°C) byl proveden rychlostí 3 °C/s a po výdrži na požadované teplotě po dobu 15 s byl vzorek 

deformován. 
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4. Vybrané výsledky a diskuze 

4.1. Chemické složení a homogenita slitin připravených plazmovým 

tavením 

 Chemické složení všech připravených slitin bylo analyzováno metodou EDS. Měření 

chemického složení u vzorků po plazmovém tavení bylo provedeno v příčných řezech na 3 

různých místech ingotu a to v přední, střední a zadní části. Jako zadní část je brána ta část 

ingotu, kde byl plazmový hořák zastaven. Výsledky EDS analýzy chemického složení slitin 

8Nb-plazma a 8Nb-Y-plazma jsou uvedeny v tab. 2. Z výsledků EDS analýz vyplývá, že 

rozložení jednotlivých prvků v ingotech není rovnoměrné a slitiny vykazují nedostačující 

homogenitu. Nedostatečnou homogenitu vykazovaly i slitiny 1 – 5, u kterých bylo zjištěno 

ještě výraznějších rozdílů chemického složení v jednotlivých částech ingotů, což potvrdily i 

odlišné hodnoty mikrotvrdosti [55, 56]. Zjištěné obsahy kyslíku ve všech 

slitinách připravených plazmovým tavením nevykazovaly výrazné rozdíly a jejich hodnota se 

pohybovala okolo 500 hm. ppm. Plazmové tavení v horizontálním vodou chlazeném 

krystalizátoru tedy umožňuje připravit ingoty o vysoké čistotě a s nízkým obsahem 

intersticiálních prvků, nízká homogenita produktů však zabraňuje vyššímu užití této metody. 

Výrazně vyšší homogenity složení nebylo dosaženo ani za použití vyššího počtu průchodů, 

nižší rychlosti posuvu a vyšší proudové hustoty. 

Tab. 2 Zjištěný obsah prvků v jednotlivých částech ingotů [at. %] 

 

4.2. Chemické složení a homogenita slitin připravených vakuovým 

indukčním tavením v Al2O3 kelímcích 

Chemické složení bylo analyzováno vždy na 2 různých příčných řezech vzorky, a to 

ve spodní a vrchní části odlitků. Tab. 3 uvádí výsledky EDS analýzy chemického složení. 

Z výsledků je patrné, že slitiny vykazovaly mnohem homogennější složení než po plazmovém 

tavení a jejich chemické složení bylo velmi blízké nominálnímu.  

Slitina Ti-47Al-8Nb Ti-47Al-8Nb-0,3Y 

Prvek Ti Al Nb Ti Al Nb Y 

Zadní 

část 
44,36 ± 0,88 47,97 ± 0,99 7,67 ± 0,11 38,00 ± 0,02   54,94 ± 0,05 6,94 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

Střední 

část 
41,98 ± 0,15 50,61 ± 0,10 7,41 ± 0,16 43,37 ± 0,31 48,78 ± 0,37 7,74 ± 0,13 0,11 ± 0,05 

Přední 

část 
43,22 ± 0,02 47,56 ± 0,12 9,21 ± 0,12 47,49 ± 1,80 44,54 ± 1,16 7,78 ± 0,61 0,20 ± 0,07 
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Tab. 3 Nominální a stanovené složení slitin  

Slitina 
Nominální složení [at. %] Stanovené složení [at. %] 

Ti Al Y Ti Al Y 

Ti-47Al 53 47 0 53,21  0,17 46,79  0,17 0 

Ti-47Al-0,1Y 52,9 47 0,1 52,30  0,44 47,63  0,43 0,07  0,02 

Ti-47Al-0,2Y 52,8 47 0,2 52,53  0,16 47,29  0,15 0,18  0,02 

Ti-47Al-0,3Y 52,7 47 0,3 52,29  0,18 47,45  0,25 0,26  0,14 

Ti-47Al-0,4Y 52,6 47 0,4 52,41  0,29 47,26  0,29 0,33  0,23 

 

Na obr. 9 jsou zobrazeny částice, 

které byly pozorovány v některých oblastech 

všech vzorků připravených tímto způsobem. 

Částice vykazovaly zpravidla 

charakteristický tvar podobný kosočtverci a 

jejich velikost se zpravidla pohybovala 

v rozmezí od 4 do 50 μm. Analýzou 

chemického složení metodou EDS byly tyto 

částice identifikovány jako Y2O3. Další 

prvky (Ti, Al) se vyskytují jen ve stopových 

množstvích a lze je z těchto důvodů 

zanedbat. Do slitiny se tyto částice nejspíše dostaly mechanickou erozí vrstvy ochranného 

povlaku taveninou během procesu přípravy [57]. Částice Al2O3 ani grafitu ve slitinách 

pozorovány nebyly. Nátěr na bázi Y2O3 tedy částečně zabránil interakci mezi materiály 

kelímku a kokily s taveninou, ale došlo k uvolnění částic tohoto nátěru, které ve slitině během 

tuhnutí vytvořily shluky.  

