
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

MODIFIKACE KVAZIKRYSTALICKÝCH KOMPAKTŮ SPS
POMOCÍ TECHNOLOGIE ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU
MODIFICATION OF SPS QUASICRYSTALLINE COMPACTS VIA ELECTRON BEAM TREATMENT

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Ladislav Poczklán

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Jan Čížek, Ph.D.

BRNO 2018



 



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav materiálových věd a inženýrství
 

Student: Bc. Ladislav Poczklán
 

Studijní program: Aplikované vědy v inženýrství
 

Studijní obor: Materiálové inženýrství
 

Vedoucí práce: Ing. Jan Čížek, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Modifikace kvazikrystalických kompaktů SPS pomocí technologie
elektronového paprsku

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Nově objevená kvazikrystalická struktura (NC za chemii 2011) díky svým specifickým vlastnostem
představuje nový horizont materiálového výzkumu. Jedním ze směrů, kterým se tento výzkum ubírá,
jsou tribologické vlastnosti (např. otěruvzdornost) kvazikrystalů.
Technologie elektronového paprsku (EB) pracující ve vysokém vakuu má široký aplikační potenciál.
Její podstatou je interakce paprsku urychlených elektronů se vzorkem. Rozsahem energií je paprsek
schopen vzorek mj. částečně/zcela roztavit, povrchově zpracovat (např. zakalit či vytvořit reliéf), svařit,
apod. Jednou z nejdůležitějších možností interakce vzorku s EB jsou změny ve struktuře krystalických
materiálů.

Cílem práce studenta bude s pomocí využití na ústavu dostupné technologie elektronového paprsku
pokusit se modifikovat (popř. optimalizovat) dodané vzorky kvazikrystalů na bázi Al–Cr–Fe slinované
technologií spark plasma sintering (SPS, spolupráce s Nanyang Technological University, Singapur)
s  následným vyhodnocením změn ve  struktuře  (příp.  složení)  vzorků  a  to  zejména při  povrchu
s ohledem na tribologické vlastnosti.

Cíle diplomové práce:

– vypracovat rešerši o základních charakteristikách kvazikrystalických struktur,
– seznámit se s možnostmi technologie elektronového paprsku (EB),
– systematicky modifikovat povrch dodaných SPS vzorků Al–Cr–Fe pomocí EB,
– vyhodnotit dopad provedených úprav na vlastnosti vzorků, zejména s ohledem na jejich ................
mikrostrukturu a případně chemické/fázové složení.



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

Seznam doporučené literatury:

ZENKER, R., SACHER, G., BUCHWALDER, A.,  LIEBICH, J.,  REITER, A.,  HASSLER, R. Hybrid
technology hard coating – Electron beam surface hardening. Surface and Coatings Technology, vol.
202 (4-7), pp. 804–808, 2007. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2007.05.089.

GAO, B., HAO, Y., TU, G., LI, S., YU, F., ZUO, L., HU, L. Surface modification of Mg67–Zn30–Y3
quasicrystal alloy by high current pulsed electron beam. Surface and Coatings Technology, vol. 229,
pp. 42-45, 2013. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2012.06.026.

LI, R. T., DONG, Z. L., KHUN, N. W., KHOR, K. A. Novel Ti based metal matrix composites reinforced
with Al-Cr-Fe quasicrystals approximants. Materials Science and Technology, vol. 31 (6), pp. 688-694,
2015. DOI: 10.1179/1743284714Y.0000000645.

NOVAK, P., KUBATIK, T., VYSTRCIL, J., HENDRYCH, R., KRIZ, J., MLYNAR, J., VOJTECH, D.
Powder metallurgy preparation of AleCueFe quasicrystals using mechanical alloying and Spark
Plasma Sintering. Intermetallics, vol. 52, pp. 131-137, 2014. DOI: 10.1016/j.intermet.2014.04.003.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



   

 

 

ABSTRAKT 

Kvazikrystaly se vyznačují četnostmi rotační symetrie, které se u krystalických látek 

nevyskytují, v důsledku čehož mají řadu velmi zajímavých materiálových vlastností. 
V rešeršní části této práce proto byla kvazikrystalickým strukturám věnována zvláštní 

pozornost. Rešerše dále obsahuje popis technologie elektronového svazku, metody 

spark plasma sintering a úvod do problematiky opotřebení, Jako výchozí materiál pro 

experimentální část byl zvolen prášek Titanium Grade 2 a prášek Cristome A5, jenž 

byl z části tvořen kvazikrystalickou fází. První série vzorků byla slinuta pouze z prášku 

Cristome A5. Druhá série byla slinuta z práškové směsi, kterou z 80 % tvořil prášek 

Titanium Grade 2 a z 20 % prášek Cristome A5. Pro kompaktaci vzorků byla zvolena 

technologie spark plasma sintering. Vzorky byly následně systematicky modifikovány 

elektronovým svazkem a podrobeny testům pin on disc. Nejlepší odolnost vůči 

opotřebení byla pozorována u vzorků, jenž byly modifikovány při teplotě 750 °C. U 

vzorků modifikovaných při teplotě 1150 °C byl detekován zvýšený obsah 

kvazikrystalické fáze.  

ABSTRACT 

The quasicrystals are characterized by unusual rotational symmetries that are not 

observed in the crystalline materials, which is the cause of their interesting material 

properties. Because of that a particular attention was paid to quasicrystalline structures 

in the literature research. The research also contains a description of electron beam 

technology, spark plasma sintering method and introduction to the problematics of 

wear. As the default materials for the experimental part were selected Titanium 

Grade 2 powder and Cristome A5 powder which was partially composed of 

quasicrystalline phase. The first series of samples was sintered only from powder 

Cristome A5. The second series was sintered from the mixture of 80 % Titanium Grade 

2 powder and 20 % Cristome A5 powder. For the compaction of samples spark plasma 

sintering technology was selected. Samples were then systematically modified by 

electron beam and subjected to pin on disc tests.  Samples modified at 750 °C had the 

best wear resistance. Samples modified at 1150 °C contained increased amount of 

quasicrystalline phase. 
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1 ÚVOD 

V 80. letech minulého století byly objeveny pevné látky s velmi specifickým 

uspořádáním atomů, tzv. kvazikrystaly. Po počátečním skepticismu vzbudil tento 

objev mezi vědci velký zájem, v důsledku čehož vznikla řada studií zabývající se 

mimo jiné možnými aplikacemi kvazikrystalů [1]. Jedním ze směrů, kterým se tento 

výzkum ubírá, je tribologie.  

 

Tribologie jakožto obor zabývající se procesy tření, opotřebení a mazání, má velký 

význam ve strojírenské praxi. V případech, kdy se tribologii nevěnuje dostatečná 

pozornost, může docházet jednak k poškození strojních součástí a dále také 

k nežádoucímu zvýšení energetických ztrát. Vhodnou povrchovou úpravou lze tyto 

jevy výrazně omezit. 

 

Povrchová úprava vzorku je jedno z mnoha možných využití technologie 

elektronového svazku. Princip této technologie spočívá v interakci urychlených 

elektronů s materiálem vzorku. Energii elektronů je možno měnit v poměrně velkém 

rozsahu. Zpracovávaný materiál tak lze ohřát, případně částečně nebo úplně natavit a 

následným rychlým ochlazením povrchově upravit.  

 

Jedním z cílů této práce je vypracování rešerše týkající se základních charakteristik 

kvazikrystalických struktur, možností technologie elektronového svazku a úvodu do 

problematiky opotřebení. Cílem experimentální části práce je výroba kompaktů 

technologií spark plasma sintering. Jako výchozí práškový materiál byl zvolen čistý 

titan a prášek Al-Cr-Fe, který byl z části tvořen kvazikrystalickými částicemi. 

Následně byly provedeny modifikace vzorků pomocí elektronového svazku, 

vyhodnocení dopadu úprav na strukturu a tribologické vlastnosti vzorků a porovnání 

dosažených výsledků s literaturou. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této kapitole jsou obsaženy základní informace o kvazikrystalech, konkrétně pak o 

jejich struktuře, vlastnostech, výrobě a použití. Speciální pozornost je věnována 

kvazikrystalům o složení Al-Cr-Fe. Dále je zde popsán princip dvou 

technologií - elektronového svazku (včetně příkladů využití) a spark plasma sintering. 

Poslední část kapitoly je věnována opotřebení, jmenovitě jeho fyzikálním 

mechanismům, testování a řešení. 

2.1 Kvazikrystaly 
 

Kvazikrystaly byly objeveny roku 1982 Danielem Shechtmanem u rychle ochlazované 

slitiny hliníku s manganem [1]. Z počátku byl jejich objev mnohými odborníky 

zpochybňován. Důvodem bylo zejména to, že první vyrobené kvazikrystaly byly příliš 

malé pro RTG difrakci. K získání jejich difraktogramu tak musel být použit svazek 

elektronů. Tento způsob byl ale považován za méně přesný a většina krystalografů 

proto upřednostňovala rentgenové záření. Po téměř dvou letech se Shechtmanovi a 

jeho kolegům podařilo nasbírat dostatečné množství důkazů k potvrzení jejich teorie. 

