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Abstract 
 During crystallization processes a redistribution of admixtures and impurities in the 
solid and liquid phases happens on the phase interface in the solidification interval due to their 
different solubility. A basic parameter characterizing the distribution of admixtures and 
impurities between the solid and liquid phases is the segregation coefficient. Its knowledge is 
important for selecting of a convenient crystallization method of refining, preparation of quality 
single crystals and study of segregation micro- and macro-inhomogeneities. The growth of 
single crystals from melts may be accompanied by creating a sequence of structural 
imperfections in the solid phase which is given by the conditions of crystallization and the 
crystal chemical composition. A periodical variation of the crystallization rate happens under 
certain conditions of the heat and mass transfer, which leads to a variation of the character of 
distribution of admixtures in the volume of the growing single crystal and its substructure. An 
accumulation of admixtures in front of the crystallization front and increasing of the 
crystallization undercooling may cause a considerable rise of the speed of movement of the 
crystallization front and changes of the admixture occupation in the growing crystal on the phase 
boundary surface. The variation of the microscopic crystallization rate causes a creation of a 
band structure observed on longitudinal sections of single crystals. 
 The aim of our experimental work was to study an influence of crystallization 
conditions on the segregation and structural characteristics of single crystals of low-alloyed 
molybdenum and tungsten alloys. Low-alloyed single crystals of W and Mo doped with Ta were 
prepared by the electron beam floating zone melting (EBFZM) applying three different zone 
pass rates - 3, 5 a 1 mm/min. The electron wave dispersive analysis was used for the 
determination of admixtures concentration on longitudinal sections. On the basis of chemical 
analysis were found the growth bands in these single crystals that are characterized by the 
sinusoidal wave of concentration profiles. Further the concentration relations in crystal and 
freeze zone in order to ascertain of effective segregation coefficients of alloying elements were 
determined. In order to evaluate relations between chemical inhomogeneity and structural 
defects and their influence on properties of single crystals there were experimentally 
investigated. 
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Abstrakt 
 V důsledku rozdílné rozpustnosti legujících prvků a příměsí v tuhé a tekuté fází při 
dané teplotě v intervalu tuhnutí dochází během krystalizačních procesů k jejich přerozdělování 
na fázovém rozhraní. Základní materiálový parametr, charakterizující rozdělování přísad a 
nečistot mezi tuhou a tekutou fázi je rozdělovací koeficient. Jeho znalost je důležitá pro výběr 
vhodné krystalizační metody rafinace, přípravu vysoce čistých monokrystalů vysokotavitelných 
kovů a jejich slitin, studium mikro- a makrosegregací přísad a nečistot aj. Růst monokrystalů 
z taveniny je doprovázen tvorbou řady strukturních nedokonalostí v tuhé fázi, které jsou dány 
podmínkami krystalizace a chemickým složením. Za určitých podmínek přenosu tepla a hmoty 
dochází k periodické změně rychlosti krystalizace, která vede ke změně charakteru rozdělovaní 
přísad a nečistot v objemu rostoucího krystalu a jeho substruktury. Nahromadění příměsí před 
frontou krystalizace a zvýšení stupně koncentračního přechlazení může způsobit značný vzrůst 
rychlosti pohybu krystalizačního rozhraní a změny v obsazení povrchu fázového rozhraní 
příměsemi. Kolísání mikroskopické rychlosti růstu vyvolává vznik pásové struktury, tj. 
periodicky se střídajících oblastí se zvýšenou a sníženou koncentrací příměsi, pozorovanou na 
podélných řezech monokrystalů. 
 Cílem práce bylo experimentální studium vlivu krystalizačních podmínek na 
segregační a strukturní charakteristiky monokrystalů nízkolegovaných slitin wolframu a 
molybdenu, které byly připraveny elektronovým zonálním tavením metodou floating zone 
postupně třemi rychlostmi roztavené zóny – 3, 5 a 1 mm/min. Vyhodnocení koncentračních 
profilů tantalu v monokrystalech molybdenu a wolframu bylo provedeno elektronovou vlnově 
disperzní mikroanalýzou na podélných řezech vzorků. Na základě chemické analýzy byly 
identifikovány pravidelné koncentrační změny v obsahu legujících prvků podél osy krystalu, 
projevující se sinusovým průběhem koncentračního profilu tantalu. Zjištěný rozptyl hodnot 
koncentrací tantalu, nasvědčuje tomu, že během zonálního tavení došlo k porušení stacionárních 
podmínek růstu krystalu, tj. k fluktuacím mikroskopické rychlosti růstu na frontě krystalizace v 
důsledku konvekce v tavenině a tím i k periodické změně efektivního rozdělovacího koeficientu, 
projevující se vznikem růstových pásů, které představují mikrosegregace prvků za daných 
podmínek krystalizace. Dále byly metodou ztuhlé zóny stanoveny efektivní rozdělovací 
koeficienty tantalu v molybdenu a wolframu pro různé rychlosti krystalizace. 
 
