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Abstract 
 Equilibrium data presented as liquidus and solidus projections are often used to study 
solidification sequences. In order to make the full use of such projections, information is also 
required on the solid state composition of a given system at the completion of solidification. 
Primary phase fields and curves on a liquidus projection as well as the equilibrium and non-
equilibrium solidification of ternary alloys are described in this paper. Segregation coefficients 
of components in ternary systems are very important for prediction of macro- and micro-
inhomogeneities in real structures of crystals. Distribution of components in ternary systems 
after equilibrium and non-equilibrium crystallization is presented in the figures and tables.   
 Crystallization of alloys in various areas of binary, ternary and/or multicomponent 
systems can proceed under equilibrium, quasi-equilibrium or non-equilibrium conditions. 
Crystallization process consists of the decomposition of melt and interaction of primary crystals 
with coexisting melt. The decomposition proceeds due to the diffusion transfer of mass in the 
liquid phase. The interaction is determined by the mass transfer between the melt and crystal as 
well as in the crystal itself.  
 Behaviour of individual elements at equilibrium crystallization in dependence on the 
alloy chemical composition is discussed on an example of a ternary system with ideal solubility. 
Segregation coefficients also take different values. A segregation coefficient of the alloy 
selected component can even change from the values ko < 1 to the values ko > 1. This is 
presented in table 1 on the example of the ternary system copper–manganese–nickel for the 
segregation coefficients of copper.  
 The distribution of components in the crystal after non-equilibrium crystallization is 
documented graphically in Fig. 5. A trajectory of the change of chemical composition in the 
ternary system A-B-C with ideal solubility in both the solid and liquid phase at the non-
equilibrium crystallization of the alloy is drawn in Fig.6. 
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Abstrakt 
 Rovnovážná data prezentovaná jako projekce solidu a likvidu jsou často používaná ke 
studiu posloupnosti solidifikačních procesů. Za účelem plného využití takovýchto projekcí jsou 
požadovány rovněž informace o složení pevné fáze daného systému po ukončení solidifikace. 
V článku jsou popsány oblasti primární fáze, křivky na projekci likvidu a chování slitin při 
rovnovážné a nerovnovážné krystalizaci ternárních slitin. Segregační koeficienty komponent 
v ternárních systémech jsou velmi důležité pro predikci makro- a mikronehomogenit v reálných 
strukturách krystalů. Rozdělování komponent v ternárních systémech po rovnovážné a 
nerovnovážné krystalizaci je prezentováno na obrázcích a v tabulce. 
 Krystalizace slitin v různých oblastech binárního, ternárního, resp. 
ploykomponentního systému může probíhat za předpokladu rovnovážných kvazirovnovážných 
nebo nerovnovážných podmínek. Proces krystalizace sestává z rozpadu taveniny a interakce 
primárních krystalů s koexistující taveninou. Rozpad se uskutečňuje díky difuznímu přenosu 
hmoty v kapalné fázi. Interakce je určena přenosem hmoty mezi taveninou a krystalem i 
v samotném krystalu.  
 Na příkladu ternárního systému s úplnou rozpustností komponent v kapalné a tuhé 
fázi je diskutováno chování jednotlivých prvků při rovnovážné krystalizaci v závislosti na 
chemickém složení slitiny. Segregační koeficienty vykazují rovněž rozdílné hodnoty. Může 
docházet dokonce ke změně hodnoty segregačního koeficientu komponenty vybrané slitiny 
z hodnot ko  < 1 na hodnoty ko > 1. To je prezentováno v tab. 1 na příkladu ternárního systému 
copper – manganese – nickel pro segregační koeficienty mědi.  
 Rozdělování komponent v krystalu po nerovnovážné krystalizaci je graficky 
dokumentováno na obr. 5.  Na obr. 6 je zakreslena trajektorie změny chemického složení 
v ternárním systému A-B-C s úplnou rozpustností v tuhé i kapalné fázi při nerovnovážné 
krystalizaci slitiny. 
 