V roce 2011 byla za objev kvazikrystalů udělena Nobelova cena. [1] 

2.1.1 Struktura 

 

Struktura kvazikrystalů vykazuje vysoký stupeň uspořádání na dlouhou vzdálenost (z 

tohoto důvodu lze na difraktogramu z transmisního elektronového mikroskopu 

pozorovat ostré stopy), v čemž se podobají krystalickým látkám. Kvazikrystaly ale na 

rozdíl od krystalických látek nemají translační symetrii. Kvazikrystalické materiály 

naproti tomu vykazují prvky symetrie, které jsou u krystalických látek „zakázané“, 

jedná se zejména o pětičetnou, osmičetnou, desetičetnou nebo dvanáctičetnou rotační 

symetrii. [1, 2] 

 

Důvod proč se v klasickém pojetí krystalických látek nevyskytuje například pětičetná 

osa symetrie lze vysvětlit na 2D příkladu. Obrazci, které vykazují pětičetnou osu 

symetrie (pětiúhelníky) nelze dokonale vyplnit plochu. Stejná situace nastane i ve 3D, 

kde objekty s pětičetnou osou symetrie (ikosaedry) nelze dokonale vyplnit prostor. 

Uspořádání atomů v kvazikrystalech pomohlo objasnit Penroseovo dláždění – obr. 1.  
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Obr. 1 Penroseovo dláždění, které ukazuje, jakým způsobem lze vyplnit plochu, aby 

byla zachována pětičetná osa symetrie [3] 

 

Tento model ukazuje, že plochu lze vyplnit dvěma druhy kosočtverců takovým 

způsobem, aby výsledná struktura měla pětičetnou rotační symetrii. Obdobně lze 

postupovat i při vyplňování prostoru pomocí dvou druhů romboedrů. Vzájemný poměr 

počtů těchto romboedrů je roven zlatému řezu. Jelikož je zlatý řez iracionální číslo, 

nelze u tohoto modelového uspořádání definovat elementární buňku (jinými slovy 

nelze uplatnit translační symetrii). Experimenty ukázaly poměrně přesnou shodu 

v uspořádání určeném Penroseovými romboedry v porovnání s reálně pozorovanými 

pozicemi atomů v kvazikrystalech. Odchylky v polohách atomů jsou pravděpodobně 

způsobeny tím, že kvůli absenci translační symetrie má každý atom mírně odlišné 

okolí, v důsledku čehož se liší i síly působící od vzdálených atomů. [4] 

 

Kvazikrystalům jsou velmi podobné jejich krystalické aproximanty – látky, které mají 

lokálně téměř identickou strukturu jako kvazikrystaly, ale lze u nich uplatnit translační 

symetrii. Elementární buňky těchto materiálů jsou v porovnání s elementárními 

buňkami klasických krystalických látek několikanásobně větší (jejich rozměry mohou 

být v řádech jednotek nanometrů). [5, 6] 

2.1.2 Výroba, vlastnosti a použití 

 

Výroba - z počátku byly kvazikrystaly pozorovány pouze jako metastabilní fáze 

v rychle tuhnoucích slitinách [1]. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout dostatečně 

rychlého ochlazení taveniny je metoda melt spinning, případně je možno použít i 

přetavení povrchu elektronovým paprskem [7]. Postupem času bylo zjištěno, že ze tří 

a vícesložkových slitin lze pomalým ochlazováním vyrobit i kvazikrystaly, které jsou 

termodynamicky stabilní. Příkladem takové slitiny je systém Al-Pd-Mn [8]. Dalším 

způsobem výroby kvazikrystalů je krystalizace z amorfní fáze. Dále je například 

možné mechanickým legováním práškových krystalických materiálů vyrobit prášky, 

jejichž částice jsou kvazikrystalické. [9, 10] 
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Vlastnosti – kvazikrystaly mají velmi specifické uspořádání struktury na dlouhou 

vzdálenost. Největší rozdíly proto byly předpovídány ve vlastnostech, které jsou na 

uspořádání na dlouhou vzdálenost citlivé. Příkladem takových vlastností jsou 

elektrická a tepelná vodivost [1]. Ukázalo se, že kvazikrystaly mají velmi nízkou 

tepelnou vodivost. Například u systému Al-Fe-Cu je tepelná vodivost o dva řády nižší 

v porovnání s tepelnou vodivostí čistého hliníku [2]. Nízké hodnoty byly naměřeny 

také v případě elektrické vodivosti, u které byl dále pozorován její lineární nárůst s 

rostoucí teplotou [11]. Tvrdost může u kvazikrystalů dosahovat hodnot až 1000 HV. 

Hodnota koeficientu tření je u kvazikrystalů až sedmkrát menší v porovnání 

s nízkouhlíkovou ocelí [2]. Velmi zajímavou vlastností kvazikrystalických materiálů 

je jejich biokompatibilita [12]. Další výhodou kvazikrystalů je jejich vysoká odolnost 

proti oxidaci (porovnatelná s austenitickou korozivzdornou ocelí) a opotřebení, 

naproti tomu jejich velkou nevýhodou je nízká hodnota lomové houževnatosti. [11] 

 

Použití – díky svým vlastnostem mají kvazikrystaly velký potenciál v oblasti 

povrchových úprav. Povlaky na bázi kvazikrystalů byly úspěšně aplikovány v mnoha 

rozdílných oblastech, příkladem mohou být chirurgické nástroje, písty spalovacích 

motorů nebo výroba kuchyňského nádobí [11]. Díky biokompatibilitě se testuje 

možnost použití při výrobě kloubních náhrad. Nevýhodou některých kvazikrystalů je 

jejich nízká teplotní stabilita. Kvůli nižším teplotám při výrobě povlaků se tak jako 

vhodná metoda nabízí technologie cold spray. Dalším příkladem použití kvazikrystalů 

je výroba částicových kompozitů. Kvazikrystaly totiž mají díky svému kovovému 

charakteru velmi podobnou hodnotu Youngova modulu jako ocel a zároveň je možné 

jejich pevné spojení s kovovou matricí. [2]  

2.1.3 Systém Al-Cr-Fe 

 

Nejvíce kvazikrystalů bylo objeveno u slitin na bázi hliníku, jedním takovým 

příkladem je i systém Al-Cr-Fe. [2] 

 

Vlastnosti – tvrdost Al-Cr-Fe kvazikrystalů dosahuje hodnot cca 770 HV [13]. 

A. Inoue a kol. [14] ve svém článku věnujícím se kvazikrystalům Al93Cr5Fe2 naměřili 

pevnost mírně přesahující hodnotu 1000 MPa. Experimenty V. Demange a kol. [15] 

se zabývaly odolností Al-Cr-Fe aproximantů vůči oxidaci. Ve svém článku došli 

k závěru, že vysoká odolnost proti oxidaci je způsobena tím, že vnější vrstva materiálu 

je tvořena především oxidy hliníku. Za určitých podmínek mohou vznikat i oxidy 

chromu, které se tvoří pod vrstvou hliníkových oxidů. Takto vzniklá dvojitá bariéra 

brání dalšímu průběhu oxidace a fáze bohaté na železo jsou díky ní chráněny.  

 

Příklady aplikací - kvazikrystaly a aproximanty Al-Cr-Fe byly úspěšně použity 

v několika aplikacích. 

 

Prvním příkladem je výroba částicového kompozitu metodou SPS. Matrice tohoto 

materiálu je tvořena čistým titanem a jako vyztužující částice byly použity Al-Cr-Fe 

kvazikrystaly a aproximanty. U výsledného kompozitního materiálu byl pozorován 

nárůst tvrdosti a otěruvzdornosti o více než 50 % v porovnání s hodnotami 

naměřenými u čistého titanu. [16] 
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Druhým příkladem je kompozit, jehož matrice tvořená hliníkem je zpevněna 

kvazikrystalickými částicemi Al91Fe4Cr5. Pro výrobu tohoto materiálu technologií 

selective laser melting byl použit prášek čistého hliníku a prášek Al65Cu20Fe10Cr5. Pro 

minimální množství trhlin a pórů byl výkon laseru nastaven na hodnotu 175 W. 

Opotřebení bylo stanoveno na 2,64×10-4 mm3/N*m, což je v porovnání s běžnými 

hliníkovými slitinami velké zlepšení (cca 1,0 × 10-2 mm3/N×m [17]). [18] 

 

Další možnou aplikací je výroba kompozitního povlaku technologií cold spray. Jako 

výchozí materiály byly použity prášky titanu (čistota 99,9 %) a Al70Cr20Fe10. Bylo 

zjištěno, že pro dosažení nejlepších tribologických vlastností a minimální porozity 

musí výchozí směs obsahovat 80 hm.% Ti. U takto vyrobeného povlaku byl pozorován 

výrazný nárůst otěruvzdornosti v porovnání s čistým titanem. [13] 

2.2 Spark plasma sintering 
 

Jednou z pokročilých slinovacích metod je technologie zvaná spark plasma sintering 

(SPS), jejíž princip je znázorněn na obr. 2. Při SPS se práškový materiál nasype do 

dutiny formy, která má tvar budoucího výrobku. Forma je elektrický vodivá a bývá 

často vyrobena z grafitu. Na slinovaný prášek působí jednoosý tlak, který je vyvolán 

pomocí dvou pístů a jehož velikost může dosahovat hodnoty až 100 MPa [19]. Písty 

jsou připojeny ke zdroji pulzního elektrického pole, jehož parametry se obvykle 

pohybují v řádech tisíců ampér v případě stejnosměrného proudu a v jednotkách voltů 

v případě pulzního napětí. [20] 

 

