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Anotace v českém jazyce: 

Tato práce se zabývá intermetalickými sloučeninami na bázi Ni-Al, převážně však 

intermetalickou sloučeninou Ni3Al s proměnlivým obsahem hliníku. Stěžejní řešenou otázkou 

je ověření vlivu složení a podmínek krystalizace sloučeniny Ni3Al, připravované klasickými 

metodami přípravy jako je tavení, odlévání a směrová krystalizace Bridgmanovou metodou 

s vertikálním uspořádáním na přesné chemické složení po délce připravovaných vzorků. 

Velmi nutné je při přípravě experimentálních vzorků pro zkoušení fyzikálně-metalurgických 

charakteristik dodržet přibližně stejné chemické složení po celé délce. Toto bylo ověřeno 

v rámci této bakalářské práce pomocí optické emisní spektrometrie. Podrobně byla studována 

struktura nelegovaných slitin na bázi Ni3Al v litém i usměrněném stavu. 

 

Klíčová slova: intermetalické slitiny na bázi Ni3Al, směrová krystalizace, struktura, 

optická emisní spektrometrie 

 

 

Annotation: 

This thesis deals with intermetallic compound but mostly Ni3Al variable aluminium 

content. The key issue is solved verify the influence of composition and crystallization 

conditions Ni3Al compounds, prepared by conventional preparation method such as melting, 

casting and directional crystallization Bridgman method with vertical arrangement of the 

exact chemical composition along the length of prepared samples. Very necessary in the 

preparation of experimental samples for testing physical and metallurgical characteristics 

observed approximately the same chemical composition through out its length. This was 

verified in this work using optical mission spectrometry. In detail was studied  the structure 

of non-alloyed Ni3Al-based alloys in cast and streamlined state. 

 

Keyword: intermetallic alloy Ni3Al-based, directional solidification, structure, optical 

emission spectroscopy. In detail was studied the structure of non-alloyed Ni3Al-based 

alloys in cast and streamlined state. 
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1 Úvod 
 

Slitiny zná lidstvo již velmi dlouhou dobu. Díky moderní vědě vznikají slitiny se 

speciálními vlastnostmi.Velká část těchto slitin jsou právě intermetalické sloučeniny. 

Intermetalické sloučeniny jsou považovány za velmi perspektivní materiály 

budoucnosti.Rotory turbodmychadel v dieslových motorech, písty a ventily, turbíny, 

tryskové motory aj., jsou vyrobeny právě z intermetalik, protože tyto materiály jsou 

schopny pracovat za vyšších teplot, a to zejména díky dobrým creepovým vlastnostem a 

odolnosti proti oxidaci za zvýšených teplot.  

Dnes obvykle používané materiály v konstrukcích, které jsou exponovány za 

vysokých napětí a za vysokých teplot, jsou vícefázové slitiny, v nichž zpevňující fáze je 

intermetalická sloučenina. Z tohoto důvodu je v současné době pozornost zaměřena na 

rozvoj intermetalických fází, které jsou schopny si zachovat pevnost i za velmi vysokých 

pracovních teplot. Z obecného hlediska lze pokládat intermetalické fáze za typ materiálů, 

které svými vlastnostmi leží mezi kovovými a keramickými materiály. V současné době je 

známo poměrně málo intermetalik, u nichž byly vlastnosti komplexně prostudovány. 

Nedostatkem intermetalik je nízká úroveň plastických vlastností, jmenovitě za 

nízké a intermediální teploty. Důvody tohoto snížení jsou obdobné, jako je tomu například 

u konstrukční keramiky. 

Nejčastěji studovaným intermetalikem je Ni3Al, jehož teplota tavení je uváděna 

v literatuře v rozmezí 1362-1395°C. Jeho pevnost se netypicky mění s teplotou, jeho mez 

kluzu vzrůstá až do teploty 700°C, což odpovídá přibližně 60% hodnoty teploty tání[1]. 

Používané lopatky z Nisuperslitin jsou v usměrněném stavu. Během provozu jsou 

lopatky vystaveny řadě degradačních vlivů, zejména vysokoteplotní korozi, únavovým 

procesům a creepu. V důsledku krátkodobého přetížení, např. během startů, přistávání i 

příp. dalších nepravidelností chodu proudového motoru dochází v souvislosti s maximy 

teplot a napětí k nevratným změnám v mikrostruktuře lopatek a vlastností[2]. 
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2 Intermetalická sloučenina Ni3Al 
 

Základní vlastnosti intermetalik vyplývají z jejich struktury. Ni3Al je 

intermetalická sloučenina se strukturou Ll2 (obr.č.1), která se tvoří pod peritektickou 

teplotou 1395°C(obr. č.2) nebo 1362 °C(obr č.3). Elementární buňka Ni3Al obsahuje 4 

atomy, z nichž 3 jsou atomy niklu, které obsahují plošně centrovaná místa a atom hliníku 

obsahuje místo v rohu základní mřížky. Ze studia niklových superslitin víme že, Ni3Al 

tvoří důležitou zpevňující složku tohoto typu slitin, a to díky aluminidům které vykazují 

velmi vhodné pevnostní vlastnosti za zvýšené teploty a rovněž dobré odolnosti proti 

oxidaci. Tento materiál vykazuje anomálii teplotní závislosti meze skluzu. U 

klasickýchslitin mez skluzu s rostoucí teplotou klesá, kdežto u Ni3Al mez skluzu roste až 

do teploty 900 K a pak teprve klesá[1]. 