Bylo rovněž zjištěno, že tato metoda přípravy způsobila navíc také výrazné zvýšení 

obsahu kyslíku ve slitinách, jehož obsahy se pohybovaly přibližně v rozmezí od 2500 – 5000 

ppm. Toto zvýšení lze vysvětlit reakcí mezi taveninou a ochranným nátěrem nebo materiálem 

kelímku. Předpokládáme však, že kontaminace těchto slitin kyslíkem byla způsobena oběma 

reakcemi současně. 

4.3. Chemické složení a homogenita slitin připravených vakuovým 

indukčním tavením v grafitových kelímcích 

Tab. 4 zobrazuje výsledky plošné EDS analýzy chemického složení slitin, 

připravených tímto způsobem. Výsledné složení vykazuje stejně jako u vzorků tavených 

 

Obr. 9 Částice Y2O3 uvolněné z ochranného 

nátěru (BSE) 
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v korundovém kelímku poměrně homogenní složení a relativně malé odchylky od složení 

nominálního (maximálně 0,68 %). Mírně zvýšený obsah Al v prvních 5 tavených slitinách 

bude nejspíše způsoben vznikající vrstvičkou karbidů na povrchu kelímku a s tím 

souvisejícím sníženým obsahem Ti v tavenině. Podobných odchylek stanoveného chemického 

složení od složení nominálního bylo dosaženo i u slitin připravených v grafitových kelímcích 

metodou odstředivého lití (viz tab. 5). 

Tab. 4 Nominální a stanovené složení slitin připravených vakuovým indukčním tavením 

v grafitovém kelímku GLM 50 gravitačním litím (EDS) 

Vzorek 
Složení nominální        

[at. %] 

Výsledky EDS analýzy [at. %] 

Ti Al Y 

1-G Ti-47Al 52,67  0,11 47,33  0,11 0 

2-G Ti-47Al 52,64  0,06 47,36  0,06 0 

3-G Ti-47Al 52,42  0,18 47,58  0,18 0 

1-G-Y Ti-47Al-0,3Y 52,15  0,01 47,60  0,09 0,25  0,08 

2-G-Y Ti-47Al-0,3Y 51,97  0,07 47,68  0,08 0,35  0,03 

3-G-Y Ti-47Al-0,3Y 53,23  0,42 46,39  0,45 0,38  0,06 

Tab. 5 Výsledky plošné EDS analýzy chemického složení slitin připravených v grafitových 

kelímcích odstředivým litím 

Označení 

slitiny 

Složení nominální 

[at. %] 

Výsledky EDS analýzy [at. %] 

Ti Al Ta (Nb) Y 

8Nb-Scast Ti-47Al-8Nb 43,52 ± 0,76 48,80 ± 0,71 7,69 ± 0,13 0 

8Ta-Scast Ti-47Al-8Ta 42,06 ± 0,61 49,66 ± 0,99 8,28 ± 0,79 0 

8Ta-Y-Scast Ti-47Al-8Ta-0,3Y 43,40 ± 0,50 47,59 ± 1,09 8,59 ± 0,94 0,41 ± 0,06 

45Al Ti-45Al 54,18 ± 0,35 45,82 ± 0,35 0 0 

 V tab. 6 jsou uvedeny obsahy kyslíku, stanovené ve vzorcích  připravených slitin. 

Slitina 1-G, která byla připravena metodou vakuového indukčního tavení jako první, má 

mnohem vyšší obsah kyslíku než ostatní slitiny. Následně tavené slitiny již vykazují obsahy 

kyslíku mnohem nižší a z hlediska kontaminace kyslíkem vyhovují požadavkům pro aplikace 

těchto slitin v průmyslu, kde je maximální přípustný obsah kyslíku okolo 500 hm. ppm [11].  

Kromě obsahu O má na vlastnosti γ-TiAl intermetalik výrazný vliv také obsah C. 

Analýza obsahu uhlíku v připravených odlitcích dokázala, že během tavení intermetalika TiAl 

dochází ke zvýšení obsahu uhlíku vlivem jeho absorpce ze stěn grafitového kelímku do 

taveniny. Zjištěné hodnoty obsahu uhlíku v jednotlivých vzorcích však byly dosti rozdílné a 

vykazovaly s delší dobou stabilizace taveniny vyšší hodnoty (viz tab. 1 a tab. 6). Zjištěné 
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obsahy uhlíku ve slitinách připravených odstředivým litím (viz tab. 7) s využitím kelímku 

SGV5-G však vykazovaly proti slitinám tavených v kelímku GLM 50 poměrně nízké hodnoty 

obsahu uhlíku. Např. slitina 8Ta-Scast obsahovala jen 463 hm. ppm. Při přepočtení tato 

hodnota odpovídá přibližně 0,2 at. %, což je množství, které je u vybraných slitin na bázi - 

TiAl považováno za velice vhodné z důvodu zlepšení mechanických vlastností [4, 25, 58, 59].  

