
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 
 

Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších  

a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce 

rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do jednoho se jeví jako logické řešení. Tato 

metoda se pak nazývá mechanochemické zpracování materiálů. Zpracování materiálů tímto 

způsobem se vyznačuje mnoha výhodami. Jednak je toto zpracování ekonomicky výhodné, 

stejně jako technologicky snadno proveditelné. Touto cestou lze připravit dokonce i materiály, 

které by za normálních podmínek spolu nereagovaly. Mechanochemie/mechanochemická 

syntéza využívá mechanickou energii k aktivaci chemických reakcí a strukturním změnám. 

Zejména aluminotermické reakce indukované ve vysoko energetickém planetovém mlýnu 

nabírají na významu, jako potenciální cesta k přípravě mikro a nano krystalických in – situ 

kompozitních materiálů s kovovou matricí. Mechanickou aktivací ve vysoko energetickém 

mlýnu dochází ke změnám reakčních mechanismů z vzniku metastabilních materiálů.   

V práci byly studovány změny mechanismů reakcí během mechanického legování na 

čtyřech různých systémech. Jednalo se o systémy se společným základem, kde byl měněn jeden 

prvek: Al – B2O3 – X (X= C, Ti, Nb, Cr). Dále bylo studováno, zda po mechanickém legování 

bude docházet v systému k dalším změnám vyvolaným použitím zvýšené teploty a tlaku, tedy 

pomocí techniky spark plasma sintering (SPS).  

Všechny systémy byly mechanicky legovány za analogických podmínek. Po provedení 

legování byla u každého systému provedena analýza pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie, dále byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza pomocí rentgenové 

difrakce. Pomocí nanoindentace byla vyhodnocena indentační tvrdost a indentační modul 

pružnosti. Všechny analýzy byly provedeny po mechanickém legování, stejně jako po 

provedení SPS a výsledky byly mezi sebou vzájemně porovnány. 

Na základě výsledků byla u sledovaných systémů navržena změna reakčních mechanismů. 

Bylo zjištěno, že dochází k tvorbě kompozitních materiálů s kovovou matricí a v případě 

použití chromu došlo k vytvoření hybridního kompozitního materiálu vyztuženého 

intermetalickou fází a boritanem hlinitým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: intermetalické fáze, mechanochemické reakce, prášková metalurgie, 

mechanické legování, slitiny hliníku. 



 

ABSTRACT 
 

The mechanical treatment of solids is one of the most common and widely used operations. 

The volume of solids subjected to chemical treatment is very large too. Therefore, combining 

these two ways into one seems to be a logical solution. This method is called the 

mechanochemical processing of materials. Processing materials in this way has many 

advantages. On the one hand, this processing is economically as well as technologically 

feasible. Even the materials that not react together in conventional way can be prepare in this 

way. The mechanochemistry/mechanochemical synthesis utilizes the mechanical energy to 

activate chemical reactions and structural changes. The aluminothermic reduction reactions 

induced by the high – energy ball milling are gaining importance because of the potential 

applications like the synthesis of microcrystalline and nanocrystalline in – situ metal matrix 

composites. The mechanical activation of the chemical reactions by high energy ball milling 

often changes the reaction mechanism and produces metastable materials. 

Changes of reaction mechanisms during mechanical alloying on four different systems were 

studied. The system was based on this composition: Al - B2O3 - X (X = C, Ti, Nb, Cr). The 

possibility of another in – situ reactions during spark plasma sintering process (SPS) was also 

investigated.  

All systems were mechanically alloyed under the same conditions. After alloying, on each 

system scanning electron microscopy was performed and qualitative and quantitative analysis 

was performed using X-ray diffraction. The indentation hardness and the indentation modulus 

of elasticity were evaluated using nanoindentation. All analyzes were performed after 

mechanical alloying as well as SPS and the results were compared to each other. 

Based on the results, a change of reaction mechanisms was proposed for all systems. It has 

been found that metal matrix composites are formed and, when chromium is used, hybrid 

composite material reinforced with intermetallic phase and aluminum borate has been 

developed 
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1  ÚVOD 

 

Slitiny na bázi hliníku tvoří velmi významnou skupinu materiálů. Společně s ocelemi patří 

k nejpoužívanějším konstrukčním materiálům vůbec. Uplatnění nalézají v mnoha odvětvích 

průmyslu, z těch nejdůležitějších či nejzajímavějších můžeme jmenovat například letecký, 

automobilový či vojenský průmysl.  

V závislosti na způsobu zpracování se slitiny hliníku dělí na slitiny tvářené a lité. Dalším 

kritériem může být schopnost zvýšit pevnost a tvrdost tepelným zpracováním – vytvrzováním. 

Vytvrzování je proces, při kterém dochází k rozpadu termodynamicky nestabilního tuhého 

roztoku a vzniku jemných precipitátů přísadových prvků. K precipitačnímu vytvrzování 

dochází již za pokojových teplot, častěji se však provádí za zvýšených teplot. V závislosti na 

slitině se teploty pohybují v rozmezí 140 – 180 °C. Velikost výsledného zpevnění závisí na typu 

rozhraní mezi vznikajícími precipitáty a mřížkou tuhého roztoku (koherentní, semikoherentní, 

nekoherentní). Podstatou precipitačního vytvrzování je difúze přísadových prvků a nukleace 

nových fází. Růstem těchto zárodků dochází ke vzniku Guinier – Prestonových zón (GP zóny) 

destičkovitého tvaru, které s tuhým roztokem vytváří koherentní rozhraní. Postupem času 

dochází k vymizení koherence a vyloučení nekoherentních precipitátů, což je nežádoucí jev, 

jelikož tím dochází ke snížení pevnosti i tvrdosti materiálu. V minulých dvou až třech 

desetiletích se do popředí dostaly některé postupy práškové metalurgie, zejména mechanické 

legování či mechanické mletí a slinování práškových směsí za vysokého tlaku a zvýšené teploty 

(„SPS – spark plasma sintering“). V tomto směru je možné připravit celou škálu slitin  

a kompozitů s rovnovážnou nebo metastabilní strukturou při pokojové teplotě. Velmi zajímavá 

je i možnost připravit touto cestou materiály s nanokrystalickou až amorfní strukturou. Dalším 

způsobem, jak je možné připravit nanokompozitní materiály je mechanochemická syntéza  

v kovovém systému nebo v kombinaci kovového a anorganického materiálu.  

Jednoduché vysvětlení, proč se hledají stále nové cesty pro výrobu pokročilých materiálů je, 

že se zvyšuje poptávka po materiálech, které budou „lehčí, pevnější, tužší“ atd. než konvenčně 

vyrobené materiály. Pokročilé materiály můžeme definovat jako materiály, u kterých je na 

prvním místě věnována pozornost systematické (postupné) syntéze a řízené struktuře za účelem 

vytvořit materiál přesně na míru daným požadavkům. V dnešní době je dobře známo, že 

struktura a složení pokročilých materiálů může být lépe kontrolována během zpracování při 

nerovnovážných podmínkách. A právě takové podmínky poskytuje mechanické legování. 

Kromě něj se používají i další metody, např. rychlé tuhnutí v kapalném stavu, zpracování 

plazmy nebo procesy napařování. 

Kompozitní materiály s intermetalickou fází jsou známé svými velmi dobrými vlastnostmi 

jako např. vysoký bod tání, zvýšená oxidační odolnost, nízká hustota atd. Konvenční výrobní 

postupy (např. tavení, odlévání) nejsou příliš vhodné pro výrobu tohoto druhu materiálů 

z důvodu velkého rozpětí bodů tání jednotlivých složek. Zde nacházejí uplatnění chemické 

reakce aktivované mechanickou energií. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

Důležitou motivací pro vývoj kompozitních materiálů je spojení výhod jednotlivých složek 

materiálů pro splnění specifických požadavků. Kompozity s kovovou matricí představují 

skupinu materiálů, jenž využívá keramické a/nebo intermetalické částice nebo vlákna jako 

výztuž matrice. Tyto kompozity kombinují vlastnosti jednotlivých složek materiálů, jako 

například vlastnosti kovových složek (tvárnost a houževnatost) s keramickými nebo 

intermetalickými charakteristikami (vysoká pevnost a modul elasticity).  

Mezi nejrozšířenější kovy používané jako matrice kompozitních materiálů patří hliník. 

Slitiny hliníku jsou atraktivní zejména díky jejich nízké hustotě, schopnosti precipitačního 

zpevnění, dobré korozní odolnosti či vysoké tepelné a elektrické vodivosti. Kompozity 

s hliníkovou matricí byly studovány již od dvacátých let minulého století, kdy se začaly 

využívat diskontinuálně vyztužené hliníkové kompozity v dopravě.  

Uplatnění kompozitů s hliníkovou matricí se v posledních 25 letech kontinuálně zvyšuje. Je 

to díky vývoji a lepšímu porozumění různým technikám principů zpracování, což vede 

k opakovatelným mikrostrukturám a vlastnostem. V posledních letech přitahuje stále větší 

pozornost vývoj v oblasti „nano“ a „mikro“ vyztužujících částic, které přispívají k vývoji 

nových tipů kompozitů s hliníkovou matricí. Diskontinuálně vyztužené hliníkové kompozity, 

zejména kompozity vyztužené částicemi, jsou zvláště zajímavé díky dosažitelnosti jejich 

izotropní povahy a rovněž snadnosti výroby. 

Částicemi vyztužené kompozity s hliníkovou matricí jsou vyrobeny technikami jako 

prášková metalurgie, technikou kinetické depozice nebo konvenčním litím. Ve všech výše 

zmíněných technikách je výztuž (nejčastěji ve formě nekovových částic) připravena zvlášť,  

a poté kombinována s materiálem tvořící matrici (buď v roztavené, nebo práškové formě). 

Proto jsou takto připravené hliníkové kompozity chápány jako ex-situ hliníkové kompozity. 

Ex-situ částicemi vyztužené hliníkové kompozity trpí nerovnoměrnou distribucí výztuže  

a nesmáčivostí výztuže a matrice, z důvodu kontaminace povrchu výztuží nečistotami. 

Překonání tohoto problému, který souvisí s výrobou kompozitů tradiční cestou, bylo dosaženo 

vývojem techniky, kdy je výztuž formována in-situ chemickou reakcí. 

In-situ kompozit je materiál, kde se vyztužující fáze formuje v rámci mateřské fáze a je 

kontrolována chemickou reakcí, transformací a deformací. Takto vzniklé rozhraní mezi matricí 

a výztuží je relativně stabilní a bez nečistot. Navíc in-situ vzniklé vyztužující částice jsou 

jemnější a rovnoměrněji distribuované v matrici. To vede k lepším mechanickým vlastnostem 

než v případě ex-situ zpracovaných kompozitů. Stinnou stránkou in – situ syntetizovaných 

kompozitů mohou být křehké intermetalické fáze, které mohou vznikat vedle žádoucí 

vyztužující distribuce částic. Přes tyto nevýhody jsou in-situ kompozity považovány za 

technologicky pokročilejší materiály a nacházejí postupně široké využití1, 2.      

Existuje velké množství skupin kompozitních materiálů, které se obecně nazývají podle 

toho, jakou povahu má matrice. Takže se velmi často setkáme s názvy jako kompozity  

s keramickou matricí, kompozity tvořené intermetalickou matricí, kompozity s polymerní nebo 

kompozity s kovovou matricí, na které je soustředěna tato práce a kterým bude věnován 

následující text.  

Kompozity s kovovou matricí mohou nabídnout řadu kombinací vlastností užitečných pro 

strojírenský průmysl. Jako příklad výhodných kombinací vlastností lze uvést: vysokou 

specifickou pevnost, nízký koeficient tepelné roztažnosti, vysokou tepelnou odolnost, dobré 

tlumící schopnosti, výbornou odolnost proti opotřebení. Materiály s výše uvedenými 

vlastnostmi nalézají uplatnění v automobilovém, leteckém či armádním průmyslu, tak i 

v oblasti sportu 3, 4.  
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2.2 INTERMETALICKÉ SLOUČENINY 

V posledních několika dekádách je věnována celosvětová snaha vývoji intermetalik, 

zejména na bázi hliníku. Primární cíl vývoje je využití intermetalik ve vysokoteplotních 

aplikacích zejména v leteckém průmyslu. Často se tyto materiály využívají pro výrobu lopatek 

leteckých motorů, vysokoteplotní hrany křídel letadel nebo v automobilovém průmyslu pro 

písty motor nebo turbodmychadla. 