Obr. 2 Technologie spark plasma sintering [21] 
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Metodou SPS lze slinovat vzorky z vodivých i nevodivých materiálů. U nevodivých 

vzorků je mechanismus ohřevu následující: působením elektrického pole dochází u 

formy k Joulovu ohřevu, její teplota se zvyšuje a přenosem tepla z formy se pak ohřívá 

samotný vzorek. U vodivých materiálů se předpokládá, že k ohřevu dochází díky 

kombinaci jiskrových výbojů a Joulova ohřevu, viz obr. 3. U vodivých materiálů může 

být v extrémních případech rychlost ohřevu až 700 °C/min [19] a právě velmi rychlý 

ohřev je největší předností SPS, čehož se využívá například při výrobě 

nanostrukturních materiálů. Další výhodou je krátká doba slinovacího procesu, která 

se u SPS obvykle pohybuje v řádech minut. Naproti tomu u jiných slinovacích metod 

mohou být výrobní časy i několik hodin [22]. Kratší výdrž na slinovací teplotě 

umožňuje mimo jiné i další potlačení růstu zrn, které je často nežádoucí. Mezi 

nevýhody SPS lze zařadit obtížné měření teploty vzorku a možnost slinovat pouze 

tvarově jednoduché výrobky. [22] 

 

Obr. 3 Ohřev vodivých vzorků u SPS [23] 

 

I přes několikaletý výzkum zůstává slinovací mechanismus SPS nejasný. Základní 

popis tohoto mechanismu je u vodivých vzorků následující: pulzní proud procházející 

práškovým materiálem způsobuje vznik jiskrových výbojů mezi jednotlivými 

částicemi. V blízkosti tohoto výboje dochází ke zvýšení teploty až na 10 000 °C, což 

má za následek natavení povrchu částic a vznik krčku – obr. 4a). Zároveň může 

docházet i k odpařování oxidických povlaků a nečistot z povrchu částic. Dalšími 

jiskrovými výboji dochází ke vzniku dalších krčků – obr. 4b). V následující fázi 

slinovacího procesu dochází působením tlaku k plastické deformaci částic a ke 

zhutnění vzorku – obr. 4c). [23] 
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Obr. 4 Průběh slinování bronzového prášku metodou SPS [23] 

2.3 Technologie elektronové paprsku 
 

Elektronový paprsek (EB) je tvořen proudem urychlených a fokusovaných elektronů. 

Tyto elektrony po dopadu na povrch materiálu díky své kinetické energii pronikají do 

určité hloubky. Tato hloubka závisí na hustotě materiálu a na urychlovacím napětí. 

[24] 

 ℎ = 2,1 ×
𝑈2

𝜌
 , (2.1) 

kde h [μm] je hloubka vniku, U [kV] je urychlovací napětí a ρ [kg×m-3] je hustota 

materiálu. V důsledku interakce primárních elektronů svazku (PE) s atomy 

zpracovávaného materiálu vzniká teplo, čehož se využívá v celé řadě technologických 

aplikací. Hustota výkonu v místě dopadu může být až 109 W×cm2. [25]  

2.3.1 Interakce elektronového paprsku a pevné látky 

 

Poté, co PE proniknou pod povrch pevné látky, bude docházet ke srážkám s jejími 

částicemi. Během těchto srážek předávají PE část své kinetické energie atomům 

ozařovaného materiálu. V důsledku zvýšení energie atomů bude docházet k jejich 

větším vibracím, k vibračnímu přenosu energie mezi jednotlivými atomy a k 

velmi rychlému zvýšení teploty materiálu. [26] 

 

Všechny PE ale nepředají veškerou svoji kinetickou energii materiálu. Část elektronů 

se může zpětně odrazit s pouze minimální ztrátou energie, v takovém případě se jedná 

o tzv. zpětně odražené elektrony (BSE). Při dopadu PE může také dojít k vyražení 

elektronu z orbitalu atomu, takto vzniklé elektrony jsou označovány jako sekundární 

(SE). Při vyražení SE dochází ke vzniku charakteristického rentgenového záření nebo 

ke vzniku Augerových elektronů (AE). Kromě charakteristického rentgenového záření 

vzniká také brzdné rentgenové záření. Dále může docházet ke vzniku tepelného a 

světelného záření [26]. Všechny tyto jevy jsou znázorněny na obr. 5. 
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Obr. 5 Jevy probíhající při interakci elektronového paprsku s materiálem [27] 

 

2.3.2 Zařízení pro práci s elektronovým paprskem 

 

Jednotlivá zařízení se svou konstrukcí mohou mírně lišit, každé takové zařízení se ale 

skládá z těchto základních částí: elektronové dělo, pracovní komora, elektronová 

optika a řídicí systém. Jelikož by elektrony tvořící svazek mohly interagovat 

s částicemi plynu, je nutné, aby proces probíhal ve vysokém vakuu. Toho je dosaženo 

soustavou vývěv, jejíž základem je rotační vývěva, kterou je možné získat vakuum 

0,133 Pa. Difuzní a molekulární vývěvou je následně možné dosáhnout vakua až 

1,33×10-3 Pa [28]. Na obr. 6 je znázorněn rozdíl mezi svazkem procházejícím plynem 

za atmosférického tlaku a svazkem procházejícím prostředím vysokého vakua. 

 

 

Obr. 6 Elektronový svazek procházející prostředím plynu o tlaku 1 bar (vlevo) a 

vakua (vpravo) [29] 

 

Elektronové dělo – neboli zdroj elektronového záření slouží k vytvoření svazku 

elektronů. Elektrony jsou získávány jevem zvaným termoemise. Při tomto jevu se 

z povrchu zahřátého kovu uvolňují elektrony. Aby mohly být elektrony emitovány, 

musí překonat energetickou bariéru tzv. výstupní práci kovu. Díky vysokým teplotám 

tavení jsou i přes vyšší hodnotu výstupní práce používány wolframové a tantalové 

pásky vytvarované do písmene V (obr. 7). [30] 
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Obr. 7 – Wolframový pásek katody [31] 

 

Katoda je žhavena na teplotu přibližně 2700 °C průchodem elektrického proudu a je 

obklopena tzv. Wehneltovým válcem, na který je přivedeno zápornější napětí, než je 

na katodě a tento válec tak funguje jako akumulátor emitovaných elektronů [28]. 

Množství elektronů vycházejících z katody lze regulovat velikostí napětí na 

Wehneltově válci. Energie takto získaných elektronů není dostatečně velká a je nutné 

ji zvýšit pomocí anody [30]. Na anodu umístěnou v určité vzdálenosti od katody je 

přivedeno vysoké kladné napětí, které elektrony urychluje na požadovanou hodnotu 

energie. [28] 

 

Elektronová optika – cílem elektronové optiky je fokusace elektronového svazku a 

jeho navádění po povrchu materiálu. Jelikož jsou elektrony nositelem náboje, je 

možno jejich dráhu ovlivnit magnetickým nebo elektrostatickým polem [28]. 

K fokusaci svazku slouží magnetická čočka tvořená cívkou, kterou protéká elektrický 

proud. Vytváří se tak magnetické pole, které mění směr pohybujících se elektronů a 

umožňuje tak jejich fokusaci, zároveň ale nesnižuje jejich rychlost a tím pádem ani 

kinetickou energii. Součástí optiky je i deflektor tvořený dvěma páry cívek. 

Deflektorem je možno v případě potřeby svazek vychýlit do požadovaného úhlu. 

Časovou změnou proudu procházejícího deflektorem je možné získat svazek rastrující 

povrch [32]. U většiny zařízení je možno nalézt i systém pro zpracování obrazu, který 

pracuje na stejném principu jako elektronový mikroskop a zpracovává tedy signál 

sekundárních nebo zpětně odražených elektronů. [28] 

 

Pracovní komora – nachází se v ní pracovní stůl, ke kterému je upnuta zpracovávaná 

součást. Pracovní stůl obvykle umožňuje rotaci a pohyb ve všech třech osách. Pracovní 

komora je od elektronového děla oddělena uzávěrem, který umožňuje naplnit pracovní 

komoru plynem, zatímco v ostatních částech zařízení je ponecháno vakuum, což vede 

k úspoře času během práce. Stěny pracovní komory by měly zajistit odstínění 

nebezpečného záření, které v místě dopadu svazku vzniká, při vyšších urychlovacích 

napětích může být použito například olověné opláštění. Velikost komory se může lišit 

v závislosti na požadavcích zákazníka. [28] 

2.3.3 Příklady aplikace elektronového paprsku 

 

Svazek o nižším výkonu se využívá především v elektronové mikroskopii. Paprsek 

s vyšším výkonem se používá například ke svařování, kalení, přetavování, vrtání atd. 
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Kromě vysoké rychlosti ohřevu je další výhodou vysoká rychlost ochlazování, které 

je dosaženo odvodem tepla do zbývajícího objemu materiálu. Díky vysokým 

rychlostem ohřevu a ochlazování je možné například vyrobit svar s malou tepelně 

ovlivněnou zónou nebo dosáhnout velmi jemnozrnné struktury po kalení. Technologie 

využívající elektronového svazku lze rozdělit do tří skupin: spojování, povrchové 

úpravy a obrábění (viz obr. 8). [33] 

 

Příklady povrchových úprav, které lze provádět technologií elektronového svazku: 

 

Přetavování – základní způsob tepelného zpracování s kapalnou fází. Proces se skládá 

z rychlého ohřevu vzorku nad teplotu tavení, z krátké výdrže na teplotě a z rychlého 

ochlazení. Hloubka, do které je materiál nataven, se může dle potřeby pohybovat od 