Tab. 6 Stanovené obsahy intersticiálních prvků u slitin připravených vakuovým indukčním 

tavením v grafitovém kelímku GLM 50 

Vzorek Složení [at. %] Kyslík [hm. ppm] Dusík [hm. ppm] Uhlík [hm. %] 

1-G Ti-47Al    1054,83  72,18      29,4  20,98 0,490  0,057 

2-G Ti-47Al   452,13  19,15      23,2  4,08 0,500  0,006 

3-G Ti-47Al   380,97  32,05        9,6  5,56 0,315  0,004 

1-G-Y Ti47Al-0,3Y   328,93  93,62      22,3  3,72 0,386  0,009 

2-G-Y Ti47Al-0,3Y   310,23  74,28       5,47  1,11 0,309  0,026 

3-G-Y Ti47Al-0,3Y   340,77  31,66      9,87  2,20 0,295  0,003 

 
Tab. 7 Stanovené obsahy intersticiálních prvků ve slitinách připravených odstředivým 

litím 

Označení slitiny Kyslík [hm. ppm] Uhlík [hm. ppm] 

8Nb-Scast   778,20 ± 120,27   801,68 ± 99,16 

8Ta-Scast 333,91 ± 49,51   463,28 ± 37,23 

8Ta-Y-Scast 460,04 ± 82,05 1022,71 ± 41,50 

45Al   573,15 ± 200,33 2206,39 ± 24,50 

Metoda vakuového indukčního tavení v grafitových kelímcích tohoto typu s využitím 

odstředivého lití a s dodržením co nejkratší doby kontaktu taveniny a kelímku, by tedy mohla 

být levnou a vhodnou alternativou pro přípravu těchto slitin. Nicméně slitiny 8Nb-Scast a  

8Ta-Y-Scast obsahovaly obsahy uhlíku vyšší a to konkrétně až 1022 hm. ppm. Slitina 45Al, 

která byla tavena v kelímku GLM 50 za stejných podmínek, vykazovala obsah uhlíku ještě 

vyšší a to až 2206 hm. ppm. Kontaminace slitin uhlíkem během tavení v grafitových 

kelímcích je tedy vysoce ovlivněna rovněž kvalitou použitého kelímku. Výsledky naznačují, 

že pro nízký stupeň kontaminace je vhodné použití kelímku o nízké zrnitosti, vysoké hustotě a 

nízké pórovitosti.  
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4.4. Mikrostruktura slitin a precipitace karbidů v připravených 

slitinách 

Všechny připravené slitiny v litém stavu vykazovaly téměř až plně lamelární typ 

mikrostruktury s poměrně hrubými zrny (až 400 μm). Tato zrna byla tvořena střídajícími se 

lamelami fází 2 a . U slitin legovaných Nb a Ta byly navíc pozorovány i pozůstatky  fáze 

s vyššími obsahy těchto prvků. 

Ve všech připravených slitinách s obsahem uhlíku vyšším než 2950 hm. ppm však 

byly navíc pozorovány hrubší částice jehlicovitého typu. Dosahovaly průměru zpravidla do 2 

μm a jejich délka se pohybovala od 10 do 150 μm. Vyskytovaly se téměř rovnoměrně po celé 

ploše příčného řezu vzorky, pouze v okrajových oblastech byl jejich výskyt nepatrně nižší. 

Ukázka těchto částic je na obr. 10. Analýzou chemického složení (EDS) bylo zjištěno, že 

složení těchto částic odpovídá karbidu Ti2AlC, jejichž obsah byl ve slitinách potvrzen i rtg. 

difrakcí. Množství a velikost větších jehlicovitých karbidů se však u jednotlivých vzorků dosti 

lišily. Nejvyšší objemový podíl a největší velikost karbidů měly slitiny 1-G, 1-G-Y a 2-G, u 

kterých byl rovněž zjištěn nejvyšší obsah uhlíku (tab. 6). U vzorků 3-G, 2-G-Y a 3-G-Y pak 

karbidy byly pozorovány jen v některých částech a vykazovaly menší velikost. Původ těchto 

karbidů však není zcela zřejmý. McCullough [40, 60] uvádí, že přídavek 1 at. % C ve 

vzorcích o složení Ti-48Al, připravených obloukovým tavením, způsobí formování dlouhých 

destičkovitých karbidů uvnitř primární fáze a také, že větší velikost karbidů poukazuje na 

jejich vznik přímo z taveniny. V naší studii byly dlouhé jehlicovité karbidy pozorovány také 

uvnitř primární  fáze, avšak při tavení v grafitovém kelímku mohlo dojít ke kontaminaci 

  
 

Obr. 10 SE snímek hrubšího jehlicovitého 

karbidu ve vzorku 1-G 

Obr. 11 SE snímek jemných karbidů ve 

vzorku 2-G 
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karbidy i vlivem eroze povlaku karbidů ze stěny použitého kelímku. Nejpravděpodobnější se 

zdá možnost, že kontaminace karbidy je spojena jak s jejich precipitací z taveniny vlivem 

vyššího obsahu uhlíku než je maximální rozpustnost v primární  fázi, která je přibližně 2000 

hm. ppm [45], tak i vlivem eroze. 

Kromě těchto hrubších karbidů však byly u všech vzorků s obsahem uhlíku vyšším 

než 460 hm. ppm pozorovány i karbidy jemnější. Dosahovaly velikosti do 1 μm a vyskytovaly 

se především na hranicích zrn, ale i uvnitř lamelárních zrn. Příklad jemných karbidů je 

znázorněn na obr. 11. Karbidy uvnitř lamelárních dendritů byly pozorovány především v  

lamelách. Přesné chemické složení těchto drobných karbidů nebylo určeno z důvodu jejich 

malé velikosti. Předpokládá se však, že jejich složení bude stejné jako u větších jehlicovitých 

karbidů. Jejich malá velikost však vypovídá, že na rozdíl od dlouhých jehlicovitých karbidů 

vznikají z tuhé fáze a jejich vznik je zapříčiněn malou rozpustností C v  fázi, která je pouze 

200-300 at. ppm [36]. Karbidy podobné velikosti byly popsány v několika publikacích a vždy 

se zpravidla jedná o karbidy Ti2AlC, nebo Ti3AlC [36, 37, 41]. 

