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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá základními charakteristikami slitin s amorfní 

strukturou, možnostmi jejich přípravy a oblastmi použití. Práce dále obsahuje podmínky 

vzniku a stability kovových skel, které jsou diskutovány pro různá složení slitin, zejména 

na bázi titanu. Experimentální část práce byla provedena na slitinách Ti50Cu42Ni8 and 

Ti50Cu39Ni11  připravených plazmovým tavením. Mikrostruktura vzorků byla analyzována 

optickou mikroskopií, SEM a měřením mikrotvrdosti. 

Klíčová slova: kovová skla, titanové slitiny, amorfní struktura, mikrotvrdost. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the basic characteristics of alloys with amorphous structure, 

the possibilities of their preparation and application. The work includes conditions of glass 

forming ability and stability of metallic glasses, which are discussed for different alloy 

compositions, in particular for titanium based. The experimental work was performed on 

the Ti50Cu42Ni8 and Ti50Cu39Ni11 alloys prepared by plasma metallurgy. The microstruc-

ture of specimens was analysed by optical and scanning electron microscopy, it was com-

pleted by microhardness measurement. 

Keywords: metal glass, titanium alloys, amorphous structure, microhardness.
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1 Úvod 

Rychlý vývoj a pokrok v technologiích je patrný nejen v elektrotechnice a teleko-

munikacích. Neméně důležitý je také vývoj kovových a nekovových materiálů. Fenomé-

nem posledních let v oblasti materiálového inženýrství jsou bezpochyby kovová skla nabí-

zející výjimečné vlastnosti. Prvním kovovým sklem (amorfní kovovou slitinou) v historii 

se roku 1959 stala slitina Au75Si25, která byla vytvořena týmem vědců vedeným Pol E. 

Duwezem. Toto kovové sklo vzniklo rychlým zakalením (rychlost ochlazování 10
5 

– 10
6 

K·s
-1

) vystřelené kapky roztavené slitiny proti intenzivně chlazené měděné stěně. Další 

kovová skla byla připravena prudkým ochlazením kovových par na substrátu chlazeném 

kapalným He (techniky napařování, naprašování nebo elektrolytické nanášení). Roku 1969 

se Davidu Turnbullovi a H. S. Chenovi podařilo vyrobit amorfní kuličky ze slitiny Pd-M-

Si (kde M = Ag, Cu nebo Au) kritickým zchlazením v rozmezí od 100 do 1000 °C·s
-1

. Do 

té doby bylo možné vyrábět pouze pásky, drátky a fólie s tloušťkou do 100 μm. Lieber-

mann a Graham se roku 1976 inspirovali konceptem Ponda a Maddina z roku 1969 a vyvi-

nuli novou metodu výroby amorfních kovových pásků na rychle se točícím chlazeném ko-

le. Na začátku 80. let došlo k významnému snížení rychlosti ochlazování až na 10
3 

K·s
-1

 u 

amorfní slitiny o složení Pd-Ni-P. V 80. letech byla připravena první objemová kovová 

skla (anglicky bulk metallic glasses – BMGs) s různým složením (především na bázi Mg, 

Zr, La a Ti) s tloušťkou od 1 mm do 1 cm při rychlosti ochlazování do 10
2 

K·s
-1

. 

V průběhu 90. let došlo k dalšímu významnému snížení ochlazování taveniny, a to z až na 

1 K·s
-1

. Tohoto úspěchu bylo dosaženo roku 1993 u amorfní slitiny Zr-Ti-Be, která byla 

odlita do formy tyčí o průměru několika cm. Takové rychlosti ochlazování již dovolili pří-

pravu kovových skel odléváním do kovových forem. Díky tomu bylo možné začít odlévat 

amorfní slitiny v podobě pásků či dokonce malých součástí s tloušťkou i několika centime-

trů [1, 2, 3]. Prvním komerčně vyráběným kovovým sklem se stal roku 1992 Vitreloy 1 

(Vit1). Cílem vývoje Vitreloy 1 bylo jeho použití v kosmickém programu NASA.  Kon-

cept, že kovová skla nejsou příliš pevná, byl prolomen v roce 2010, kdy bylo vyvinuto ko-

vové sklo o složení Pd-Ag-P-Si-Ge. Jeho kombinace pevnosti a houževnatosti, je vyšší než 

u kteréhokoliv jiného studovaného materiálu. Vysoká korozní odolnost, pevnost a chemic-

ká inertnost tohoto kovového skla zaručuje jeho použití především jako biokompatibilního 

materiálu ve zdravotnictví [1, 3]. 
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Na počátku 90. let bylo vyvinuto první kovové sklo na bázi titanu. Vlastnosti titanu 

napovídají, že kovová skla na jeho bázi, budou hojně využívána ve zdravotnictví. Vý-

zkumy posledních let dokazují, že díky své vysoké pevnosti, tvrdosti a vynikající korozivní 

odolnosti mají titanová kovová skla obrovský potenciál. Nevýhodou titanových kovových 

skel je jejich nízký modul pružnosti, i přesto však tyto materiály výrazně překonávají své 

protějšky s krystalickou strukturou především v korozivní odolnosti, vyšší lomové pevnos-

ti, pružné deformaci, odolnosti k otěru a opotřebení. Nejen současný vývoj v oblasti kovo-

vých skel naznačuje jejich další možná použití v oblasti astronautiky, leteckém a vojen-

ském průmyslu [1, 3].  

Tato diplomová práce se bude zabývat současným stavem ve výzkumu a aplikaci 

kovových skel na bázi titanu. Zahrne také jejich vlastnosti, možnosti výroby, tepelná zpra-

cování, přednosti a omezení a možná použití. Praktická část bude věnována přípravě a 

hodnocení slitin na bázi Ti-Cu-Ni ve formě kovového skla. Cílem je zhodnotit možnosti a 

způsoby přípravy kovových skel dostupnými metodami. 
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2 Teoretická část 

2.1 Titanové slitiny a jejich vlastnosti 

Titan je tvrdý a křehký kov ocelového vzhledu. Jeho hustota je 4,505 kg.m
-3

, teplo-

ta tání 1670 ˚C, Youngův modul pružnosti v tahu 112,5 GPa. Díky jeho lehkosti, pevnosti 

a korozní odolnosti, i za vysokých teplot, se titan a jeho slitiny začali používat v průmyslu 

v 60. letech 20. století. Používal se především pro stavbu konstrukcí letadel, leteckých mo-

torů a raketové techniky v období studené války. Vysoká korozní odolnost titanu jej dělají 

užitečným také pro výrobu laboratorního a zdravotnického materiálu, který vydrží kyselé a 

solné prostředí. Titan je také odolný vůči mořské vodě, většině průmyslových kyselin a 

zásad, korozně odolný v oxidačním nebo redukčním prostředí a v prostředí obsahujícím 

chloridy. Tyto vlastnosti jsou výborné i pro použití v lékařství. Ve formě karbidu TiC je 

titan využíván k výrobě žáruvzdorné keramiky. Při srovnání s běžně používanými kovy 

dosahuje velmi dobré erozní odolnosti. Titan má velmi dobrou tvařitelnost, svařitelnost, ale 

horší obrobitelnost. Komerčně čistý titan má při pokojové teplotě hexagonální těsně uspo-

řádanou mřížku označovanou jako α-fáze (mřížka HTU). Po překročení teploty 882 °C se 

struktura mění na mřížku kubickou prostorově centrovanou β-fáze (mřížka KSC) [3, 4]. 

Komerčně čistý titan je označován jako cpTi a většinou se používá pro speciální 

dentální aplikace. Titan označovaný jako nTi – nanostrukturní titan, je pak především pou-

žíván ve slitinách [4]. Škodlivými příměsemi v titanu jsou především intersticiální prvky 

kyslík, dusík, uhlík a vodík, tvořící intersticiální tuhé roztoky, nebo křehké oxidy, nitridy, 

karbidy a hydridy. Tyto příměsi významně ovlivňují plastické vlastnosti (klesá tažnost), 

zhoršují svařitelnost a snižují odolnost vůči korozi [3]. 

Ve srovnání s ocelovými a niklovými slitinami, vykazuje titan nižší modul pružnos-

ti, vyšší bod tavení a nižší koeficient měrné tepelné vodivosti. Náchylnost titanu k absorpci 

plynů za vyšších teplot ztěžuje přípravu titanu a jeho slitin. Titanová tavenina bouřlivě 

reaguje s vodíkem. Pevnost technického titanu závisí především na jeho čistotě a pohybuje 

se v rozmezích: pro mez kluzu Rp0,2 = 170 – 480 MPa, pevnost v tahu Rm = 240 – 550 

MPa. Tažnost vysoce čistého titanu může dosahovat až 70 % [3, 4]. 
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2.1.1 Strukturní modifikace titanu 

Slitiny alfa – obsahují hliník a cín. Díky vysoké odolnosti vůči creepu jsou použí-

vány pro vysokoteplotní aplikace. Za nižších teplot mají velkou tažnost, proto jsou vhodné 

pro kryogenní aplikace (Ti5Al2,5Sn – 250˚C). Jsou pevné, houževnaté a svařitelné, mají 

horší kujnost. Tato vlastnost se projevuje strukturními a povrchovými vadami při kování. 

Nezpevňují se tepelným zpracováním, protože fáze α je velmi stabilní. Používá se stav 

žíhaný nebo rekrystalizovaný. Velikost zrna ovlivňuje pevnost slitiny a creep [3, 4].  

Super α slitiny – obsahují kromě hliníku malá množství beta stabilizátorů. Přestože 

obsahují zbytkové fáze β, zachovávají si vlastnosti slitiny α a také se tak posuzují. Přítom-

nost stabilizátorů β může ovlivnit mikrostrukturu jako u slitin α + β [3, 4]. 

Slitiny beta – obsahují vanad, niob, molybden, mají sníženou teplotu přeměny z α 

na β a tím podpořený vznik struktury KSC. Mají výbornou kujnost v širokém rozsahu tep-

lot. Plechy se dají tvářet i za studena. Mají vnikající prokalitelnost. Běžné tepelné zpraco-

vání zahrnuje rozpouštěcí žíhání s následným stárnutím při teplotách 450 – 650 °C. Ke 

zpevnění beta slitiny přispívá malé množství α stabilizátorů. Beta slitiny jsou metastabilní 

a precipitace α fáze v β fázi způsobuje její další zpevnění. Díky molybdenu mají beta sliti-

ny dobrou korozní odolnost, lepší tvařitelnost a obrobitelnost. Vykazují navíc vyšší pev-

nost v aplikacích, kde je upřednostňována spíše vyšší mez kluzu než odolnost pro tečení. 

Mají výhodnější tepelné zpracování než slitiny α + β. Nejznámějšími příklady beta slitin 

jsou Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr [3, 4]. 