 

1. Úvod 
 Negativní charakteristikou monokrystalů vysokotavitelných kovů, která brání jejich 
širšímu použití v technické praxi (emitéry, termoměniče apod.) je jejich nízká pevnost za 
vyšších teplot a u wolframu i nízká plasticita při pokojové teplotě. Nízkoteplotní plasticita může 
být zlepšena legováním prvky jako Re, Ta, Nb, Ir apod. Během přípravy monokrystalů 
nízkolegovaných slitin wolframu a molybdenu elektronovým zonálním tavením však dochází 
k nehomogennímu rozdělení přísad a nečistot, což vede k heterogenitě struktury a strukturně-
citlivých vlastností. Proto jsou otázky přípravy monokrystalů vysokotavitelných kovů 
s homogenním rozdělením legujících prvků, dokonalou strukturou a homogenními fyzikálními a 
mechanickými vlastnosti nanejvýš aktuální. 
 Transport hmoty a energie může být zprostředkován difuzí a konvekcí. Přitom se 
vychází z toho, že konvekce v tavenině nejsou vyvolány pouze vnějšími silami, ale že vnitřní 
síly vznikající v důsledku teplotních či koncentračních závislostí hustoty a povrchového napětí 
způsobují v tavenině rovněž významné proudění. Charakter konvekce může tedy přecházet od 
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nulové konvekce (při krystalizaci se prakticky nevyskytuje) přes laminární konvekci, kdy 
dochází k optimálnímu rozdělení příměsí až k turbulentnímu proudění, které snižuje účinnost 
rafinace [1]. 
 Během zonálního tavení mohou nastat tyto případy: 1. tvar krystalizační fronty je 
nepatrně ovlivňován poměry proudění v tavenině, 2. proudění bude mít značný vliv na rozdělení 
příměsí v tavenině před fázovým rozhraním a tím na koncentraci příměsí v krystalu, na jeho 
homogenitu a rafinační efekt [1]. 
 Za určitých podmínek přenosu tepla a hmoty dochází k periodickému kolísání 
rychlosti krystalizace, což vede k změně charakteru rozdělování příměsí v objemu rostoucího 
monokrystalu a k změně jeho substruktury. Nahromadění příměsí před frontou krystalizace a 
zvětšení stupně koncentračního přechlazení může způsobit značný vzrůst rychlosti pohybu 
fronty krystalizace a změny v obsazení příměsí rostoucím krystalem na povrchu fázové hranice. 
Kolísání mikroskopické rychlosti krystalizace způsobuje vznik pásové struktury – periodicky se 
opakující oblasti se sníženou a zvýšenou koncentrací legujícího prvku. Příčinou vzniku těchto 
nehomogenit je nestabilní konvekce, mající za následek odchylky v hraniční (difuzní) vrstvě a 
fluktuace skutečné rychlosti růstu. Kromě nestabilní gravitačně řízené tepelné a/nebo volné 
(solutal) konvekce může být důvodem vzniku pásové struktury v rostoucím krystalu při 
bezkelímkovém zonálním tavení časově závislý termokapilární tok [2, 3]. 
 Tento jev byl pozorován při přípravě monokrystalů nízkolegovaných slitin wolframu 
a molybdenu elektronovým zonálním tavením. Cílem této práce bylo studium vlivu 
krystalizačních podmínek na segregační a strukturní charakteristiky monokrystalů molybdenu a 
wolframu legovaných tantalem. 
 