4.5. Yttriem bohaté fáze v připravených slitinách 

 

 

Obr. 12 BSE snímek yttriem bohatých fází ve 

vzorku Ti-47Al-0,4Y po plazmovém tavení  

Obr. 13 BSE snímek yttriem bohaté fáze ve 

slitině 3-G-Y 

Obr. 12 a 13 znázorňují yttriem bohaté fáze v připravených slitinách. Bylo zjištěno, že 

tyto fáze se ve slitinách vyskytují ve 2 různých formách. První byla pozorována převážně na 

hranicích zrn, její velikost byla až 20 μm a složení této fáze přibližně odpovídá YAl2. Dále se 

jemnější částice bohaté na yttrium vyskytovaly i uvnitř zrn. V BSE zobrazení vykazovaly 

světlejší odstín a byly elipsoidního až kruhového tvaru s průměrem zpravidla do 5 μm. Jejich 
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složení však odpovídalo spíše Y2O3. U každé yttriem bohaté částice byly zjištěny vysoké 

obsahy Ti a Al. To však může být způsobeno malými rozměry těchto částic a při měření 

mohou být výsledky ovlivněny vlivem okolí.   

Dle publikací [47, 50, 51] je rozpustnost yttria ve fázích α2 a γ menší než 0,1 at. %. 

Tato malá rozpustnost byla u připravených slitin potvrzena i EDS analýzou chemického 

složení, která zpravidla nezaznamenala vyšší hodnoty yttria v jednotlivých fázích. Při vyšších 

obsazích tohoto kovu ve slitině dochází během solidifikace k akumulaci yttria na hranicích 

zrn a jemné částice tohoto kovu jsou rozptýleny i uvnitř zrn. Yttrium během procesu tavení 

reaguje přednostně s hliníkem za vzniku fáze YAl2. Toto typické solidifikační chování yttria 

v intermetaliku -TiAl bylo potvrzeno i směrovou krystalizací se zakalením fázového rozhraní 

[61]. Po vakuovém indukčním tavení v korundovém kelímku však byly ve slitinách 

pozorovány fáze jen s vyššími obsahy kyslíku, jejichž složení odpovídalo Y2O3 a fáze YAl2 

již pozorována nebyla. To je způsobeno vysokou afinitou mezi atomy kyslíku a yttria. 

Yttrium je totiž velmi náchylné k reakci s kyslíkem na Y2O3 během procesu tavení a odlévání 

a dle [52] při vyšších obsazích kyslíku než 128 hm. ppm plní funkci sběrače kyslíku, což 

může snížit obsah intersticiálně rozptýleného kyslíku ve slitině [49]. Ve slitinách 

připravených tímto způsobem je tedy možnost tohoto jevu vysoká, protože byl obsah kyslíku 

mnohem větší než tato hodnota. To potvrzuje i klesající množství kyslíku s rostoucím 

obsahem yttria v připravených vzorcích (viz tab. 8). Výjimku tvoří pouze nárůst obsahu 

kyslíku u vzorku s 0,4 at. % Y. Zvýšený obsah kyslíku v tomto vzorku však může být 

způsoben bublinovým efektem, který byl u analýzy zaznamenán. Vliv yttria na obsah kyslíku 

a mikrotvrdost byl detailněji popsán v publikaci [62].  

Tab. 8 Změna obsahu kyslíku s obsahem yttria ve slitinách po vakuovém indukčním tavení 

v Al2O3 kelímku 

4.6. Vliv yttria na velikost zrna 

Obr. 14 uvádí stanovené variace průměrné velikosti zrna v závislosti na obsahu yttria u 

slitin Ti-47Al připravených vakuovým indukčním tavením (VIM) v korundovém kelímku a 

také u stejných slitin připravených plazmovým tavením do formy oválných vzorků. Jak lze 

vidět v tomto grafu, legování yttriem nemělo na velikost zrna v litém stavu příliš výrazný vliv 

a všechny vzorky jak připravené plazmovým tavením, tak připravené VIM, vykazují 

Yttrium [at. %] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Kyslík [hm. ppm] 5090  234 3042  122 2452  59 2542  89 3945  457 
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průměrné velikosti zrna přibližně stejné a to konkrétně okolo 400 μm u slitin po plazmovém 

tavení a okolo 200 μm u slitin po VIM. Také tepelné zpracování při teplotě 1200 °C 

s pomalým i rychlým chlazením nemělo za následek výraznou změnu tvaru a velikosti zrn. 

Pouze v rámci zrn došlo k rekrystalizaci na duplexní typ mikrostruktury [63]. 

Výrazné změny ve velikosti zrna u vzorků s rozdílným obsahem yttria však byly 

pozorovány u slitiny Ti-47Al po tepelném zpracování za teploty 1370 C. Variace velikosti 

zrna s přídavkem yttria ve vzorcích po tomto tepelném zpracování jsou uvedeny na obr. 14. 