Alfa + beta slitiny – chemické složení umožňuje vznik směsi obou fází. Při pokojo-

vé teplotě obsahují 10-50 % fáze β. Nejznámějšími slitinami jsou Ti-6Al-4V, Ti6Al7Nb. 

Slitina Ti-6Al-4V je nejběžnější slitinou a představuje kolem 70 % celosvětové produkce 

titanu a jeho slitin vůbec. Množství a typ přítomné β fáze lze měnit volbou tepelného zpra-

cování a ovlivnit tak jejich výsledné vlastnosti [3, 4]. 

K přípravě titanových slitin se používá titanové houba. Titanová houba se poté lisu-

je do tvaru elektrody a přetavuje se v elektrické obloukové peci na kompaktní kov (prv-

ky) [3]. 

2.2 Kovová skla a jejich vlastnosti 

Kovová skla, někdy nazývána jako amorfní kovy nebo amorfní kovové slitiny jsou 

relativně novým typem materiálu s jedinečnými vlastnostmi. Nejsou krystalická jako běžné 
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kovy, avšak zachovávají si jejich vzhled a charakteristické vlastnosti. U kovových skel je 

vlivem rychlého ochlazení nebo volbou vhodného složení zachován neuspořádaný amorfní 

stav. Tento stav (Obrázek 1a) je však nestabilní a do stavu stabilního může přejít zvýšením 

teploty. 

Kovové materiály jsou charakteristické kovovou vazbou s pravidelným uspořádá-

ním atomů v periodické mřížce (Obrázek 1b).  Kovová vazba je nesměrová a kolektivní, 

valenční elektrony se lehce uvolňují a stávají se tak společnými pro všechny atomy v mate-

riálu. Při tuhnutí taveniny vzniká polykrystalický materiál různých tvarů a velikostí zrn. 

Slabou stránkou uspořádání atomů jsou jejich hranice. Slabé stránky hranic zrn se mohou 

projevit například interkrystalickým lomem nebo korozí. U amorfních slitin neexistuje 

pravidelné uspořádání a jejich vlastnosti jsou povětšinou určeny kovalentní vazbou. Ta je 

typická tím, že je silně směrová a valenční elektrony jsou v atomech pevně vázány. Nejsou 

tedy společné napříč materiálem jako u vazby kovové.  

 

Obrázek 1: Strukturní stavy: a) amorfní struktura, b) krystalická struktura [5]. 

Klasické sklo má nízkou teplotu tuhnutí a může být snadno přechlazeno hluboko 

pod teplotu tavení. Skelný stav může být zakalen bez krystalizace. Díky rychlému zakalení 

si atomy zachovávají amorfní rozdělení – náhodné zaplnění bez uspořádání na dlouhé 

vzdálenosti, které má za důsledek křehkost skel. Jsou však dobrými izolátory dobře odolá-

vajícími korozi. Jak již bylo řečeno výše, kovové sklo se svou strukturou blíží spíše klasic-

kým sklům, avšak zachovávají si spoustu vlastností typických pro kovy. Pro zjednodušení 

– kovová skla shrnují vlastnosti skel a kovů [3, 6]. 

Jsou homogennější než krystalické kovy, jelikož nemají poruchy typické pro krys-

talické mřížky. Díky nepravidelnému uspořádání mají kovová skla také nižší měrnou 

hmotnost [3]. 

a) b) 

a) b) 
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Kovová skla ve srovnání s konvenčními krystalickými materiály vynikají vysokou 

tvrdostí a otěruvzdorností. Mají také vysokou mez kluzu a pevnost (Obrázek 2) 

v kombinaci s nízkým modulem pružnosti. U magnetických kovových skel, která vykazují 

vysokou magnetickou permeabilitu a malou koercitivní sílu a teplotně nezávislý odpor, 

umožňuje absence hranic zrn a zároveň vysokou korozní odolnost. Vysoká viskozita spo-

lečně s nízkým povrchovým napětím umožňují tváření za tepla. Nízké smrštění při tuhnutí 

a absence krystalizace umožňuje přesné odlévání s výbornou zabíhavostí taveniny v licí 

formě (Obrázek 3). Vysoký lesk, tvrdost a odolnost kovových skel proti korozi již po odli-

tí, umožňuje snížit náklady na výrobu odlitků z kovových skel a jejich přímé praktické 

použití. Vlastnosti kovových skel nejsou citlivé na účinky záření [4, 6, 7]. 

 

Obrázek 2: Srovnání mechanických vlastností kovového skla s ostatními materiály: hliníkem, 

hořčíkem, titanem a ocelí [8]. 

Nevýhodou některých kovových skel je především nízká lomová houževnatost pře-

devším v tahu, horší tvařitelnost a obrobitelnost v důsledku vysoké tvrdosti. Technologie 

výroby kovových skel zatím neumožňuje připravit výrobky přesahující v průměru několik 

cm. Mechanické vlastnosti kovových skel však již teď umožňují praktické využití technic-

kého významu (komerčně připravovaná slitina Vitreloy). Srovnání mechanických vlastnos-
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tí materiálu Vitreloy 1b s amorfní strukturou spolu s čistým Ti, Ti slitinou, Al slitinami a 

ocelí uvádí Tabulka 1 a Obrázek 3 a 4.  

 

Obrázek 3: Srovnání teploty tavení, meze kluzu a smrštění při tuhnutí kovového skla Vitreloy 

1b s ostatními konvenčními materiály [5]. 

Tabulka 1: Srovnání mechanických vlastností kovového skla Vitreloy 1b s ostatními materiá-

ly [3, 5, 8, 9, 10, 11]. 

Materiál 

Vlastnosti materiálu 

Hustota 
[g·cm-3] 

Youngův 
modul [GPa] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
[MPa] 

Mez kluzu 
v tahu 
[MPa] 

Mez pruž-
né defor-
mace [%] 

Lomová 
houževnatost 

[MPa·m1/2] 

Vitreloy 1b 11 84,4 2459* 1900 2 50 

Al 2,7 62 – 69 45 – 205 10 – 165 0,5 10 – 185 

Al slitiny 2,6 – 2,9 70 – 73 110 – 648 62 – 607 0,5 23 – 45 

Ti 4,5 112,5 240 – 550 170 – 485 0,5*** 58 – 66 

Ti slitiny 4,3 – 5,1 105 – 114** 597-1100 544 – 1060 0,5 40 – 91 

Oceli 7 – 8 220 500-1600 300 – 1030 0,5 50 – 154 

* v ohybu, ** závisí na modifikaci α, β nebo α+β, *** neplatí pro superelastické beta slitiny. 

Rozmezí hodnot v Tabulce 1 závisí na složení, přípravě a tepelných zpracováních 

slitin, tedy na jejich fázové struktuře. 
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Obrázek 4: Srovnání vlastností kovového skla Vitreloy 1b s ostatními materiály [8]. 

2.2.1 Podmínky vzniku a stability kovových skel 

Pro vznik kovových skel je důležitá především rychlost ochlazování. Kovová skla 

jsou z termodynamického hlediska v metastabilním stavu. Nejdůležitějšími kritérii je GFA 

a stabilita kovového skla. Tyto kritéria říkají, jak snadno vznikne amorfní stav, nebo jak 

snadno tavenina do skelného stavu přejde a jak dobře vzniklé kovové sklo odolává krysta-

lizaci. Vznik a stabilita kovového skla záleží na několika faktorech. U slitin připravova-

ných v dnešní době většinou stačí rychlosti ochlazování 10
3
 – 10

2
 K·s

-1
. Vznik a stabilitu 

kovového skla ovlivňují i vzájemné interakce mezi atomy a geometrická velikost vhod-

ných koexistujících atomů prvků. Nejvhodnější pro přípravu kovového skla z hlediska slo-

žení taveniny jsou tří a více složkové eutektické slitiny. Je to dáno tím, že s větší složitostí 

systému a velikostí elementární krystalové mřížky se zároveň snižuje energetická výhod-

nost pro vznik uspořádané periodické krystalické struktury. Je tedy snížena schopnost krys-

talizace. Dnes je možné díky zpomalené krystalizaci a schopnosti uspořádání připravovat 

objemová kovová skla (anglicky Bulk Metallic Glass – BMG) tradičními metodami lití. 

Z výčtu je patrné, že vznik a stabilitu BMG ovlivňují jak termodynamické, tak kinetické 

faktory [3]. 
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Na Obrázku 5 jsou zobrazeny průběhy DSC křivky pro kovová skla s kritickými 

teplotami při ohřevu a při zpětném ochlazování. Z obrázků vyplývá, že sledované teploty 

jsou na těchto průbězích zaznamenány v podobě pozvolných změn (neostrá maxima) [3]. 

 

Obrázek 5: Křivky DSC pro kovová skla s teplotními charakteristikami Tg, Tx a T1 měřenými 

při ohřevu a Ts měřenou při ochlazování [3]. 

Přechod tavenina – pevný stav u krystalických fází je uskutečněna při teplotě tave-

ní Tm. Všechny změny uspořádání se mohou uskutečnit během tohoto přechodu a získaný 

stav materiálu je stabilní. U kovových skel se však definuje teplota taveniny T1 a pod ní 

ještě teplota Tg, při níž jsou omezené pohyby atomů. Dochází k pohybům atomů na vzdá-

lenost menší, než je jejich rozměr a změny v uspořádání jsou za těchto podmínek nemožné. 

Zahřejeme-li taveninu na teplotu vyšší než T1 a následně ji ochladíme rychlostí větší než je 

kritická rychlost ochlazování Rc na teplotu Tg nebo nižší, dosáhneme vzniku nerovnováž-

ného stavu materiálu, který zajistí atomární strukturu výchozí taveniny. Tak vzniká amorf-

ní kovová slitina – kovové sklo. Jak vysoká musí být kritická rychlost ochlazování taveni-

ny Rc pro vznik kovového skla je uvedeno pro představu v TTT – diagramu. Čas potřebný 

do počátku krystalizace v závislosti na teplotě pod teplotou Tl je definován křivkou A ve 

tvaru písmene C (Obrázek 6). Tavenina začíná krystalizovat mezi teplotami Tl a Tg. Je tedy 

nutné, ochladit soustavu rychlostí větší než Rc a zajistit, aby teplota neležela v poloze C 

křivky. Krystalizační proces začíná při teplotě Tx. Skelného stavu je možné dosáhnout 

pouze při rychlosti větší než je Rc. Při menších rychlostech může materiál krystalizovat. 

Rychlost ochlazování Rc je přechod přes určitý interval přechlazení ΔTx v určitém čase Δt. 

Zapsat jej tedy můžeme podle rovnice č. 1: 

𝑅𝑐 = ∆𝑇𝑋 ∆𝑡⁄            (𝐾 ∙ 𝑠−1)      (1) 
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Obrázek 6: TTT – diagram pro ochlazování taveniny za vzniku kovového skla: Rc – rychlost 

ochlazování. Tx – teplota krystalizace, Tl – teplota taveniny, Tg – teplota skelného přechodu [3]. 