Tento neobvyklý jev byl vysvětlen chováním dislokací v tomto intermetaliku.Jde o 

nestabilitu šroubových dislokací na skluzové rovině (111) za normální teploty. Za 

superpozice tepelných procesů mají dislokace tendenci k příčnému skluzu 

z roviny(111)do roviny(100)a tak jsou vlastně uchyceny procesem příčného skluzu[1]. 

Ni

Al

 

Obrázek 1 -  Mřížka Ni3Al [3] 
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Monokrystaly Ni3Al jsou tvárné, kdežto v polykrystalické formě Ni3Al vykazuje 

za normální teploty vysokou křehkost[1]. 

2.1 Binární systém Ni-Al 

Ni jako minoritní složka některých Al-Cu zajišťuje vysokou pevnost materiálu za 

zvýšených teplot. Velký zájem je o jednosměrně tuhnoucí eutektikum Ni3Al jako 

kompozitní materiál pro vysokoteplotní aplikace. IntermetalikumNi3Al, označováno často 

jakoγ fáze, která má parametr mřížky a=0,3589nm při 75 at. % Ni [4].  Tato fáze vzniká 

v důsledku peritektické reakce při teplotě 1395°C a při teplotě 1385°C reakcí 

eutektickou(obr.č.2) [1]. Diagram dle MasalskéhoAl-Ni se skládá ze 2 KPC tuhých 

roztoků Al a Ni, přičemž rozpustnost Ni v tuhém roztoku (Al) je značně omezená a s 

klesající teplotou dochází ke snížení rozpustnosti, (maximální při teplotě 640°C je 0,11 at. 

% Ni a minimální 0,01 at. % Ni při 500°C). Na rozdíl v tuhém roztoku niklu, kde 

dosahuje rozpustnost hliníku v niklu hodnoty 21,2 at. % Al při eutektické teplotě 1385°C. 

Dále je systém Ni-Al charakteristický tvorbou několika intermetalických fází AlNi3, AlNi, 

Al3Ni2, Al3Ni, Al3Ni5. (obr. č.3) [1]. 

 

 

Obrázek 2 - Binární diagram Ni-Al dle Masalského[4] 



10 

 

 

 

Obrázek 1 - Detail fázového diagramu Al-Ni v oblasti tvorby fáze Ni3Al [4] 

 

 

 

Tab.1 - Reakce probíhající v systému Ni-Al [4] 

R e a k c e  O b s a h  Al [ a t . % ]  T e p l o t a [ °C ]  T y p  r e a k c e  

AlNiNiL 3)( ↔+  2 5 , 8  2 2 , 4  2 5  1 3 6 2  P e r i t e k t i c k á  

AlNiNiAlL 3+↔  2 6 , 1  3 0  2 5 , 1  1 3 6 0  E u t e k t i c k á  

353 AlNiAlNiNiAl ↔+  3 9 , 5  2 7  3 4  ≈ 7 0 0  P e r i t e k t o i d n í  

NiAlL ↔   5 0   1 6 3 8  K o n g r u e n t n í  

32 AlNiNiAlL ↔+  7 3 , 1  5 8  > 6 0  1 1 3 3  P e r i t e k t i c k á  

332 NiAlAlNiL ↔+  8 5  6 3 , 2  7 5  8 5 4  P e r i t e k t i c k á  

)(3 AlNiAlL +↔  9 7 , 3  7 5  9 8 , 9 9  6 3 9 , 9  E u t e k t i c k á  

 

2.2 Vlastnosti Ni3Al 

Intermetalická sloučenina Ni3Al je vysoce uspořádanou sloučeninou v binárním 

systému Ni-Al s kubickou strukturou typu L12.Většinou se udává, že Ni3Al si udržuje 

uspořádanost až do teplot blízkých teplotě tání. Tato příčina je uváděna jako příčina 



11 

 

vysoké křehkosti v litém stavu. Hlavní předností této sloučeniny je, že pevnostní 

vlastnosti rostou s rostoucí teplotou asi do 700°C, i když s dalším nárůstem teploty také 

klesají. Tato vlastnost ji řadí mezi materiály, kterým je v posledních několika letech 

věnována maximální pozornost. Mezi další výhodné vlastnosti patří relativně nízká 

hustota a zejména vysoká korozní odolnost v oxidační atmosféře za vysokých teplot.Mezi 

nevýhodné vlastnosti intermetalické sloučeniny Ni3Alje nutno zařadit malou kohezní 

pevnosthranic zrn silně závislou na  koncentraci příměsí což se projevuje v litém stavu. . 

Je známo, že polykrystaly Ni3Al se snadno porušují interkrystalickým lomem, zatímco 

monokrystaly jsou tvárné. Tato křehkost je vysvětlována různými modely, založenými na 

tvorbě vysoce uspořádané struktury, respektive na schopnosti Ni3Al segregovat nečistoty 

na hranicích zrn[1]. 