Jak lze vidět v tomto grafu, yttriem nelegovaná slitina vykazovala průměrnou velikost zrna až 

1200 μm, zatímco yttriem legované vzorky vykazovaly průměrnou velikost zrna zpravidla 

menší než 600 μm.  

  

Obr. 14 Závislost velikosti zrna na obsahu Y 

u vzorků slitiny Ti-47Al v litém stavu a u 

vzorků žíhaných za 1370 C 

Obr. 15 Závislost velikosti zrna na obsahu Y 

u vzorků slitiny Ti-47Al-8Ta v litém stavu a 

u vzorků tepelně zpracovaných za účelem 

dosažení konvulatorní struktury 

Obr. 15 uvádí stanovené průměrné velikosti zrna u vzorků Ti-47Al-8Ta a Ti-47Al-

8Ta-0,3Y v litém stavu po odstředivém lití a také po tepelném zpracování za účelem dosažení 

kovulatorní struktury, které mělo za následek velmi výrazné zmenšení velikosti zrna a to až na 

cca. 35 μm. Jak lze vidět v tomto grafu legování yttriem způsobilo snížení velikosti zrna jak u 

vzorků v litém stavu, tak i u tepelně zpracovaných vzorků. Účinek zjemnění yttriem však 

nebyl příliš výrazný a např. v litém stavu bylo přídavkem 0,3 at. % Y dosaženo snížení 

velikosti zrna oproti yttriem nelegované slitině jen okolo 30 μm a v tepelně zpracovaném 

stavu jen okolo 2 μm.  
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Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že zjemnění yttriem má vyšší účinnost ve 

vzorcích po žíhání za teploty 1370 °C než v litém stavu a po jiných tepelných úpravách. 

Zjemnění zrn po tomto zpracování lze vysvětlit yttriem bohatými částicemi YAl2 a Y2O3, 

které stabilizují mezidendritické prostory a zabraňují růstu rozlehlých  zrn, které následně 

transformují na plně lamelární mikrostrukturu.  

4.7. Mechanické vlastnosti připravených slitin (při tlakové zkoušce) 

Tab. 9 Smluvní mez kluzu (Rp0,2), mez pevnosti (Rm) a plastická deformace do Rm za PT a 

za teploty 800 °C (Rm) v tlaku 

Teplota 25 °C 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Rm [%] 

Vzorek 

5 528 1278 11,43 

3 484 1253 14,31 

2-G 791 1218 5,39 

3-G 838 1352 7,62 

1-G-Y 783 1237 5,39 

3-G-Y 1164 1408 7,05 

8Nb-plasma 750 1369 10,46 

8Nb-Y-plasma 1023 1592 9,01 

8Nb-Scast 852 1793 23,04 

8Ta-Scast 795 1537 15,13 

8Ta-Y-Scast 922 1791 17,3 

Teplota 800 °C 
Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Rm [%] 

Vzorek 

5 496 1283 21,73 

3 482 1203 24,28 

2-G 566 1210 15,21 

3-G 608 1350 25,68 

1-G-Y 547 1164 17,83 

3-G-Y 592 1310 17,58 

8Nb-Scast 780 1332 20,76 

Všechny naměřené hodnoty mechanických vlastností vybraných slitin v litém stavu a 

to jak za pokojové teploty (PT), tak za teploty 800 °C, jsou uvedeny v tab. 9. Nejnižší 

hodnoty smluvní meze kluzu byly zjištěny u binárních slitin 5 a 3 připravených v Al2O3 

kelímcích. Pro slitinu 5 byla zjištěna průměrná smluvní mez kluzu za RT 528 MPa a pro 

slitinu 3 byla zjištěna průměrná smluvní mez kluzu 484 MPa. Tyto hodnoty jsou vyšší než 

hodnoty okolo 300 MPa, které zjistil Perdrix [36] rovněž mechanickými zkouškami v tlaku na 
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vzorcích podobných rozměrů pro binární slitinu Ti-48Al (at. %) s plně lamelární 

mikrostrukturou a obsahem kyslíku okolo 1000 hm. ppm.. Vyšší hodnoty smluvní meze kluzu 

budou tedy nejspíše způsobeny především vyšším obsahem kyslíku ve vzorcích (viz tab. 8). 

Kyslík totiž působí jako zpevňující prvek a zvyšuje mez kluzu těchto materiálů, způsobí však 

také zpravidla pokles houževnatosti a tažnosti za pokojové teploty [9]. To potvrzuje i vyšší 

zjištěná průměrná hodnota Rm u vzorku 3, který oproti vzorku 5 obsahoval yttrium, ale také 

především i výrazně menší množství kyslíku. Vyšší hodnoty Rm u této slitiny byly zjištěny 

jak za pokojové teploty, tak při 800 °C (viz tab. 9).  

Výrazně vyšší hodnoty smluvní meze 

kluzu byly zjištěny u slitin 2-G, 3-G, 1-G-Y 

a 3-G-Y, které byly připraveny v grafitovém 

kelímku a z hlediska poměru mezi Ti a Al 

jsou téměř stejného složení jako slitiny 5 a 3. 