V soustavách kovů bez směrových vazeb je pohyb poměrně snadný a poloha „no-

su“ C křivky je posunuta k velmi krátkým časům (nikdy ne větším než několik mili-

sekund). Proces rychlého ochlazení musí tedy proběhnout v intervalu teplot Tl – Tg, tedy 

rovnice č. 2: 

∆𝑇𝑥 = 𝑇𝑙 − 𝑇𝑔                   (2) 

Pro tento přechod je nutné, aby byl mezi Tl a Tg minimální rozdíl. Z toho plyne, že 

je třeba, aby redukovaná teplota Trg dosahovala co nejvyšší hodnoty. Je dána poměrem 

teplot Tg a T1 a můžeme ji zapsat jako rovnici č. 3: 

𝑇𝑟𝑔 = 𝑇𝑔 𝑇𝑙⁄            (𝐾)       (3) 

Obvyklá hodnota Trg u kovových skel byla v rozmezí 0,25 – 0,5 K. V dnešní době 

je to u některých soustav okolo 0,6 K. Čím je tato hodnota vyšší, tím nižší může být ochla-

zovací rychlost taveniny. To umožňuje přípravu vzorků o větších objemech a ušetřit nákla-

dy na vybavení. Jak vyplývá z Obrázku 6, redukovaná teplota Trg ovlivňuje rychlost nukle-

ace Ṅ. Na Obrázku 7 je vidět závislost nukleace Ṅ na redukované teplotě Trg. V situaci, 

kdy Trg< 1/2, maximum rychlosti nukleace je tak velké, že vznik kovového skla je velmi 

obtížný pro všechny rychlosti ochlazování. Naproti tomu, v situaci kdy Trg< 2/3 jsou rych-
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losti nukleace velmi nízké pro všechny rychlosti ochlazování a vznik kovového skla je tedy 

snadný [3]. 

 

Obrázek 7: Závislost rychlosti nukleace Ṅ na redukované teplotě [3]. 

Pokud se ve struktuře kovového skla objevuje krystalizace, ztrácí tím své výjimeč-

né fyzikální a chemické vlastnosti. Při přípravě je nutné uvažovat několik krystalizačních 

charakteristik: teplotu krystalizace, dobu expozice za dané teploty a rychlost ohřevu. Je 

nutné si uvědomit, že teplota vzniku kovového skla se nachází pod teplotou Tg. Tepelně 

aktivované procesy, které probíhají při ohřevu, se mohou rozdělit do tří typů: 

 T > Tg probíhá proces relaxace, který je popisován změnami v atomárním 

uspořádání amorfní matrice na krátkou vzdálenost. Uskutečňují se procesy 

v amorfní matrici. 

 Tg < T< Tx, probíhají transformace v amorfním stavu a procesy odmíšení. 

Tyto procesy a přeměny vedou k dosažení pseudo-rovnovážného stavu ko-

vového skla. 

 T > Tx probíhá v různých krocích proces krystalizace kovového skla, dokud 

nedosáhne rovnovážného krystalického stavu. 
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Posledním faktorem, který pomáhá zabránit vzniku krystalické fáze je parametr γ. 

Tento parametr vyjadřuje normalizovanou teplotu krystalizace a vypočte se podle následu-

jící rovnice [3]: 

𝛾 =
𝑇𝑥

𝑇𝑔+𝑇𝑙
         (4) 

Tabulka 2: Srovnání vlastností vybraných kovových skel [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Materiál 

Vlastnosti materiálu 

Youngův 
modul 
[GPa] 

Pevnost v 
tlaku 
[MPa] 

Mez 
kluzu 
[MPa] 

Tg [°C] Tx [°C] Tm [°C] γ [-] 

Ti50Cu42Ni8 100 2008 - 657 713 1114 0,39 

Ti50Cu39Ni11    646 677 1105 0,37 

Ti41Zr25Be29Al5 - 2139 1938 619 689 988 0,39 

(Ti41Zr25Be29Al5)91Cu9 - 2211 2092 637 705 938 0,41 

Ti45Cu25Ni15Sn3Be7Zr5 - 2480 2355 - - - - 

Ti39Zr10Cu36Pd14Co1 93 1960 - 
685-
724 

734-759 
1122-
1398 

- 

Ti40Cu36Pd14Zr10 104 - 2100 402 443 - - 

Ti45Cu35Zr20 100 - 2000 331 374 - - 

Ti50Cu43Ni7 61-73 1874-1999 
1152-
1172 

- - - - 

Ti50Cu41Ni9 41-55 1964-2010 1154 - - - - 

 

Tabulka 2 uvádí vybrané slitiny kovových skel na bázi titanu a jejich vlastnosti. 

Uvedeny jsou hodnoty dohledaných vlastností. 

Schopnost tvořit amorfní strukturu, teplotní stabilita a mechanické vlastnosti slitin o 

složeních Ti50Cu50-xNix, kde x = 5, 8, 11 byly zkoumány v [12]. Výsledky ukázaly, že 

vzorky kovového skla o tloušťce 2 mm byly úspěšně připraveny konvenční metodou tavení 

v měděné formě. Slitina Ti50Cu42Ni8 vykazovala širokou podchlazenou oblast a lomové 

napětí 2008 MPa. 
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Možnost vytvoření materiálu s tvarovou pamětí z kovového skla byla podrobena 

výzkumu v [13]. K tomuto účelu byla studována kovová skla o složení  Ti-Cu-Ni. Bylo 

zjištěno, že při kontrolovaném ochlazování taveniny po jejím tavení se dá dosáhnout me-

tastabilní struktury s martenzitickým Ti (Ni, Cu) v amorfní matrici s malým obsahem pre-

cipitátů TiCu a Ti2Cu. Tyto kompozity mají výbornou tvařitelnost a vysokou pevnost 

kombinovanou s dobrým deformačním zpevněním. Výsledky simulací deformací ukázaly, 

že koncentrovaná napětí se objevují okolo precipitátů, což podporuje heterogenní rozdělení 

a tvorbu napěťových pásů. Navíc bylo zjištěno, že martenzitické precipitáty mají rozdílné 

transformační teploty závisející na tom, jestli jsou úplně nebo částečně rozpuštěny 

v amorfní matrici. Slitina Ti-Cu-Ni se zvýšeným obsahem Cu vykazovala menší teplotní 

hysterezi než Ni-Ti slitiny. Výsledky vedly ke zjištění, že slitiny o podobném složení 

Ti50Cu43Ni7 a Ti50Cu41Ni9 jsou vhodné pro výrobu materiálů s tvarovou pamětí. Navíc, 

zvýšení obsahu Cu a snížení Ni, snižuje výslednou cenu slitiny. 

Účinek mikrolegování Co na GFA slitiny Ti-Cu-Pd-Zr byl diskutován v [14]. Vý-

zkumem bylo zjištěno, že základní slitina o složení Ti40Zr10Cu36Pd14 má kritický průměr 

5 mm, po který je ještě schopna amorfní strukturu vytvořit. Pokusem se podařilo zvýšit 

kritický průměr z 5 mm na 10 mm přidáním 1 at. % Co za Ti. Slitina o novém složení 

Ti39Zr10Cu36Pd14Co1 zvýšila svou GFA. Zjištěné výsledky výzkumu prozrazují, že atomy 

Co spojují izolované atomy (především atomy Zr a Pd) a vazby v síti vytvořené slitiny a 

vytvářejí větší síť, která účinně potlačuje pokusy atomů o přeskupení v krystalickou struk-

turu, čímž zvyšují GFA slitiny. Nově vytvořená slitina navíc dosahuje vysoké pevnosti 

v lomu okolo 1960 MPa a dobrou plasticitu společně s nízkým Youngovým modulem 93 

GPa. Mají také lepší korozní odolnost ve srovnání se základní slitinou v prostředí Hankova 

roztoku a dá se tedy předpokládat, že najdou aplikaci jako biokompatibilní materiál. 

    V práci [15] byla zkoumána schopnost tvořit amorfní strukturu u kovového skla 

o složení Ti-Cu-Ni. Bylo zjištěno, že GFA se zvyšuje s přidáním CuZr do slitiny Ti-Cu-Ni. 

Byla zjištěna snížená tažnost v oblastech zvýšeného podílu křehkého precipitátu Cu2TiZr 

v amorfní matrici. Také bylo zjištěno, že slitina má vynikající kombinaci vysoké meze 

kluzu a vysokého lomového napětí s malým přídavkem CuZr. Mez kluzu byla zjištěna oko-

lo 1490 MPa a plastická deformace okolo 24 % pro slitinu o složení Ti45Cu39Ni11Zr5. Vy-

tvrzení slitiny také souvisí s obsahem β fáze. Malé množství β precipitátů ve skelné matrici 

zvyšuje vytvrzování slitiny při začátku zatěžování. 
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Kovová skla na bázi titanu mají v poslední době hodně pozornosti díky jejich nízké 

hmostnosti, relativně nízké ceně a vysoké specifické pevnosti. Ovšem jen několik z nich 

má vhodnou GFA. Vzorky kovového skla o složení Ti43,15Zr9,59Cu36,24Ni9,06Sn1,96 byly po-

drobeno výzkumu v [18]. Bylo zjištěno, že kovová skla na bázi titanu dosahují výborných 

mechanických vlastností za pokojové teploty. Výsledky také dokázaly, že zvýšení obsahu 

Ni až na 9,06 at. % zajišťuje zvýšení GFA, teplotní stabilitu kovového skla, zvýšení meze 

kluzu na 2360 MPa, lomovou pevnost na 2640 MPa a plastickou deformaci až na 2,24 %. 

Předpokládá se, že velký velikostní nepoměr mezi atomy Ni a ostatními prvky ve slitině 

zajišťuje nerovnoměrné rozdělení tepla a míchání, které vede ke zvýšení GFA slitiny. 

Účinky ozáření na změny kovových skel (BMG) byly ověřovány v [19] pro kovová 

skla na bázi Zr a Ti. Strukturní stabilitu a povrchové poškození kovových skel studovali na 

základě iontového ozáření ostřelováním Cl
4+

 ionty s energií 20 MeV. Oba systémy kovo-

vých skel vykazovaly zcela odlišné reakce na ozáření. Výsledky ukázaly, že BMG na bázi 

Zr je vůči Cl iontům více odolný. Na ozářeném povrchu kovového skla na Ti bázi byly 

zjištěny dva druhy poškození, a sice poškození v podobě jamek o hloubce v řádu mikrome-

trů a poškození v podobě viskózního toku. Jamkové krátery o velikosti kolem 20 µm se 

nacházely na ozářeném povrchu při toku ozáření vyšším než 1,14x10
16

 iont.cm
-2

. Při tomto 

toku BMG na bázi Zr nevykazoval žádná poškození. Výzkumem bylo dokázáno, že titano-

vé kovové sklo je strukturně méně odolné než kovového sklo na bázi Zr. Unikátní morfo-

logie poškození v BMG na bázi Ti souvisí s jeho nízkou teplotou skelného přechodu a ši-

rokou oblastí podchlazení, které vedou k mikro-explozím na povrchu a procesu viskózního 

toku. 