Na mechanické vlastnosti slitin bázi Ni3Al má velký vliv chemické složení a to 

hlavně obsah hliníku. Obsah Al má velký vliv na mez kluzu, nejvyšší hodnoty pak bylo 

dosaženo pro 26,5 at.%Al(obr.č.4). 

Tažnost Ni3Al je závislá na velikosti a tvaru zrna, charakteru hranic zrn a dalších 

faktorech. Tažnost tohoto intermetalika v závislosti na obsahu Al (obr.č.Obrázek 3)roste 

se snižujícím se obsahem Al[1]. 

 

 

Obrázek 2 - Vliv obsahu Al na Rp v závislosti na teplotě zkoušení[5] 
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Obrázek 3 -Vliv Prodloužení při pokojové teplotě v závislosti [5] 

 

Intermetalické sloučeniny jsou materiály, které se používají za vysokých teplot 

(creepových podmínek) je nutné, aby nevykazovaly pouze vysokou pevnost a dostatečnou 

úroveň houževnatosti, ale je požadována i mikrostrukturní stabilita, odolnost proti oxidaci 

a samozřejmě příslušná creepová odolnost. Intermetalika v současné době představuji 

vhodnou alternativu konvenčních slitin pro creepovou aplikaci vzhledem na jejich 

příznivé vlastnosti a v řadě případů i specifickou vysokou pevnost. Jedním z omezujících 

parametrů intermetalik je jejich poměrně nízká tažnost (plasticita). Příčinou je omezený 

počet skluzových systémů v matrici intermetalik , vliv nečistot vedoucích ke zkřehnutí 

hranic zrn, příp.účinek vyplývající z kombinace těchto faktorů. Řada intermetalik má 

vysokou teplotu tavení, ale jejich krystalická struktura není těsně uspořádána. Existence 

takové krystalické struktury je pak příčinou snížení creepové odolnosti. Pro 

vysokoteplotní aplikace je proto nutné volit vhodné dodatečné zpevnění, které vede nejen 

ke zlepšení nízkoteplotní tažnosti, ale přispívá i k dosažení vysoké úrovně požadované 

creepové odolnosti[6]. 

Na mechanické vlastnosti slitin na bázi Ni3Al má velký vliv chemické složení. 

V literatuře jsou uváděny výsledky pro experimentální vzorky nejen se stechiometrickým 

složením, ale jsou uváděny i slitiny s velkým rozsahem v obsahu hliníku a to až do 

mezních hodnot platných pro výskyt fáze Ni3Al [1]. Velmi perspektivní v oblasti 

výzkumu se jeví typ slitiny s hypostechiometrickým obsahem hliníku, přičemž obsah 

hliníku klesá až na 22 at. % [7-9]. Struktura takovýchto vzorků je tvořena velkým 

objemem koherentních precipitátů γ´, které jsou odděleny úzkými kanály tzv. síťovím 
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matrice γ. Bylo zjištěno, že optimální podíl γ´ ve struktuře je přibližně 70% [10, 11]. 

Z literatury je dále dobře známo, že při ochlazování dochází k precipitování velmi 

jemných γ´ částic v kanálech γ přesycených hliníkem [12, 13]. Složení fází γ a γ´ na 

rozhraní γ/γ´ je shodné s rovnovážnými podmínkami [14]. Některé studie se zabývají i 

materiály s ještě nižším obsahem hliníku a to bez přídavku bóru [15]. Zkoumané slitiny 

obsahovaly 16-22 at. % Al. Struktura takové slitiny s nižším obsahem hliníku je na obr. 

č.6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6 - Snímek TEM slitiny s nižším obsahem hliníku [1] 
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3 Příprava slitin na bázi Ni-Al 

Problematika přípravy intermetalických sloučenin do značné míry souvisí 

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

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

oblasti existence čisté intermetalické sloučeniny omezeny pouze na malý koncentrační 

interval. Nutnost dosažení přesného složení a správný odhad chování základních 

komponent při tavení představuje znační komplikace při přípravě intermetalik. K těmto 

typům sloučenin musíme zařadit i fázi Ni3Al. Z tohoto důvodu se jeví výhodné vytavit 

nejprve předslitinu intermetalické fáze Ni3Al o odpovídajícím a zejména homogenním 

chemickém složení a tuto použít pro další metalurgické zpracování. Sloučeniny na bázi 

Ni3Al mohou být připravovány mimo jiné i technologií tavení a odlévání, podobně jako 

superslitiny na bázi niklu. Dalšími používanými metodami přípravy jsou prášková 

metalurgie, reakční slinování a rychlá solidifikace[1].  

Každá metoda má i svá omezení. Způsob přípravy klasickým způsobem, tzn. 

odléváním a následným zpracováním, neumožňuje však řídit např.velikost zrna, tvorbu 

staženin, případně další parametry tohoto materiálu. Těžiště výroby je tedy stále 

v odlévání a následné směrové krystalizaci [1]. 

 

3.1 Kritéria stability rozhraní krystal-tavenina, rozdělovací koeficient 

Dle [16] na fázovém rozhraní likvidus – solidus probíhají při krystalizaci kromě 

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

fázích, podílejících se na přeměně. Přenášeny jsou přitom jak vlastní hmota 

krystalizujících látek s hmotnostními a koncentračními změnami na rozhraní likvidus – 

solidus, tak energie, která se při krystalizaci uvolňuje.(obr.č.6). 