Na rozdíl od běžných kovových slitin, kdy můžeme popsat základní materiál a určité přidané 

procento jiného, legujícího prvku, intermetalické sloučeniny mají pevně daný vzorec. Jejich 

chemické složení je pevně dané či se pohybuje ve velmi malém koncentračním pásu. Název 

„intermetalický“ vyjadřuje vazbu mezi základními složkami v materiálovém systému. 

Substance jsou popsány tak, že mají směsné typy vazeb. Tzn., že vazby v materiálu jsou 

částečně kovalentní, iontové a kovové. Krystalová struktura intermetalických fází je rozdílná 

od struktury jejích jednotlivých složek. Tato definice obsahuje intermetalické fáze a uspořádané 

slitiny 5. Intermetalika můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: (I) slabě uspořádané (vratné), 

kdy do této skupiny spadají sloučeniny jako Cu3Au nebo CuZn, které se stávají neuspořádané 

ještě před dosažením jejich bodu tavení, a (II) silně uspořádané (permanentní), přičemž do této 

skupiny patří sloučeniny jako NiAl, TiAl nebo Nb3Al, které zůstávají uspořádané až do teploty 

jejich tavení 6. Stejně jako keramické materiály se většina intermetalik vyznačuje velkou 

nevýhodou ve formě nízké tažnosti, zejména při nižších a středních teplotách. Tato vlastnost se 

liší od sloučeniny ke sloučenině a důvod pro její nedostatek zahrnuje následující: (1) omezené 

množství jednoduchých deformačních módů k uspokojení von Misesova kritéria, (2) operace 

dislokace s velkým vektorem skluzu, (3) omezený příčný skluz, (4) obtížnost přenosu skluzu 

přes hranice zrn, (5) slabé vnitřní hranice zrn atd 7.  

 Intermetalika přechodných kovů, zejména aluminidů jako TiAl, NiAl, FeAl a Fe3Al vynikají 

velmi dobrými vlastnostmi, jako například vysoký bod tání, zvýšená oxidační odolnost, 

relativně nízká hustota a zároveň mohou být použity jako měkký magnetický materiál 8,9. Tato 

intermetalika byla známa a studována již od devadesátých let minulého století. V počátcích 

výzkum poutal pozornost chemiků, kteří se snažili pochopit, jak se kovy mohou navzájem vázat 

mezi sebou, často v různém poměru pro stejný pár, neboť to vypadalo, že je to v základním 

rozporu s valencí 10. Aluminidy přechodných kovů s nižším protonovým číslem mají fcc 

mřížku, oproti aluminidům přechodných kovů s vyšším protonovým číslem, které jsou 

uspořádány do bcc mřížky. Díky pevné chemické vazbě mezi dvěma kovy jsou tato 

intermetalika uspořádaná a mají danou stechiometrii. Nicméně, meziatomové vazby prvních 

typů intermetalik přechodných kovů (TiAl, VAl, nižší protonové číslo) se liší od těch slitin 

přechodných kovů s vyšším protonovým číslem (CoAl, NiAl a FeAl). 

Typické příklady intermetalických sloučenin na bázi hliníku jsou následující: Al2X, AlX2, 

Al3X, AlX (X = Ti, B, Nb, V, Ta) a další 11, 12. 

Slitiny na bázi hliník – bór se běžně používají k precipitaci prvků přechodných kovů 

v roztoku při výrobě vysoce elektricky vodivého hliníku. Tyto slitiny jsou také velmi často 

zkoumány v souvislosti se zjemněním struktury hliníkových slitin 13. Bór vytváří ve 

sloučeninách intermetalické fáze, konkrétně metastabilní AlB12, která přechází do stabilní 

formy AlB2 
14. Po přidání částic boru do taveniny hliníku dochází k jejich rozpuštění  

a následně tak bór může reagovat s dalšími prvky obsaženými v tavenině, ať už záměrně 

přidanými či s nečistotami. Výsledkem toho jsou pevné částice diboridů 15.  

Další experimenty ukázaly, že nadbytek titanu rozpuštěného v tavenině je potřebný (kromě 

formování TiB2) také pro nukleaci α – Al. Role titanu při této nukleaci není doposud zcela 

pochopena, ale všeobecně převládá názor, že kromě omezení difúze je titan potřebný pro vznik 

intermetalické fáze Al3Ti, který nukleuje z TiB2 a vytváří tenké vrstvy, Al poté nukleuje 

z těchto vrstev 16.  
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Intermetalická sloučenina Al3Nb je vhodný potenciální materiál pro aplikace vyžadující 

zvýšenou teplotu, jako například lopatky parních turbín, z důvodu poměrně vysokého bodu tání 

(1605 °C), nízké hustotě (4,53 g/cm3) a velmi vysoké oxidační odolnosti 17. I přes vysoký 

aplikační potenciál, křehkost této sloučeniny za pokojové teploty je zásadní překážkou bránící 

v dalším vývoji tohoto materiálu. Křehkost sloučeniny je v úzké souvislosti s tetragonální DO22 

strukturou a jejím deformačním mechanismem 18. Nadále je však Al3Nb považována za slibný 

vysokoteplotní materiál, který byl již dříve vybrán jako základ pro vývoj dalších slitin 19. 

Výzkumy týkající se intermetalických sloučenin AlCr2 přiřazují těmto částicím výborné 

fyzikální a mechanické vlastnosti, což je posouvá mezi vhodné kandidáty coby vyztužující 

částice kompozitů s kovovou matricí. Bylo dokázáno, že přítomnost intermetalické sloučeniny 

AlCr2 zlepší příslušné fyzikální a chemické vlastnosti kovové matrice. Například přidáním již 

malého množství AlCr2 do hliníkové matrice dochází k podstatnému zvýšení tvrdosti 20. Kromě 

velmi dobrých mechanických vlastností se AlCr2 vyznačuje výbornou oxidační odolností, což 

řadí tuto sloučeninu mezi potenciální kandidáty povlakových materiálů 21. Nicméně, doposud 

jsou známy jen základní informace týkající se např. elastických a elektronových vlastností této 

sloučeniny. Proto je v poslední době jejich studiu, za různých tlaků, věnována pozornost 22.  

Intermetalické sloučeniny lze vyrobit pomocí konvenčních technik a obecně se jedná  

o kombinace tavení, lití, mletím prášků a následnou konsolidací za zvýšené teploty. Nicméně, 

tavení a lití nelze použít pro výrobu velké skupiny intermetalik, zejména z důvodu velkého 

rozdílu mezi teplotami tavení jednotlivých komponent 23. V poslední době se ukazuje, že 

použití mechanochemických procesů je vhodnou metodou k přípravě intermetalických 

sloučenin.  

 

2.3 MECHANOCHEMICKÉ PROCESY 

Mechanochemie/mechanochemická syntéza využívá mechanickou energii k aktivaci 

chemické reakce a strukturním změnám 24. V poslední době je věnována pozornost 

aluminotermické redukční reakci vyvolanou mletím ve vysoce energetickém planetovém 

mlýnu. Mechanická aktivace chemické reakce během mletí v kulovém mlýnu často způsobuje 

změny reakčních mechanismů a může dojít k tvorbě metastabilních materiálů, které by nemohly 

být připraveny konvenčními technikami. Mnoho z nich vykazuje nanokrystalickou povahu, což 

v konečném důsledku vede ke zlepšení vlastností.  

Základem mechanického legování je neustálý cyklus, kdy jednotlivé částice prášků jsou 

opakovaně svařované za studena, lámané a opět svařené. Mechanická aktivace prášků nastane 

smykovým působením a/nebo nárazem mlecích koulí. Kinetika chemické reakce, vyvolaná 

mechanickým legováním, je významně závislá na mechanické energii, která byla předána 

prášku během legování. Tento přenos energie je ovlivněn parametry mletí, jako typ zařízení, 

mlecí rychlost, poměr hmotností mlecích koulí k hmotnosti prášku, přítomnost činidla atd.  

Ve většině případů reakcí v tuhé fázi dochází ke vzniku produktů na mezifázovém rozhraní 

reaktantů. Reakční mechanismus je kontrolován difúzí reaktantů směrem k produktům, a proto 

je důležitá počáteční velikost částic, teplota a morfologii produktů. Mechanochemická syntéza 

může podstatně zvýšit reakční rychlost neustálým opakováním svařováním a lámáním 

práškových částic, čímž dochází k tvorbě nových povrchů, které se mohou opakovaně zapojit 

do zmíněných procesů. Reakce tak může pokračovat i bez nutnosti difúze k produktům. 

Mechanickou aktivací také dochází ke zvýšení hustoty mřížkových poruch, které výrazně 

zvyšují rychlost difúze. Výsledkem je, že reakce může probíhat za nižších teplot bez externě 

dodaného tepla, což umožňuje zachovat nanostrukturní povahu výsledné práškové směsi 25. 

Některé mechanochemické syntézní reakce zahrnují výměnné reakce mezi reaktivním kovem 

(např. hliník) a oxidem kovu, což vede k přípravě in – situ mikro a nanokrystalických 

kompozitních materiálů.     
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3  CÍLE PRÁCE 

Na základě publikovaných poznatků lze konstatovat, že mechanické legování spojené s in- 

situ reakcí za vzniku disperze částic touto reakcí vytvořených, může přestavovat velmi 

efektivních nástroj tvorby kompozitů s kovovou matricí. Současně se však ukázalo, že případné 

cílevědomé využití tohoto postupu naráží na absenci poznatků, popisujících mechano-chemické 

reakce. Tato práce se zaměřuje na řešení této problematiky, i když s ohledem na komplexnost 

problému není ambicí přinést úplný teoretický základ.  

Na základě literární rešerše a úvodních experimentů tak byly stanoveny následující cíle 

dizertační práce: 

 Přípravit  kompozitní materiál s kovovou matricí vyztuženou jemnou intermetalickou 

fází, příp. více fázemi, vytvořenými in-situ v průběhu mechano-chemických reakcí nebo 

při následném zhutňování mechano-chemicky připraveného prášku.  

 Na základě studia probíhajících procesů, resp. výsledných struktur, popsat mechano-

chemické reakce z hlediska tvorby specifických fází a případně je využít pro následnou 

tvorbu kompozitů. 

 Při studiu vlivu podmínek mechanického legování na strukturu výsledného 

kompozitního materiálu sledovat mj. vliv doby mletí, resp. počtu otáček za minutu, dále 

sledovat vliv velikosti mlecích kuliček a poměr mlecích kuliček k celkové hmotnosti 

prášku. 

 Studovat vliv stechiometrického množství a vybraných legujících prvků na morfologii  

a složení výsledného kompozitního prášku, tj. jak složení výsledné matrice prášku, tak 

přítomnost a složení dispergovaných částic. 

 Na základě získaných poznatků pak studovat možnost přípravy intermetalických 

boridových částic in-situ cestou mechano-chemických, a to přesto, že v přítomnosti 

prvků přechodných kovů jsou upřednostněny reakce, které vedou k tvorbě boridů těchto 

prvků. 