Vykazují však výrazně nižší obsah kyslíku a 

vyšší obsah uhlíku (viz tab. 6). Zvýšení 

smluvní meze kluzu u těchto slitin je tedy 

nejspíše způsobeno zpevněním tuhého 

roztoku uhlíkem a také vlivem jemných 

precipitátů karbidů [36, 37]. Tyto jemné 

karbidy byly u všech takto připravených 

vzorků pozorovány. Nejvyšší mez kluzu však vykazuje slitina 3-G-Y, u které byl zjištěný 

obsah uhlíku ze slitin připravených v grafitovém kelímku nejnižší. U této slitiny byl však 

pozorován i nejnižší podíl hrubších jehlicovitých karbidů. Závislost mezi průměrnou 

hodnotou smluvní meze kluzu za PT a také za teplot 400, 600, 800 °C a obsahem hrubších 

jehlicovitých karbidů u slitin připravených v grafitovém kelímku je znázorněn na obr. 16. 

Z tohoto grafu jasně vyplývá, že s rostoucím obsahem hrubších jehlicovitých karbidů dochází 

k poklesu hodnoty meze kluzu a to především za nižších teplot. Vzorky obsahující vyšší 

obsah hrubších jehlicovitých karbidů také vykazovaly za pokojové teploty nižší hodnoty Rm a 

Rm (viz tab. 9). Nejvhodnější kombinaci zjištěných mechanických vlastností ze slitin 

připravených tímto způsobem tedy vykazují slitiny s nízkým obsahem hrubých a rozměrných 

karbidů. Nicméně srovnáním hodnot Rm u těchto slitin s hodnotami, které byly zjištěny u 

ostatních slitin, jež obsahují výrazně menší množství uhlíku, lze snadno zjistit, že vyšší 

obsahy uhlíku než 3000 hm. ppm ve vzorcích způsobí výrazné snížení plastické deformace za 

 

Obr. 16 Vliv obsahu hrubších karbidů na mez 

kluzu v tlaku pro několik různých teplot 



 

 

27 

 

PT a žádný z takto připravených vzorků nedosahuje během tlakové zkoušky za PT plastické 

deformace vyšší hodnoty než 10 %. Za teploty 800 °C však již rozdíly v dosažené plastické 

deformaci mezi slitinami nejsou tak výrazné a i vzorky s vyššími obsahy uhlíku vykazují 

vyšší hodnoty plastické deformace do Rm.  

Velmi vhodné kombinace mechanických vlastností bylo dosaženo u slitin 

připravených vakuovým indukčním tavením v grafitových kelímcích SGV5-G s odstředivým 

litím. Vzorky ze slitin připravených tímto způsobem vykazují poměrně vysoké hodnoty 

smluvní meze kluzu v tlaku okolo 800-900 MPa a také výrazně vyšší mez pevnosti oproti 

ostatním slitinám. Např. u slitiny 8Ta-Scast byla zjištěna průměrná hodnota pevnosti v tlaku 

1537 MPa a u slitin 8Ta-Y-Scast a 8Nb-Scast hodnoty ještě vyšší  - až 1790 MPa. Rovněž 

zjištěné průměrné hodnoty plastické deformace byly oproti ostatním slitinám také podstatně 

vyšší a dosahovaly hodnot 15 – 23 %, což naznačuje nižší křehkost tohoto materiálu. Vyšší 

hodnoty smluvní meze kluzu u těchto slitin jsou způsobeny obsahem Nb a Ta, ale navíc také 

stejně jako u slitin připravených gravitačním litím v grafitových kelímcích má výrazný vliv 

také zpevnění tuhého roztoku uhlíkem a také jemnými precipitáty karbidů [36, 37]. Nicméně 

množství uhlíku, které vzorky obsahují, nebylo tak vysoké, aby vznikly hrubší jehlicovité 

karbidy, které jak již bylo uvedeno, mají nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti. Z hlediska 

materiálových vlastností slitin v litém stavu se tedy jeví tento způsob přípravy jako 

nejvhodnější ze všech v této práci použitých metod a potvrzuje, že i v grafitovém kelímku lze 

připravit vzorky TiAl slitiny s vhodnými mechanickými vlastnostmi. 

Obr. 17 zobrazuje křivky závislosti mezi napětím a deformací u vzorků 8Nb-plazma a 

8Nb-Y-plazma, tepelně zpracovaných za účelem dosažení konvulatorní mikrostruktury. Pro 

lepší názornost jsou v tomto grafu uvedeny i křivky závislosti napětí na deformaci u stejných 

slitin před tepelným zpracováním. Jak lze vidět z tohoto srovnání, tepelné zpracování mělo 

velmi výrazný vliv na mechanické vlastnosti v tlaku. Již na první pohled je zřejmé, že tepelně 

zpracované vzorky vykazovaly výraznější mez kluzu, mnohem vyšší hodnoty deformace a 

také vyšší pevnost. Průměrné hodnoty smluvní meze kluzu, meze pevnosti a plastické 

deformace zjištěné během tlakových zkoušek tepelně zpracovaných vzorků jsou znázorněny 

v tab. 10. U obou slitin došlo po tepelném zpracování ke snížení průměrné hodnoty smluvní 

meze kluzu za PT a to konkrétně ze 750 MPa u slitiny 8Nb-plazma na 464 MPa  a z 1023 