Na fázovém rozhraní dochází kromě přenosu energie (entalpie tání) rovněž 

k transportu příměsí, které jsou v krystalizující látce přítomny a které vytvářejí na rozhraní 

krystal-tavenina v souladu s teplotními podmínkami s teplotními podmínkami růstu a 

teplotními gradienty rovněž koncentrační gradienty, které souvisí s rozdílnou rozpustností 

příměsí v tuhé látce CS a tavenině CL a jsou vyjádřeny rovnovážným rozdělovacím 

koeficientem ko (rovnice 1): 

 



15 

 

L

S

C

C
k =0

   
( 1 )

 

kde k0 je rovnovážný rozdělovací koeficient, CS koncentrace prvku v solidu a CL 

koncentrace prvku v likvidu. 

Rozdělovací koeficient je bezrozměrný, koncentrace jsou uváděny v molárních 

zlomcích, případně v atomárních nebo hmotnostních procentech [16]. 

 

3.1.1 Teplotní podmínky krystalizace 

Pro plynulý růst krystalu je zabezpečit stálý odvod skupenského tepla tuhnutí 

(entalpie tuhnutí) od fázového rozhraní. Toto je však možné pouze při určitém teplotním 

gradientu GL v oblasti přiléhající k rozhraní solidus-likvidus, při kterém současně nastává 

pohyb rozhraní. Při tuhnutí čistých látek je krystalizační rychlost přeměny obecně dána 

odvodem tepla od rozhraní. 

Na rozhraní likvidus-solidus mohou dle [1]vznikat dva rozdílné typy odvodu tepla, 

které proces krystalizace zásadně ovlivňují: 

- teplo je odváděno pouze tuhou fází, teplotní gradient je v solidu i likvidu kladný, 

teplotní gradient je lineární a kolmý k frontě tuhnutí, při pomalé rychlosti růstu je 

rozhraní rovinné a probíhá na něm směrová krystalizace,  

- tavenina je přechlazena, přenos tepla probíhá tuhou fází i taveninou, teplotní gradient 

v tavenině je záporný, rychlost růstu je vysoká a na rozhraní dochází k dendritickému 

růstu krystalu. 

Teplotní gradient GL [K·cm
1−

] je kladný, je-li před rovinou krystalizace vyšší 

teplota než na fázovém rozhraní (obr.č.7). Pokud je teplotní gradient záporný, je teplota 

před rovinou krystalizace nižší a tavenina je přechlazena. Na obrázku 7 je znázorněn 

charakter teplotních gradientů v krystalu (S) a tavenině (L) v oblasti fázového rozhraní při 

krystalizaci a morfologie růstu (rovinný, buněčný a dendritický růst) na rozhraní krystal-

tavenina[16]. 
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Obrázek 7 - Charakter teplotních gradientů na rozhraní krystal-tavenina[1] 

 

3.2 Směrová krystalizace 

Dle [17] krystalizace materiálu na bázi Ni3Al představuje dobrou možnost 

ovlivnění struktury a vlastnosti výsledného produktu tavení. Díky této metodě je možné 

ovlivňovat tvorbu staženin, způsob růstu zrn a jejich velikost, dále i mikrosegregace po 

hranicích zrn apod. Při směrové krystalizaci je roztavený vzorek postupně ochlazován od 

jednoho konce k druhému, přičemž v ochlazované části postupně roste vrstva utuhlého 

materiálu (obr. 8). Rychlost růstu, která je řídícím faktorem pro strukturu zatuhlé fáze, 

můžeme ovlivnit gradientem teploty a přechlazením na hranici solidus-likvidus.  

Vztah pro směrovou krystalizaci, mezi rozdělovacím koeficientem, množstvím 

utuhlé látky a koncentrací příměsí ve tvaru (rovnice 2): 

 

1-k
0)(1 g)-k(1⋅= CC x    ( 2 )

 

 

kde:  C1(x)-koncentrace příměsí v krystalu 

C0- výchozí koncentrace příměsí v celém objemu taveniny 

          k - rozdělovací koeficient prvku B v základní látce A 

          g - poměrná část utuhléhokrystalu ( g = x/1 ) 

x – vzdálenost místa měření (stanovené koncentrace C(x)) od počátku ingotu  
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Obrázek 8 - Princip směrové krystalizace [1] 

 

3.3 Směrová krystalizace Bridgmanovou metodou. 

Směrová krystalizace se většinou provádí tzv.Bridgmanovou technikou. Pro 

potřeby krystalizace slitin Ni3Al jsou nutné určité modifikace původního Bridgmanova 

postupu.Směrovou krystalizaci je možno provádět v horizontálním nebo vertikálním 

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

krystalizaci provádět ve vertikálním uspořádání. Rychlost růstu solidu a gradient teplot je 

řízen rychlostí vysouvání kelímku z ohřívací zóny pece, teplotou ohřívací zóny pece a 

okolí, tj.rychlostí ochlazování[18]. 