 

2. Provedení experimentu 
 Za účelem získání monokrystalů nízkolegovaných slitin wolframu a molybdenu bylo 
nejprve nutné vhodně připravit výchozí materiál, tzn. nalegování wolframové (∅ 4 mm) a 
molybdenové (∅ 6 mm) polykrystalické tyče odpovídajícím množstvím tantalu. Z tohoto 
důvodu byla do těchto tyčí vyfrézována podélná drážka o šířce 1 mm a hloubce cca 0.7 mm, do 
níž byly vloženy kousky tantalového plechu a zajištěny tenkými wolframovými resp. 
molybdenovými drátky. Takto připravené tyče byly umístěné do elektronové zonální pece, kde 
proběhlo vlastní legování. Nejprve byl aplikován tzv. legovací průchod roztavené zóny směrem 
zdola nahoru rychlostí v =  4 mm/min  podél celého vzorku. Legura umístěna v drážce se 
postupně natavovala a rozpouštěla v roztavené zóně. Následně byla bez přerušení ohřevu tyč 
přetavena tzv. homogenizačním průchodem roztavené zóny opačným směrem stejnou rychlostí.  
 Monokrystaly wolframu a molybdenu legované cca 1 hm.% Ta byly připraveny 
metodou elektronového zonálního tavení třemi rychlostmi posuvu roztavené zóny: 3, 5 a 1 
mm/min. Začátek tyče byl přetavován rychlostí 3 mm/min, střed tyče rychlostí 5 mm/min a 
konec tyče rychlostí 1 mm/min v délce cca 4.5 až 7 cm. Na konci každého úseku se nechala 
roztavená zóna utuhnout vysokou rychlostí tak, aby v ní nestačily proběhnout difuzní pochody. 
Rychlého ztuhnutí zóny se dosáhlo náhlým vypnutím ohřevu, přičemž vysoká rychlost tuhnutí 
byla zajištěna účinným odvodem tepla sousedními oblastmi vzorku. 
 Jednotlivé úseky získaných monokrystalů byly vždy před ztuhlou zónou odděleny a 
podrobeny metalografické a chemické analýze. 
 
 

2.1  Metalografická analýza 
 Všechny vzorky monokrystalů nízkolegovaných slitin wolframu a molybdenu s 
tantalem, připravených za různých podmínek krystalizace, byly leptány elektrolyticky ve 4 % 
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Fig.1 Microstructure of Mo-Ta specimen prepared 
by EBFZM (v = 1 mm/min) - area of 
solidified zone 

Fig.2 Dislocation substructure of Mo-Ta specimen  
prepared by EBFZM (v = 3 mm/min) – 
longitudinal cut 

Fig.3 Dislocation substructure of Mo-Ta specimen  
prepared by EBFZM (v = 3 mm/min) – 
transversal cut 

Fig.4 Microstructure of W-Ta specimen prepared 
by EBFZM (v = 3 mm/min) - area of 
solidified zone 

Fig.5 Dislocation substructure of Mo-Ta specimen  
prepared by EBFZM (v = 1 mm/min) – 
longitudinal cut 

Fig.6 Microstructure of W-Ta specimen prepared by 
EBFZM (v = 3 mm/min) - area of solidified zone 
- longitudinal cut; SEM 

vodném roztoku NaOH (napětí U = 20 V po dobu t ≈ 6 s) střídavě s chemickým leptáním 
v roztoku Muracami (30 % K3Fe(CN)6 + 10 % NaOH) po dobu asi 10 s. 
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Na podélných řezech vzorků monokrystalů byla nalezena rozvinutá dislokační 
substruktura a subzrna různých řádů s úhlovou desorientací. V oblasti ztuhlé zóny byla 
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pozorována polykrystalická struktura se stopami dendritických útvarů. Dále byl v této oblasti 
pozorován vznik buněčnato-vláknité struktury, kde se předpokládá u vzorků monokrystalů W-Ta 
zvýšený obsah tantalu na hranicích buněk, zatímco u vzorku Mo-Ta je obsah tantalu vyšší 
v centrální části těchto buněk – viz obr. 1 až 6. 
 