MPa u slitiny 8Nb-Y-plazma na 549 MPa. K výrazným změnám však došlo především u 

hodnot plastické deformace do Rm. Např. u slitiny 8 Nb-plazma byla zjištěna průměrná 

hodnota εRm po tepelném zpracování 29,83 %, což je hodnota podstatně vyšší než 10,46 %, 
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(hodnota získaná u stejné slitiny v litém stavu). Podobné zvýšení plastické deformace 

vykazovala i tepelně zpracovaná slitina 8Nb-Y-plazma, u níž byla určena průměrná hodnota  

εRm 24,87 %, namísto 9,01 % v litém stavu. Výrazné zvýšení proti litému stavu bylo zjištěno i 

u hodnot meze pevnosti a to z 1369 MPa na 1925 MPa u slitiny 8Nb-plazma a z 1592 MPa na 

1835 MPa u slitiny 8Nb-Y-plazma.  

 

Obr. 17 Křivky zobrazující závislost deformace na napětí u vzorků 8Nb-plazma a 8Nb-Y-

plazma v litém stavu a po tepelném zpracování 

 

Podobných výsledků bylo dosaženo také u tepelně zpracovaných vzorků 8Ta-Scast a 

8Ta-Y-Scast, které rovněž vykazovaly oproti litému stavu nižší mez kluzu, vyšší mez 

pevnosti a vyšší hodnoty plastické deformace. Výjimkou je pouze zjištěná nižší mez pevnosti 

u vzorku 8Ta-Y-Scast (viz tab. 10).  

Srovnáním hodnot mechanických vlastností uvedených v tab. 10 lze dojít k závěru, že 

všechny tepelně zpracované yttriem legované slitiny dosahují oproti nelegovaným vyšších 

hodnot meze kluzu a to jak za PT, tak za teploty 800 °C. Nelze však přesně určit, zda je toto 

zvýšení způsobeno pouze vlivem yttria, neboť vzorky vykazovaly sice jen nepatrné rozdíly v 

chemickém složení a obsahu intersticiálních prvků, přesto však mohly tyto rozdíly výrazně 

ovlivnit hodnoty mechanických vlastností. Dosažené výsledky však uvedený příznivý vliv 

legování yttriem naznačují.  
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Tab. 10 Stanovená 0,2 % smluvní mez kluzu, mez pevnosti a plastická deformace do Rm za 

PT a za teploty 800 °C v tlaku u vzorků po tepelném zpracování 

Teplota 25 °C 
Rp0,2 [Mpa] 

Rm 

[Mpa] 
εRm [%] 

Vzorek 

8Nb-plazma 464 1925 29,83 

8Nb-Y-plazma 549 1835 24,87 

8Ta-Scast 463 1744 30,21 

8Ta-Y-Scast 505 1564 21,22 

Teplota 800 °C 
Rp0,2 [Mpa] 

Rm 

[Mpa] 
εRm [%] 

Vzorek 

8Nb-plazma 428 1030 24,90 

8Nb-Y-plazma 585 1144 23,65 

8Ta-Scast 411 1060 24,87 

8Ta-Y-Scast 569 1172 23,22 

5. Závěr 

Během experimentů provedených v rámci této disertační práce bylo dosaženo 

následujících závěrů. 

 Jedním z hlavních cílů této práce bylo ověřit možnosti přípravy odlitků 

intermetalických -TiAl slitin nominálního složení a s vyhovující homogenitou 

optimalizovanými postupy plazmového tavení a vakuového indukčního tavení v 

poměrně levných a dostupných kelímcích. Plazmové tavení v horizontálním vodou 

chlazeném krystalizátoru však bylo shledáno jako nevhodné pro přípravu ingotů -

TiAl slitin a to především z důvodu nízké homogenity produktů. Jako velmi vhodná se 

však tato metoda jeví jako určitý mezistupeň, umožňující připravit ingoty vhodné 

předslitiny těžkotavitelných kovů, hliníku, případně i titanu a umožnit tak snadné 

následující přetavení v indukčních pecích do formy konečných produktů.  

 Vakuové indukční tavení jak v Al2O3 kelímcích opatřených nátěrem Y2O3, tak v 

grafitových kelímcích umožňuje připravit kvalitní odlitky potřebného tvaru, složení a 

homogenity. Nicméně kontaminace kyslíkem při použití korundového kelímku a 

kontaminace uhlíkem při použití grafitového kelímku znemožňuje použití těchto 

metod pro výrobu většiny případných produktů. Pro přípravu produktů z 

intermetalických -TiAl slitin, u kterých je pro vhodnější vlastnosti používáno 

legování uhlíkem, se však metoda tavení v grafitovém kelímku jeví jako levná a 
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vhodná alternativa. Pro dosažení požadovaných obsahů uhlíku, zpravidla okolo 0,2 at. 

%, je však nutno dodržet co nejkratší dobu kontaktu taveniny a kelímku. Je však třeba 

přesně definovat parametry vsázky a parametry použité během tavení pro dosažení 

stabilních hodnot obsahu uhlíku u jednotlivých odlitků pro zamýšlené aplikace.  