 

Materiál získaný mechanickým legováním bude studován z hlediska mikrostruktury  

a fázového složení. K tomu bude mj. využita skenovací elektronová mikroskopie  

s mikroanalýzou a rentgenová difrakční analýza, případně i další metody studia struktury  

a přeměn probíhajících v materiálech při ohřevu. Perspektivní kompozice pak budou použity 

pro přípravu objemového materiálu za použití techniky SPS. U takto připravených objemových 

materiálů budou zjišťovány vybrané mechanické charakteristiky. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

4.1 SYSTÉM Al – B2O3 – CNT 

Výchozí poměr použitých práškových materiálů byl následující: Al (55,54 hm. %; GTV; 

velikost částic se pohybuje v rozmezí 25 – 65 μm), B2O3 (40,92 hm. %; Aldrich; velikost částic 

< 200 µm) a C ve formě CNT (3,53 hm %; Aldrich; velikost částic 20 – 35 µm) což odpovídá 

nad stechiometrickému množství za předpokladu platnosti této reakce: 

7 Al + 2 B2O3 + C → 3 Al + 2  Al2O3+ B4C. (1) 

 

Tab. 1 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie při teplotě 298 K pro rovnici (17). 

 kJ/mol 

ΔG - 847,67 

ΔH - 876,09 

 

Reakce dle rovnice (1) má poměrně vysokou hodnotu změny Gibbsovy energie, což 

naznačuje, že je uskutečnitelná i při pokojové teplotě. Záporná hodnota změny entalpie této 

reakce ukazuje, že během mletí bude generováno určité množství tepla z důvodu exotermního 

charakteru reakce. Číselné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 1. 

Kromě výše uvedené rovnice existuje další způsob, jakým mohou výchozí látky společně 

reagovat. Tento děj probíhá ve dvou krocích a popisují ho následující reakce: 

 

7 Al + 2 B2O3 → 3 Al2O3 + 4 [B] + Al, (2) 

4 B + 2 Al → 2 AlB2. (3) 

 
Tab. 2 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie při teplotě 298 K pro rovnice (2) a (3). 

Rovnice (26) (27) 

 kJ/mol kJ/mol 

ΔG - 2358,51 - 0,067 26 

ΔH       - 2482,27       - 1,62 26 

 

Rovnice (2) a (3) jsou bez výchozího C, jelikož je možné, že dochází k jeho reakci 

s kyslíkem a ze směsi odchází jako oxid uhličitý. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, 

k jakému reakčnímu mechanismu dochází během mletí a zda změna podmínek mletí má 

výrazný vliv na to, jaký mechanismus bude upřednostněn. 

Výchozí směs prášků o celkové hmotnosti 30 g byla vložena do mlecí nádoby společně 

s mlecími koulemi a mechanicky legována. Mletí probíhalo za různých podmínek a jejich 

přehled je uveden v Tab. 3. 

Tab. 3 Přehled aplikovaných podmínek mletí. 

SKUPINA 
OTÁČKY 

[ot∙min-1] 

PRŮMĚR 

KULIČKY 

[mm] 

DOBA MLETÍ  

[h] 

POMĚR HMOTNOSTI 

KULIČKA/PRÁŠEK 

A 200 17,74 2 6 10 20 10:1 

B 200 10 2 6 10 20 10:1 

C 300 17,74 2 6 10 20 10:1 

D 300 10 2 6 10 20 10:1 
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V následujícím textu jsou popsány výsledky skupiny D, které byly nejlepší, a tudíž byly tyto 

podmínky mletí aplikovány u všech systémů. 

 

4.1.1 Morfologie práškového materiálu 

Na Obr. 1 je zobrazena morfologie smíchaného prášku před začátkem mletí. Na základě 

SEM EDS bodové analýzy jsou na obrázku jasně rozpoznatelné jednotlivé komponenty směsi. 

 

 
Obr. 1 SEM snímky morfologie počáteční směsi prášků. 

 

Na Obr. 2 je zobrazena morfologie prášků skupiny D (Tab. 3) v závislosti na použité době 

mletí. Ve struktuře je obsažena intermetalická částice AlB2 po 6 (obr. 3(b)), 10 (obr. 3(c)) a 20 

(obr. 3(d)) hodinách mletí. Kromě této je dále přítomna směs hliníku a oxidu boritého. 

 

  

  
Obr. 2 SEM snímky morfologie částic prášku po (a) 2; (b) 6; (c) 10 a (d) 20 hodinách mletí. Skupina 

D dle Tab. 3. 
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4.1.2 Mikrostruktura 

Na následujícím snímku (Obr. 3) je mikrostruktura materiálu mletého 20 hodin v planetovém 

mlýnu a poté zpracovaném pomocí SPS. Na první pohled je vidět, že struktura je značně 

nehomogenní. Ve vzorku byla identifikována fáze AlB2, jež je na obrázku pro lepší viditelnost 

zvětšena. Jedná se o tmavě šedé částice mezi bílými. Ty představují směs oxidu hlinitého  

a hliníku. 

 
Obr. 3 SEM fotografie prášku mletého 20 hodin a následně 

zpracovaného pomocí SPS. 

 

4.1.3 RTG analýza 

V této podkapitole je uveden přehled výsledků z rentgenové difrakce. Všechna měření byla 

provedena na přístroji Philips X`Pert s anodou Cu (Kα záření λ=0,15406 nm), dále bylo 

aplikováno napětí 40 kV a proud 30 mA. Měření probíhalo v rozsahu difrakčních úhlů 20° < 

2ϴ < 100°. Získaná data byla zpracována v programu PANanalytical X`Pert High Score Plus. 

Obr. 4 zobrazuje výsledky RTG analýzy pro skupinu D. Po dvou hodinách mletí za daných 

podmínek, jsou viditelné pouze píky výchozích látek. Ovšem dalším mletím se ve směsi 

objevily píky intermetalické fáze AlB2. Ta zůstala přítomna do konce mletí, stejně jako hliník. 

Kvantitativní složení směsi na konci mletí bylo následující: Al = 84 %, AlB2 = 16 %. 

 
Obr. 4 RTG difraktogram vzorků mletých 2, 6, 10 a 20 hodin. Skupina D dle Tab. 3. 

Obr. 5 zobrazuje záznam z rentgenové difrakce pro práškový materiál, který byl nejdříve 

mletý 20 hodin v planetovém mlýně a následně byl zhutněn pomocí techniky SPS. V materiálu 
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byly identifikovány následující tři fáze: hliník, oxid hlinitý a borokarbid hlinitý. Byla provedena 

také kvantitativní analýza, která odhalila následující. Podíl hliníku je 6,9 hm. %, podíl oxidu 

hlinitého 79,9 hm. % a množství borokarbidu odpovídá 13,1 hm. %. 

 
Obr. 5 RTG difraktogram práškového materiálu mletého 20 hodin a následně zpracovaného pomocí 

SPS. 

 

Pro zjištění, jestli došlo ke změně mechanických vlastností po provedení SPS, byla změřena 

nanotvrdost a vypočítán indentační modul elasticity (obojí metodou Oliver&Phaar). Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 4): 

 Tab. 4 Mechanické vlastnosti před a po provedení SPS. 

 HIT [GPa] EIT [GPa] 

PŘED SPS 6,28 ± 1,02 42,00 ± 0,01 

PO SPS 8,35 ± 2,00 115,00 ± 0,03 

 

4.2 SYSTÉM Al – B2O3 – Ti 

Syntéza diboridu titanu byla založena na předpokladu platnosti následující rovnice (4): 

 3 Al + 3
2⁄  B2O3 + 3

2⁄  Ti → 3
2⁄  Al2O3 (59,5 hm. %) + 3

2⁄  TiB2 (40,5 hm. %). (4) 

 
Tab. 5 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie při teplotě 298 K pro rovnici (4). 

 kJ/mol 

ΔG - 990,345 

ΔH - 1024,245 

 

V Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie pro rovnici (4). Výchozí 

směs byla tvořena následujícími prášky: hliník (31,47 hm. %), oxid boritý (40,6 hm. %) a titan 

(27,92 hm. %). Prášek byl vložen do mlecí nádoby z chromové oceli společně s mlecími 

koulemi a mechanicky legován. Podmínky mletí jsou pro přehlednost uvedeny v následující 

tabulce (Tab. 6): 
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Tab. 6 Přehled podmínek mletí. 

OTÁČKY 

[ot·min-1] 

PRŮMĚR MLECÍCH 

KOULÍ [mm] 
DOBA MLETÍ [h] 

POMĚR HMOTNOSTI 

KULIČKA:PRÁŠEK 

300 10 20 10 : 1 

  

4.2.1 Mikrostruktura práškového materiálu 

Na Obr. 6 je SEM snímek zobrazující mikrostrukturu práškové směsi po 20 hodinách mletí. 

Na základě EDS analýzy lze konstatovat následující závěry. Prášková směs je tvořena 

hliníkovou matricí. Na Obr. 6 je to šedá barva a zabírá největší část fotografie. Dále jsou na 

snímku dobře viditelné bílé částice. Tyto částice byly identifikovány jako titan. Z tmavě šedé 

oblasti byla provedena chemická analýza, jejíž spektrum je na Obr. 7; na SEM snímku je tato 

oblast označena bílým rámečkem. Bylo zjištěno, že tato oblast obsahuje nejen hliníkovou 

matrici, ale také částice tvořené titanem a borem, kde je bor zastoupen 28,3 hm. %. V šedé 

hliníkové matrici to jsou velmi malé světlešedé až bílé tečky (viz červený rámeček).  

 
Obr. 6 SEM fotografie prášku mletého 20 hodin. 

Vpravo EDS mapa prvků – hliník a titan. 

 
Obr. 7 EDS analýza vybrané oblasti (viz Obr. 6). 

 

Na Obr. 8 je SEM snímek materiálu, který byl mechanicky legovaný a následně zpracovaný 

pomocí SPS. Na první pohled je viditelný rozdíl ve struktuře. Materiál je po SPS poměrně 

kompaktní. Z chemické mikroanalýzy byly zjištěny následující poznatky: velké bílé částice 

obsažené v mikrostruktuře představují titan. Dále byly v materiálu nalezeny intermetalické 

částice AlB2. To vše je v hliníkové matrici (šedá barva). 

 
Obr. 8 SEM snímek prášku mletého po dobu 20 

hodin a zpracovaného pomocí metody SPS. 

 
Obr. 9 SEM fotografie prášku mletého po dobu 

20 hodin a zpracovaného pomocí metody SPS. 

 

Spektrum 13 

Ti B 

O 

Al 
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Na Obr. 9 je zobrazen detailnější snímek zpracovaného materiálu. Dobře rozeznatelné bílé 

tečky představují částice TiB2 v hliníkové matrici (tmavě šedá barva).  Na Obr. 10 je spektrum 

analýzy vybrané oblasti z Obr. 8. Částice obsahuje 17,17 hm. % hliníku a 34,99 hm. % boru, 

což odpovídá částici AlB2. Dále je zde obsažen kyslík a titan. Mohlo by se jednat o sloučeninu 

TiO2, kterou představuje světle šedá barva, jelikož je do výpočtu chemického složení vybrané 

oblasti započítáno i její nejbližší okolí. 

 
Obr. 10 EDS analýza vybrané oblasti prášku 

zpracovaného pomocí metody SPS (viz Obr. 8). 

 
Obr. 11 EDS analýza vybrané oblasti z Obr. 9. 

 

Obr. 11 ukazuje EDS analýzu oblasti z Obr. 9. Z výsledků mikroanalýzy bylo zjištěno, že 

vybraná oblast obsahuje 26,48 hm. % titanu a 41,24 hm. % boru, což odpovídá právě částici 

TiB2 a dále obsahuje 15,14 hm. % hliníku a 17,14 hm. % kyslíku. 

 

4.2.1 RTG analýza prášku 

Rentgenová difrakční analýza byla provedena za účelem kvalitativní a kvantitativní fázové 

analýzy prášku před provedením SPS, stejně jako po jejím provedení. V prvním případě byl 

nalezen hliník, titan a kyselina boritá. Kvantitativní analýza odhalila následující procentuální 

zastoupení: titan 28 hm. %, hliník 9 hm. % a kyselina boritá 63 hm. %.  

Po provedení SPS došlo v systému ke vzniku nových fází. Zvýšená teplota a tlak výrazně 

pomohly proběhnutí reakce mezi borem a titanem a došlo k vytvoření snadno identifikovatelné 

fáze TiB2. Dále došlo k reakci mezi kyselinou boritou a titanem za vzniku boritanu titanitého. 

Zbylé píky byly přiřazeny titanu a hliníku. 

 
Obr. 12 RTG difraktogram prášku mletého 20 hodin. 
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Následující tabulka (Tab. 7) uvádí nanoindentační mechanické vlastnosti materiálu. 