 

2.2  Chemická analýza 
 Ke stanovení koncentračních profilů tantalu ve wolframu, resp. v molybdenu byla 
použita elektronová vlnově disperzní mikroanalýza (EVDM), která byla provedena ve 
společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj, s.r.o. Chemická analýza byla prováděna vždy na 
začátku a ve středu vzorku s krokem 100 µm, na konci (oblast zóny) pak s krokem 50 µm. Jako 
příklad jsou dokumentovány na obr. 7 a 8 získané koncentrační profily vzorků Mo-Ta (v = 3 
mm/min) a W-Ta (v = 3 mm/min).  
 

 
Fig.7 Concentration profile of tantalum in the beginning, in the centre and in the area of solidified zone in Mo-Ta 

specimen; pass zone rate was 3 mm/min 
 
 

 
Fig.8 Concentration profile of tantalum in W-Ta specimen in the area of solidified zone; pass zone rate was 3 mm/min 

 
 

 Zjištěný rozptyl hodnot koncentrací tantalu, nasvědčuje tomu, že během zonálního 
tavení došlo k porušení stacionárních podmínek růstu krystalu, tj. k fluktuacím mikroskopické 
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rychlosti růstu na frontě krystalizace v důsledku konvekce v tavenině a tím i k periodické změně 
efektivního rozdělovacího koeficientu, projevující se vznikem růstových pásů – periodicky se 
střídajících oblasti se sníženou a zvýšenou koncentrací příměsi.  
 Zásadní vliv na nehomogenní rozdělení legujícího prvku (Ta) ve wolframu, resp. 
molybdenu má Marangoniho konvekce, která je vázána na výskyt volného povrchu taveniny. 
Podstata této  konvekce spočívá v tom, že povrchové napětí kapalné fáze je koncentračně i 
teplotně závislé a že obecně volné povrchy nejsou izotermami, avšak samy vykazují 
koncentrační gradienty. To znamená, že s rostoucí teplotou se snižuje povrchové napětí, přehřátá 
tavenina se snaží vypudit z povrchu taveninu o nižší teplotě, což ve svém důsledku vyvolává 
konvekci [4]. 
 Vzniklé růstové pásy v podstatě odrážejí reálný tvar krystalizačního rozhraní. 
Mikrostruktura růstových pásů může být v souladu s komplexními poměry proudění sama 
poměrně složitá. Nemusí např. docházet k současnému lokálnímu výskytu koncentračních 
maxim cizích příměsí s k < 1 s maximálními rychlostmi krystalizace, jak vyplývá Burton-Prim-
Slichterovy teorie [1]. Teoretické pozorování na zjednodušených modelech vedlo k těmto 
obecně platným závěrům [1]:  

• amplitudy koncentračních nehomogenit jsou za jinak stejných podmínek obzvláště 
velké pro příměsi s k > 1 

• každé zmenšení tloušťky difuzní mezní vrstvičky δ na fázovém rozhraní podmiňuje 
zesílený vliv fluktuací na nehomogenitu koncentrace 

 
 

2.3  Stanovení efektivních rozdělovacích koeficientů tantalu ve wolframu a v molybdenu 
 Jak bylo zmíněno výše, vyskytuje se v tavenině při elektronovém zonálním tavením 
metodou visuté zóny kromě difuze i konvekce. Jedná se tedy o smíšený transport, při němž 
hodnota efektivního rozdělovacího koeficientu kef leží mezi hodnotami 1 a ko, kde ko je 
rovnovážný rozdělovací koeficient. Zabudování příměsí do tuhé fáze na rozhraní závisí na šířce 
difuzní vrstvy δ při daných  podmínkách krystalizace. Koncentrace příměsí v této vrstvě určuje 
koncentraci v tuhnoucím krystalu ve větší míře než koncentrace v hlavní části objemu taveniny.  
 Pro reálné vyčíslení efektivního rozdělovacího koeficientu kef odvodili Burton, Prim a 
Slichter [1] z rovnice kontinuity za vhodných okrajových podmínek, z rychlosti tuhnutí v a 
koeficientu difuze DL a za zjednodušeného předpokladu, že poměr hustot ρS/ρL = 1, vztah mezi 
rovnovážným a efektivním rozdělovacím koeficientem: 
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 Bezrozměrná veličina vδ/DL = ∆ představuje normalizovanou rychlost růstu a 
zahrnuje v sobě tři hlavní parametry, které určují kef. S rostoucí difuzí a klesající šířkou 
sublaminární vrstvy δ bude v naposledy utuhlém podílu matečné taveniny obohacení na příměsi 
s ko < 1 největší  a opačně s ko > 1 nejmenší. Z rovnice (1) vyplývá, že pro rychlost v = 0 je kef 