Korozní praskání a biologická aktivita kovového skla o složení Ti-Zr-Cu-Pd-Sn by-

la zkoumána v [20]. Toto chování zkoumali volně na vzduchu a v Hankově roztoku. Vý-

sledky odhalily, že BMG vzorky na bázi titanu vykazovaly po působení Hankova roztoku 

poněkud nižší pevnost než vzorky ponechané na vzduchu. Po hydrotermálně-

elektrochemickém působení v Hankově roztoku došlo na povrchu vzorků k vytvoření bio-

aktivní porézní povrchové vrstvy skládající se ze sloučeniny fosforečnanu vápenatého. 

K vytvoření této vrstvy došlo zvýšením obsahu titanu a snížením obsahu mědi v povrchové 

vrstvě a v důsledku toho došlo k urychlení nukleace částic a vytvoření homogenní vrstvy 

fosforečnanu vápenatého na povrchu kovového skla. Výsledky ukázaly, že BMG na bázi 

titanu v Hankově roztoku vykazuje podobné chování v tahu jako vzorky vystavené půso-

bení okolního vzduchu. Také byla prokázána nízká citlivost vůči SCC v simulovaném pro-
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středí tělní tekutiny. Kovová skla na bázi titanu se svými vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi a vysokou povrchovou biologickou účinností jsou slibným kandidátem pro 

materiály v biomedicínských aplikacích. 

Kovová skla o složeních Ti40Zr10Cu40-XPd10+X  s x = 0,4 a 10 byla zkoumána v [21] 

z hlediska tepelné stability, krystalizace a tvrdosti. Vzorky byly připraveny v podobě tyči-

nek a pásků stažených do cívky o d = 2,8 mm a poté charakterizovány a snímány pomocí 

DSC, TMA a MHv10. TMA experimenty byly prováděny na pásku v modulovaném režimu 

za konstantního zatížení v tahu. Procesy relaxace, skelný přechod a krystalizace byly pozo-

rovány pomocí DSC a TEM. Bylo zjištěno, že relativní délka se mění v závislosti na teplo-

tě, a že významný vliv na tažnost kovového skla má jeho tepelná stabilita. Vysoká tažnost 

byla k dispozici v širokém rozsahu teplot, včetně teplot s počínající krystalizací ve struktu-

ře. Výsledky měření mikrotvrdosti podle Vickerse byly 5500 MPa a při měření nanotvr-

dosti pak 9300 MPa. Nanotvrdost se při zvýšení krystalizace ve struktuře zvýšila o 18%. 

Analýza TEM a TMA prokázaly, že zvýšená houževnatost byla k dispozici v širokém roz-

sahu teplot, včetně teplot dosahujících první fáze procesu krystalizace. Zvýšení obsahu Pd 

vedlo ke zvýšení tažnosti zkoumaných vzorků. Mikrotvrdost kovového skla se zvýšeným 

obsahem Pd byla v rozmezí 5300 – 5500 MPa. Mez kluzu byla odhadnuta v rozmezí 

1800 – 1900 MPa.  

Kvaternární slitina o složení (Ti41Zr25Be29Al5)100-xCux byla podrobena výzkumu 

z hlediska vlivu obsahu Cu na GFA slitiny v [22]. Vzorky byly připraveny ve formě tyči-

nek o průměru 1 cm tavením v měděné formě. Bylo zjištěno, že přidání Cu do slitiny může 

vést ke snížení teploty likvidu T1 a zvýšení redukované teploty skelného přechodu Trg, 

čímž se stabilizuje amorfní fáze a potlačuje krystalizace, což vede ke zlepšení GFA slitiny. 

Přidání Cu do slitiny o výsledném složení (Ti41Zr25Be29Al5)91Cu9 také vedlo ke zvýšení 

pevnosti v tlaku, dosažení specifické pevnosti 413
 
MPa·g

-1
·cm

3
, což je mnohem více než u 

většiny dosud zkoumaných kovových skel, a Youngova modulu 2092 MPa. Výsledky vý-

zkumy ukazují, že nově vyvinutá slitina je se svými vlastnostmi a vhodným kandidátem 

pro strukturní aplikace. 

Nový typ kompozitu kovového skla na bázi titanu s matricí z kovového skla a zvý-

šenou pevností v tahu je popsán v [23]. Kovová skla jsou obecně považována za křehké 

materiály nevhodné pro použití v konstrukčních aplikacích. Nedávno vytvořené kompozity 

s matricí z kovového skla na bázi titanu a zirkonia prokázaly, že jsou svými vlastnostmi 
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srovnatelné s některými vysoce výkonnými krystalickými slitinami. Cílem výzkumu kom-

pozitů s matricí z kovového skla je vytvoření materiálu konkurenceschopného krystalic-

kým titanovým slitinám. Dále pak je také cílem snížení ceny a hustoty. Pro zlepšení taž-

nosti a lomové houževnatosti byly vytvořeny kompozity s kontinuální BMG matricí obsa-

hující dendrity. Vědci vytvořili dvoufázové kompozity na bázi titanu a zirkonia, které mo-

hou být snadno připraveny vzhledem k nízké rozpustnosti mnoha kovů a metaloidů s BCC 

mřížkou. Kovy jako Cu, Ni, Be vykazují nízkou rozpustnost v BCC mřížce titanu. Výzkum 

prokázal, že při řádné kontrole a redukci velikosti dendritů, může být dosaženo zvýšení 

modulu pružnosti ve smyku, tažnosti a vytvrzení. Pro experiment bylo připraveno několik 

slitin. Bylo zjištěno, že ve vzorku o složení Ti40Zr25Be35 byl dendrit Ti-Zr fáze s G = 40 

GPa. Kompozit s fází Ti-Zr-Be měl pouze G = 35 GPa. Ke zvýšení tažnosti a lomové hou-

ževnatosti se používá beta stabilizátorů, které redukují dendritickou fázi. Přidání Nb nebo 

V v BCC mřížce titanu vede ke snížení G v tuhém roztoku a k redukci dendritické fáze bez 

ohrožení GFA matrice. Přidáním přechodových kovů Cu, Ni, Co se dá dramaticky zvýšit 

GFA skelné matrice a také zpracovatelnost kompozitů. Vzorek slitiny Ti44Zr20V12Cu5Be19  

vykazoval nejvyšší pevnost 1614 MPa se zachováním tažnosti okolo 5%. Při pokusu o sní-

žení hustoty u slitin se zjistilo, že nejnižší možná hustota je 5 g·cm
3 

při použití systému Ti-

Zr-V-Cu-Be (např.: Ti56Zr18V10Cu4Be12 a Ti62Zr15V10Cu4Be9).  Srovnáním bylo také doká-

záno, že BMG s matricí z kovového skla dosahuje Youngova modulu 78 – 94 GPa. Oproti 

tomu slitina Ti6Al4V dosahuje 115 GPa. Výhodou BMG oproti titanovým slitinám je také 

nižší teplota solidu, která je nižší asi o 900 K. Titanové slitiny navíc nemohou být odlévá-

ny do forem a musí být obráběny, což je finančně nákladné. Kompozity s matricí 

z kovového skla na bázi titanu mohou značně rozšířit možnosti aplikací snížením nákladů 

na výrobu a snížením hustoty při zachování schopnosti zabránit selhání monolitických 

BMG. Kompozity si ponechávají vlastnosti BMG (vysoká pevnost, pružnost, nízké teploty 

zpracování) ale navíc získávají i houževnatost a tažnost. Tyto materiály mohou konkurovat 

známým vysoko-pevnostním krystalickým titanovým slitinám. 

2.2.2 Možnosti výroby kovových skel 

Metod na výrobu kovových skel se v poslední době vyvíjí stále více. Mezi některé 

nejběžnější metody přípravy kovových skel, které jsou rozdílné především různým mecha-

nismem vzniku a zachování amorfní struktury, patří hlavně kontinuální lití z taveniny, kte-

ré je jedním z nejstarších způsobů založených na roztavení vsázky. Rychlým ochlazením 

taveniny na měděném, vodou chlazeném kole, mezi chlazenými válci nebo na chlazeném 
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substrátu, lze vytvořit amorfní strukturu. Jedná se o metodu, díky níž je možné vyrábět 

dráty, pásky a tyče s amorfní strukturou [24]. Zakalení taveniny je tepelné zpracování spo-

jené se vznikem nerovnovážné struktury. Rychlým ochlazením taveniny lze dosáhnout 

amorfního stavu [25]. Další metody lití kovových skel, povrchových úprav a obrábění jsou 

zobrazeny na Obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Srovnání výrobních technologií [8]. 

Výroba kovového skla s amorfní strukturou metodou Liquidmetal (vstřikování ta-

veniny do formy), která umožňuje vyrábět přesné díly s velmi úzkými tolerancemi díky 

nízké míře smrštění materiálu po prudkém ochlazení taveniny a dosažení amorfní struktury 

odlitku. Takovýto odlitek je zobrazen na Obrázku 9. Metoda je odvozena od metody výro-

by tlakového vstřikování plastů do forem.  
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Obrázek 9: Odlitek z kovového skla vyrobený metodou Liquidmetal [26]. 

Míra smrštění je pro kovová skla udávána 0,4 %, což je mnohem méně než u ocelí 

(> 0,6 %) a plastů. Konvenční metody tlakového lití dosahují smrštění až 15 – 20 %, což 

může způsobit zdeformování výrobku a vyžaduje finální obrábění výrobku ke splnění po-

žadovaných tolerancí. Výrobky přesného lití Liquidmetal dosahují drsností menších než 

0,05 µm, což je výhodou oproti jiným procesům, které vyžadují další zpracování 

k dosažení stejné povrchové jakosti. Konvenční metody lití obvykle dosahují drsností 0,8 – 

1,6 µm. Atomová struktura kovového skla umožňuje výrobu velmi jemných detailů, textur 

nebo vysoce leštěných povrchů v jednom kroku při vysoké rychlosti a produktivitě výro-

by [8].  

Kvalita kovových skel závisí na rovnováze základních prvků a obsahu nečistot. Ne-

čistoty jako kyslík, dusík, vodík a uhlík mohou působit jako iniciační místa pro krystalizaci 

během ochlazování taveniny a může mít za následek vznik krystalických fází v amorfní 

matrici. To může dále vést k ohrožení jedinečných vlastností kovových skel [8]. 

Na Obrázku 10 jsou zobrazeny metody přípravy kovových skel z taveniny. 
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Obrázek 10: Příprava tenkých pásků kovových skel zakalením taveniny (rychlou solidifikací) 

na chlazeném substrátu: a) na jednom válci, b) vstřikováním taveniny do chladicí kapaliny v bubnu, c) 

mezi dvěma rotujícími válci, d) na rovinné chlazené podložce (substrátu) [7]. 