0,1 mm až po 10 mm [33]. Po přerušení dodávky energie elektronovým svazkem 

následuje rychlé ochlazení, způsobené odvodem tepla do zbývajícího objemu 

materiálu. Rychlost ochlazování je závislá na množství tepla, které je materiál schopen 

odvést do tepelně neovlivněné oblasti součásti a přímo tedy souvisí s celkovým 

objemem tělesa. Rychlým ochlazením taveniny dochází ke vzniku jemnozrnných, 

metastabilních a ve většině případů i tvrdých struktur, které mají dobrou odolnost proti 

opotřebení, korozi či oxidaci. Díky vysoké hustotě energie svazku je možné pracovat 

i s obtížně tavitelnými materiály, a jelikož celý proces probíhá ve vakuu, je možné 

přetavovat i materiály, které jsou jinak velmi reaktivní. U porézních materiálů lze 

přetavením snížit porozitu, čehož se využívá například u žárových nástřiků. [33] 

 

Kalení – představuje jeden z nejpoužívanějších způsobů tepelného zpracování, při 

kterém je materiál ohřát pod teplotu likvidu a následně rychle ochlazen. Rychlost 

ohřevu může dosahovat hodnot až 3000 °C/s. Z vysoké rychlosti ohřevu plyne i krátká 

doba ohřevu, která se běžně pohybuje v hodnotách od 1 ms do 1 s. Výhodnou 

kombinací je zachování houževnatého jádra součásti při současném dosažení tvrdé 

povrchové vrstvy. V takovém případě se jedná o tzv. povrchové kalení, během kterého 

se zpracovávaný materiál ohřívá pomocí elektronového svazku do hloubky pouze 

několika milimetrů a častokrát i méně. Podobně jako u přetavování následuje po 

přerušení dodávky energie rychlé ochlazení způsobující martenzitickou transformaci. 

Rychlost ochlazení může být až 105 °C/s. Díky vysoké rychlosti ochlazování je možné 

získat jemnozrnnou strukturu, jejíž tvrdost je o několik jednotek HRC vyšší než 

v případě běžného kalení. Další výhodou metody je, že na rozdíl od běžného způsobu 

kalení není při použití elektronového svazku potřeba žádné chladící médium. [24] 
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Obr. 8 Technologické aplikace elektronového paprsku [33] 

2.4 Opotřebení 
 

Důsledkem provozu všech strojních součástí, které jsou ve vzájemném kontaktu a 

konají vůči sobě relativní pohyb, je jejich opotřebení. K opotřebení také dochází při 

vzájemném působení funkční plochy a pracovního média. Projevem opotřebení je 

nežádoucí změna povrchu doprovázená postupnou ztrátou funkčnosti součásti stroje. 

Podle průzkumů je v 50 až 80 % případů primárním důvodem odstavení stroje právě 

opotřebení. [34]  

 

Mezi základní druhy opotřebení lze zařadit:   

 

- Abrazivní 

- Adhezivní 

- Erozní 

- Difuzní 

- Oxidační 

- Únavové 

 

V provozních podmínkách často dochází ke kombinaci více druhů opotřebení. 
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2.4.1 Fyzikální mechanismy opotřebení 

 

Jako hlavní fyzikální mechanismy opotřebení jsou obvykle označovány abraze a 

adheze. U abrazivního i adhezivního otěru platí, že je přímo úměrný zatížení a nepřímo 

úměrný tvrdosti povrchu. [36] 

 

Abraze je způsobena rýhováním funkčního povrchu měkčího materiálu působením 

tvrdšího a drsnějšího povrchu jiného tělesa – viz obr. 9. Abrazivní otěr způsobují i 

volné abrazivní částice, které se dostanou mezi funkční plochy zvenčí (nečistoty), 

případně se může jednat o částice oddělené z povrchů [37]. Jeden z případů, u kterého 

dochází k velmi intenzivnímu abrazivnímu otěru, je těžba nerostných surovin. Dalším 

příkladem může být mechanický způsob výroby (drcení) práškových materiálů. [35] 

 

 

Obr. 9 Abrazivní opotřebení [37] 

 

Ze všech druhů opotřebení je abraze tím nejčastějším [38]. Z tohoto důvodu byla 

provedena řada experimentů, které se zabývaly například vlivem: 

 velikosti, tvrdosti a množství abrazivních částic  

 vlhkosti a teploty okolí 

U všech uvedených parametrů lze říci, že s jejich nárůstem se zvyšuje i velikost 

opotřebení [35, 38]. Při stanovení velikosti abrazivního otěru se v praxi často využívá 

toho, že částice vzniklé opotřebením cirkulují v mazací soustavě. Určením 

koncentrace abrazivních částic v mazivu tak lze stanovit míru opotřebení sledovaného 

objektu. [39] 

 

Adheze je důsledkem nerovností stykových ploch a má velký význam při kontaktu 

dvou kovových součástí. Při vzájemném pohybu se plochy dotýkají ve velkém počtu 

malých dotykových plošek (obr. 10). V okamžiku, kdy dosáhne napětí v místech 

doteku hodnoty meze kluzu, dojde k plastické deformaci oxidických povrchových 

vrstev. Oxidické vrstvy se vyskytují na povrchu většiny kovů a mohou být tenké pouze 

několik nanometrů, plastická deformace tak může snadno způsobit jejich porušení 

[38]. Důsledkem porušení oxidických vrstev je vznik kontaktu kov-kov. Působením 

dostatečně velkých přítlačných sil se v těchto místech vytvářejí mikroskopické 

svarové spoje. Kvůli vzájemnému pohybu obou povrchů následuje zánik svarových 

spojů, během kterého dochází k vytrhávání částic měkčího materiálu. Při zániku 

svarových mikrospojů dochází také k lokálnímu zvýšení teploty, čímž se usnadňuje 

difuze a může tak docházet k ulpívání vytržených částic (často ve formě nespojitého 

povlaku) na povrchu tvrdšího z obou materiálů. [35, 38] 
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Obr. 10 Adhezivní opotřebení [37] 

 

Na základě provedených experimentů bylo mimo jiné zjištěno, že [38]: 

 největší adhezní otěr nastává při kontaktu dvou stejných materiálů  

 adhezní opotřebení je výraznější u chemicky reaktivních materiálů (např. 

hliník) 

 adhezi lépe odolávají materiály s vysokou hodnotou povrchové energie a 

Youngova modulu 

 z kovových materiálů odolávají adhezi nejlépe ty, které mají hexagonální 

mřížku 

 adhezní otěr lze zmírnit kombinací různorodých materiálů (např.: kov-

keramika) 

2.4.2 Řešení 

 

Roční náklady vzniklé opotřebením mohou dosahovat hodnot až 1,6 % HDP. Z toho 

důvodu byla v minulých desetiletích vyvinuta snaha tuto částku minimalizovat [40]. 

První možností je použití otěruvzdorných materiálů, případně vrstev nebo povlaků. 

Druhou možností jak snížit opotřebení je použití maziv. 

 

Maziva – látky v pevném (grafit, MoS2), kapalném (ropné a syntetické oleje) nebo 

plynném (vzduch, CO2, He) skupenství, jejichž hlavním účelem je zabránit 

bezprostřednímu kontaktu dvou povrchů, které jsou vůči sobě v pohybu a zmírnit tak 

jejich opotřebení. Dalším účelem maziv je snížení tření mezi povrchy. Například 

výměnnou maziv ve všech šnekových převodech používaných v USA za maziva 

umožňující snížení tření o 5 % by se ušetřilo až 600 milionů dolarů ročně [38]. 

Sekundárním úkolem maziv může být například odvod tepla nebo odstraňování částic 

vzniklých opotřebením. Jednotlivá maziva musí často splňovat celou řadu požadavků, 

například musí být biologicky odbouratelná, odolná proti oxidaci, musí mít nízký bod 

tuhnutí, vysoký bod vzplanutí atd. Své vlastnosti si navíc musí uchovat co možná 

nejdéle. [39] 

 

Otěruvzdorné materiály – schopnost materiálů odolávat fyzikálním mechanismům 

opotřebení je z velké části závislá na jejich tvrdosti. Příklad otěruvzdorných materiálů:  

ušlechtilé uhlíkové oceli, austenitické manganové oceli, legovaná bílá litina, slinuté 

karbidy (WC, TiC), keramiky (Al2O3, SiC). V praxi je často žádoucí dosažení 

vysokých hodnot povrchové tvrdosti při současném zachování houževnatého jádra. 

Takovou kombinaci vlastností lze získat například tepelným zpracováním (kalením, 
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resp. zušlechťováním), případně některou metodou povrchových úprav (cementace, 

nitridace, PVD, CVD, …). Situaci při výběru vhodného materiálu komplikuje fakt, že 

materiál, který je odolný vůči jednomu mechanismu opotřebení, nemusí být odolný 

vůči jiným mechanismům. [35, 39] 

2.4.3 Testování 

 

V oblasti zkoušení tribologických vlastností je k dispozici celá řada metod. Před 

samotným měřením je často nutné provést analýzu provozních podmínek, aby 

podmínky při testování co nejlépe odpovídaly reálnému zatížení. Problém také nastává 

při přenosu výsledků mezi jednotlivými zkušebními metodami.  

 

Pin on disc test je jedna z nejpoužívanějších metod měření tribologických vlastností. 

Na obr. 11 je znázorněna konfigurace metody – v rameni je uchycen přípravek, do 

kterého se vkládá „pin“ tělísko, které má nejčastěji tvar kuličky a bývá vyrobeno 

z Al2O3, SiC, WC, či oceli 14 109 [40]. Další důležitou částí je snímač, který 

v průběhu experimentu umožňuje stanovení velikosti koeficientu tření. Vzorek ve 

tvaru disku je upnut ve spodní části zařízení a koná rotační pohyb. „Pin“ tělísko je 

v kontaktu s plochou disku ve zvolené vzdálenosti od jeho středu a je zatíženo předem 

definovanou silou. Poté, co disk vykoná stanovený počet kol, je analyzována stopa, 

která na disku vznikla následkem opotřebení. Výsledkem testu může být například 

stanovení lubrikačních vlastností maziv, průběhu koeficientu tření v závislosti na 

počtu cyklů nebo určení charakteru a velikosti opotřebení. Dále je možné provést i 

analýzu hmotnostního úbytku vzorku nebo distribuce velikosti vydrolených částic. 