Key words: ternary system, crystallization, liquidus, solidus, segregation coefficient 
 
 

Úvod 
 Rovnovážná data ve formě projekce likvidu jsou často používaná pro studium procesu 
tuhnutí slitin. Pro komplexní využití těchto projekcí jsou však také požadovány informace o 
složení pevné fáze (solidu, resp. solvu) daného systému při ukončení krystalizace. 
 Existují dva způsoby, prezentující údaje o složení pevného stavu, a to projekce solidu 
a izotermické řezy při teplotách pod nejnižší teplotou solidu v ternárním systému. V ternárních 
systémech s nulovou rozpustností v tuhém stavu je tuhnutí všech ternárních slitin ukončené 
invariantní reakcí a solidus je složen z jednotlivých elementárních prvků (dle pákového pravidla) 
v závislosti na počtu invariantních reakcí obsažených v systému. Projekce solidu a izotermické 
řezy vykazují jednu nebo více třífázových oblastí, ohraničených čarami, spojující dvojice fází 
koexistujících v rovnováze. V systémech s omezenou rozpustností v tuhém stavu, je nutno znát 
projekce solidu co možná nejpřesněji (např. pomocí izotermických řezů). Při významné změně 
rozpustnosti v tuhém stavu nebo při fázové transformaci, vyskytující se v pevné fázi, nemusí být 
izotermické řezy při teplotách právě pod nejnižší teplotou solidu dostatečným zdrojem informací 
pro studium komplexní posloupnosti ochlazování různých slitin. V takových případech jsou 
potřebné izotermické profily při různých teplotách v celé oblasti solidu (solvu) až do oblasti 
nízkých teplot. 
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Primární fázové oblasti na projekci likvidu 
 Projekce likvidu pro daný ternární systém vyznačuje obvykle oblasti primární 
krystalizace. Poloha složení dané slitiny uvnitř konkrétního fázového pole na projekci slouží k 
označení primární fáze, která se vyloučí během tuhnutí. Izotermy na projekci likvidu mohou být 
použity pro určení teploty likvidu dané slitiny. Při postupující krystalizaci se vylučuje primární 
fáze, složení likvidu se postupně mění také. Tato změna je prezentovaná určitou drahou 
(trajektorií) na projekci likvidu a probíhá ve směru snižující se teploty na ploše likvidu. Tato 
cesta je tvořena konci konod, představujících složení likvidu v rovnováze s primární fází při 
postupně klesajících teplotách.  
 Má-li primární fáze fixní složení, např. u čistého kovu nebo intermediální fáze bez 
rozpustnosti v tuhém stavu, dochází pouze k prodloužení konody, tj. spojnice složení primární 
fáze a složení slitiny v likvidu. Je-li při libovolné teplotě během primárního tuhnutí složení 
likvidu známé, může být vypočteno množství kapalné a tuhé fáze použitím pákového pravidla z 
příslušné konody. 
 V systémech, kde primární fázi tvoří tuhý roztok, jeho složení se během tuhnutí mění. 
Tyto případy vyžadují přesné sledování trajektorií, podél kterých se mění složení likvidu a 
solidu, tzn. experimentální nebo termodynamicky vypočtené údaje, týkající se polohy a délky 
konod. Tato data jsou často nedostupná. Pak je výhodnější pokusit se o odhad změn v 
koncentracích likvidu a solidu s ohledem na projekci solidu, která přinejmenším pomůže v 
nalezení polohy pravděpodobného složení kapalné a tuhé fáze, koexistující na začátku třífázové 
reakce bezprostředně po primární krystalizací. 
 
 

Křivky na projekci likvidu 
 Křivka, např. eutektické sedlo - viz obr. 1, představuje cestu, podél které se mění 
složení taveniny při postupující třífázové krystalizaci. Likvidus koexistuje se dvěma tuhými 
fázemi při eutektické nebo peritektické reakci nebo s pevnou a další kapalnou fází při 
monotektické reakci. Třífázová reakce začíná, když cesta představující změnu složení taveniny 
během primární krystalizace protne některou křivku na projekci likvidu – např. dg obr. 1. 
 Třífázová reakce pak pokračuje, protože se mění složení taveniny podél příslušné 
křivky do bodu g; šipky na křivkách obvykle určují směr klesající teploty. Při vylučování tuhých 
roztoků se mění jejich složení podél příslušných křivek rozpustností (solidus). Proto jsou 
požadovány detailní experimentální nebo termodynamicky vypočtené údaje pro lokalizaci konod 
v koncentračním trojúhelníku (anglicky tie-triangle), které jsou nutné pro výpočet množství 
kapalné a tuhých fází koexistujících při různých teplotách za použití pravidla o těžišti. 
 Vymezení oblastí tuhých roztoků (jak je ukázáno na projekci solidu nebo 
izotermických řezech) ukáže, jestli je ukončena krystalizace dané slitiny třífázovou reakcí na 
dvoufázovou slitinu (např. slitina X na obr. 1). Tavenina může podstoupit invariantní reakci nebo 
pokračovat k třífázové reakci, (např. slitina Y na obr. 1) a dále po spojnici dg, kde zbývající 
podíl taveniny utuhne ternární eutektickou reakcí L → α + β + γ  v bodě g. 
 