Dalšími metodami výroby kovových skel mohou být difuzně vyvolaná amorfizace 

v multivrstvách, nebo amorfizace vodíkováním. 

Svými vlastnostmi jsou kovová skla stále žádanější v průmyslu, a proto je pro lepší 

uplatnění v různých strojírenských konstrukcích rovněž žádoucí najít způsob spojování 

BMG s jinými BMG nebo krystalickými materiály. Možnými způsoby spojování jsou sva-

řování frikční, elektrojiskrové nebo pomocí elektronového paprsku, při kterých je kladen 

důraz na zachování skelného stavu po procesu. Při pečlivé kontrole parametrů procesu je 

možné ve spojích zachovat amorfní strukturu a pevnost je srovnatelná s objemovým skel-

ným materiálem [7]. 
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2.3 Rozbor současného stavu kovových skel 

2.3.1  Kovová skla v aplikacích 

V armádě se kovová skla používají například pro výrobu průrazných střel typu KEP 

(angl. Kinetic Energy Penetrator). Střela typu KEP je zobrazena na Obrázku 11.  

 

 

Obrázek 11: Střela typu KEP [25]. 

Průrazné střely KEP nahrazují střely s ochuzeným uranem díky svému samo-

ostřícímu mechanismu a hustotě. Po vystřelení dosahují podobné, ne-li stejné kinetické 

energie jako střely s ochuzeným uranem. Ochuzený uran je navíc nebezpečný pro civilní 

obyvatelstvo. Střely z kovových skel jsou životnímu prostředí neškodné.  

Dnešní moderní rakety jsou schopné neuvěřitelné přesnosti zásahu cíle díky vysoce 

sofistikovaným systémům ovládajícím let a navádění rakety. Let rakety je většinou ovládán 

pohyblivými křidélky zobrazenými na Obrázku 12 níže. Let rakety je velmi citlivý na po-

vrchovou geometrii ovládacích prvků, zvláště při nadzvukových rychlostech. Kovová skla 

se jeví jako ideální kandidát pro výrobu těchto křidélek, jak je navrhováno v [27]. 

 

Obrázek 12: Raketa s naváděcími křidélky z kovového skla: K – naváděcí křidélka [27]. 

K 
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Dále se kovová skla v armádě používají pro výrobu anti-reflexních povrchů a po-

vlaků [27]. 

Pružnost a paměťový efekt kovových skel nachází uplatnění jako miniaturní upína-

cí přípravky či zařízení například v podobě svorek. Miniaturní svorky vyrobené 

z amorfních slitin aplikují síly, které se v průběhu používání nesnižují, jak bývá obvyklé u 

krystalických materiálů. Takovéto svorky a jiná mechanická zařízení mohou sehrát úlohu v 

delším životním cyklu výrobku [27].  

Další možnou aplikací je například výroba krytů z kovových skel. Tyto kryty je u 

jiných konvenčních materiálů potřeba vyrábět v několika krocích. U kovových skel se dá 

významně snížit cena produktu právě snížením kroků výroby. Technologie výroby kovo-

vých skel ve společnosti Liquidmetal Technologies dovoluje vyrobit litím finální produkt 

v jednom kroku. Navíc je tato společnost schopna snížit cenu tím, že u kovových skel od-

padají náklady na obrábění, leštění, povlakování apod. Praktickým příkladem výroby 

ochranného krytu z kovového skla je ruční laserový přístroj Biolase: iLase. Pouzdro pří-

stroje vyrobené z BMG ušetří několik kroků obrábění, je tenkostěnné, lehké, ergonomické, 

kompaktní a velmi odolné. Je určené pro roky a roky používání [27]. 

V kosmu je prakticky nemožné omezit hrozbu dopadu záření a různých předmětů 

na povrchy družic a satelitů. Je proto nutné vyvíjet materiály vhodné k ochraně vůči těmto 

hrozbám. Štít kosmické lodi je definován jako vnější vrstva, která chrání družici a vesmír-

nou loď před mikrometeority a orbitálními troskami (souhrnně označované jako MMOD), 

radiačním poškozením a poškozením vysokými teplotami při vstupu jednotky do atmosfé-

ry. Zejména v oblasti MMOD existuje několik problémů s designem a implementací štítů. 

Kosmická loď a satelity musí mít co nejnižší hmotnost. Důvodem je vysoká cena nákladů 

k dosažení orbitu ze Země. Nicméně, na nízké oběžné dráze (angl. LEO – Low Earth Or-

bit) je v současné době stále více orbitálních trosek. Především jsou to zbytky raket, které 

se používají při startu jako pohonné jednotky, satelity a kousky zničených kosmických 

lodí, které jsou mimo provoz nebo se srazily s jinými předměty. Největší hrozbou je rych-

lost těchto trosek, která dosahuje 8 – 18 km·s
-1

. Každý kus větší než pár centimetrů se tak 

může stát „kosmickým zabijákem“. Větší trosky jsou detekovány a sledovány radary, ale ty 

malé, menší než jeden centimetr, není možné radarem detekovat a musí být zmírněny pří-

padné následky kolize těchto trosek se štíty satelitu nebo kosmické lodi. Mezinárodní kos-

mická stanice (ISS), například, obsahuje 500 různých návrhů štítů pro ochranu vnějšího 
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pláště. Štíty chrání, pro ISS, životně důležité komponenty. Navrhování nových materiálů 

pro štíty MMOD jsou kompromisem mezi balistickým výkonem, hustotou, objemem a 

geometrií. Štíty se často skládají z více materiálů poskládaných ve vrstvách nebo z pěn. 

Štíty odpařováním, difuzí nebo „odchytem“ projektilů, které by jinak pronikly vnitřní stě-

nou kosmické lodi, tuto loď chrání. Materiály, které byly použity pro výrobu štítů, jsou 

například hliníkové panely a pěny, titan, uhlíkové vlákno, Kevlar nebo tkanina Nextel a 

další. Hliník je hojně využíván pro svou nízkou hmotnost v poměru k hustotě a snadné 

výrobě. Avšak, hliník je měkký kov s nízkou balistickou účinností v porovnání s ostatními 

kovy (například titan, ocel). Bylo vytvořeno několik empirických balistických výpočtů pro 

výpočet potenciálního materiálu vhodného pro výrobu štítů. Tyto výpočty vedly ke zjiště-

ní, že tvrdost těchto materiálů je nejlepším ukazatelem účinnosti štítu. Novou třídou kovo-

vých slitin, které se zdají být optimálními kandidáty kombinací svých vlastností pro ochra-

nu před MMOD jsou právě kovová skla a jejich kompozity. Kompozity s BMG matricí, 

která jsou vyztužená jemnou, krystalickou fází v podobě dendritů, jsou alternativními ma-

teriály, které vykazují stejně prospěšné mechanické vlastnosti jako monolitické BMG, ale 

s výhodami vysoké lomové houževnatosti a tažnosti, což je vhodné pro vysoce výkonné 

konstrukční aplikace. Tyto vlastnosti zajistí, že dojde k účinnému odpařování příchozích 

trosek, nečistot a zároveň zajistí, že se odpaří nebo roztaví i zasažená část štítu. Tím dojde 

k zabránění zásahu lodi troskou nebo úlomkem štítu. Na Obrázku 13 je zobrazen experi-

ment dopadů Al projektilů na BMG a BMGMC [28, 29]. 
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Obrázek 13: Experiment dopadů Al projektilů na BMG a BMGMC [29]. 

Princip experimentu zobrazeného výše je následující. Metodou vystřelení hliníkové 

kuličky o rychlosti 3 km·s
-1 

proti zkoušené ploše byla testována účinnost jednotlivých 

BMG panelů. K tomuto účelu vědci vytvořili několik typů testovacích štítů. Zásahy kulič-

kou pak porovnávali s výsledky testů ostřelování štítů z konvenčních materiálů (hliník, 

ocel, Kevlar). Po vzoru již vyrobených hliníkových štítů byly vyrobeny voštiny a buněčné 

struktury z BMG opticky připomínající „krabičky na vejce“. Jako neúčinnější se ukázala 

čtyřvrstvá buněčná struktura, která po zásahu a částečném průniku projektilu první vrstvou 

tento projektil zastavila rozptýlením trosek mezi první a druhou vrstvou a jeho konečným 

odpařením. K odpaření došlo dosažením výparné teploty hliníku v důsledku vytvoření vy-

soké dopadové a průnikové energie hliníkové kuličky na štít z BMG. Již při prvních tes-

tech BMG a jejich kompozity překonali svými bezkonkurenčními mechanickými vlast-

nostmi všechny konvenční materiály. Vzhledem k tomu, že se již v dnešní době mohou 

BMG připravovat do velkých plátů, panelů a složitých tvarů, jsou potenciálními kandidáty 

na materiály pro budoucí kosmické lodě a satelity. Kovová skla a jejich kompozity se jeví 
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jako optimální materiály pro výrobu štítů kosmických lodí a jejich konstrukcí a to přede-

vším díky jejich kombinaci vysoké tvrdosti, nízkého bodu tání, relativně nízké hustotě (po-

dobně jako titanové slitiny), tvařitelnosti a vysoké houževnatosti. U kosmické stanice ISS 

se již s nahrazením štítů z Kevlaru objemovými kovovými skly počítá [29]. 

V optice se kovová skla používají především k výrobě optických zrcadel, 

v elektrotechnice k výrobě laserů a nočnímu vidění a vysokorychlostním telekomunikacím. 

Díky své amorfní struktuře a metodě přesného vstřikování lze vyrobit zrcadla, která díky 

absenci krystalických zrn na svém povrchu neobsahují žádné kazy ani „rušení“ obrazu. 

Tato zrcadla mají také unikátní schopnost, kterou je tvarování za vyšší teploty do různých 

tvarů. Takto vyrobená zrcadla nijak neztrácejí své odrazové vlastnosti a mají perfektní zr-

cadlový lesk již po tváření [27]. Vysoká odrazivost kovového skla již po odlévání je zobra-

zena na Obrázku 14.  

 

Obrázek 14: Zrcadlo z kovového skla [27]. 

Vynikající kombinace vlastností kovových skel slibují jejich použití i v lékařství.  