Vzhledem k chemickým vlastnostem Ni3Al je nejvýhodnější žáruvzdorný materiál 

pro tavení vzorků korund. Během tavení je vhodné použít inertní atmosféru, např.argon. 

Nejvýhodnější zdroj tepla pro tavení intermetalických sloučenin Ni3Al je indukční a 

odporový ohřev [18]. 

Směrová krystalizace Bridgmanovou metodou je jedna z nejjednodušších a 

nejužívanějších způsobů. Trubice se vsázkou ve spodní části je umístěna v teplotním poli 

pece, kde dojde k roztavení celé vsázky. Při pomalém průchodu trubice s roztaveným 

kovem strmým teplotním gradientem dochází k postupné směrové krystalizaci taveniny a 

tím k růstu krystalu. Existuje v horizontálním i vertikálním uspořádání [18].  
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Dle[18] se používají 3 základní typy uspořádání: 

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

oblasti teplot krystalizace kovu. 

- Pohyblivá pec se přemisťuje přes pevně uchycený kelímek nebo lodičku, což je 

vhodné zvláště při práci ve vakuu. 

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

řízeným posuvem teplotního pole po délce vzorku(metoda „Horizontal Gradient 

Freezing“nebo metoda „Electrodynamic Gradient Freezing“). 

Směrová krystalizace umožňuje ovlivňování tvořící se struktury prostřednictvím 

rychlosti krystalizace. Tímto uspořádáním procesu krystalizace je možno eliminovat 

nepřízníve poměry při krystalizaci v kokilách, kdy dochází ke vzniku vnitřních 

vad(řediny, staženiny)a vzniku dalších fází, zejména pak Ni5Al3. Doposud získané 

výsledky shrnul ve své práci Tkadleček. Z nich dle [18] vyplývá: 

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

s převažující orientací zrn ve směru krystalizace. 

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

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

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

zmenšuje oproti předcházejícímu případu a velikosti zrn dále vzrůstá. 

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

jednofázovou strukturou s celulárně dendritickým růstem. Naopak u vzorku 

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

s dendriticko sekulárním růstem. 

 

3.4 Použití slitin na bázi Ni-Al 

Zájem průmyslu o vysokoteplotní materiály, které jsou na bázi Ni3Al je 

v současnosti velmi značný a to díky svým vynikajícím vlastnostem zejména vysoká 

pevnost v tahu, pevnost za vysokých teplot a dobrá korozní odolnost při těchto 

teplotách.Dle [5] mezi perspektivní oblasti použití těchto materiálů patří: 
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1) Příslušenství pecí na tepelné zpracování součásti pro automobily vzhledem k jejich 

odolnosti proti nauhličující atmosféře. 

2) Válečky v ohřívacích pecích na ohřev ocelových bram, tyto válečky není nutno chladit 

díky jejich vysoké odolnosti proti vysokoteplotní oxidaci. 

3) Řezné nástroje z tohoto materiálu mají větší odolnost proti přehřátí a nemusí se tedy 

tolik chladit. V těchto nástrojích na bázi wolframu plní funkci pojícího kovového 

materiálu právě Ni3Al místo běžného kobaltu. 

4) Písty a ventily pro naftové motory vykazují velmi dobrou odolnost proti korozi za 

vysokých teplot a vysokou odolnost proti opotřebení. 

5) Vysokoteplotní trysky a formy mající velmi vysokou odolnost proti oxidaci za 

vysokých teplot a současně vysokou pevnost. Z potenciálních aplikací můžeme uvést 

použití k výrobě forem pro termická tváření a forem pro sklářský průmysl. 

6) Rotory turbodmychadel v dieselových motorech. 

7) Lopatky turbín a lišty tryskových motorů, ty jsou vyrobené z usměrněně 

krystalizovaných slitin na bázi Ni3Al a mají vyšší pevnost a odolnost proti creepu nad 

1000°C v oxidační atmosféře. 

Na obrázku 9 jsou znázorněny možné aplikace slitiny na bázi Ni3Al. 

    

 

 

 

 

 

 

 

a )       b )      

Obrázek 9 - Aplikace slitin na bázi Ni3Al: a) lopatka [19], b) válečky[20] 
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4 Cíle práce 

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

procesu směrové krystalizace navlastnosti a strukturu intermetalických sloučenin na bázi 

Ni3Al. 

Stěžejní řešenou otázkou je ověření vlivu složení a podmínek krystalizace 

intermetalické sloučeniny Ni3Al, připravované klasickými metodami přípravy jako je tavení, 

odlévání a následná směrová krystalizace Bridgmanovou metodou s vertikálním uspořádáním. 

V rámci této práce u připravených experimentálních slitin bude popsána struktura slitin na 

bázi Ni3Al v závislosti na odlišném obsahu hliníku a provedeno srovnání s výchozím, tzn. 

litým stavem.  Velmi nutné je při přípravě experimentálních vzorků pro zkoušení fyzikálně-

metalurgických charakteristik dodržet přibližně stejné chemické složení po celé délce. 

Chemické složení je stanovováno pomocí optické emisní spektrometrie.Dalšími zkoumanými 

parametry jsoumikrotvrdost a pórovitost připravených vzorků. 