 

Rovnovážná krystalizace ternárních slitin 
 Krystalizace slitin v různých oblastech ternárního systému může být diskutována na 
základě obr. 1 za předpokladu rovnovážných podmínek. Jestliže slitina leží v jedné z 
monofázových oblastí, probíhá krystalizace v podstatě klasicky za vzniku jednoho tuhého 
roztoku (např. oblast Am1mm2). Pro slitiny, ležící v jedné z dvoufázových oblastí, ale ne na 
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eutektickém údolí, vznikají při primární krystalizace tuhé roztoky α, β nebo γ, v závislosti na 
poloze oblasti, v kterém se složení slitiny nachází. Následkem vylučování primární fáze dosáhne 
složení likvidu jednoho z eutektických údolí a dojde k příslušné binární eutektické reakci. 
Krystalizace je ukončena při klesající teplotě, vyloučením směsi dvou tuhých fází. Např. v 
slitině X po primárním vyloučení tuhého roztoku α následuje reakce L → α + β. Během této 
reakce spojují vrcholy trojúhelníku bod likvidu ležící na křivce dg s vrcholy fází α a  β na 
křivkách m1m, resp. n1n a krystalizace je ukončena, když strana tohoto trojúhelníku obsahuje 
bod X. 
 

 
Fig.1 Projected view of system showing 

 
 

 Jestliže složení slitiny leží v třífázové oblasti, dosáhne složení likvidu v konečné fázi 
ternárního eutektického bodu g, např. u slitiny Y, jako důsledek výskytu L → α + β eutektika; 
trojúhelník Lαβ se bude postupně přesouvat směrem dolů k ternární eutektické rovině. Při 
ternární invariantní teplotě nastává reakce L → α + β + γ; složení likvidu odpovídá bodu g a 
jednotlivé fáze α, β, γ svým složením bodům mno. 
 
 

Nerovnovážná krystalizace 
 V slévárenské praxi běžně používané způsoby lití neumožňují zachování 
rovnovážných podmínek, které jsou požadovány během tuhnutí. Významnou roli hraje difuze v 
pevných fázích, vznikajících během tuhnutí. Licí mikrostruktury obvykle vykazují "jádra", kde 
existuje koncentrační gradient napříč dendritickými rameny. Při rychlé solidifikaci, např. při 
rychlostech ochlazování >103 K. s-1 se může vyskytovat mnohem více nerovnovážných efektů; 
značné přechlazení může vést k potlačení rovnováhy fází, k tvorbě amorfní struktury  atd. Tak 
např. slitina X na obr. 1 může obsahovat fázi γ, díky dosažení bodu g v likvidu za 
nerovnovážných podmínek ochlazování. Účinky nerovnovážného ochlazování mohou být 
zvláště výrazné v systémech obsahujících peritektické reakce, z důvodu potlačení některých  
reakcí. 
 
 

Kvantitativní p řístup k nerovnovážné krystalizaci 
 V posledních letech je velký zájem o kvantitativní prognózy krystalizačních 
trajektorií. V prvním přiblížení se předpokládá, že difuze rozpuštěné látky v pevné fázi je velmi 
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malá, takže  má zanedbatelný účinek na krystalizaci. Na druhé straně, difuze v kapalném stavu je 
extrémně vysoká, takže lze předpokládat úplnou difuzi. V této souvislosti navrhl Scheil [1]  
matematické přiblížení, které popisuje tuhnutí za těchto podmínek a uvedl vzorec, který vypočte 
množství transformované pevné látky jako funkci teploty. 
 Pro rovnovážné podmínky krystalizace platí 
 

 CS = k Co / [fS (k - 1) + 1];    fS = [1 /(1 - k)] [(TL - T) / TS - T], (1) 
 
pro nerovnovážnou situaci, kdy rychlost krystalizace je dostatečně velká, takže difuze v tuhé fázi 
je zanedbatelná, zatímco difuze v likvidu je úplná, platí vztah 
 