Především kombinace nízkého modulu pružnosti a vysoké pevnosti zajišťují výborný pře-

nos zatížení mezi implantátem, kostí a okolní tkání a nedochází k uvolňování implantátů či 

k jejich vylomení. Problémem komerčních krystalických slitin typu Ti6Al4V, Ti6Al7Nb a 

Ti5Al2,5Fe je právě velký rozdíl v modulu pružnosti mezi lidskou kostí (10 – 30 GPa) a 

implantátem (110 – 120 GPa). Vynikající korozní odolnost a odolnost proti opotřebení 

zajišťují minimální přenos iontů z implantátu do organismu. I tak je ovšem nutné, aby byly 

tyto materiály připraveny z prvků, které jsou biokompatibilní, tedy nejsou toxické, karci-

nogenní, teratogenní a mutagenní. Problémem, ale může být je teplota přechodu do skelné-
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ho stavu Tg a únavové vlastnosti připraveného materiálu. Navíc, současné technologie a 

složení slitin zatím dovolují výrobu pouze malých rozměrů, většinou řádově v mm [3, 4].   

Vysoká korozní odolnost kovových skel umožňuje jejich použití pro výrobu kovo-

vých částí potápěčského vybavení. Potápěčské vybavení (Obrázek 15) je vystaveno vysoce 

korozivnímu prostředí, zvláště pak v solném prostředí mořské vody.  U potápěčského vy-

bavení se také očekává jeho trvanlivost a nízká hmotnost. Zvláště pak u regulačních systé-

mů. Požadavky nízké hmotnosti, pevnosti a vynikající korozní odolnosti splňují především 

kovová skla na bázi titanu [30]. 

 

Obrázek 15: Potápěčské vybavení [30]. 

Využití kovových skel ve sportu je již známé. S tenisovou raketou obsahující rám 

vyrobený z kovového skla hrával například André Agassi.  Také mnoho basebalových hrá-

čů již vyměnilo dřevěné pálky za pálky s jádrem z kovového skla. Na své si přišli i hráči 

golfu, kteří vyměnili kovové golfové hole za hole s odpalovací hlavou skládající se 

z titanové skořápky a jádra z kovového skla (Obrázek 16). Taková hůl dokáže přenést více 

energie ze švihu golfisty do odpalu míčku díky schopnosti akumulovat a uvolnit energii 

elastické deformace. Také tlumí vibrace, které se jinak přes hůl přenášejí do rukou hráče a 

unavují svalstvo. Nevýhodou těchto holí je jejich vysoká cena. Ne všichni hráči si tyto 

účinné a drahé hole mohou dovolit, a proto byly při golfových turnajích zakázány, aby 

nedošlo k znevýhodnění ostatních soupeřů s klasickými holemi vybavenými odpalovacími 

hlavami z krystalických materiálů [3, 31]. 
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Obrázek 16: Golfová hůl s jádrem z kovového skla [31]. 

Perfektní vzhled kovových skel již po tváření a vysoká otěruvzdornost zaručuje je-

jich použití na výrobu obrouček módních brýlí a doplňků. [3, 27, 31, 32]. 
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3 Experimentální část 

3.1 Příprava 

K praktické části práce byly připraveny celkem čtyři vzorky. Jako nejvhodnější slo-

žení slitiny bylo vybráno Ti50Cu42Ni8 a Ti50Cu39Ni11. Ze studia [12,13,14,15] vyplývá, že 

tyto typy slitin mají eutektické složení a jsou schopny po zakalení taveniny vytvořit amorf-

ní strukturu. Oba vzorky obsahují 50% Ti a liší se pouze mírným rozdílem v obsahu Cu a 

Ni (v poměrech 42:8 a 39:11). Všechny tyto prvky jsou relativně cenově dostupné a jejich 

tavení by mělo probíhat bez komplikací. Pro pokusnou tavbu byla zjištěna jako optimální 

navážka 25 g slitiny u každého vzorku. Navážka byla vypočítána přepočtem z atomových 

procent na hmotnostní. Výpočty pro slitinu Ti50Cu42Ni8 jsou uvedeny v rovnicích č. 5 – 9. 

𝑀𝑇𝑖 = 47,88 ∗ 0,5 = 23,94 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1      (5) 

𝑀𝐶𝑢 = 63,546 ∗ 0,42 = 26,69 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1      (6) 

𝑀𝑁𝑖 = 58,69 ∗ 0,08 = 4,7 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1       (7) 

∑ 𝑀 = 𝑀𝑇𝑖 + 𝑀𝑇𝑖 + 𝑀𝑇𝑖 = 55,325 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1     (8) 

ℎ𝑚. % 𝑇𝑖 =
𝑀𝑇𝑖

∑ 𝑀
∗ 100 =

23,94

55,325
∗ 100 = 43,27 ℎ𝑚. %    (9) 

Analogicky se vypočetli i ostatní: Cu = 48,24 hm. %, Ni = 8,49 hm. %. 

Dílčí výpočty pro slitinu Ti50Cu39Ni11 jsou uvedeny v rovnicích č. 10 – 14. 

𝑀𝑇𝑖 = 47,88 ∗ 0,5 = 23,94 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1      (10) 

𝑀𝐶𝑢 = 63,546 ∗ 0,39 = 24,78 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1      (11) 

𝑀𝑁𝑖 = 58,69 ∗ 0,11 = 6,5 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1       (12) 

∑ 𝑀 = 𝑀𝑇𝑖 + 𝑀𝑇𝑖 + 𝑀𝑇𝑖 = 55,179 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1     (13) 

ℎ𝑚. % 𝑇𝑖 =
𝑀𝑇𝑖

∑ 𝑀
∗ 100 =

23,94

55,179
∗ 100 = 44,91 ℎ𝑚. %    (14) 
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Ti = 43,39 hm. %, Ni = 11,7 hm. %. Výsledky a výpočty pro jednotlivé vzorky jsou pře-

hledně seřazeny v Tabulkách 3 a 4. 

Tabulka 3: Přehled výpočtů navážky pro slitinu Ti50Cu42Ni8. 

Vzorek 1 – Ti50Cu42Ni8 

Prvek 
Hmotnostní číslo 

[g·mol-1] 
At. % [-] Hm. % [-] 

Hmotnost 
[g] 

Ti 47,88 50 43,3 10,82 

Cu 63,546 42 48,2 12,06 

Ni 58,69 8 8,5 2,12 

∑ 55,325 100 100 25 

 

Tabulka 4: Přehled výpočtů navážky pro slitinu Ti50Cu39Ni11. 

Vzorek 2 – Ti50Cu39Ni11 

Prvek 
Hmotnostní číslo 

[g·mol-1] 
At. % [-] Hm. % [-] 

Hmotnost 
[g] 

Ti 47,88 50 43,39 10,85 

Cu 63,546 39 44,91 11,23 

Ni 58,69 11 11,7 2,92 

∑ 55,179 100 100 25 

 

Jednotlivé navážky byly připraveny z kovů dosahujících vysokých čistot jejich na-

stříháním pákovými nůžkami, nařezáním či nalámáním. Jako nejvhodnější se jevilo stříhání 

a lámání, s jejichž pomocí nedocházelo ke ztrátám materiálu. Titan byl připraven z titanové 

tyče o průměru 8 mm a výchozí čistotě 99,5 %. Měď byla použita elektrovodná o čistotě 

99,99 % a nikl o čistotě 99,99 %. Všechno kovy byly nastříhány a nalámány na délku do 

20 mm, aby se vlezly do krystalizátoru plazmové pece. 
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3.1.1 Plazmové tavení 

Tavení kovů a výroba slitin v plazmové peci má oproti jejich přípravě v klasických 

agregátech, např. v elektrických obloukových, indukčních a vakuových pecích řadu výhod, 

ale také některé nevýhody. K výhodám plazmových pecí patří zejména: 

 Oproti obloukovým pecím zamezení znečištění taveného materiálu grafitem 

z používaných uhlíkových elektrod a použití inertní atmosféry, čímž se za-

brání oxidaci kovu z okolní atmosféry, 

 možnost vytvoření nízkoteplotního plazmatu z libovolné směsi plynů a tím 

možnost použití volitelné a přesně kontrolovatelné atmosféry, 

 tavení v inertním plynu snižuje odpařování kovu, 

 pomocí plazmových hořáků lze dosáhnout vysokých a snadno regulovatel-

ných teplot, 

 vysoká koncentrace energie, značná rychlost proudění plazmatu a velmi 

rychlý přenos tepla na ohřívaný materiál zabezpečující vysokou rychlost ta-

vení. 

Mezi nevýhody plazmových pecí ve srovnání s vakuovými elektrickými pecemi 

patří nižší odplynění taveného kovu. Navíc, při tavení kovu v plazmové peci pohlcuje kov 

větší množství plynů, než odpovídá rovnovážnému stavu. Z toho plyne nutnost použití vy-

soce čistého argonu, zvláště pro tavení vysoce reaktivních kovů v plazmové peci, aby ne-

došlo k interakcím nečistot s roztaveným kovem [33]. 

Tavení slitiny bylo provedeno na katedře neželezných kovů a speciálních slitin. 

Samotná tavba byla na plazmové peci s měděným horizontálním vodou chlazeným krysta-

lizátorem. Krystalizátor je vybaven několika tavícími důlky pro roztavení navážky. Tvar 

důlku společně s plazmovým plamenem zajišťují proudění taveniny a tím její homogenní 

zamíchání. Samotná pec je vybavena wolframovou, vodou chlazenou elektrodou. Pracovní 

plyn byl použit argon se spotřebou kolem 27 l·min
-1

. Na ovládacím panelu je možno ovlá-

dat jak teplotu tavení, tak i horizontální posuv krystalizátoru. Doba tavení byla 1 minuta 

pro každý vzorek při výkonu 600 – 650 A. Vzorky bylo po zchlazení nutné otočit o 

180 °C, jelikož při tavení nedošlo k protavení vzorků. Teplota uprostřed plamene dosahuje 

teplot okolo 3500 K. Prostor pece, kde byly umístěny vzorky, byl před tavbou evakuován a 

naplněn argonem. Mírný přetlak argonu zajišťuje maximální možné zamezení kontaminace 

prostoru pece kyslíkem a dusíkem. Při netěsnosti uzávěru pece či jiných armatur zaručuje, 
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že v případě netěsnosti při vakuu nedojde k přisávání vzduchu do prostoru pece a tím zne-

hodnocení tavby nebo poškození zařízení pece. Obrázek 17 zobrazuje celkový pohled na 

plazmovou pec a vnitřní uspořádání pece s plazmovým hořákem a horizontálním měděným 

krystalizátorem. 

 

Obrázek 17: Plazmová pec s horizontálním krystalizátorem: a) Celkový pohled, b) vnitřní 

uspořádání 1 – plazmový hořák, 2 – vodou chlazený měděný krystalizátor, 3 – pec.      

3.1.2 Úprava vzorků 

Plazmovým tavením byly zhotoveny vzorky nepravidelného peckovitého tvaru 

s průměrem 27 mm a výškou 10 mm. Vzorky měly ze strany krystalizátoru kovově stříbr-

nou barvu. Ze strany směrem k plazmovému hořáku pak barvu modrou až modrošedou. 

Modré zbarvení, které je vyobrazeno na Obrázku 18, vzniklo v důsledku vytvoření 

vrstvy TiO2 na povrchu vzorků. Řezání vzorků bylo provedenou pomocí vodního paprsku. 