Tab. 7 Přehled mechanických vlastností. 

 HIT [GPa] EIT [GPa] 

PŘED SPS 6,64 ± 3,02 72,02 ± 0,08 

PO SPS 13,74 ± 5,04 166,07 ± 0,10 

 

Pro další experiment byl zvolen stejný výchozí systém s tím rozdílem, že oxid boritý byl 

přidán ve stechiometrickém přebytku, konkrétně dvojnásobném. Reakční mechanismus je 

vyjádřen rovnicí (23): 

4 Al + 2 B2O3 + 2 Ti  → 2 Al2O3 (50,3 hm. %) + 2 TiB2 (49,7 hm. %). (5) 

Tab. 8 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie při teplotě 298 K pro rovnici (5). 

 kJ/mol 

ΔG - 1320,46 

ΔH - 1365,66 

V Tab. 8 jsou uvedeny hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie pro rovnici (5).  

Výchozí směs byla tvořena následujícími prášky: hliník (26,61 hm. %), oxid boritý (35,65 

hm. %) a titan (36,75 hm. %). Prášek byl vložen do mlecí nádoby z chromové oceli společně 

s mlecími koulemi a mechanicky legován. Podmínky mletí jsou uvedeny v tabulce (Tab. 6). 

 

4.2.2 Mikrostruktura práškového materiálu 

Obr. 13 zobrazuje mikrostrukturu práškového materiálu mletého po dobu 20 hodin ve 

vysokoenergetickém planetovém mlýnu. Reakce (5) obsahuje dvojnásobné množství (na rozdíl 

od stechiometrie) oxidu boritého. Jeho množství bylo změněno za účelem zjištění jeho vlivu na 

tvorbu boridů, a zda reakční mechanismus bude odpovídat rovnici, či bude probíhat jiným 

způsobem. Jak bylo pozorováno u předchozího systému, viz rovnice (4). Pro reakci (5) platí 

stejný předpoklad, jako byl uveden v předchozím systému. Mělo by dojít k aluminotermické 

redukci v tuhém stavu, kde hliník figuruje jako redukční činidlo. 

Na základě SEM EDS chemické mikroanalýzy bylo zjištěno, že materiál je po 20 hodinách 

mletí tvořen hliníkovou matricí a ve značném množství je zde zastoupen i titan. Ten je na SEM 

snímku Obr. 13 reprezentován bílou barvou a jsou to rovněž velké bílé částice. Další složka, 

která byla identifikována pomocí chemické mikroanalýzy, je TiB2. Jedná se o středně šedé 

částice, které lze lépe pozorovat ve zvětšené části snímku ohraničeném červeným rámečkem. 

Dále si lze povšimnout bílých teček, které představují intermetalikum AlTi.   

Na Obr. 14 je uvedeno spektrum chemické analýzy vybrané oblasti na Obr. 13. Jedná se 

právě o spektrum náležící částici TiB2. Bylo jištěno, že vybraná oblast obsahuje 15,98 hm. % 

boru a 19,79 hm. % titanu. Dále obsahuje také směs hliníku a kyslíku, která by mohla odpovídat 

tomu, že v těsné blízkosti TiB2 se vyskytuje Al2O3. Samostatný oxid hlinitý nebyl v tomto 

případě v materiálu identifikován. Vždy byl identifikován pouze jako součást jiné fáze. 
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Obr. 13 SEM fotografie prášku mletého 20 h. 

Vpravo EDS mapa prvků – hliník a titan. 

 
Obr. 14 EDS analýza vybrané oblasti prášku Al 

– B2O3 – Ti (viz Obr. 13). 

 

Na Obr. 15 je zobrazena struktura materiálu, který byl 20 hodin mechanicky legovaný  

a následně zpracovaný pomocí techniky SPS. Chemická analýza opět ukázala na obsah 

intermetalických částic AlTi, což jsou malé bílé tečky, dobře pozorovatelné v červeném 

rámečku. Dále byly identifikovány částice TiB2. Tyto částice jsou na fotografii jako malé světle 

šedé útvary. Pro lepší viditelnost je oblast s těmito částicemi zvětšena, zvýrazněna a dané 

částice jsou označeny červenou šipkou (viz červený rámeček). Matrice je tvořena hliníkem. 

Na Obr. 16 jsou detailněji zobrazeny nově nalezené fáze. Kromě fáze TiAl byla také 

identifikována intermetalická fáze AlTi3. V materiálu bylo také nalezeno nepatrné množství 

oxidu titaničitého. Na obrázku je tato středně šedá částice, pro lepší identifikaci, vyznačena 

červeným rámečkem. 

 
Obr. 15 SEM fotografie prášku mletého 20 

hodin a zpracovaného pomocí SPS. 

 
Obr. 16 SEM fotografie prášku mletého 20 

hodin a zpracovaného pomocí SPS. 
 

Na obrázcích Obr. 17 a Obr. 18 jsou spektra z chemické analýzy dvou vybraných oblastí z 

Obr. 15. První spektrum odpovídá složení částice TiAl. Bylo zjištěno, že daná oblast obsahuje 

32,26 hm. % hliníku a 68,74 hm. % titanu. Spektrum na Obr. 18 představuje složení fáze TiB2, 

které je dáno 16,91 hm. % boru a 36,28 hm. % titanu. V okolí této částice byla opět zjištěna 

přítomnost oxidu hlinitého. Na zvětšeném výřezu (Obr. 15) je částice TiB2 světle šedé barvy  

a oxid hlinitý je tmavě šedý. 

Spektrum 23 

B Ti 

Ti 

Ti 
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Obr. 17 EDS spektrum vybrané oblasti prášku 

mletého 20 hodin a zpracovaného pomocí SPS 

(Obr. 15). 

 
Obr. 18 EDS spektrum vybrané oblasti materiálu 

z Obr. 15. 

 

Poslední spektrum (Obr. 19) z chemické analýzy patří ke zvětšenému výřezu částice boridu 

titanu z Obr. 16. Složení částice odpovídá hodnotám 23,5 hm. % boru a 46,5 hm. % titanu. Je 

to světle šedivá částice. Na zvětšeném výřezu si lze však povšimnout tmavě šedé oblasti. Opět 

se jedná o oxid hliníku, což je potvrzeno chemickou analýzou dle spektra 112 (viz Obr. 19). 

 
Obr. 19 EDS spektrum vyprané oblasti materiálu z Obr. 16. 

 

4.2.3 RTG analýza prášku 

Po mechanochemické syntéze byly v práškovém materiálu pomocí rentgenové difrakce 

identifikovány fáze titanu a hliníku v poměru odpovídajícímu hodnotě 80:20 hm. % (Ti:Al). 

Rietveldovou analýzou byla spočítána také velikost krystalitů. Velikost krystalitů hliníku je  

336 Å a titanu168 Å. Po provedení SPS se objevily nové fáze. Největším zastoupení patří fázi 

TiBO3, která tvoří 60 hm. %, druhou, nejvíce zastoupenou fází, je TiB2 o obsahu 39 hm. % a 

poslední titan o obsahu 1 hm. %. Velikost krystalitů těchto fází je následující: TiBO3 = 232 Å, 

TiB2 = 134 Å a u titanu nebylo možné stanovit velikost, jelikož byl obsažen v množství menším 

než 5 hm. %. 

Spektrum 25 Spektrum 30 
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Obr. 20 RTG difraktogram prášku mletého 20 hodin. 

 

 
Tab. 9 Přehled mechanických vlastností systému Al – B2O3 – Ti.  

 HIT [GPa] EIT [GPa] 

PŘED SPS 5,15 ± 0,81 56,00 ± 0,01 

PO SPS 13,60 ± 3,02 197,06 ± 0,04 

 

4.3 SYSTÉM Al – B2O3 – Nb 

Příklad mechanochemické syntézy, která by mohla vést k tvorbě diboridu niobu je 

interpretován rovnicí (24). Obecně se tato reakce nazývá jako aluminotermická redukce, kde 

redukujícím činidlem je hliník.  

2 Al + B2O3 + Nb  →  Al2O3 (47,1 hm. %) + NbB2 (52,9 hm. %). (6) 

V Tab. 10 jsou uvedeny hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie pro rovnici (6).  

Tab. 10 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie pro rekci (6) při teplotě 298 K. 

 kJ/mol 

ΔG - 635,89 

ΔH - 653,23 

 

Výchozí směs byla tvořena následujícími prášky: hliník (24,92 hm. %), oxid boritý (32,15 

hm. %) a niob (42,92 hm. %). Prášek byl vložen do mlecí nádoby z chromové oceli společně 

s mlecími koulemi a mechanicky legován. Podmínky mletí jsou pro přehlednost uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 11): 

Tab. 11 Podmínky mletí pro reakci (6). 

OTÁČKY 

[ot·min-1] 

PRŮMĚR MLECÍCH 

KOULÍ [mm] 
DOBA MLETÍ [H] 

POMĚR HMOTNOSTI 

KULIČKA:PRÁŠEK 

300 10 20 10 : 1 
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4.3.1 Mikrostruktura práškového materiálu 

Obr. 21 představuje mikrostrukturu práškového materiálu, který byl mletý po dobu 20 hodin 

v planetovém mlýnu.  Pomocí SEM EDS chemické mikroanalýzy byly bílé částice 

identifikovány jako diborid niobu. Další fáze identifikovaná chemickou mikroanalýzou je 

intermetalická fáze NbAl3. Tu představují malé bílé tečky, které jsou rozptýlené v matrici. Pro 

lepší viditelnost je příklad těchto částic zobrazen v rámečku s číslem 2, což je zvětšenina 

rámečku 1. Matrice je tvořená hliníkem. 

 
Obr. 21 SEM fotografie prášku mletého 20 hodin. 

Vpravo EDS mapa prvků – hliník a niob. 

 
Obr. 22 EDS spektrum vybrané oblasti prášku 

Al – B2O3 – Nb. 

 

Na Obr. 22 je spektrum chemické mikroanalýzy vybrané oblasti materiálu z Obr. 21. Jedná 

se o analýzu částice NbB2. Bylo zjištěno, že vybraná oblast obsahuje 49,01 hm. % niobu a 26,39 

hm. % boru. To odpovídá tomu, že by se mělo jednat o diborid niobu. Kromě toho byla zjištěna 

přítomnost dalších dvou prvků. Jedná se o hliník v množství 6,8 hm. % a kyslík v množství 

17,8 hm. %. Mohlo by se jednat o částečně zoxidovaný hliník, vyskytující se v blízkosti částice 

NbB2. 

Obr. 23 zobrazuje mikrostrukturu materiálu, který byl nejprve mletý po dobu 20 hodin 

v planetovém mlýnu a poté zpracován pomocí techniky SPS. Bylo identifikováno několik fází. 

Největší podíl patří hliníku, který vytváří matrici, v níž jsou obsaženy další fáze. Velké bílé 

částice představují NbB2 a šedá oblast uvnitř těchto částic byla identifikována jako směs NbB2 

a NbO. Malé bílé částečky, které jsou vidět na fotografii přes celou hliníkovou matrici, jsou 

diborid niobu, kolem kterého je oblast částečně zoxidovaného hliníku. Další fáze, která byla 

identifikována, je NbAl3 a jedná se o intermetalickou fázi. Na obrázku, je pro lepší viditelnost, 

tato oblast zvětšena a ohraničena červeným rámečkem. 

 
Obr. 23 SEM fotografie prášku mletého 20 hodin 

a zpracovaného pomocí SPS. 

 
Obr. 24 Detailnější pohled na mikrostrukturu 

materiálu zpracovaného technikou SPS. 

 

Spektrum 18 
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Na Obr. 24 je detailnější pohled na materiál zpracovaný technikou SPS. Na obrázku jsou 

zvětšeny částice diboridu niobu, který obsahuje směs NbB2 a NbO. Ten, jak bylo napsáno výše, 

je tmavě šedý a dalo by se říci, že se vyskytuje spíše po okraji částic diboridu niobu.  