Na základě naměřených a získaných hodnot bude stanoveno, zda vzorky slitiny na 

bázi Ni3Al po směrové krystalizaci o definované délce je možné používat jako experimentální 

vzorky např. pro určení mechanických vlastností(tahové a creepové zkoušky) bez omezení. 

Pokud by došlo k výrazné změně struktury nebo chemického složení po délce vzorku, bylo by 

nutno toto brát na zřetel při přípravě vzorků. 

  

Výsledkem této práce by mělo být zjištění, zda je možné použití intermetalické slitiny 

Ni3Al připravované směrovou krystalizací Bridgmanovou metodou pro přípravu 

experimentálních vzorků, ale také popř. pro praktické využití bez omezení. 
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5 Experimentální část 

5.1 Příprava experimentálních vzorků 

 

Předslitiny na bázi Ni3Al byly připraveny vakuovým indukčním litím. Tyto předslitiny 

válcovitého tvaru byly směrově krystalizovány ve dvouzónové krystalizační peci a to 

Bridgmanovou metodou (obr.č.10). Teplota tavení byla 1550°C a rychlost směrové 

krystalizace 50 mm/h. Byla použita interní atmosféra argonu o čistotě 5N. Vzorky byly 

umístěny v korundové trubici se specifikovaným vrcholovým úhlem. Na obrázku 11 je vzorek 

po směrové krystalizaci. 

 

 

Obrázek 10 -Pec pro směrovou krystalizaci Clasic 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Vzorek připravený směrovou krystalizací 
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5.2 Složení experimentálních vzorků 

S ohledem na předcházející pozorování [1], byly vybrány 2 typy slitiny na bázi Ni3Al 

s odlišným obsahem hliníku. Podle binárního diagramu [4] se intermetalická fáze Ni3Al 

vyskytuje v systému Ni-Al v rozmezí x-y at.% Al. V závislosti na odlišném chemickém 

složení se pak může vyskytovat u stechiometrických slitin monofázová struktura tvořená 

pouze fází Ni3Al (γ‘), u nadstechiometrických slitin vícefázová struktura tvořená fázemi 

Ni3Al a Ni5Al3, popř. i fází NiAl a u podstechiometrických slitin se vyskytuje fáze Ni3Al a 

tzv. síťoví. Toto síťoví je tvořeno tuhým roztokem (γ) a Ni3Al. Je tedy nutno ověřit, zda 

struktura a chemické složení slitin po směrové krystalizaci je stejná po celé délce vzorků 

(přibližně 0-115 mm). Zachování stejné struktury (velikost zrna, podíl síťoví atd.) je nutné pro 

přípravu kvalitních vzorků na zkoušení mechanických vlastností apod. (tahové zkoušky, 

creep,…). 

V tabulce 2 je uvedeno nominální složení experimentálních slitin v atomárních i 

hmotnostních procentech a rychlost směrové krystalizace. 

 

Tabulka 2 - Nominální složení experimentálních slitin 

Č. vzorku Obsah Al Obsah Al vSK 
[at. %] [hm. %] [mm/h] 

1 24 12,67 50 
2 22 11,47 50 

 

5.3 Příprava na metalografické pozorování 

Pro metalografické pozorování byly vzorky nařezány podle schématu na obrázku 8. Ze 

začátku vzorku byl připraven podélný řez označený jako „Z“ a poté 2 příčné řezy ze středové 

části vzorku „S“ a koncové části „Z“. Pro srovnání výchozího stavu byly připraveny i příčné 

řezy z předslitin, tzn. v litém stavu „LS“ před provedením směrové krystalizace. 

 

 



23 

 

Z S K  

Obrázek 12 - Schéma dělení vzorků 

 

Takto připravené vzorky byly zabakelitovány při tlaku 180-280 bar a ohřevu 7 minut. 

Vzrky byly připraveny na metalografické pozorování broušením a leštěním. Všechny 

zabakelitované vzorky byly jemně přebroušeny na suché brusce. Dále byly vzorky broušeny 

postupně „na mokro“ na brusných papírech.Brousilo se na bruskách Metasinex. Při prvním 

broušení se brousilo tak dlouho, dokud nebyly jasně viditelné rysky v jednom směru.Totéž u 

broušení na druhém brusném papíře. Při přechodu na jiný brusný papír bylo dodrženo 

pravidlo otočení vzorku o 90°. 

Vzorky byly leštěny na diamantovém sukně o drsnosti 1µm, které se pravidelně polévalo 

roztokem vody a  Al2O3.Na tomto sukně jsem leštil vzorek většinou krouživými pohyby proti 

směru otáčení sukna, a to zhruba 10 až 15 minut do zcela zrcadlového lesku. Takto připravené 

vzorky mohly být naleptány. 

Leptáním vyvoláme strukturu. Vyleštěné vzorky se opláchly vodou, odmastily  

lihobenzínem a vysušily fénem. Když byl vzorek suchý, naleptal se leptadlem o složení - 80 

ml lihu, 40 ml HCl a 2g CuCl2 po dobu jedné minuty, pak se vzorky znovu opláchly vodou, 

lihobenzínem a vysušily se fénem. 