Metoda řezání vodním paprskem je velmi účinná a nedochází při ní k tepelnému ovlivnění 

místa řezu. Samotné řezání je zobrazeno na Obrázku 19. 
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Obrázek 18: Vzorky slitiny po tavbě: 1 - plazmový hořák, 2 – vzorky, 3 – krystalizátor. 

 

 

Obrázek 19: Řezání vodním paprskem: 1 – záchytný bazén, 2 – záchytná mříž, 3 – upínací 

přípravek, 4 – tryska vodního paprsku, 5 – upnutý vzorek. 

1 

2 

3 
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 Jelikož dochází při řezání k obrovským tlakům proudu, bylo potřeba vzorky up-

nout kleštinami a svěráky k záchytné mříži přístroje nad hladinu záchytného bazénu. Detail 

upnutí vzorků je zobrazen na Obrázku 20. Samotné řezání zajišťuje směs vodního paprsku 

a abrasiva, v tomto případě australského křemene. Vzorky byly řezány na polovinu. Řezání 

bylo ukončeno vždy 1 – 2 mm od okraje vzorku, aby nedošlo k úplnému přeřezání vzorku. 

Pokud by totiž došlo k přeřezání vzorku, vzorek by propadl záchytnou mříží od bazénu. 

Dořezání vzorků bylo provedeno na přenosné laboratorní pile Mikron 110 s vestavěným 

chlazením umožňujícím provádět řezy bez tepelného ovlivnění místa řezu. K řezání byly 

použity kotouče s tloušťkou 0,8 mm, které jsou určeny k řezání tvrdých materiálů. Vzorky 

vykazovaly velkou tvrdost a jen samotné dořezání 2mm u každého vzorku k finálnímu 

rozpůlení trvalo přes 30 minut. 

 

Obrázek 20: Uchycení vzorků: 1 – svěrák, 2 – kleština, 3 – vzorek, 4 – záchytná mříž. 

Vzorky byly pro metalografické zpracování a zhodnocení za tepla zalisovány do 

bakelitu. Teplota při lisování nepřesahovala 200 °C, nedošlo k tepelnému ovlivnění pří-

padné amorfní struktury (Tabulka 2) vzhledem k teplotě překrystalizace Tx. Po vytvrdnutí 

a vychladnutí vzorků bylo přistoupeno k broušení a leštění na přístroji Kompakt 1031 

s automatickým nástavcem APX020. Hrubé broušení bylo provedeno na brusných papírech 

o drsnostech 60, 120, 200, 400, 800, 1000, 1500, 2000 a 2500. Konečné doleštění ploch 

bylo provedeno na leštícím kotouči pomocí diamantové brusné pasty D7 a D3. Po vyleštění 

do zrcadlového lesku bylo použito Krollova roztoku o složení: 2 ml HF, 5 ml HNO3, 1000 

ml H2O k naleptání povrchů vzorků. Všechny vzorky byly leptány po dobu cca 15 s a za 

pokojové teploty. 
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3.2 Charakteristika 

3.2.1 Metalografické studium 

Ke zjištění struktury vzorků Ti50Cu42Ni8 a Ti50Cu39Ni11 byl použit inverzní metalo-

grafický mikroskop GX51 s připojeným digitálním fotoaparátem Olympus. Struktura vzor-

ků a metalografický rozbor jsou zobrazeny na Obrázcích 21 – 32. 

 

Obrázek 21: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x: 1 – krystalizace na 

okraji vzorku u krystalizátoru, 2 – krystalická struktura. 

 

Obrázek 22: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x: 1 – počínající krystali-

zace na okraji vzorku u krystalizátoru, 2 – krystalická struktura. 

1 
2 

1 

2 
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Obrázek 23:  Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 200x: 1 – krystalická struk-

tura ve vzorku, 2 – dendritická na okraji vzorku směrem k hořáku. 

 

Obrázek 24: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x: 1 – detail dendritu. 

1 

2 

1 
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Obrázek 25: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x, detail krystalické 

struktury. 

 

Obrázek 26: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x, krystalická struktura 

vzorku. 
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Obrázek 27: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x, krystalická struktura 

ve vzorku. 

 

Obrázek 28: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu42Ni8, zvětšeno 500x, krystalická struktura 

ve vzorku. 
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Obrázek 29: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu39Ni11, zvětšeno 500x: 1 – krystalická struk-

tura na okraji vzorku v řezu rovnoběžném s krystalizátorem. 

 

Obrázek 30: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu39Ni11, zvětšeno 500x: 1 – krystalická struk-

tura ve středu vzorku v řezu rovnoběžném s krystalizátorem 

1 

1 
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Obrázek 31: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu39Ni11, zvětšeno 500x, detail krystalické 

struktury. 

 

Obrázek 32: Mikrosnímek povrchu vzorku Ti50Cu39Ni11, zvětšeno 500x, detail okraje vzorku 

v řezu rovnoběžném s krystalizátorem. 
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3.2.2 Rozbor fází ve slitině 

Rozbor fází ve vzorcích byl proveden metodou SEM. Struktura do 150 µm vykazu-

je přítomnost 3 různých fází podle ternárního diagramu Ti-Cu-Ni. Fázový rozbor je zachy-

cen na Obrázcích 33 – 40. Tabulky 5 a 6 zahrnují změřené koncentrace prvků jednotlivých 

fází ve slitině Ti50Cu42Ni8 a Ti50Cu39Ni11. 

Tabulka 5: Koncentrace prvků ve slitině Ti50Cu42Ni8. 

Fáze 

Prvek 

Ti 
[at. %] 

Ti 
[hm. %] 

Fe 
[at. %] 

Fe 
[hm. %] 

Ni 
[at. %] 

Ni 
[hm. %] 

Cu 
[at. %] 

Cu 
[hm. %] 

1 - Tmavá fáze 67,95 62,12 - - 10,64 11,92 21,41 25,97 

1 - Tmavá fáze 68,22 62,43 - - 10,82 12,13 20,96 25,44 

1a - Tmavá fáze 68 62,31 - - 13,12 14,74 18,88 22,95 

2 - Šedá fáze 52,33 45,51 - - 5,82 6,2 41,86 48,29 

2a - Šedá fáze 51,6 44,66 - - 2,55 2,7 45,85 52,64 

2a - Šedá fáze 52,08 45,14 - - 2,63 2,8 45,28 52,06 

2b - Šedá fáze 52,37 45,45 - - 3,23 3,44 44,4 51,11 

3 - Světlá fáze 52,58 46,07 0,4 0,4 12,74 13,68 34,29 39,85 

3 - Světlá fáze 51,18 44,63 0,4 0,41 11,89 12,7 36,53 42,26 

3 - Světlá fáze 51,55 44,99 0,41 0,41 11,63 12,44 36,41 42,16 

 

Tabulka 6: Koncentrace prvků ve slitině Ti50Cu39Ni11. 

Fáze 

Prvek 

Ti [at. %] Ti [hm. %] Ni [at. %] Ni [hm. %] Cu [at. %] Cu [hm. %] 

1 - Tmavá fáze 67,21 61,55 14,89 16,72 17,9 21,74 

2 - Šedá fáze 51,85 44,91 2,66 2,83 45,49 52,26 

3 - Světlá fáze 51,65 45,13 13,15 14,08 35,2 40,79 

 



Experimentální část                                                                               Bc. Tomáš Kotulek 

 

41 

 

 

 

Obrázek 33: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8: 1 – tmavá fáze, 2a – šedá fáze, 3 – světlá fáze. 

 

Obrázek 34: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8, detail snímku 32: 1 – tmavá fáze, 2 – šedá fáze, 

3 – světlá fáze. 

Z hodnot koncentrací prvků v tabulkách je možné určit, že fáze, které vznikaly na 

obou površích, jsou v nerovnovážném složení a uprostřed vzorku, kde již s největší prav-

děpodobností proběhla krystalizace a vznik eutektika je složení fází spíše rovnovážné. 

Struktura vzorku Ti50Cu42Ni8 v části přilehlé krystalizátoru, tedy v oblasti, kde byl odvod 

tepla nejvyšší, je tvořena spíše tuhými roztoky než rovnovážnými stechiometrickými fá-

zemi (výsledky pro fáze 1 a 2 v Tabulce 5). Zda se jedná o nekrystalické fáze, nelze zatím 
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jednoznačně určit a bude nutné provést RTG nebo TEM analýzu. Tmavá fáze na Obrázku 

34 je tvořena 68 at. % Ti, 10,7 at. % Ni a 21,3 at. % Cu, má velmi nepravidelný tvar a spíše 

se vyskytuje v určitém mezidendritickém prostoru. Šedá fáze, která má tvar buněk s osami 

růstu ve směru odvodu tepla, obsahuje 52,3 at. % Ti, 5,8 at. % Ni a 41,9 at. % Cu.  Světlá 

fáze obsahuje 51,2 at. % Ti, 11,9 at. % Ni a 36,5 at. % Cu. 

 

Obrázek 35: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8, posuv 0,5 mm oproti Obrázku 32. 

 

 

Obrázek 36: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8, posuv 2,5 mm oproti Obrázku 32: A – detail eu-

tektika. 

A 
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Obrázek 37: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8: A - detail eutektika. 

 

 

Obrázek 38: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8: 1a – tmavá fáze, 2b – šedá fáze, 3 – světlá fáze. 

V části při volném povrchu vzorku docházelo rovněž k rychlejšímu odvodu tepla 

než v objemu, ale jak uvádí Obrázky 38 a 39, vznikají zde velké dendritické útvary bílé 

fáze, bohatší na měď, a eutektika tvořená třemi fázemi. Tmavé fáze, které obsahují více 

niklu a nejméně mědi, mají ostrohranný tvar. Ze složení uvedeného v Tabulce 5 není mož-

né určit stechiometrické složení fáze, tedy její konkrétní vzorec, ale můžeme předpokládat, 

že bude bohatší na titan a nikl a chudší na měď oproti ostatním dvěma fázím. 

 

A 
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Obrázek 39: Snímek SEM slitiny Ti50Cu42Ni8: Detail eutektika. 

 

Obrázek 40: Snímek SEM slitiny Ti50Cu39Ni8: 1 – tmavá fáze, 2 – šedá fáze, 3 – světlá fáze. 

Podle literatury [12,13,14,15] je schopnost přejít do skelného stavu (GFA) vyšší, 

pokud je měď částečně nahrazena niklem, jako například u binární sloučeniny Ti50Cu50. 