Na Obr. 25 a Obr. 26 jsou uvedeny spektra z chemické mikroanalýzy. Obě tato spektra patří 

k oblastem vybraným na Obr. 23. Spektrum 56 reprezentuje částici NbB2. Podíl jednotlivých 

prvků ve vybrané oblasti je následující. 76,77 hm. % bylo přiřazeno niobu a zbývajících 23,23 

hm. % patří boru. Ve fázovém diagramu Nb – B se vyskytuje fáze NbB2 v rozmezí hodnot 73 

– 83 hm. % Nb. Do tohoto rozmezí zjištěné hodnoty velmi dobře zapadají. Druhé spektrum 

(Obr. 26) náleží zvětšené oblasti s výskytem intermetalické fáze NbAl3. Tato oblast je složena 

z následujících prvků. 23,43 hm % hliníku, 45,05 hm. % niobu a 31,52 hm. % kyslíku. Toto 

složení odpovídá tomu, že se jedná o částici NbAl3 a v jejím okolí je, vzhledem ke značné 

elektronové afinitě hliníku ke kyslíku oproti faktu, že niob reaguje s kyslíkem až za teplot kolem 

500 °C, oxid hlinitý. Na výřezu je vidět, že oblast není jednotné barvy, ale je to spíše směs 

šedých (NbAl3) a tmavě šedých částic (Al2O3). 

 
Obr. 25 EDS spektrum vybrané oblasti materiálu 

(Obr. 23). 

 
Obr. 26 EDS spektrum vybrané oblasti z Obr. 

23. 

Následující dva obrázky (Obr. 27 a Obr. 28) zobrazují EDS spektra z vybraných oblastí 

materiálu z Obr. 24. První obrázek (spektrum 72, Obr. 27) zobrazuje tmavou oblast uvnitř 

částice diboridu niobu. Chemickou mikroanalýzou bylo zjištěno následující složení: 70,78 hm. 

% niobu, 20,16 hm. % boru a 9,06 hm. % kyslíku. Toto složení naznačuje, že se jedná o směs 

NbB2 a NbO.  

 
Obr. 27 EDS spektrum vybrané oblasti z Obr. 24. 

 
Obr. 28 EDS analýza vybrané oblasti Obr. 24. 

Na druhém obrázku (Obr. 28) je spektrum 73. Toto spektrum bylo pořízeno ze světlé oblasti 

stejné částice. Na první pohled jsou jasně viditelné píky niobu a boru. Složení je následující: 

77,03 hm. % niobu a zbylých 22,97 hm. % patří boru. Toto složení odpovídá fázi NbB2 a fázový 

diagram tento předpoklad jen potvrzuje. 
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4.3.2 RTG analýza prášku 

Pomocí rentgenové difrakční analýzy bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní zhodnocení 

práškového materiálu jak před provedením SPS, tak poté. Před SPS byl v materiálu 

identifikován hliník a niob a dále NbH. Pomocí Rietveldovy analýzy bylo vypočítáno množství 

daných fází a velikost krystalitů. Hodnoty jsou následující: Nb: 34 hm. % a 131 Å, Al: 8 hm. 

% a 530 Å a NbH 58 hm. % s velikostí krystalitů 110 Å.  

Po provedení SPS došlo k vytvoření nových fází, kdy z původních byl identifikován pouze 

niob o obsahu 12 hm. % a velikostí krystalitů 349 Å. Nově identifikované fáze jsou pak 

následující: NbO (14 hm. %; 315 Å), NbB2 (44 hm. %; 40 Å) a NbB (30 hm. %; 260 Å).  

 
Obr. 29 RTG difraktogram prášku mletého 20 hodin. 

 

Tab. 12 Přehled mechanických vlastností produktů systému Al – B2O3 – Nb. 

 HIT [GPa] EIT [GPa] 

PŘED SPS 4,98 ± 2,03 76,06 ± 0,01 

PO SPS 5,41 ± 1,08 83,00 ± 0,02 

 

4.4 SYSTÉM Al – B2O3 – Cr 

Možnost přípravy diboridu chromu pomocí mechanochemické syntézy je dána rovnicí (7): 

2 Al + B2O3 + Cr  →  Al2O3 (58,01 hm. %) + CrB2 (41,9 hm. %). (7) 

V tabulce Tab. 13 jsou uvedeny hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie pro výše 

uvedenou reakci (7).  

Tab. 13 Hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie při teplotě 298 K pro rovnici (7). 

 kJ/mol 

ΔG - 483,22 

ΔH - 496,04 
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Výchozí směs byla tvořena následujícími prášky: hliník (30,73 hm. %), oxid boritý (39,65 

hm. %) a chrom (26,62 hm. %). Prášek byl vložen do mlecí nádoby z chromové oceli společně 

s mlecími koulemi a mechanicky legován. Podmínky mletí jsou pro přehlednost uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 14): 

Tab. 14 Přehled aplikovaných podmínek mletí. 

OTÁČKY 

[ot·min-1] 

PRŮMĚR MLECÍCH 

KOULÍ [mm] 
DOBA MLETÍ [h] 

POMĚR HMOTNOSTI 

KULIČKA:PRÁŠEK 

300 10 20 10 : 1 

 

4.4.1 Mikrostruktura práškového materiálu 

Na Obr. 30 je zobrazena mikrostruktura práškového materiálu, který byl mletý po dobu 20 

hodin v planetovém mlýnu. Na obrázku jsou velmi dobře viditelné světlé částice chromu. Ve 

velkých bílých částicích chromu byl navíc identifikován také bor. Malé světlé částice, které 

jsou na snímku dále vidět, byly identifikovány jako čistý chrom. Zbytek práškového materiálu 

je tvořen hliníkovou matricí. 

Obr. 31 představuje EDS spektrum vybrané oblasti práškového materiálu z Obr. 30, tedy 

částici chromu s obsahem boru. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že daná oblast obsahuje 

2 hm. % boru a 98 hm. % chromu. Při pohledu do fázového diagramu lze zjistit, že fáze, která 

nejvíce přibližuje tomuto složení, je Cr4B. Ten se pohybuje v oblasti o složení 5 hm. % boru  

a navíc co se týče stability, je značně nejistá, či spíše se tato fáze považuje za nestabilní 27. 

  

 
Obr. 30 SEM fotografie prášku mletého 20 hodin. 

Vpravo EDS mapa prvků – hliník a chróm. 

 
Obr. 31 EDS analýza vybrané oblasti prášku Al 

– B2O3 – Cr (viz Obr. 30). 

 

Následující Obr. 32 ukazuje mikrostrukturu práškového materiálu, který byl nejprve 

mechanicky legovaný a poté zpracovaný pomocí techniky SPS. Tmavě šedá část fotografie 

představuje směs hliníku a oxidu hlinitého. Velké bílé částice odpovídají diboridu chromu. Na 

první pohled tyto částice vypadají jako poměrně velké, při důkladnějším pohledu jsou viditelné 

malé jednotlivé částice tohoto diboridu, které jsou shlukovány v jednu velkou. 

Na Obr. 33 je detailnější pohled na částice diboridu chromu. Na této detailní fotografii je 

velmi dobře vidět, jak jednotlivé malé částice jsou shluknuty do velké. Není ovšem pravidlem, 

že všechny částice se shlukují k sobě, na fotografii lze pozorovat tyto částice i samostatně. 

Matrice materiálu je tvořena směsí hliníku a oxidu hlinitého. 
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Obr. 32 SEM fotografie prášku mletého po dobu 

20 hodin a zpracovaného pomocí SPS. 

 
Obr. 33 Detailnější pohled na částice CrB2. 

 

Na následujících dvou obrázcích (Obr. 34 a Obr. 35) jsou uvedena spektra z EDS chemické 

mikroanalýzy materiálu mletého v planetovém mlýnu a následně zpracovaném pomocí 

techniky SPS. Spektrum 89 (Obr. 34) představuje vybranou oblast materiálu z Obr. 32. Vybraná 

oblast obsahuje následující prvky: 15,05 hm. % chromu, 36,01 hm. % hliníku a 48,94 hm. % 

kyslíku, což může odpovídat částicím chromu a dále samotnému hliníku a oxidu hliníku 

Druhé spektrum, 80 (Obr. 35) patří k vybrané oblasti materiálu po SPS z Obr. 33. Chemické 

složení je dáno 28 hm. % boru a 72 hm. % chromu, což může dle fázového diagramu odpovídat 

fázi CrB2.  

 
Obr. 34 EDS analýza vybrané oblasti materiálu 

po SPS (viz Obr. 32). 

 
Obr. 35 EDS analýza vybrané oblasti materiálu 

z Obr. 33. 

 

4.4.2 RTG analýza prášku 

Kvalitativní a kvantitativní analýza práškového materiálu a zhutněného materiálu po SPS 

byla provedena pomocí rentgenové difrakce. Po 20 hodinách mletí byly identifikovány pouze 

fáze hliníku a chromu v množství 10 hm. %, respektive 90 hm. %. Velikost krystalitů u hliníku 

byla vypočítána 183 Å a u chromu činila 315 Å.  

Po provedení SPS se objevily nové fáze – CrB, CrB2 a Al4B2O9. Množství a velikost 

krystalitů jsou následující: 18 hm. % a 189 Å (CrB), 2 hm % (CrB2), 78 hm. % a 240 Å 

(Al4B2O9) a 2 hm. % Cr. Velikost krystalitů u chromu a diboridu chromu nebylo možné spočítat, 

jelikož jejich množství bylo méně než 5 hm. % v každém případě. 
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Al 

Cr 

Spektrum 80 

B 

Cr 

Cr 
Al 
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Obr. 36 RTG difraktogram práškové směsi mleté po dobu 20 hodin. 

 

Tab. 15 Přehled mechanických vlastností systému Al – B2O3 – Cr.   

 HIT [GPa] EIT [GPa] 

PŘED SPS 4,23 ± 2,24 40,15 ± 0,01 

PO SPS 10,74 ± 5,13 151,07 ± 0,04 

 

4.5 ZKOUŠKA TŘÍBODOVÝM OHYBEM VYBRANÝCH SYSTÉMŮ 

Zkouška tříbodovým ohybem byla provedena na dvou systémech: (I) hliníková matrice 

s výztuží ve formě TiB2 a AlB2 a (II) hliníková matrice s výztuží ve formě NbB2 a NbAl3. Tyto 

materiály byly zvoleny na základě výsledků provedených experimentů. Systém Al – B2O3 – 

CNT nebyl vybrán, jelikož v práškové podobě nevykazoval uspokojivé a očekávané výsledky. 

U systému Al – B2O3 – Cr bylo dosaženo zajímavých výsledků, nicméně, na výrobu zkušebních 

těles pro zkoušku ohybem bylo nutné připravit větší množství prášku. Po mechanickém 

legování došlo k bouřlivé exotermní reakci a práce s tímto systémem byla z bezpečnostních 

důvodů zastavena. 

V Tab. 16 jsou uvedeny výsledky zkoušek. Mez pevnosti v ohybu systému Al – B2O3 – Ti 

dosahuje poměrně vysokých hodnot, pokud se vezme v úvahu nízká hodnota teoretické hustoty 

(2,797 g/cm3). Mez pevnosti druhého systému je výrazně nižší. Teoretická hustota je v tomto 

případě také poměrně nízká – 3,17 g/cm3. 

 
Tab. 16 Výsledky zkoušky 3 – bodovým ohybem pro zvolené systémy po provedení SPS. 

Materiál Číslo vzorku E [GPa] Rmo [MPa] Max. průhyb [mm] 

Al/TiB2,AlB2  
1 65,72 622 0,16 

2 62,27 653 0,17 

Al/NbB2,NbAl3 1 52,27 256 0,15 

 

Na Obr. 37 je záznam závislosti síly na průhybu pro materiál Al/TiB2, AlB2, u kterého byly 

provedeny dvě zkoušky. Ze záznamu je patrný poměrně malý rozsah plastické deformace 

předcházející lomu (odchylka od lineární části záznamu). 
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 Obr. 38 ukazuje záznam závislosti síly na průhybu materiálu Al/NbB2, NbAl3. Rozsah 

plastické deformace je u tohoto materiálu mírně vyšší v porovnání s předchozím kompozitem. 