Nevýhodou metody je, že v průběhu testování dochází k otěru „pin“ tělíska a 

k ulpívání tohoto materiálu na vzorku. [40, 41] 

 

  

 

Obr. 11 Pin on disc test [42] 
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Lineární reciproční test je zkouška vhodná pro zjištění tribologických vlastností dvou 

povrchů, které vůči sobě konají přímočarý vratný pohyb. Princip metody je zobrazen 

na obr. 12. Rovinný vzorek je připevněn k desce stolu a koná přímočarý vratný pohyb 

s předem stanovenou frekvencí. „Pin“ tělísko je staticky upnuto v držáku, který je 

součástí ramene. Podle tvaru tělíska je mezi „pinem“ a vzorkem bodový nebo plošný 

kontakt. Podobně jako u pin on disc testu je i zde zkušební tělísko zatíženo určitou 

silou. Test je ukončen po vykonání předem stanoveného počtu cyklů a jeho výstupem 

může být například velikost opotřebení v závislosti na počtu cyklů nebo průběh 

koeficientu tření. Při použití válcového „pin“ tělíska lze studovat i vliv nerovností na 

koeficient tření. [41, 43] 

 

 

Obr. 12 Lineární reciproční test [43] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ PLÁN 

Obsahem této kapitoly je popis jednotlivých kroků experimentu, jehož cílem byla 

modifikace SPS kompaktů technologií elektronového svazku. Strukturní změny byly 

posuzovány pomocí obrazové, chemické a fázové analýzy. Studovány také byly 

tribologické vlastnosti vzorků (velikost opotřebení a koeficientu tření). 

3.1 Materiály 
 

Vzorky byly vyrobeny metodou práškové metalurgie, pro jejich kompaktaci byla 

zvolena technologie SPS. 

3.1.1 Práškové materiály 

 

Výchozími práškovými materiály byly: 

 Cristome A5  – nominální složení Al70Cr20Fe10 (at.%) 

 – D10 = 10 μm; D90 = 30 μm1 

– výrobce Saint Gobain (Francie) 

 Titanium Grade 2 ASTM  – max. 0,25 Fe; 0,25 O; 0,08 C; 0,05 N; 0,015 H 

 – D10 = 20 μm; D90 = 63 μm 

 – výrobce TLS Technik (Německo) 

3.1.2 Slinovaní SPS 

 

Slinování prášků probíhalo na přístroji Spark plasma sintering system 10-4, jehož 

výrobcem je firma Thermal Technology. Všechny vzorky byly slinuty za podmínek, 

které jsou uvedeny v tab. 3.1. Nultá série čítající 3 ks vzorků a první série čítající 4 ks 

vzorků byly slinuty pouze z prášku Cristome A5. Pro druhou sérii vzorků (4 ks) byly 

nejprve oba prášky mechanicky smíchány. Tato směs byla tvořena 20 hm.% prášku 

Cristome A5 a 80 hm.% Ti prášku. Pro slinování byla použita forma s válcovou 

dutinou o průměru 20 mm. 

 

Tab. 3.1 Použité parametry SPS 

Parametr Hodnota 

Rychlost ohřevu 100 °C/s 

Slinovací teplota 800 °C 

Jednoosý tlak 50 MPa 

Výdrž na teplotě 30 min 

3.2 Modifikace paprskem 
 

Vzorky byly modifikovány na stroji K26 (obr. 13), jehož výrobcem je firma pro-beam 

(Planegg, Německo). Zařízení se nachází v NETME Centre v Brně a jeho technická 

specifikace je uvedena v tab. 3.2. Stroj je ovládán řídicím systémem Sinumerik, který 

                                                 
1 DX [μm] … x % částic má velikost menší, než hodnota DX 
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mimo jiné umožňuje pohyb pracovního stolu v osách X a Y. Teplota vzorku byla 

snímána optickým pyrometrem Metis MI16. 

 

 

Obr. 13 Zařízení pro-beam K26: a) celkový pohled, b) vakuový systém, c) pracovní 

komora, d) ovládací pult [44] 

 

Tab. 3.2 Technická specifikace zařízení pro-beam K26 [45] 

Technická specifikace 

Objem komory 2,6 m3 

Rozměry pracovního stolu 500×800 mm 

Maximální výška 700 mm 

Pohyby v osách X a Y 500×800 mm 

Maximální výkon svazku 15 kW 

Urychlovací napětí 80 až 150 kV 

Vakuum 10-4 mbar 

Doba provozního vyčerpání komory < 15 min 



   

28 

 

Nultá série vzorků sloužila k získání informace o velikosti proudu potřebného 

k natavení dříve nezkoušeného materiálu. Dále na ní byl vyzkoušen skokový a plynulý 

nárůst proudu (respektive různé rychlosti ohřevu). Na základě poznatků z nulté série 

byly stanoveny teploty a příslušné velikosti proudů pro modifikaci vzorků první série. 

Proud byl navyšován plynule (po dobu dvou minut) během skenování povrchu vzorku 

až po dosažení jeho požadované hodnoty (na poměry EB tak byly vzorky zahřívány 

relativně pomalu). Při ustálené hodnotě proudu byl poté vzorek skenován po dobu 5 

minut. 

 

Pro možnost srovnání byly u druhé série vzorků zvoleny stejné teploty jako u série 

první. Vzhledem k tomu, že odpovídající velikosti proudů nebyly u druhé série předem 

známy, musel zde být aplikován mírně odlišný přístup - sledována byla především 

teplota. Rychlost ohřevu byla volena ekvivalentně k rychlosti zvyšování proudu 

během modifikace vzorků první série. Značení vzorků je spolu s použitými parametry 

uvedeno v tab. 3.3. 

 

Tab 3.3 Značení vzorků a teploty modifikace2 

Označení Série Složení Proud [mA] Výkon [W] Teplota [°C]  

PS1 

1. Al-Cr-Fe 

- - - 

EB1.1 0,9 108 750 

EB1.2 2,0 240 950 

EB1.3 4,6 540 1150 

PS2 

2. 

80 % Ti  

+  

20 % Al-Cr-Fe  

- - - 

EB2.1 1,1 132 750 

EB2.2 1,9 228 950 

EB2.3 6,5 780 1150 

Obě série měly společné následující parametry:

 urychlovací napětí 120 kV 

 výdrž na teplotě 5 min 

 skenovaná oblast 25x25 mm  

 frekvence skenování 10 Hz

3.3 Charakterizace vzorků 
 

Cílem této části práce bylo získat údaje o struktuře a vlastnostech, to vše za účelem 

srovnání modifikovaných vzorků s jejich původním stavem. 

3.3.1 Obrazová, chemická a fázová analýza 

 

Ze všech vzorků byly zhotoveny metalografické výbrusy. K broušení byla použita sada 

brusných papírů, jejichž zrnitost P se měnila od hodnoty 320 až po hodnotu 4000. Po 

broušení byly vzorky leštěny diamantovou pastou se zrnitostí 3 μm a posléze i pastou 

se zrnitostí 0,7 μm. 

 

Obrazová analýza byla provedena na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) 

Zeiss Ultra Plus. U všech vzorků byla nafocena sada snímků v sekundárních i zpětně 

odražených elektronech se zvětšením 100x, 300x, 500x, 1000x a 2500x. 

                                                 
2 Vzorky s označením PS1 a PS2 (původní stav) nebyly po kompaktaci SPS nijak upravovány  



   

29 

 

K určení chemického složení byla použita energiově disperzní spektroskopická 

analýza (EDS). Detektor i příslušný software byly od firmy Oxford Instruments. U 

vybraných vzorků bylo kromě bodových a plošných analýz provedeno i mapování 

rozložení prvků. 

  

Fázové složení bylo stanoveno rentgenovou difrakční analýzou (XRD) na zařízení 

X´Pert, jehož výrobcem je firma Malvern Panalytical. K vyhodnocení naměřených dat 

byl použit software HighScore. Parametry měření jsou uvedeny v tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Parametry XRD 

Parametr Hodnota 

Materiál katody Cu 

Geometrie Bragg-Brentano 

Rozsah úhlu 2θ 10° až 100° 

Délka kroku 0,0167° 

Napětí 40 kV 

Proud 30 mA 

3.3.2 Tribologie a mikrotvrdost3 

 

Před tribologickými testy byla u všech vzorků měřena tvrdost podle Vickerse se 

zatížením o velikosti 1 N. Měření byla provedena na mikrotvrdoměru LM247AT od 

firmy Leco. 

 

Pro analýzu tribologických vlastností byla použita metoda pin on disc. Testy byly 

provedeny na stroji High temperature tribometer od firmy CSEM. Jako „pin“ tělísko 

byla použita kulička z Al2O3 o průměru 6 mm. Parametry testu byly u všech vzorků 

stejné a jsou uvedeny v tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Parametry testu pin on disc 

Parametr Hodnota 

Přítlačná síla 5 N 

Poloměr dráhy 2 mm 

Rychlost 10 cm/s 

Počet cyklů 20 000 

Okolní teplota 20 °C 

Vlhkost 31 % 

Po celou dobu testu byla snímána velikost koeficientu tření. Po ukončení testů byly 

vzniklé stopy nafoceny rastrovacím elektronovým mikroskopem. Dále byla 

analyzována velikost stop, k tomuto účelu byl použit profilometr P-6, jehož výrobcem 

je firma KLA-Tencor. Pro možnost srovnání je vhodné vyjádřit velikost opotřebení 

následovně: 

 Ks =  
∆V

L×F
 ,  (3.1) 

kde Ks [mm3/N×m] je poměrné opotřebení, ΔV [mm3] je objemový úbytek materiálu 

vzorku, L [m] je celková dráha pin tělíska a F [N] je velikost zatížení. 