rovno ko, tj. čímž pomalejší bude tuhnutí, k tím výraznějšímu obohacení příměsi dochází 
v tavenině (pro k < 1).  
 Většinou se však efektivní rozdělovací koeficient stanovuje experimentálně pro 
jednotlivé typy krystalizačních procesů. Jednoduchou a poměrně přesnou metodou stanovení 
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hodnoty kef při zonálním tavení je metoda ztuhlé zóny. Její princip spočívá ve srovnání 
koncentrace příměsového prvku v zóně LBx , která se nechá ztuhnou vysokou rychlostí tak, aby 
v ní nestačily proběhnout difuzní procesy, s koncentrací SBx  v místě bezprostředně před ztuhlou 
zónou. Podmínkou použití této metody je dosažení stacionárního stavu při krystalizaci[4]. 
 Touto metodou byly stanoveny efektivní rozdělovací koeficienty tantalu ve wolframu 
a v molybdenu v závislosti na různých krystalizačních podmínkách. Získané hodnoty jsou 
uvedeny v tab. 1, kde jsou pro úplnost doplněny i hodnoty rovnovážných rozdělovacích 
koeficientů tantalu v molybdenu a ve wolframu. 
 
 Table 1  Determined values of mean effective segregation coefficients of tantalum in tungsten and molybdenum  

Zone pass 
rate

x S Ta x L Ta

[mm/min] [at.%] [at.%]

Mo-Ta 1 1,33 1,18 1,12

Mo-Ta 3 1,47 1,21 1,22

W-Ta 1 1,28 1,30 0,99

W-Ta 3 0,94 1,16 0,81

1,32

0,79

Specimen k efTa k oTa

 
 
 

 Stanovený efektivní rozdělovací koeficient tantalu v molybdenu pro různé 
krystalizační podmínky neodpovídá zcela teorii Burtona, Prima a Slichtera, kdy podle této teorie 
se má kefTa s rostoucí krystalizační rychlostí snižovat a blížit jedné. Podobný jev byl pozorován i 
u vzorků W-Ta, kdy naopak s rostoucí rychlostí krystalizace má kefTa růst a blížit jedné. Proto pro 
upřesnění hodnot efektivních rozdělovacích koeficientů tantalu v molybdenu a wolframu za 
daných krystalizačních podmínek bude nutné opakovat chemické analýzy a provést další 
experimenty.  
 
 

3. Závěr 
 Metodou EVDM byly při analýze vzorků slitin W-Ta a Mo-Ta identifikovány 
pravidelné koncentrační změny v obsahu legujících prvků podél osy krystalu. Tento jev souvisí 
s existencí teplotních fluktuací, jejímiž důsledky je vznik růstových pásů, které představují 
mikrosegregace prvků za daných podmínek krystalizace. 
 Metoda EVDM se však nejeví jako příliš vhodná pro stanovení koncentrací legujícího 
prvku před a v ztuhlé zóně a pro výpočet efektivních rozdělovacích koeficientů tantalu ve 
wolframu a molybdenu, které lze považovat za předběžné. Pro přesné vyhodnocení efektivních 
rozdělovacích koeficientů v závislosti na různých krystalizačních podmínkách je vhodnější 
metoda instrumentální neutronové aktivační analýzy, jejíž výsledky budou publikovány později. 
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