 Legování yttriem za účelem zjemnění mikrostruktury bylo shledáno jako efektivní 

metoda. K výraznému zjemnění velikosti zrna však dojde zejména u intermetalických 

-TiAl slitin, u kterých je dosaženo plně lamelární struktury žíháním za teplot 

charakteristických pro  oblast binárního diagramu. U většiny připravených slitin sice 

bylo pozorováno určité zmenšení velikosti zrna i v litém stavu, vliv yttria se však jevil 

jako mnohem méně výrazný.  

 U všech připravených slitin s obsahem uhlíku od 460 do 5000 hm. ppm byly 

pozorovány jemné karbidy Ti2AlC nebo Ti3AlC. Vyskytovaly se především na 

hranicích zrn a v lamelách γ fáze. 

 U slitin s vyšším obsahem uhlíku než 2950 hm. ppm byly navíc pozorovány i hrubší 

jehlicovité karbidy Ti2AlC. Vyskytovaly se především uvnitř lamelárních zrn a jejich 

objemový podíl a velikost se zvyšovaly s rostoucím obsahem uhlíku až do 4,5 obj. % a 

150 µm při obsahu uhlíku 5000 hm. ppm. 

 Bylo zjištěno, že vlivem hrubších jehlicovitých karbidů Ti2AlC dochází k výraznému 

zmenšení velikosti zrna. Směrovou krystalizací se zakalením fázového rozhraní bylo 

stanoveno, že u připravených -TiAl slitin s vyššími obsahy uhlíku než 1 at. % je 

primární krystalizační fází karbid typu Ti2AlC. Ten díky své vyšší teplotě tání tuhne 

jako první a tvoří nukleační místa pro krystalizaci  fáze. Zvýšená četnost nukleačních 

míst  fáze pak vede k výraznému snížení velikosti zrna.  

 Mechanickými zkouškami v tlaku bylo určeno, že vyšší obsah uhlíku způsobí zvýšení 

smluvní meze kluzu. Toto zvýšení je způsobeno zpevněním tuhého roztoku uhlíkem a 

precipitací jemných karbidů. Hrubší jehlicovité karbidy však způsobí jak snížení meze 

kluzu, tak především plastické deformace do Rm.  

 EDS analýzou chemického složení bylo potvrzeno, že rozpustnost yttria ve fázích α2 a 

γ je zpravidla menší než 0,1 at. %. Během dendritického tuhnutí proto dochází u 

yttriem legovaných slitin k obohacení mezidendritických oblastí o tento prvek. Během 

dalšího poklesu teploty pak dochází k precipitaci yttriem bohatých fází v těchto 

prostorech. 
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 Yttriem bohaté fáze se v připravených slitinách zpravidla vyskytují dvojího typu. 

První typ se vyznačuje větší velikostí (až 50 µm) a na základě EDS analýzy 

chemického složení byl identifikován jako YAl2. Druhý typ se vyznačuje menší 

velikostí zpravidla kolem 5 µm a jeho složení odpovídá fázi Y2O3. 

 U slitin s vyšším obsahem kyslíku než 2400 hm. ppm byla již pozorována jen fáze 

Y2O3. To je způsobeno vysokou afinitou mezi atomy kyslíku a yttria. Yttrium je totiž 

velmi náchylné k reakci s kyslíkem na Y2O3 během procesu tavení a odlévání a při 

vyšších obsazích kyslíku plní funkci jeho sběrače, což může snížit obsah intersticiálně 

rozptýleného kyslíku ve slitině. 

 Diferenční termickou analýzou bylo zjištěno, přídavek yttria do 0,4 at. % pouze 

nepatrně ovlivňuje teploty fázových transformací u γ-TiAl slitin. 

 Zjistili jsme, že přídavky yttria do 0,4 at. % způsobují snížení PDAS a SDAS v litém 

stavu, což bylo potvrzeno i u směrově krystalizovaných vzorků. Vliv yttria na velikost 

zrna v litém stavu však není příliš výrazný.  

 Výrazný vliv yttria na velikost zrna nebyl zjištěn ani u slitin s duplexním typem 

mikrostruktury. 

 Yttrium však způsobilo výrazné snížení velikosti zrna u slitin žíhaných za teploty 

1370 °C. U těchto slitin velikost zrna klesla z 1200 µm pro yttriem nelegovanou 

slitinu na 400 µm pro slitinu legovanou 0,4 at. % Y. 

 Přídavek yttria 0,3 at. % nemá výrazný vliv na průběh masivní transformace. Jak u Nb 

legovaných, tak u Ta legovaných slitin nebyly pozorovány žádné výrazné změny 

související s přídavkem 0,3 at. % Y.  

 Následné žíhání vzorků vedlo ke vzniku konvulatorní mikrostruktury precipitací lamel 

fáze α2. K precipitaci lamel však nedošlo v nepřeměněné mezidendritické γ fázi. 

 U všech vzorků po tepelném zpracování, a to jak za PT, tak za teploty 800 °C hodnota 

plastické deformace do Rm neklesla pod 20 %, což značí nižší křehkost a vyšší 

houževnatost těchto materiálů. Výsledky mechanických zkoušek v tlaku tedy potvrdily 

vhodnost zjemnění zrna masivní transformací u uvedených slitin, i když masivní 

transformace neproběhla kompletně v celém objemu vzorků. 
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