                                                 
3 Tribologická měření byla provedena ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. 
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4 VÝSLEDKY 

Obsahem kapitoly je shrnutí experimentálních výsledků rozdělené po jednotlivých 

sériích.  

4.1 Nultá série vzorků 
 

Za účelem zjištění přibližné teploty tavení zpracovávaného materiálu a potřebného 

výkonu svazku byl první vzorek série (čítající celkem 3 kusy) pozvolna ohříván 

zvyšováním proudu (výkonu). Jakmile se vzorek začal tavit, dodávka výkonu byla 

ukončena. Po vyjmutí vzorku z komory nebyly na první pohled patrné žádné známky 

jeho poškození. Výsledná závislost teploty na výkonu je spolu s přibližnou teplotou 

tavení znázorněna na obr. 14. 

 

 
Obr. 14 Závislost teploty vzorku na výkonu svazku 

 

U následujícího vzorku byl před samotným skenováním jeho plochy výkon svazku 

nastaven na hodnotu 650 W (tato hodnota byla zvolena za účelem přetavení povrchové 

vrstvy). V okamžiku kontaktu svazku se vzorkem došlo v důsledku prudkého ohřevu 

ke vzniku velkého množství trhlin a k rozpadu vzorku na jednotlivé fragmenty. 

 

U posledního vzorku série byl aplikován předehřev na teplotě 500 °C (výkon svazku 

80 W). Na této teplotě byl vzorek ponechán po dobu dvou minut. Následovalo prudké 

zvýšení výkonu svazku na hodnotu 500 W, jehož výsledkem bylo podobně jako 

v předchozím případě zničení vzorku. 
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4.2 První série vzorků 
 

Proces slinování i modifikace elektronovým paprskem u této série čítající 4 ks vzorků 

proběhl bez problému. Při broušení metalografických výbrusů ovšem došlo ke vzniku 

velkého množství trhlin, které ale nezpůsobily znehodnocení výbrusů.  

4.2.1 Obrazová a chemická analýza 

 

Pro jednodušší porovnání struktur mají všechny fotky na obr. 15 až 18 stejné zvětšení 

a jsou foceny v signálu zpětně odražených elektronů. 

 

 

Obr. 15 Mikrostruktura vzorku PS1 
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Obr. 16 Mikrostruktura vzorku EB1.1 

 

 

Obr. 17 Mikrostruktura vzorku EB1.2 
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Obr. 18 Mikrostruktura vzorku EB1.3 s vyznačenými místy, ve kterých byla 

provedena analýza EDS 

 

V tab 4.1 jsou uvedeny výsledky analýz chemického složení (v atomových i 

hmotnostních procentech) provedených v oblastech, které jsou šipkami vyznačeny 

na obr. 18. 

 

Tab. 4.1 Analýza chemického složení v jednotlivých oblastech vzorku EB1.3 

Oblast 
Atomová procenta Hmotnostní procenta 

Al Cr Fe Al Cr Fe 

1 64,8 26,3 8,9 48,4 37,9 13,7 

2 69,6 18,1 12,3 53,6 26,8 19,6 

4.2.2 Fázová analýza 

 

Záznamy vzorků PS1, EB1.1 a EB1.2 z rentgenové difrakční analýzy byly téměř 

identické. Z tohoto důvodu je zde uveden pouze záznam vzorku PS1 (viz obr. 19). U 

všech zmiňovaných vzorků byly detekovány stejné fáze a lišil se pouze jejich obsah – 

od vzorku PS1 po EB1.2 stoupal obsah fáze Al76Fe24 a klesal obsah Al16Cr9. Ve všech 

vzorcích byla rozpoznána přítomnost neznámé ikosahedrální kvazikrystalické fáze, 

která nebyla součástí použité databáze. Tento fakt zabránil možnosti blíže 

specifikovat, o jakou fázi se jedná. Dále také nemohlo být stanoveno její přesné 

množství (tím pádem ani množství ostatních fází). Odhadem však nepřesahuje 

10 hm.%.  
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Fáze detekované u vzorků PS1, EB1.1 a EB1.2: 

 Al16Cr9 

 CrFe4 

 α Fe 

 Al76Fe24 

 Ikosahedrální kvazikrystalická fáze (QC) 

 

 

Obr. 19 XRD záznam vzorku PS1 

 

Záznam z měření vzorku EB1.3 se od předchozích výrazně lišil a je uveden na obr. 20. 

Obsah kvazikrystalické fáze je v porovnání se vzorky PS1 až EB1.2 vyšší – 20 až 

30 hm.%. Přesné množství se však podobně jako v předchozích případech nepodařilo 

určit. 

 

Fáze detekované u vzorku EB1.3: 

 Al16Cr9 

 CrFe4 

 α Fe 

 Ikosahedrální kvazikrystalická fáze (QC) 
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Obr. 20 XRD záznam vzorku EB1.3 

4.2.3 Tribologie a mikrotvrdost 

 

Při měření mikrotvrdosti nebyla pozorována její závislost na vzdálenosti od povrchu 

vzorku. Z toho důvodu je tvrdost vzorků popsána pouze jednou hodnotou a nikoliv 

hloubkovým profilem (viz tab. 4.2). 

 

Tab. 4.2 Tvrdosti vzorků první série 

Vzorek Tvrdost [HV1] 

PS1 346 ± 19  

EB1.1 353 ± 12 

EB1.2 364 ± 25 

EB1.3 618 ± 34 

V tab. 4.3 jsou uvedeny výsledky testů pin on disc. Během řezání vzorku EB1.3 

(konkrétně při upínání na pile) došlo k jeho zničení a tribologické testy tohoto vzorku 

tudíž nemohly být provedeny. 

 

Tab. 4.3 Výsledky testů pin on disc  

Vzorek 
Poměrné opotřebení  

[10-6×mm3/N×m] 
Koeficient tření [-] 

PS1 11,21 0,087 

EB1.1 4,88 0,091 

EB1.2 8,39 0,096 
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Na obr. 21 až 23 jsou snímky stop vzniklých po pin on disc testech na jednotlivých 

vzorcích. Stopy jsou foceny v signálu SE (vlevo) i BSE (vpravo) a při identickém 

zvětšení. 

 

Obr. 21 Stopa na vzorku PS1 

 

Obr. 22 Stopa na vzorku EB1.1 
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Obr. 23 Stopa na vzorku EB1.2 

4.3 Druhá série vzorků 
 

Vzorky druhé série (4 ks) byly úspěšně slinuty a použitím jiné zalévací hmoty se 

podařilo minimalizovat množství trhlin vzniklých během přípravy metalografických 

výbrusů, která tak proběhla bez jakýchkoliv problémů. 

4.3.1 Obrazová a chemická analýza 

 

Strukturu vzorků PS2, EB2.1 a EB2.2 je možné vidět na obr. 24 až 26. Zvětšení všech 

snímků je 500x a foceny jsou v signálu zpětně odražených elektronů. V tab. 4.4 až 4.6 

jsou uvedeny výsledky analýz chemického složení jednotlivých oblastí, které jsou na 

příslušných obrázcích označeny šipkami. 

 

Tab. 4.4 Analýza chemického složení v jednotlivých oblastech vzorku PS2 

Oblast 
Atomová procenta Hmotnostní procenta 

Ti Al Cr Fe Ti Al Cr Fe 

1 99,1 0,6 - 0,3 99,3 0,3 - 0,4 

2 0,7 61,2 25,5 12,6 0,9 44,4 35,7 19,0 
3 6,1 41,4 37,7 14,8 6,9 26,6 46,7 19,7 

4 8,7 61,5 20,9 8,9 11,4 45,3 29,8 13,6 
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Obr. 24 Mikrostruktura vzorku PS2 s vyznačenými místy, ve kterých byla provedena 

analýza EDS 

 

 

Obr. 25 Mikrostruktura vzorku EB2.1 
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Obr. 26 Mikrostruktura vzorku EB2.2 s vyznačenými místy, ve kterých byla 

provedena analýza EDS 

Tab. 4.5 Analýza chemického složení v jednotlivých oblastech vzorku EB2.2 

Oblast 
Atomová procenta Hmotnostní procenta 

Ti Al Cr Fe Ti Al Cr Fe 

1 80,5 14,5 2,4 2,6 85,4 8,7 2,8 3,2 

2 59,9 28,7 7,8 3,7 67,5 18,2 9,5 4,8 
3 77,2 19,1 2,0 1,7 83,8 11,7 2,4 2,1 
4 13,3 29,2 50,0 7,5 14,3 17,7 58,5 9,4 

5 34,2 34,6 17,9 13,4 38,5 22,0 21,9 17,6 

Na obr. 27 jsou znázorněny částice prášku Cristome A5 ve struktuře vzorku EB2.2 a 

především pak rozložení jednotlivých prvků v okolí těchto částic. 
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Obr. 27 Rozložení prvků v okolí kvazikrystalické částice ve vzorku EB2.2 

a) analyzovaná oblast nafocená v BSE signálu; b) rozložení titanu; b) rozložení 

hliníku; d) rozložení chromu; d) rozložení železa 
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Mikrostruktura vzorku EB2.3 je spolu s místy analyzování chemického složení 

zobrazena na obr. 27. Šipka č.1 označuje světlou matrici a šipka č.2 označuje tmavší 

jehlice. 