Takovou ternární slitinu je už možno připravit jako kovové sklo ve tvaru tyčinky o průmě-

ru 2 mm pouze konvenčním litím do měděné formy. Pro splnění podmínky vysoké schop-

nosti GFA musí být splněny 3 následující empirická pravidla: 1) multisložkový systém 

s obsahem více než 3 prvků, 2) významný rozdíl atomových poloměrů (nad 12 %) mezi 

třemi hlavními složkami, 3) negativní slučovací tepla mezi hlavními složkami. Ze srovnání 

atomových poloměrů Ni a Cu vyplývá, že jsou téměř stejné, zatímco atom titanu má, oproti 

oběma atomům Cu a Ni, poloměr přibližně o 12 % větší. Slučovací entalpie páru Ni-Ti je 
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mnohem zápornější (-35 kJ·mol
-1

) než u páru Cu-Ti (-9 kJ·mol
-1

) [34]. Z toho je tedy mož-

né uvažovat, že lokální atomová struktura taveniny bude mít tendenci vytvářet lokální 

shluky párů atomů Ni-Ti, a to povede ke zvýšení stupně náhodného těsného uspořádání 

atomů a přeuspořádání konstitučních prvků na velké vzdálenosti se stane obtížné. Tento 

jev podporuje při tuhnutí stabilizaci fáze taveniny vzhledem ke konkurenční krystalické 

fázi. 

Teplota eutektické přeměny v binárním systému Ti-Cu se v [35] uvádí 950 °C pro 

složení Ti56Cu44. Ternární slitina Ti50Cu42Ni8, která byla navržena v [12] si zachovala eu-

tektické složení a umožnila zamezit precipitaci primární Ti-Cu fázi podle ternárního dia-

gramu [36]. V případě Ti50Cu45Ni5  precipitovala naopak fáze Ti-Cu a v případě 

Ti50Cu39Ni11 fáze Ti-Ni. Struktura taveniny ternární slitiny Ti50Cu42Ni8, by měla být stabil-

nější než u taveniny s 5% Ni a 11% Ni, což by mělo vést ke zlepšení parametru GFA a 

tvorby kovového skla. V případě připravené mikrostruktury (Obrázky 33 – 39) se projevil 

nedostatečný odvod tepla a příliš velký objem taveniny pro vznik amorfní struktury 

v celém objemu vzorku. Je možné předpokládat, že na straně přilehlé krystalizátoru bude 

vlivem již výše zmíněných empirických pravidel a jevů, které v tavenině při rychlém 

ochlazování probíhají, velmi tenká vrstva amorfní struktury, čemuž by nasvědčoval vysoký 

lesk na straně přiléhající ke krystalizátoru po tavení a zároveň vysoký odpor materiálu při 

dořezávání vzorků na mechanické pile. Směrem do objemu se postupně krystalizační struk-

tura mění na více eutektickou morfologii (Obrázek 36).  

3.2.3 Mikrotvrdost 

Tvrdost je jedním ze směrodatných ukazatelů základních mechanických vlastností 

kovových materiálů. Právě tvrdost zajímá člověka již od pravěku, kdy zjišťoval čím rozdr-

tit kosti nebo osekat dřevo. V současnosti dochází k miniaturizaci, např. elektronických 

součástek, kompozitů nebo jemně mletých surovin. Proto je stále častěji využívána metoda 

měření mikrotvrdosti. Tvrdost můžeme definovat jako odolnost materiálu (povrchu materi-

álu v měřeném místě) proti lokální deformaci vnikajícího tělesa – indentoru.  Mírou tvrdos-

ti je konkrétní hodnota trvalé plastické deformace. Nejpoužívanější metodou statické 

zkoušky tvrdosti je metoda podle Vickerse, která spočívá ve vtlačování zkušebního tělesa 

do povrchu zkušebního vzorku monotónně se zvyšující silou až do dosažení předepsaného 

zatížení, které je pak udržováno na konstantní úrovni po určitou stanovenou dobu. Vnikají-

cí zkušební těleso nesmí podléhat plastickým deformacím a musí vykazovat co nejvyšší 
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tvrdost, modul a mez pružnosti. Jako vnikající těleso se používá diamantu ve tvaru pravi-

delného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou a daným vrcholovým úhlem 136°. Po 

vtisku zkušebního tělesa následuje měření uhlopříček vtisku [37]. 

Měření mikrotvrdosti proběhlo měřeními po okrajích a středem každého vzorku. 

Schéma měření je zobrazeno na Obrázku 41. Rozestupy mezi jednotlivými vpichy a jejich 

počet byl volen s ohledem na velikost, tvar vzorku a strukturu. Měření probíhalo na mikro-

tvrdoměru FutureTech – Microhardness tester FM100. Měření měla vysoké hodnoty smě-

rodatné odchylky, což bylo způsobeno nehomogenitou jednotlivých vzorků, kdy některé 

vpichy byly náhodně provedeny do rozdílné fáze. Při měření bylo použito zatížení 200 g 

po dobu 7 s.  

Hodnoty z měření mikrotvrdosti jsou uvedeny v  Tabulkách 7 a 8 pro vzorky 

Ti50Cu39Ni11 a Ti50Cu42Ni8. 

Tabulka 7: Hodnoty měření mikrotvrdosti pro vzorek Ti50Cu39Ni11. 

Číslo 
vpichu 

Vzorek Ti50Cu39Ni11 

Mikrotvrdost [HV] 

Náhodný Střed vzorku Okraj vzorku 

1 331 285 324 

2 344 306 289 

3 198 331 285 

4 321 323 279 

5 300 337 333 

6 - 346 337 

7 - 354 319 

8 - 348 333 

9 - 295 346 

10 - 331 341 

Průměr 299 326 319 
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Tabulka 8: Hodnoty měření mikrotvrdosti pro vzorek Ti50Cu42Ni8. 

Číslo 
vpichu 

Vzorek Ti50Cu42Ni8 

Mikrotvrdost [HV] 

Okraj u hořáku Střed vzorku Okraj u krystalizátoru 

1 324 288 288 

2 331 322 366 

3 326 395 344 

4 368 333 339 

5 321 350 333 

6 309 352 303 

7 323 356 360 

8 - 312 278 

9 - 346 238 

10 - 339 288 

Průměr 329 339 314 

 

 

Obrázek 41: Schéma vpichů ve vzorcích: 1 – vzorek, 2 – vpichy. 

 

Na Obrázku 42 je znázorněn detail vpichu ve vzorku Ti50Cu42Ni8. 

1 
2 
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Obrázek 42: Detail vpichu ve vzorku Ti50Cu42Ni8. 

Na okraji vzorku Ti50Cu42Ni8 směrem ke krystalizátoru byly očekávány nejvyšší 

hodnoty mikrotvrdosti. Výsledky vpichů při porovnání s mikrostrukturou potvrdily, že 

nebylo možné indentorem zasáhnout do velmi tenké amorfní vrstvy (předpoklad 20um) 

neboť velikost vpichu přesahuje její tloušťku. Výsledky měření mikrotvrdosti u vzorku 

Ti50Cu39Ni11 byly v souladu s pozorovanou mikrostrukturou (Obrázek 40) a výrazně se 

neodlišovaly od výsledků u slitiny Ti50Cu42Ni8. 
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4 Závěr 

Kovová skla na bázi titanu představují v současnosti materiál s potenciálním širo-

kým využitím díky jeho výborným mechanickým a korozním vlastnostem a to jak 

v letectví, biomedicíně, armádě, kosmonautice, sportu, ale i v běžném komerčním využití. 

V práci bylo provedeno studium dosavadních poznatků o fyzikálních, termodynamických, 

mechanických, korozních a jiných vlastnostech, které byly použity i při rozboru vlastních 

experimentálních výsledků charakterizace slitin na bázi Ti-Cu-Ni připravených pomocí 

plazmové metalurgie. Původní záměr, připravit amorfní strukturu o dostatečné tloušťce 

vhodné pro rozbor a měření, se nepodařilo realizovat. Bylo potvrzeno, že rychlost ochlazo-

vání taveniny prostřednictvím vodou chlazeného měděného krystalizátoru v plazmové peci 

nebyla dostatečná pro vznik amorfní struktury ve vhodné tloušťce. Tato technologie 

plazmového tavení není vhodná pro přípravu takového materiálu.  Potenciální metodou by 

bylo tlakové lití do měděného válce s malým průměrem (mm), ale největší překážkou pro 

tuto snadno dostupnou metodu je nutnost tavit titanové slitiny v inertních kelímcích (ZrO2, 

ZrO2 stabilizované Y2O3), které jsou ovšem velmi drahé a komerčně běžně nedostupné. 

Jinou vhodnou metodou by bylo tavení se studeným kelímkem, které by zamezilo kontaktu 

taveniny se znečišťujícím materiálem kelímku, a následným odlitím do tenkého průměru. 

V každém případě je nutné zamezit znečištění připravovaných slitin v amorfní struktuře, 

protože změny ve složení výrazně ovlivňují parametry přechodu do skelného stavu a pří-

padné inkluze jsou potenciálními nukleačními místy při krystalizaci. 

V další etapě výzkumu těchto slitin bude vhodné provést fázový rozbor pomocí 

RTG a TEM na straně přiléhající ke krystalizátoru a potvrdit, zda se jedná o neuspořádané 

tuhé roztoky nebo o amorfní fáze. V objemu vzorku bude nutné stanovit rovněž krystalic-

kou strukturu a výskyt případných sloučenin v eutektiku. 

Tato práce vznikla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství při řešení 

projektu č. LO1203 “Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – Program 

udržitelnosti“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České repub-

liky, projektu  TA03010804 "ONAR" financovaného Technickou agenturou ČR a projektu 

SGS číslo SP2015/70 “ Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním 

inženýrství“.
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7 Seznam symbolů a zkratek 

Symboly: 

°C   stupně celsia 

r   poloměr 

Ṅ   rychlost nukleace 

Rc   kritická rychlost ochlazování (𝐾. 𝑠−1) 

Rp0,2   smluvní mez kluzu (MPa) 

Rm   pevnost v tahu (MPa) 

Tl   teplota taveniny (K) 

Tg   teplota skelného přechodu (K) 

Tm   teplota tavení (K) 

Trg   redukovaná teplota (K) 

G   modul pružnosti ve smyku (MPa) 

γ   normalizovaná teplota krystalizace (-) 

Zkratky: 

BCC   mřížka kubická prostorově centrovaná 

(Body Centered Cubic) 

BMG   velkorozměrové kovové sklo 

BMGMC  kompozit s matricí z kovového skla 

DSC   diferenční skenovací kalorimetrie 

GFA   schopnost tvořit kovové sklo 

    (Glass forming ability) 
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HBSS   Hankův roztok 

(Hanks ballanced salt sollution) 

KEP   kinetic Energy Penetrator 

MHv10   měření mikrotvrdosti podle Vickerse 

MMOD  mikrometeory a orbitální trosky 

   (Micrometeor and orbital debris) 

TTT  diagram čas-teplota-transformace  

(Time-Temperature-Transformation) 

TMA   termomechanická analýza 

TEM   transmisní elektronová mikroskopie 

SCC   korozní praskání pod napětím 

(Stress Corrosion Cracking)    