  



24 

 

5.4 Struktura slitin 

Naleptané vzorky byly pozorovány na optickém mikroskopu doplit. Na obr. 13 a 14 je 

zobrazena struktura vzorku 1 a v 2 v litém stavu. 

Obrázek 13 - Vzorek 1- litá struktura   Obrázek 14 - Vzorek 2 – litá struktura 

 

Na obr. 15 a 16 je zobrazena struktura v podélném směru vzorku 1 „Z“ se složením 

Ni24Al. Na obr. 17 a 18 je zobrazena struktura v příčném směru vzorku 1 „S“. V tomto 

případě je struktura tvořena pouze fází Ni3Al. Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na 

tvaru zrn (obr. 15), která jsou přednostně orientována ve směru odvodu tepla. 

 

 

Obrázek 15 -Začátek vzorku 1 – podélný řez Obrázek 16- Začátek vzorku 1 - mikrostruktura 
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Obrázek 17 - Střed vzorku 2 – příčný řez Obrázek 18 - Střed vzorku 2 - mikrostruktura 

Na obr. 19 a 20 je zobrazena struktura v podélném směru vzorku 2 „Z“ se složením 

Ni22Al. Na obr. 21 a 22 je zobrazena struktura v příčném směru vzorku 2 „S“. V tomto 

případě je struktura tvořena fází Ni3Ala tzv. síťovím. Toto síťoví je tvořeno tuhým roztokem 

(γ) a Ni3Al(γ‘). Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na struktuře, která je zcela odlišná 

od původní lité struktury (obr. 14). 

 

 

 

Obrázek 19 - Začátek vzorku 1 – podélný řez Obrázek 20 - Začátek vzorku 1 - mikrostruktura 
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Obrázek 21 - Střed vzorku 2 – příčný řez Obrázek 22 - Střed vzorku 2 - mikrostruktura 

 

Síťoví je usměrněno ve směru odvodu tepla z materiálu. Velmi důležitým faktorem pro 

výsledné vlastnosti materiálu je podíl tohoto síťoví ve struktuře. Podíl síťoví byl stanoven na 

optickém mikroskopu a určen metodou obrazové analýzy za použití programu. Podíl síťoví 

v podélném směru byl stanoven přibližně na 65% a v příčném směru přibližně 59%. Lze se 

domnívat, že materiál by vykazoval dobré mechanické vlastnosti. Tento typ materiálu se 

označuje i jako MMC (Metal Matrix Composite) a jeho chování vlastně odpovídá chování 

kompozitů. 

 

5.5 Stanovení přesného chemického složení slitin po směrové krystalizaci 

 

Přesné chemické složení slitin bylo stanoveno optickou emisní spektrometrií pomocí 

spektrometru SPECTROMAXx.  Výsledky chemické analýzy vybraných prvků jsou shrnuty 

v tab.3. 

  



27 

 

Tabulka 3 - Výsledky chemické analýzy slitin v hm.% 

Vzorek – 1 
 

Prvek 
C Si P S Cr Mo Fe V W Al. Al 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [at.%] [%] 

„Z“- začátek 0,0070 0,0100 0,0023 0,0025 0,0010 0,0087 0,0020 0,0010 0,0001 23,970 12,660 

„S“- střed 0,0010 0,0100 0,0010 0,0010 0,0010 0,0015 0,0039 0,0099 0,0001 24,070 12,720 

„K“- konec 0,0010 0,0100 0,0012 0,0010 0,0010 0,0013 0,0020 0,0010 0,0001 23,920 12,63 

průměr 0,0090 0,0100 0,0015 0,0015 0,0010 0,0058 0,0026 0,0039 0,0001 23,990 12,67 

Prvek 
Co Cu Nb Sn Ti B Mg Pb Ni   

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]   

„Z“- začátek 0,0060 0,0010 0,0020 0,0010 0,0020 0,0064 0,0005 0,0010 87,100   

„S“- střed 0,0060 0,0010 0,0020 0,0070 0,0020 0,0050 0,0005 0,0010 87,100   

„K“- konec 0,0060 0,0010 0,0020 0,0011 0,0020 0,0067 0,0005 0,0010 87,100   

průměr 0,0060 0,0010 0,0020 0,0030 0,0020 0,0060 0,0005 0,0010 87,100   

 

Vzorek – 2 

Prvek 
C Si P S Cr Mo Fe V W Al at. Al 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [at.%] [%] 

„Z“- začátek 0,0100 0,0100 0,0180 0,0160 0,0100 0,0020 0,0029 0,0096 0,0001 21,700 11,210 

„S“- střed 0,0100 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0020 0,0050 0,0096 0,0001 21,540 11,210 

„K“- konec 0,0100 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0081 0,0050 0,0096 0,0001 22,160 11,570 

průměr 0,0100 0,0100 0,0130 0,0120 0,0100 0,0121 0,0043 0,0096 0,0001 21,800 11,330 

Prvek 
Co Cu Nb Sn Ti B Mg Pb Ni   

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]   

„Z“- začátek 0,0060 0,0010 0,0020 0,0091 0,0020 0,0045 0,0005 0,0010 88,700   

„S“- střed 0,0060 0,0010 0,0020 0,0082 0,0020 0,0042 0,0005 0,0010 88,800   

„K“- konec 0,0060 0,0010 0,0020 0,0097 0,0020 0,0048 0,0005 0,0010 88,400   

průměr 0,0060 0,0010 0,0020 0,0090 0,0020 0,0045 0,0005 0,0010 88,630   

 

U vzorku 1 nedochází po délce vzorku k výrazným změnám chemického složení. 