 

 

Obr. 27 Mikrostruktura vzorku EB2.3 s vyznačenými místy, ve kterých byla 

provedena analýza EDS 

 

Tab. 4.6 Analýza chemického složení v jednotlivých oblastech vzorku EB2.3 

Oblast 
Atomová procenta Hmotnostní procenta 

Ti Al Cr Fe Ti Al Cr Fe 

1 75,6 16,5 4,4 3,2 80,9 10,0 5,1 4,0 

2 77,0 20,0 1,9 1,1 84,0 12,3 2,2 1,4 

4.3.2 Fázová analýza 

 

XRD záznam vzorku EB2.1 se téměř zcela shodoval se záznamem vzorku PS2 

(obr. 29) a proto zde není uveden. 

 

Detekované fáze vzorku PS2 a jejich množství v hmotnostních procentech: 

 α Ti – 57,7 % 

 AlTi3 – 7,9 % 

 Al7CrTi2 – 6,9 % 

 Al16Cr9 – 27,5 % 
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Obr. 29 XRD záznam vzorku PS2 

 

Detekované fáze vzorku EB2.1 a jejich množství v hmotnostních procentech: 

 α Ti – 54,2 % 

 AlTi3 – 11,8 % 

 Al7CrTi2 – 9,5 % 

 Al16Cr9 – 24,5 % 

 

XRD záznam vzorku EB2.2 je uveden na obr. 30. 

 

Detekované fáze vzorku EB2.2 a jejich množství v hmotnostních procentech: 

 CrTi4 – 43,8 % 

 AlTi3 – 49,9 % 

 Al3Cr7 – 6,3 % 

 

Ve struktuře vzorku EB2.3 byla detekována přítomnost ikosahedrální kvazikrystalické 

fáze (viz obr. 31), jelikož se její množství nepodařilo stanovit, množství ostatních fází 

zůstalo rovněž neurčeno. 

 

Fáze detekované u vzorku EB2.3: 

 CrTi4 

 AlTi3 

 Ikosahedrální kvazikrystalická fáze (QC) 
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Obr. 30 XRD záznam vzorku EB2.2 

 

 

Obr. 31 XRD záznam vzorku EB2.3 
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4.3.3 Tribologie a mikrotvrdost 

 

V tab. 4.7 jsou uvedeny hodnoty tvrdostí vzorků druhé série. Podobně jako u série 

první ani zde nebyla pozorována závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu. 

Tab. 4.7 Tvrdosti vzorků druhé série 

Vzorek Tvrdost [HV1] 

PS2 308 ± 26  

EB2.1 324 ± 24 

EB2.2 467 ± 16 

EB2.3 513 ± 30 

 

Výsledky testů pin on disc provedených na vzorcích druhé série jsou uvedeny 

v tab. 4.8 

Tab. 4.8 Výsledky testů pin on disc  

Vzorek 
Poměrné opotřebení 

[10-4×mm3/N×m] 
Koeficient tření [-] 

PS2 5,49 0,457 

EB2.1 5,18 0,457 

EB2.2 7,09 0,556 

EB2.3 6,39 0,476 

Na obr. 32 až 35 jsou snímky stop vzniklých po pin on disc testech. Vlevo je signál 

sekundárních elektronů a vpravo elektronů zpětně odražených. Zvětšení je u všech 

snímků stejné (500x). 

  

 

Obr. 32 Stopa na vzorku PS2 

 



   

45 

 

 

Obr. 33 Stopa na vzorku EB2.1 

 

 

Obr. 34 Stopa na vzorku EB2.2 
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Obr. 35 Stopa na vzorku EB2.3 
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5 DISKUZE 

Kapitola je členěna podle jednotlivých sérií vzorků. Obsahuje popis strukturních 

změn, jejich dopad na vlastnosti a srovnání dosažených výsledků s literaturou. 

5.1 Nultá série 
 

Prvním zajímavým poznatkem bylo zjištění nečekaného exponenciální průběhu 

závislosti výkonu svazku na teplotě vzorku (obr. 14). Výsledky článku, jehož autorem 

je K. Edagawa a kol. [46], tuto anomálii v tepelných vlastnostech kvazikrystalických 

látek potvrzují - u kvazikrystalů má závislost specifické teplo – teplota exponenciální 

průběh (na rozdíl od látek krystalických – obr. 36). Ačkoliv závislost výkon svazku – 

teplota vzorku z fyzikálního pohledu zcela neodpovídá závislosti specifického tepla na 

teplotě, zřejmě je mezi nimi jistá souvislost. 

 
Obr. 36 Typická závislost specifického tepla krystalické látky (Si) na teplotě [47] 

 

Pravděpodobnou příčinou zničení vzorků nulté série při vysokých rychlostech ohřevu 

(skokových nárůstech výkonu svazku) je jejich nízká tepelná vodivost a lomová 

houževnatost (viz kapitola 2.1.2 pojednávající o vlastnostech kvazikrystalů).  

 

Možný mechanismus rozpadu vzorků: 

 

Vysoká rychlost ohřevu v kombinaci s nízkou tepelnou vodivostí materiálu způsobily 

vznik teplotního gradientu v objemu vzorku. Teplotní roztažnost spolu s teplotním 

gradientem vytvořily vnitřní napjatost, která vyvolala vznik trhlin a následně i rozpad 

vzorků z důvodu nízké hodnoty lomové houževnatosti (materiál navíc po slinování 

obsahuje poměrně velké množství defektů v podobě pórů, které procesu rozpadu 

vzorků ještě více napomáhají). 
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5.2 První série 
 

Z obr. 15 je patrné, že podmínky SPS nebyly zvoleny optimálně. Materiál má značnou 

porozitu, která by se pravděpodobně dala snížit použitím vyšší slinovací teploty, 

případně vyšším tlakem (vyvolaným pomocí pístů). Delší výdrž na teplotě by také 

mohla způsobit pokles porozity, ale zvolená doba 30 minut je na poměry SPS již 

poměrně dlouhá.  

 

Na obr. 16 a 17 je vidět, že struktura vzorků EB1.1 a EB1.2 se v porovnání s původním 

stavem (obr. 15) nijak výrazně nemění. Strukturu všech tří zmiňovaných vzorků tvoří 

směs krystalických fází - Al16Cr9, CrFe4 a tuhý roztok železa v hliníku. Dále je zde 

neznámý podíl ikosahedrální kvazikrystalické fáze. Při větších zvětšeních byly u 

vzorku EB1.2 uvnitř částic původního prášku viditelné světlé a tmavé oblasti, ale kvůli 

detekčním limitům EDS4 se nepodařilo identifikovat rozložení jednotlivých fází. 

 

U vzorku EB 1.3 došlo v důsledku jeho natavení k výrazným strukturním změnám (viz 

detail struktury na obr. 37). Z výsledků analýzy EDS vyplývá, že světlé oblasti (na 

obr. 37 označeny č. 2) obsahují v porovnání s tmavší matricí více chrómu a méně 

hliníku a železa. XRD analýzou bylo stanoveno, že matrice je tvořena fází CrFe4 a 

železem alfa (feritem). Světlé oblasti (č. 2) pravděpodobně obsahují fázi Al16Cr9. Ve 

struktuře byl v porovnání se vzorky PS1, EB1.1 a EB1.2 detekován vyšší obsah 

kvazikrystalické fáze, toto zjištění je velmi překvapivé a nepodařilo se jej objasnit. 

 

 

Obr. 37 Detail mikrostruktury vzorku EB1.3 s označením výskytu jednotlivých fází 

                                                 
4 Při bodové analýze chemického složení se vždy zkoumá i určitá okolní oblast a vzhledem k velmi 

jemné struktuře této oblasti měření obsáhlo i jiné fáze, čímž byly výsledky měření znehodnoceny.  
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Velmi podobné struktuře vzorků PS1, EB1.1 a EB1.2 odpovídají i téměř identické 

hodnoty jejich tvrdostí (tab. 4.2). Se změnou struktury vzorku EB1.3 (v porovnání 

s předchozími) souvisí nárůst v hodnotě jeho tvrdosti, který je zapříčiněný zvýšeným 

obsahem kvazikrystalické fáze. V průběhu experimentu se ovšem naplno projevila 

největší nevýhoda kvazikrystalů – nízká hodnota lomové houževnatosti, kterou se 

ostatně vyznačují i intermetalické sloučeniny, jenž byly ve struktuře rovněž obsaženy. 

Důsledkem této negativní vlastnosti byl vznik velkého množství trhlin během přípravy 

metalografického výbrusu (viz kapitola 4.2.3). 

 

Výsledky tribologických testů se nepodařilo plně vysvětlit. Neobjasněný zůstává 

především pokles opotřebení u vzorku EB1.1 (v porovnání s PS1 o zhruba 57 % méně) 

a následný nárůst u vzorku EB1.2. Hodnoty koeficientu tření se přitom s rostoucí 

teplotou modifikace téměř nemění - pozorován byl pouze mírný nárůst. Celkově se 

první série vzorků vyznačuje vynikající odolností proti otěru. Hodnota poměrného 

opotřebení – 4,9 až 11,2 × 10-6 mm3/N×m je v porovnání například s nástrojovou ocelí 

AISI H11 (25,9 × 10-6 mm3/N×m [48]) výrazně nižší.  