Celkově však materiál vykazuje poměrně nízké hodnoty pevnosti a deformace do lomu. 

 

 
Obr. 37 Graf závislosti zatěžovací síly na průhybu 

systému Al – B2O3 – Ti. 

 
Obr. 38 Graf závislosti zatěžovací síly na 

průhybu systému Al – B2O3 – Nb. 
 

Na Obr. 39 jsou zobrazeny snímky lomové plochy kompozitního materiálu Al/TiB2, AlB2 

po SPS pořízené na skenovacím elektronovém mikroskopu. Celkový pohled na lomovou plochu 

(Obr. 39(a)) naznačuje, že povrch je mírně členitý (šipka značí směr lomu). Při větším zvětšení 

je možné pozorovat jamky (na snímcích označené červenou šipkou) a fazety (označené zelenou 

šipkou). Hlavní mechanismus porušování je tvárný dutinový tvořený nukleací dutin na částicích 

sekundárních fází, jejich růst a srůstání. Vznik dutin může nastat na mezifázovém rozhraní 

částic a hliníkové matrice. To vede v některých případech ke vzniku až sub-mikronových dutin 

a následně ke spojení dutin, což v konečném důsledku vede k šíření čela trhliny. Fazety byly 

vytvořeny křehkým porušením po hranicích zrn často doprovázené přítomností částic. Celkově 

převládá tvárný dutinový lom s výskytem interkrystalického porušení.    

Na Obr. 40 jsou snímky lomové plochy materiálu Al/NbB2, NbAl3 po SPS pořízené na 

skenovacím elektronovém mikroskopu. Lomová plocha je velmi členitá a na první pohled je 

dobře viditelná jamková morfologie lomu. Šipka na Obr. 40(a) značí směr lomu. Tato 

morfologie je charakteristická pro tvárný lom, který vzniká v důsledku rozvoje plastické 

deformace v místě porušení. Nukleačním místem dutin jsou precipitáty, které se oddělují od 

tvárné matrice a vytvářejí jamky. Na dně některých jamek bylo možné pozorovat částice NbB2 

(viz zelená šipka na Obr. 40, EDS spektrum na Obr. 41, podíl částic: 61,5 hm. % Nb, 30,7 hm. 

% B, 7,9 hm. % Al). Nicméně, mezi jamkami lze pozorovat ploché oblasti (označené červenou 

šipkou). Jedná se o částice Al3Nb (viz EDS spektrum na Obr. 42, podíl jednotlivých prvků: 50 

hm. % Al a 50 hm. % Nb), kde došlo ke křehkému porušení po jejich hranicích. Celkově lze 

tedy říci, že se jedná o kombinaci tvárného a transkrystalického a interkrystalického štěpného 

lomu, přičemž mechanismus tvárného porušení je dominantní. Podíl štěpení je mírně vyšší než 

v případě kompozitů s Al/NbB2 a NbAl3. 
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Obr. 39 SEM snímky lomové plochy materiálu 

Al/TiB2, AlB2 po SPS. 

 
Obr. 40 SEM snímky lomové plochy materiálu 

Al/NbB2, NbAl3 po SPS. 

 
Obr. 41 EDS spektrum částice z Obr. 39. 

 
Obr. 42 EDS spektrum částice z Obr. 39. 
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5  DISKUZE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

5.1 SYSTÉM Al – B2O3 – CNT 

Původním záměrem bylo vytvořit kompozitní práškový materiál s hliníkovou matricí  

a karbidem boru jako vyztužující částicí dle reakce (1). Prostředkem k vyvolání reakce mělo 

být mechanické legování inicializující mechanochemickou reakci. Podle dosažených výsledků 

nelze s jistotou tvrdit, zda došlo k zapálení reakce. I když byla teplota nádoby po každé fázi 

mletí vyšší, než při vložení výchozích prášků do kulového mlýna, což by mohlo naznačovat 

zapálení reakce, s ohledem na nemožnost kontinuálního měření teploty u použitého 

experimentálního zařízení, nebylo možno tento parametr použít pro monitorování reakcí.  

Nicméně, z výše uvedených výsledků je zřejmé, že aplikované podmínky nejsou dostatečné 

pro tvorbu karbidu boru. Došlo však k vytvoření malého množství částic AlB2. Toto množství 

se nepodařilo kvantifikovat. Co se týče analýzy pomocí rentgenové difrakce, tak spodní hranice 

detekovatelnosti fází se pohybuje nad hodnotou 5 %, tudíž to může být důvodem, proč se 

neobjevily píky AlB2 v rentgenových spektrech.  

Pokud porovnáme výsledky rentgenové difrakce před provedením SPS a po SPS je zřejmé, 

že během slinování došlo k výraznému zoxidování materiálu v objemu a vytvoření převážně 

keramické matrice na bázi oxidu hlinitého. Z naměřených hodnot nanotvrdosti a indentačního 

modulu elasticity je možné konstatovat následující. Pokud srovnáme hodnoty nanotvrdosti před 

a po SPS došlo k jejímu navýšení o zhruba 2 GPa. Toto navýšení není až tak výrazné oproti 

zvýšení modulu elasticity. Ten se zvýšil téměř trojnásobně a tato hodnota se pohybuje mezi 

moduly hliníku (60 GPa) a oceli (200 GPa). Struktura materiálu po SPS tedy bude odolávat 

mnohem více elastické deformaci a bude pevnější. Během zpracování mohlo dojít k 

precipitačnímu zpevnění materiálu. Dále je třeba vzít v úvahu výsledky z rentgenové difrakce, 

kde bylo identifikováno značné množství oxidu hlinitého. Ten má mnohem vyšší modul 

elasticity než hliník, takže navýšení může být způsobeno rovněž tímto faktem. S ohledem na 

výsledky lze konstatovat, že mechanismus reakce odpovídá rovnicím (2) a (3). Následné změny 

podmínek mletí neměly vliv na změnu reakčního mechanismu (dle rovnice (1)).  

 Výše uvedeným postupem se podařilo připravit materiál, který byl tvořen keramickou 

matricí z oxidu hlinitého (80 hm. %) a vyztužujícími částicemi borokarbidu hliníku (13 hm. %). 

V matrici byl také identifikován nezreagovaný hliník (7 hm. %).   

 

5.2 SYSTÉM Al – B2O3 – Ti 

Cílem experimentu, kde jako výchozí směs materiálu byla použita směs prášků hliníku, 

oxidu boritého a titanu, bylo ověření, zda reakce probíhá na základě mechanismu, který je dán 

rovnicí (4), tzn., že množství oxidu boritého odpovídá hodnotě 3/2 podle stechiometrie. V 

případě, že tomu tak není, bylo předmětem práce navržení mechanismu, podle kterého spolu 

práškový materiál skutečně reagoval. 

Dle výsledků uvedených výše je zřejmé, že reakční mechanismus neprobíhá dle reakce (4). 

Nejvýraznější fakt pro toto tvrzení je ten, že nedochází ke vzniku téměř 60 hm. % oxidu 

hlinitého. Dále je třeba vzít v úvahu termodynamická data. Pro přehlednost jsou uvedeny 

hodnoty změny Gibbsovy energie pro zúčastněné fáze v následující tabulce (Tab. 17). Hodnoty 

jsou pro pokojovou teplotu (298 K). Z hodnot je zřejmé, že diborid titanu nemůže být přímo 

formovaný redukcí oxidu boritého za přítomnosti titanu, jelikož změna Gibbsovy energie B2O3 

je mnohem menší než TiB2. Proto je třeba navrhnout jiný mechanismus reakce. Tato reakce by 

mohla být rozdělena do dvou kroků. V prvním kroku nastane následující situace. Kyslíkový 

atom v oxidu boritém je redukován a výměnnou reakcí s hliníkem vytvoří oxid hlinitý. Tím 

dojde k „osvobození“ atomu boru a vytvoření oxidu hlinitého. Toto proběhne na základě 

předpokladu, že změna Gibbsovy energie oxidu hlinitého je mnohem nižší než oxidu boritého. 
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Tab. 17 Změny Gibbsovy energie různých fází při teplotě 298 K. 

Fáze Al2O3 B2O3 TiO2 TiB2 

Gibbsova 

energie [kJ] 
-1584 -1193 -862 -320 

 

Popsaný proces lze popsat následující reakcí (8): 

2 Al + B2O3 → α-Al2O3 + [B]. (8) 

Přičemž hodnoty změny Gibbsovy energie a entalpie jsou následující:  

 ∆G298
0 = -391.5 kJ/mol 

 ∆H298
0 = -406 kJ/mol 

Systém nyní obsahuje volné atomy boru a titanu a zde je velmi vysoká pravděpodobnost, že 

tyto atomu budou reagovat s hliníkovou matricí stejně tak jako můžou reagovat společně. Proto 

v následujícím kroku dojde k vytvoření TiB2 . Jakmile je vytvořen, už se neúčastní další reakce 

i přesto, že oxid boritý má nižší hodnotu změny Gibbsovy energe. Je to proto, že oxid hlinitý 

má nižší hodnotu změny Gibbsovy energie a nemůže být redukován ani titanem ani borem. 

Zůstává tedy přítomen jako inertní složka v systému. V druhém kroku spolu složky reagují 

následujícím způsobem: 

2 Ti + 2B  →  TiB2 + Ti. (9) 

Změna Gibbsovy energie této reakce (9) odpovídá -320 kJ/mol a entalpie -324 kJ/mol. Obě 

hodnoty jsou platné při pokojové teplotě. 

To znamená, že v systému je hliníková matrice, oxid hlinitý, diborid titanu a titan 

samostatně. Toto bylo potvrzeno provedením chemické mikroanalýzy pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu, kdy byla identifikována hliníková matrice, oxid hlinitý i částice 

titanu a ve velmi malém množství i diborid titanu. Na základě tohoto je možné vzniklý práškový 

materiál považovat za hybridní kompozitní prášek, jelikož obsahuje hliníkovou matrici a jako 

výztuž slouží částice oxidu hlinitého a TiB2. Po provedení rentgenové difrakce byl 

identifikován hliník, titan a kyselina boritá. Množství jednotlivých fází odpovídalo 

následujícím hodnotám: Al = 10 hm. %, Ti = 28 hm. % a H3BO3 = 62 hm. %.  

Vysvětlení pro vznik kyseliny borité je následující. Po provedení mechanického legování 

bylo nutné prášek vyjmout z mlecí nádoby, ideálně s minimálními ztrátami. Proto byl do mlecí 

nádoby přidán etanol a směs byla mleta po dobu 10 minut. Během této doby zřejmě došlo  

k reakci nezreagovaného množství oxidu boritého s etanolem za vzniku kyseliny borité. 

Věrohodné vysvětlení, proč došlo k jejímu vzniku v tak vysokém množství, nebylo doposud 

nalezeno, může se tak jednat i o chybu způsobenou měřením, přístrojem či nevhodně zvolenými 

parametry. Nepřítomnost dvou zbývajících fází může být vysvětlena faktem, že použité zařízení 

pro měření rentgenové difrakce je schopno identifikovat fáze v obsahu větším než 5 hm. %. 

Získaný práškový kompozitní materiál byl následně zpracován pomocí techniky SPS. 

Skenovací elektronovou mikroskopií bylo zjištěno, že došlo k vytvoření intermetalické fáze 

AlB2. Tato fáze byla vytvořena syntézní reakcí mezi hliníkem a borem. Dále byl v materiálu 

identifikován titan a TiB2, to vše v hliníkové matrici. Byly zachyceny stopy oxidu titaničitého, 

který vznikl oxidací titanu. Co se týče výsledků z rentgenové difrakce, vyhodnocení bylo 

poměrně složité. Zejména pík na pozici 28 ° bylo obtížné správně popsat. S přihlédnutím  

k vlastnostem boru, je možné tento pík přiřadit oxidu boritému. Vzhledem k aplikovaným 

podmínkám a povaze boru došlo k jeho oxidaci a vzniku oxidu. Toto ale nesouhlasí se 

záznamem rentgenové difrakce pro čistý oxid boritý, který je dle tohoto amorfní. Tento pík tedy 

náleží intermetalické sloučenině AlB2. Další identifikované fáze byly TiB2 a TiBO3. Toto 
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dielektrikum vzniká borotermickou redukcí při teplotě 600 °C reakci boru a oxidu titaničitého. 