Průměrné naměřené hodnoty po délce vzorku dobře odpovídají nominálnímu složení. 

U vzorku 2 nedochází po délce vzorku k výrazným změnám chemického složení. 

V koncové části vzorku je zvýšen obsah hliníku. Je možné, že vzorek byl odebrán příliš 

daleko v oblasti staženin vzniklých na konci vzorku. Zde je možné očekávat tyto změny 

chemického složení. Průměrné naměřené hodnoty po délce vzorku dobře odpovídají 

nominálnímu složení. 
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5.6 Stanovení pórovitosti a mikrotvrdosti 

Průměrná hodnota pórovitosti byla stanovena na optickém mikroskopu a určena metodou 

obrazové analýzy za použití programu na nenaleptaném povrchu metalografických výbrusů. 

Obdobně byla stanovena průměrná mikrotvrdost vzorků. Výsledné hodnoty pórovitosti a 

mikrotvrdosti jsou shrnuty v tab. 4 a 5. 

 

Tabulka 5 - Výsledné hodnoty pórovitosti 

Číslo vzorku  Pórovitost 

[%] 

Řez 

 
1 

LS 0,10+-0,13 příčný 
S 0,02+-0,01 příčný 
Z 0,02+-0,00 podélný 

 
2 

LS 0,27+-0,43 příčný 
S 0,07+-0,12 příčný 
Z 0,12+-0,13 podélný 

 

Tabulka 5 - Výsledné hodnoty mikrotvrdosti 

Číslo vzorku  Mikrotvrdost 

HV 0.05 

Řez 

 
1 

 
 

K 225+-7 příčný 
LS 238+-11 příčný 
S 232+-17 příčný 
Z 220+-6 podélný 

 
2 

K 215+-14 příčný 
LS 247+-21 příčný 
S 225+-20 příčný 
Z 226+-13 podélný 

 

U vzorku 1 byly stanoveny velmi malé hodnoty pórovitosti. U vzorku 2 jsou hodnoty 

pórovitosti o něco vyšší. Nelze zhodnotit, zda je tato hodnota ovlivněna vznikem jiného typu 

struktury. Spíše lze předpokládat, že tato zvýšená hodnota vyplývá z vyšší hodnoty 

pórovitosti v litém stavu, která je pro oba vzorky vždy vyšší.  

Mikrotvrdost HV 0.05 je u obou vzorků obdobná, a to i v příčném i podélném směru. Ani 

při srovnání naměřených hodnot pro usměrněný a litý stav (pouze mírně vyšší) není rozdíl 

příliš významný. 

  



29 

 

6 Závěr 

 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce byloověření vlivu složení a podmínek 

krystalizace intermetalické sloučeniny Ni3Al, připravované klasickými metodami přípravy 

jako je tavení, odlévání a směrová krystalizace Bridgmanovou metodou s vertikálním 

uspořádáním.Připravené slitiny s rozdílným obsahem hliníku měly zcela odlišnou strukturu. 

Vzorek Ni24Al obsahoval pouze fáziNi3Al. Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na 

tvaru zrn, která jsou přednostně orientována ve směru odvodu tepla. U vzorku Ni22Al je 

struktura tvořena fází Ni3Ala tzv. síťovím. Toto síťoví je tvořeno tuhým roztokem (γ) a 

Ni3Al(γ‘). Vliv směrové krystalizace je pozorovatelný na struktuře, která je zcela odlišná od 

původní lité struktury. 

Pokud se z připravené slitiny po směrové krystalizaci připravuje více experimentálních 

vzorků, je velmi nutné dodržet přibližně stejné chemické složení po celé délce. Chemické 

složení bylo stanoveno pomocí optické emisní spektrometrie. U všech zhotovených vzorků 

byla dále podrobně sledována mikrotvrdost, struktura a pórovitost připravených slitin. 

Na základě naměřených a získaných hodnot bylo stanoveno, že vzorky slitiny na bázi 

Ni3Al po směrové krystalizaci o definované délce je možné používat jako experimentální 

vzorky např. pro určení mechanických vlastností(tahové a creepové zkoušky) bez omezení. 

Ani v případě slitiny Ni24Al, ani u slitiny s hypostechiometrickým složením Ni22Al, nedošlo 

k výrazné změně struktury a chemického složení při stanovení optickou emisní spektrometrií 

na samém začátku vzorku, v jeho středové části a na konci vzorku. Při přípravě více 

experimentálních vzorků z jedné tyče po směrové krystalizaci je však nutné počítat s možným 

nerovnovážným složením v koncové části a je proto nutné vždy ověřit chemické složení 

speciálně pro tuto část vzorku. 

Vzorky vykazovaly nízkou hodnotu pórovitosti a měřená mikrotvrdost je pro obě 

chemická složení přibližně stejná v příčném i podélném směru. Struktura vzorků je po celé 

délce také stejná. 
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