 

Na obr. 38 je stopa vzniklá po pin on disc testu vzorku EB1.2. Vyznačena je zde šířka 

stopy (přibližně 350 μm) a také je zde označeno jedno ze světlých míst, která 

představují opotřebované částice původního prášku. Jelikož v této oblasti docházelo 

k nabíjení, je možné, že povrch poškozených částic je pokryt vrstvou oxidů 

(pravděpodobně Al2O3). Vzniklá stopa nevykazuje známky četného vytrhávání 

materiálu. 

 

 

Obr. 38 Stopa po pin on disc testu vzorku EB1.2 
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5.3 Druhá série 
 

Z obr. 24 je patrné, že v porovnání s původním stavem první série (obr. 15) došlo při 

stejných podmínkách slinování k výraznému poklesu porozity, jenž způsobila 

přítomnost titanového prášku. Struktura vzorků PS2 (detailně na obr. 39) a EB2.1 

(obr. 25) se liší pouze minimálně. Popis struktury byl stanoven díky kombinací 

informací z metod EDS a XRD. 

 

 

Obr. 39 Detail mikrostruktury vzorku PS2 s označením výskytu jednotlivých fází 

 

Matrice (č. 1) vzorku PS2 je tvořena α titanem, ve kterém je rozpuštěno malé množství 

železa (do 1 hm.%). Jádro částic (č. 2) obsahuje nejvíce fáze Al16Cr9. Obálka částic 

(č. 3) je tvořena intermetalickou fází AlTi3. Oblast označenou č.4 tvoří Al7CrTi2. 

Světlé okraje malých částic (č. 5) jsou pravděpodobně tvořeny fází Al3Cr7. Tato fáze 

sice nebyla u vzorků PS2 a EB2.1 metodou XRD detekována (na rozdíl od vzorku 

EB2.2), ale pravděpodobným důvodem je její příliš malý obsah. Stejně tak nebyla na 

XRD detekována žádná fáze obsahující železo, jehož obsah je rovněž pod detekční 

limit metody XRD (přibližně 2 hm.%). 

 

Detail struktury vzorku EB2.2 je uveden na obr. 40. Je patrné, že došlo k částečnému 

rozpuštění původních částic prášku Cristome A5 do titanové matrice a tím pádem i ke 

strukturním změnám. Oblast označená č. 1 je tvořena fází Al3Cr7. Oblast č. 2 obsahuje 

fázi CrTi4. Ke stanovení fázového složení oblastí č. 3, 4 a 5 byl použit fázový diagram 

hliníku v titanu (obr. 41). Na základě poznatků z fázového diagramu bylo stanoveno, 

že obálka částic – č. 3 je pravděpodobně tvořena směsí γ tuhého roztoku hliníku 

v titanu a AlTi3. Útvary označené č. 4 jsou tvořeny fází AlTi3. Matrice (č. 5) je složena 

ze směsi α tuhého roztoku hliníku v titanu a AlTi3 – zde je velký rozdíl oproti vzorkům 

PS2 a EB2.1, jejichž matrice byla tvořena téměř 100 % čistým titanem α. Použití 
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fázového diagramu není v případě materiálu zpracovávaného technologií 

elektronového svazku úplně vhodné. Zpracovávaný materiál chladne poměrně rychle 

(u vzorku EB2.2 byla rychlost ochlazování 150 °C/min) ovšem koncentrace hliníku 

stanovené pomocí EDS velmi dobře odpovídají uvedenému popisu. Na obr. 40 je také 

vidět vznik nových pórů (č.6), který je zapříčiněn Kirkendallovým jevem, jenž souvisí 

s rozdílnými rychlostmi difuzních toků mezi oblastmi č. 1, 2 a 3. 

 

 

Obr. 40 Detail mikrostruktury vzorku EB2.2 s označením výskytu jednotlivých fází 

 

Obr. 41 Fázový diagram Al-Ti [49] 
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Struktura vzorku EB2.3 je detailně zobrazena na obr. 42. 

 

 

Obr. 42 Detail mikrostruktury vzorku EB2.3 s označením výskytu jednotlivých fází 

 

U vzorku EB2.3 došlo k natavení a k úplnému rozpuštění částic prášku Cristome A5. 

Matrice (č. 1) je tvořena α tuhým roztokem hliníku v titanu. Jehlice (č. 2) tvořené fází 

AlTi3 jsou obklopeny fází bohatou na chrom, pravděpodobně se jedná o fázi CrTi4. Ve 

struktuře vzorku EB2.3 byla detekována přítomnost ikosahedrální kvazikrystalické 

fáze, čímž se liší od ostatních vzorku druhé série (u kterých kvazikrystaly rozpoznány 

nebyly). 

 

Výsledky měření tvrdosti u vzorků druhé série plně korespondují se strukturními 

změnami. Vzorky PS2 a EB2.1 mají v důsledku téměř identické struktury i velmi 

podobnou tvrdost, zatímco u vzorků EB2.2 a EB2.3 došlo k jejímu výraznému nárůstu 

(tab. 4.7). Tento nárůst lze vysvětlit tím, že matrice původně tvořená pouze titanem (s 

malým obsahem železa), jehož tvrdost je 200 HV [50] byla nahrazena α tuhým 

roztokem hliníku v titanu a především intermetalickou sloučeninou AlTi3, jejíž tvrdost 

se pohybuje okolo 400 HV [51]. 

 

Navzdory menší tvrdosti jsou vzorky PS2 a EB2.1 více odolné vůči otěru (tab. 4.8). 

Tento fakt je pravděpodobně způsoben zachováním částic prášku Cristome A5 

v titanové matrici (zatímco u vzorků EB2.2 a EB2.3 jsou tyto částice z části, respektive 

zcela rozpuštěny). Podobné vysvětlení se nabízí i pro popis změn v hodnotě 

koeficientu tření. Velikost poměrného opotřebení druhé série vzorků je v porovnání 

s titanovou slitinou TiAl6V4 o 3 řády nižší [52]. Podobného zlepšení (o 2 řády) dosáhli 

ve svém experimentu i N. Kang a kol. [18], kteří jako matrici použili čistý hliník – viz 

kapitola 2.1.2.  
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Na obr. 43 je fotografie stopy (o šířce přibližně 1700 μm) vzniklé testem pin on disc u 

vzorku PS2. Šipkou je zde vyznačena jedna z rýh, které jsou typickým projevem 

abrazivního opotřebení (v tomto případě se abrazivně porušovala titanová matrice). Na 

snímku nejsou pozorovány náznaky vytrhávání částic prášku Cristome A5. Materiál 

se choval plasticky, a jelikož částice prášku Cristome A5 nejsou přímo viditelné, 

docházelo pravděpodobně k jejich překrytí silně zplastizovanou vrstvou titanu. Dále 

jsou zde vidět četné znaky delaminace matrice.  

 

 

Obr. 43 Stopa po pin on disc testu vzorku PS2 
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6 ZÁVĚRY 

Práce se zabývala problematikou kvazikrystalických struktur a možností změny jejich 

mikrostruktury a mechanických vlastností pomocí elektronového svazku. Technologií 

spark plasma sintering byly připraveny tři série vzorků. Nultá série sloužila pouze ke 

stanovení parametrů elektronového svazku, ostatní dvě série byly po EB modifikování 

podrobeny tribologickým testům a strukturní analýze. Na základě získaných výsledků 

lze konstatovat následující závěry: 

 

 Vzorky první série nebyly dostatečně slinuty, přidání prášku titanu vedlo při 

stejných parametrech SPS ke značnému snížení porozity. 

 

 Kvůli nízkým hodnotám tepelné vodivosti a lomové houževnatosti nelze u 

kvazikrystalů aplikovat vysoké rychlosti ohřevu. 

 

 Pro dosažení výrazných strukturních změn jsou teploty 750 °C a 950 °C příliš 

nízké. Teplota 1150 °C způsobila natavení zpracovávaného materiálu. Ve 

struktuře natavených vzorků byl detekován zvýšený výskyt kvazikrystalické 

fáze. 

 

 U vzorků druhé série došlo v důsledku rozdílných rychlostí difuzních toků ke 

vzniku Kirkendallovy porozity. Do matrice tvořené titanem difundoval 

především hliník, což způsobilo vznik intermetalické fáze AlTi3. 

 

 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti vzorků se zvyšovaly s rostoucí teplotou 

jejich modifikace. Nejlepší odolnost vůči opotřebení vykazovaly v obou sériích 

vzorky, jejichž teplota modifikace byla rovna 750 °C. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Název 

AE Augerovy elektrony 

ASTM American Society for Testing and Materials 

BSE Zpětně odražené elektrony 

CVD Chemická depozice z plynné fáze 

EB Elektronový svazek 

EDS Energiově disperzní spektrometrie 

PE Primární elektrony 

PVD Fyzikální depozice z plynné fáze 

QC Kvazikrystalická fáze 

SE Sekundární elektrony 

SEM Rastrovací elektronová mikroskopie 

SPS Spark plasma sintering 

XRD Rentgenová difraktometrie 

 

Symbol Jednotka Název 

D10 [μm] Maximální velikost 90 % částic  

D90 [μm] Maximální velikost 10 % částic 

F [N] Zatěžující síla 

h [μm] Hloubka vniku 

Ks [mm3/N×m] Poměrné opotřebení 

L [m] Dráha pin tělíska 

U [kV] Urychlovací napětí 

ΔV [mm3] Objemový úbytek materiálu 

ρ [kg/m3] Hustota vzorku 

 