Kvantitativní analýza poskytla následující údaje o množství fází: TiB2 = 48 hm. % s velikostí 

krystalitů 45 Å, TiBO3 = 50 hm. % a velikost krystalitů 250 Å, dále bylo zachyceno 1 hm. % 

titanu a 1 hm. % hliníku. 

Pro zjištění mechanických vlastností materiálu byla provedena nanoindentační zkouška, na 

základě které byla zjištěna indentační tvrdost a indentační modul pružnosti. Zkouška byla 

provedena před a po zpracování materiálu pomocí SPS. Z výsledků vyplývá, že došlo ke 

zvýšení indentační tvrdosti po SPS v podstatě na dvojnásobnou hodnotu. To bylo způsobeno 

vyšším obsahem TiB2. Indentační modul elasticity se zvýšil také, a to ze stejného důvodu. 

 

Cílem dalšího experimentu bylo zjistit, zda nad stechiometrické množství výchozích látek 

(dvojnásobné množství oxidu boritého dle stechiometrie) má vliv na mechanismus reakce, zda 

ovlivní její průběh, dojde ke tvorbě jiných produktů či reakci neovlivní vůbec. 

Jak je vidět, ve struktuře je přítomno větší množství titanu. Částice jsou různě velké, některé 

lze klasifikovat jako hrubé, což naznačuje, že by bylo vhodné zvýšit dobu mletí. Oproti 

předpokladu nedošlo k vytvoření majoritního množství korundové matrice. Mechanismus 

reakce probíhá stejným způsobem, jak bylo popsáno výše, tzn., že reakce probíhá ve dvou 

krocích, kdy nejprve dojde k osvobození atomu boru z oxidu boritého, a poté jeho reakci 

s titanem. Mechanismus je rovnicemi (8) a (9) popsán výše a platí zde i stejné hodnoty změny 

Gibbsových energií a entalpií. 

Po provedení SPS bylo zjištěno, že v materiálu došlo k reakcím a vzniku nových fází. Na 

základě chemické mikroanalýzy byly nalezeny prvky hliníku, titanu, kyslíku. Bodová analýza 

umožnila blíže specifikovat, jaké fáze by se mělo jednat. Ze získaného hmotnostního  

a atomového zastoupení byly ve vzorku nalezeny následující sloučeniny: AlTi, AlTi3, TiB2  

a TiO2.  Fáze AlTi a intermetalická fáze AlTi3 jsou vedlejší produkty reakce mezi 

nezreagovaným titanem a hliníkovou matricí, jelikož volný atom titanu má větší 

pravděpodobnost reagovat. Obtížná identifikace částic diboridu titanu může být částečně 

způsobena tím, že tyto částice jsou zastřeny částicemi AlTi a intermetalickými částicemi AlTi3, 

stejně tak jako mohou být inkorporovány v hliníkové matrici. Důvodem dobré mezifázové 

vazby je fakt, že částice vznikají in – situ v rámci matrice, čímž dochází k prevenci oxidace 

povrchu částic. 

Z nanoindetačních měření vyplývá, že hodnota indentační tvrdosti se po provedení SPS 

zvýšila více než dvojnásobně a indentační modul pružnosti se zvýšil téměř čtyřnásobně. Příčinu 

tohoto výrazného zvýšení mechanických vlastností lze nalézt právě v dobré mezifázové vazbě 

mezi vyztužujícími částicemi a matricí, kdy dochází k velmi efektivnímu přenosu zatěžování 

mezi matricí a vyztužující částicí, čímž je zvýšena nosná kapacita materiálu. 

Pomocí uvedeného postupu se podařilo připravit kompozitní materiál, který byl tvořený 

hliníkovou matricí a vyztužujícími částicemi TiB2 a AlB2.  

 

5.3 SYSTÉM Al – B2O3 – Nb 

Aby bylo možné odhadnout chování jednotlivých komponent během chemické reakce  

a zároveň předpovědět vznik možných produktů, je třeba vždy brát ohled na termodynamiku 

reakcí během mechanochemického procesu. V tomto systému je redukujícím prvkem kovový 

hliník a hlavní předpoklad reakce je dán rovnicí (6). Ze získaných výsledků je zřejmé, že reakce 

probíhá jiným mechanismem. Nedochází ke tvorbě 47 hm. % oxidu hlinitého a nelze říci, že by 

bylo dosaženo výtěžku 53 hm. % diboridu niobu. Termodynamická data, náležící rovnici (6) 

jsou uvedena v Tab. 10, k níž náleží komentář o možnosti proběhnutí reakce 

z termodynamického hlediska. 

Skenovací elektronová mikroskopie odhalila přítomnost prvků hliníku, niobu, boru  

a kyslíku.  Na snímku (Obr. 21) je na první pohled možné pozorovat aglomeráty částic, které 
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se vytvořily během mechanického legování. Vznik těchto aglomerátů je podpořen faktem, že 

adiabatická teplota (3692 K) je vyšší než teplota tání produktů. Aglomeráty jsou také tvořeny 

díky dlouhé době mletí. Pomocí bodové EDS analýzy bylo zjištěno, že nejsvětlejší částice (bílé) 

představují diborid titanu. Tyto částice jsou zakomponovány do hliníkové matrice. Dále byla 

zjištěna přítomnost intermetalické fáze NbAl3. Tu je možné najít ve struktuře jako malé tmavé 

částice, společně s diboridem niobu v hliníkové matrici. Poslední prvek, kyslík, vytváří 

s hliníkem oxid hlinitý a byl vždy nalezen v těsné blízkosti výše vyjmenovaných částic. To 

znamená, že reakční mechanismus mohl probíhat následujícím způsobem: 

2 Al + B2O3  →  Al2O3 + 2 B ; ∆G298
0 = -1584  kJ/mol, (10) 

3 Al + Nb  → NbAl3 ; ∆G298
0 = -262.267 kJ/mol, (11) 

Nb + 2 B → NbB2 ; ∆G298
0 = -43 kJ/mol. (12) 

 

Nejdříve dojde k reakci mezi hliníkem a oxidem boru, kdy dojde k uvolnění boru z oxidů. 

Ten dále reaguje s niobem za vzniku diboridu niobu. Mezitím ještě ale dojde k reakci niobu 

s hliníkem a vytvoření intermetalické fáze NbAl3. Reakce probíhají velmi rychle po sobě 

v tomto sledu, to je dáno hodnotou změny Gibbsovy energie každé reakce. Oxid hliníku, který 

vznikne nejdříve, se již dále neúčastní reakce a zůstává v systému jako inertní sloučenina, proto 

je možné najít stopy Al2O3 v blízkosti částic. Pomocí rentgenové difrakce bylo zjištěno 

následující složení materiálu: Al, Nb a NbH. Přítomnost hliníku a niobu naznačuje, že reakce 

neproběhla kompletně a k jejímu dokončení by bylo potřeba více času. Zdá se, že reakce 

probíhá v postupném módu, tedy přeměna výchozích látek na produkt probíhá velmi pomalu, 

v podstatě během každé kolize mlecích koulí a prášků dochází k transformaci na produkt pouze 

ve velmi malém objemu. Přítomnost hydridu niobu může být způsobena posledním krokem 

mlecího procesu. K vyjmutí produktu z mlecí nádoby byl použit etanol, malé množství bylo 10 

min mleto společně s práškem. Během tohoto mletí spolu zreagovala část niobu s etanolem  

a vytvořila výše zmíněný hydrid. Pomocí SEM EDS analýzy byl identifikován diborid niobu, 

jeho přítomnost v práškové směsi však nebyla potvrzena rentgenovou difrakcí. Tento nesoulad 

si lze vysvětlit následujícím způsobem: množství diboridu niobu v materiálu bylo pod hranicí 

detekovatelnosti difraktometru. Rentgenová difrakce nepotvrdila ani přítomnost intermetalické 

fáze NbAl3, to může být způsobeno tím, že došlo k překryvu jednotlivých píku náležících 

hliníku a niobu s píky, které by patřily právě NbAl3. 

Po provedení SPS byly zaznamenány následující změny v materiálu. Skenovací elektronová 

mikroskopie ukázala, že u části niobu proběhla oxidační reakce a došlo ke tvorbě oxidu niobu 

(NbO). Intermetalická fáze NbAl3 zůstala, jelikož tato fáze je teplotně stabilní i nad teplotou 

1200 °C a ani aplikace tlaku neovlivnila její rozpad či přeměnu. Během SPS došlo ke zvýšení 

množství NbB2. Bylo velmi jednoduché zachytit jeho přítomnost pomocí SEM elektronového 

mikroskopu. Aplikace zvýšené teploty a tlaku tak umožnila průběh reakce mezi niobem  

a uvolněným borem, což vedlo ke vzniku většího množství této fáze. Tento fakt je potvrzen 

rentgenovou difrakcí, kdy pomocí Rietveldovy analýzy byl spočítán obsah fáze odpovídající 

hodnotě 44 hm. %. V tomto případě použitím SPS došlo k výraznému zvýšení reaktivity 

reaktantů v tuhém stavu a následné konverze na požadovaný produkt. 

Jak na práškovém materiálu, tak na zhutněném vzorku po SPS bylo provedeno měření 

nanotvrdosti. Hodnoty uvedené v  

Tab. 12 naznačují, že použitím SPS nedošlo k výraznému ovlivnění jak indentační tvrdosti 

materiálu, tak jeho indentačního modulu pružnosti. 

Výše popsaným postupem byl připraven kompozitní materiál s hliníkovou matricí, kde 

vyztužujícími prvky byly NbB2 a NbAl3. V matrici byl přítomen oxid niobu.  
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5.4 SYSTÉM Al – B2O3 – Cr 

Pro syntézu diboridu chromu byla navržena rovnice (7). Dle získaných výsledků je však 

zjevné, že reakce neprobíhala navrženým mechanismem a je třeba ho vhodně modifikovat. 

Například následujícím způsobem: 

3 Al + B2O3  →  Al2O3 + 2 B + Al;    ∆G298
0 = -392 kJ/mol, (13) 

Cr + B  → CrB;   ∆G298
0 = -85.8 kJ/mol.  (14) 

Očekává se, že jako první proběhne aluminotermická reakce, díky které dojde k uvolnění 

atomu boru z oxidu. V systému zůstává nezreagované množství oxidu boritého a hliník. 

Redukční reakcí vznikne množství energie, které následně umožní přímou reakci v tuhém stavu 

mezi prvky chromu a boru za vzniku boridu chromu. Výše uvedené reakce probíhají současně, 

v důsledku toho je obtížné rozpoznat pořadí reakcí. Ale s přihlédnutím k termodynamickému 

zabarvení reakcí je možné říci, že probíhaly v uvedeném sledu. Reakce by i tak měla probíhat 

v soběstačném módu (na základě termodynamických dat). Na základě získaných dat je dále 

možné říci, je uvolněné množství energie nebylo dostatečné pro vznik diboridu. EDS analýza 

ukázala, že materiál je sice tvořen zejména hliníkovou matricí, ale obsahuje také částice 

chromu, ve kterých je inkorporován bor, tudíž by se mohlo jednat o CrB intermetalickou fázi, 

která dle fázového diagramu obsahuje 17,2 hm. % boru. Zároveň zde byly identifikovány 

částice boru. Rentgenová difrakce práškového materiálu ukázala pouze přítomnost hliníku  

a chromu. To, že rentgenová difrakce neodhalila přítomnost boru, souvisí s tím, že se jedná  

o velmi lehký prvek a pokud je přítomen v malém množství, je velmi obtížné ho zachytit. 

Pozoruhodné je, že na rozdíl od všech předchozích případů, u tohoto systému nenastala 

žádná reakce práškového materiálu s etanolem. I když bylo vyjmutí prášku provedeno za zcela 

shodných podmínek, rentgenová difrakce neodhalila přítomnost jakéhokoliv hydridu. 

Zajímavá situace nastala po provedení SPS. Plošná EDS analýza odhalila zvýšené množství 

boru, proto byla zaměřena pozornost na identifikaci inkriminované oblasti. Detailnější bodová 

analýza ukázala, že na první pohled kompaktní velké bílé částice, jsou ve skutečnosti 

aglomeráty, složené z jednotlivých intermetalických částic CrB2. Tudíž jestliže reakce 

vyvolané mechanickým legováním neposkytly dostatečné množství energie pro vytvoření 

intermetalických částic CrB2 nebo pokud doba, po kterou mechanické legování probíhalo, 

nebyla dostatečně dlouhá, pak aplikace zvýšeného tlaku a teploty umožnila překonat tyto 

bariéry. Na záznamu z rentgenové difrakce jsou píky, které patří s největší pravděpodobností 

fázi CrB. EDS analýza prokázala přítomnost těchto částic i před provedením SPS, avšak na 

záznamu z rentgenové difrakce nejsou žádné píky, které by patřily právě této fázi. Příčina 

tohoto faktu je ta, že píky hliníku a chromu jsou velmi intenzivní v porovnání s málo výraznými 

píky CrB, které tak jednoduše zanikly v pozadí.  Rentgenová difrakce odhalila přítomnost další 

nové fáze. Jedná se sloučeninu Al4B2O9. Tato fáze se řadí do skupiny borito – hlinitanů, které 

obecně patří do skupiny žáruvzdorných materiálů s vysokým modulem pružnosti, vysokou 

pevností, dobrou chemickou stabilitou a nízkým koeficientem teplotní roztažnosti. V dnešní 

době je snaha připravit materiály na této bázi ve formě jedno dimenzionálních nanostruktur, 

které mají totiž lepší vlastnosti než objemový materiál 28. Vysvětlení vzniku této fáze je popsán 

následující rovnicí (15): 

2 Al2O3 + B2O3  →  Al4B2O9. (15) 

Oxid hlinitý, který byl generovaný v prvním kroku reakce aluminotermickou redukcí, 

zreagoval za daných podmínek s nezreagovaným množstvím oxidu boritého, čímž došlo ke 

vzniku boritanu hlinitého. Toto je důvod, proč není oxid hlinitý obsažený ve struktuře. 
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Naměřené hodnoty indentační tvrdosti a indentačního modulu elasticity se výrazně lišily po 

provedení SPS. Indentační tvrdost zhutněného materiálu se zvýšila o více než dvojnásobek  

a indentační modul pružnosti dokonce téměř čtyřnásobně. Toto pozitivní výrazné zvýšení 

indentačního modulu pružnosti je způsobeno vzniku boritanu hlinitého, který má i podíl na 

zvýšené indentační tvrdosti. 

Na základě výše interpretovaných výsledků je možné říci, že aplikovaný postup vedl k 

vytvoření hybridního kompozitního materiálu. Tento kompozit je tvořený hliníkovou matricí, 

jako vyztužující částice slouží intermetalická fáze CrB2 a fáze Al4B2O9.  

Na Obr. 43 je uvedeno porovnání tvrdosti a meze pevnosti různých materiálů studovaných 

v této práci a jejich porovnání s odpovídajícími referenčními stavy a materiály. Označení 

PH_36 a PH_37 představuje materiály vyrobené v této práci, tedy kompozitní materiál Al/TiB2, 

AlB2, respektive Al/NbB2, NbAl3 mechanochemicky připravené a zpracované pomocí SPS. 

Všechny srovnávané materiály byly připraveny mechanickým legováním. Systémy Al/Al3Ti 

(NG Al) a Al/Al3Ti (GC Al) 29 byly mechanicky legovány a protlačeny za tepla, stejně jako 

systém Al-20Ti 30. Al – HEBM je mechanicky mletý čistý hliník. Z uvedeného porovnání je na 

první pohled jasné, že materiál označený PH_36 vykazuje výrazně vyšší mechanické vlastnosti. 

Zvýšená tvrdost materiálu je dána jednak jemnozrnnou strukturou matrice díky mechanickému 

legování a jednak přítomností intermetalických fází, které zvyšují tvrdost. Příčina vyšší meze 

pevnosti v ohybu souvisí s přítomností disperze intermetalických fází přispívající efektivnímu 

uplatnění Orowanova mechanismu. V materiálu existuje mnoho míst pro nukleaci jamek, které 

prodlužují stádium iniciace trhliny, což vede k vyšším hodnotám aplikovaného napětí. 

 

 
Obr. 43 Porovnání tvrdosti a meze pevnosti v ohybu kompozitních materiálů na bázi Al vyrobených 

mechanickým legováním a čistého Al. 

 

Materiál označený PH_37 dosáhl nižších hodnot naměřených mechanických vlastností. Mez 

pevnosti dosáhla podobných hodnot jako ostatní materiály. Tvrdost byla mírně vyšší. Zvýšená 

tvrdost je opět dána zjemněním hliníkové matrice mechanickým legováním a dále přítomností 

částic NbB2. Nižší hodnota meze pevnosti v ohybu je zřejmě způsobena přítomností křehkých 

intermetalických částic Al3Nb, které vytvořily vhodné místo pro nukleaci dutin a rychlé šíření 

trhliny nízkoenergetickým tvárným lomem.  

Graf na Obr. 44 porovnává indentační modul pružnosti a indentační tvrdost vyrobených 

materiálů s materiály, u kterých jsou výše zmíněné veličiny dostupné v literatuře. Indentační 

tvrdost u materiálů PH_36 a PH_37 je téměř srovnatelná, indentační modul pružnosti obou 

materiálů je v blízkém intervalu. Obě veličiny se pohybují na vyšších hodnotách vzhledem ke 
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srovnávaným slitinám. Al/n-TiB2 31 byl připraven kryomletím a následně zhutněný pomocí 

SPS. Al/5 hm. % GNP a Al byly zpracovány pouze pomocí SPS 32 a Al5Mg-1 % GO byl 

mechanicky legovaný a lisovaný za tepla 33. K hodnotám materiálů PH_36 a PH_37 se blíží 

slitina, která byla vyrobena kryomletím a zhutněna pomocí SPS. Během mechanického 

legování došlo k reakcím, které měly za následek vznik intermetalických částic ve zkoumaných 

systémech a ty pozitivně ovlivnily výsledné hodnoty indentačních vlastností. Zdá se, že hodnoty 

indentačních vlastností u slitin nalezených v literatuře mohou být nižší proto, že nedochází k 

tak dobré disperzi a mezifázovým vazbám mezi matricí a vyztužujícími částicemi nebo z 

důvodu ukotvení dislokací na hranicích zrn hliníkové matrice. 

 

 
Obr. 44 Porovnání indentačního modulu pružnosti a indentační tvrdosti materiálů na bázi Al. 
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6  ZÁVĚR 

V rámci dizertační práce byl studován mechanismus chemických reakcí vyvolaných 

mechanickou energií, za účelem vytvoření kompozitního práškového materiálu/prekurzoru 

s kovovou matricí. Dále byl zjišťován vliv slinování za vysokého tlaku a zvýšené teploty na 

vytvořený práškový materiál, zda došlo k dalším reakcím v materiálu během procesu a zda měl 

vliv na základní mechanické vlastnosti materiálu, jmenovitě indentační tvrdost a indentační 

modul pružnosti. Na základě těchto experimentů byly vybrány dva systémy, u kterých byla 

provedena zkouška tříbodovým ohybem. Práce vedly k následujícím závěrům: 

Bylo zjištěno, že v systému Al – B2O3 – CNT došlo mechanickým legováním k vytvoření 

intermetalické fáze AlB2 v hliníkové matrici. Její množství bylo nízké a nijak výrazně 

nepřispělo ke zlepšení měřených mechanických vlastností. Navíc, v průběhu slinování za 

vysokého tlaku a zvýšené teploty došlo k oxidaci hliníku za vzniku převažujícího oxidu 

hlinitého v matrici. Tento systém se jevil jako nevhodný pro cíle této práce a použití  

v kompozitech. 

Při zpracování systému Al – B2O3 – Ti bylo dosaženo pozitivnějších výsledků. Mechanické 

legování přispělo ke zjemnění struktury práškové směsi a také k vytvoření aglomerátů titanu  

a boru. Po provedení SPS došlo k dalším reakcím v práškovém materiálu. V prvním 

experimentu, kdy byl oxid boritý v množství odpovídající 3/2 dle stechiometrie, došlo ke 

zvýšení indentační tvrdosti. To bylo dáno zejména vytvořením intermetalika AlB2 a částicemi 

TiB2. Ovšem při použití dvojnásobného množství oxidu boritého oproti stechiometrii, dochází 

k významnému nárůstu obou zjišťovaných mechanických vlastností. Kromě částic TiB2 

dochází ke vzniku TiO2 a intermetalik, které jsou právě za toto zvýšení zodpovědné. To 

předurčuje tento systém k dalšímu možnému zkoumání. 

V systému Al – B2O3 – Nb došlo během mechanického legování k vytvoření intermetalické 

fáze Al3Nb a diboridu niobu. Během SPS došlo k dalším reakcím v mechanicky legovaném 

prášku, které vedly k vytvoření většího množství diboridu niobu. Překvapivě toto nemělo 

v podstatě žádný vliv na indentační vlastnosti. 

Po mechanickém legování v systému Al – B2O3 – Cr byly částice boru inkorporovány do 

částic chromu. Po provedení SPS došlo ke vzniku intermetalické fáze CrB2 a fáze Al4B2O9 

v hliníkové matrici, materiál tak lze zařadit do skupiny hybridních materiálů s kovovou matricí. 

Materiál po SPS vykazuje několikanásobné zvýšení indentační tvrdosti i indentačního modulu 

elasticity. Tento materiál se jeví perspektivní pro další experimenty. 

Na základě výsledků byly vybrány tři systémy k provedení zkoušky tříbodovým ohybem. 

Jednalo se o následující: Al – B2O3 – X (X = Ti, Nb, Cr). Na výrobu zkušebního tělesa bylo 

potřeba připravit větší množství práškové směsi pro slinování za vysokého tlaku a při zvýšené 

teplotě. Problém nastal u systému, který obsahoval chrom. V konečné fázi mechanického 

legování s etanolem došlo výrazné exotermní reakci, a proto byla další práce s tímto systémem 

z bezpečnostních důvodů zastavena. U zbylých dvou systémů proběhla příprava bez těchto 

jevů. Výsledky ze zkoušky ohybem ukazují poměrně zajímavé výsledky při porovnání 

s podobnými systémy a při použití podobných postupů výroby.  

Současně lze se získáním výše uvedených závěrů formulovat některé další náměty k řešení: 

U všech zkoumaných systémů byl navržen nový mechanismus reakce, který lépe odpovídá 

dosaženým výsledkům. Nicméně aby bylo možné s jistotou říci, zda došlo k proběhnutí reakce 

a zda navržený mechanismus je správný, je třeba toto tvrzení doložit teplotním profilem během 

mletí. Tím by bylo možno vysvětlit výraznou změnu barvy práškové směsi po skončení 

legování. To platí pro všechny zkoumané systémy. Změna barvy může být indikátorem 

proběhnuté spalovací reakce, ale bez potřebných dat toto nelze tvrdit.  
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Dále je třeba se také zaměřit na množství nezreagovaného oxidu boritého v systémech, jak 

je zřejmé, v některém případě může hrát výraznou roli, jindy se jeví více jako vedlejší produkt. 

Jako vedlejší produkt by ho bylo možné odstranit loužením ve vhodném rozpouštědle.  

Další, čemu je třeba věnovat pozornost, je vznik hydridů, to znamená nalézt vhodné činidlo, 

které by zabraňovalo nežádoucím reakcím. U dvou systémů, u kterých bylo konstatováno 

zlepšení mechanických vlastností, by bylo účelné se zaměřit na další optimalizací podmínek 

mechanického legování a procesu slinování za vysokého tlaku a při zvýšené teplotě. 
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