 CS = k Co [1 - fS ] 
k - 1 ;     fS = 1 - [(TS - T) / TS - T L],                    (2) 

 
kde k je segregační koeficient prvku v matrici, Cs je složení solidu (krystalu), Co je složení 
výchozí slitiny, TL, TS jsou rovnovážné teploty likvidu a solidu. Scheilova rovnice (2) je běžně 
užívaná pro popis krystalizace za nerovnovážných podmínek ochlazování. Rovnice (1), (2) však 
platí pouze pro k = const., což v praxi není reálné. Proto je nutno pro objektivní výpočet zavést 
do obou rovnic funkční závislost k = f(C), resp. k = f(T). Rovnice (2) může být použita pro 
případ dendritického tuhnutí, ale nemůže být aplikována pro eutektickou krystalizaci.  
 

 
Fig.2 Schematic representation of solidification under Scheil conditions [1,2] 

 
 

 Případ nerovnovážné krystalizace můžeme dokumentovat na příkladu binárního 
systému na obr. 2. Je-li slitina o výchozím složení Co mírně ochlazena pod likvidus na teplotu 
T1, počáteční solidus má složení C1

S a koexistuje s likvidem C1
L. Při dalším ochlazování na T2 

má solidus C2
S a likvidus C1

L změní své složení na C2
L v lokální rovnováze s C2

S.. Při absenci 
„zpětné difuze“ zůstává počáteční složení solidu C1

S nezměněné a nový solidus o složení C2
S 

narůstá kolem primárního krystalu o složení C1
S, obklopujíce ho. Jak ochlazování pokračuje, 

vzhledem k  opakování těchto kroků, mění krystal své složení podél solidu a dojde k vzniku 
koncentračního gradientu v krystalu. V daném případě, kdy k < 1, budou středy krystalů, např. 
osy dendritů, ochuzeny o příměsový prvek, zatímco obsah rozpuštěné příměsí při dalším 
ochlazování postupně vzrůstá v tavenině i v krystalu. V systému dle obr. 2, který vykazuje 



Acta Metallurgica Slovaca, 13, 2007, 1 (76 - 84)                                                                                                               81 

 

 

eutektikum, bude likvidus postupně obohacován až k eutektickému složení, při kterém 
eutektická směs ztuhne. V případě systému obsahujícím peritektikum, může se produkt 
peritektické reakce tvořit jako vrstva na primárních krystalech izolovaných od likvidu. 
Peritektický produkt, který může být primárním tuhým roztokem založeným na druhé 
komponentě systému, bude dále tuhnout za tvorby krystalů s „jádrem“, bez zpětné difuze. 
 
 

Některé zvláštnosti rovnovážné a nerovnovážné krystalizace slitin v ternárních systémech 
 Proces krystalizace v binárních, ternárních i polykomponentních systémech sestává 
z rozpadu taveniny a interakce primárních krystalů s koexistující taveninou. Rozpad se 
uskutečňuje díky difuznímu přenosu hmoty v kapalné fázi. Interakce je určena přenosem hmoty 
mezi taveninou a krystalem i v samotném krystalu [3]. Poněvadž koeficient difuze v kapalné fázi 
přibližně 1000krát převyšuje koeficient difuze v tuhé fázi, zvětšení rychlosti ochlazování 
potlačuje interakci. 
 Na obr. 3 jsou zakresleny tři izotermické řezy v ideálním ternárním systému 
komponent A, B, C, tvořící neomezenou řadu tuhých a kapalných roztoků. Začátek krystalizace 
slitin je určen povrchem plochy likvidu, jdoucí od teplot tání čistých komponent a bývá obvykle 
konvexní (vypuklý) směrem k vyšším teplotám. Konec krystalizace slitin je určen povrchem 
plochy solidu, který vychází rovněž z teplot tání prvků A, B, C, avšak je konkávní na opačnou 
stranu, ve směru nižších teplot. Diagram neobsahuje žádné body maxima či minima na plochách 
solidu či likvidu. Nechť teploty tání jednotlivých prvků mají následující posloupnost: TB > TC  > 
TA. Při rovnovážné krystalizaci libovolné slitiny v tomto ternárním systému konoda, tj. čára 
spojující složení tuhé a kapalné fáze a procházející bodem průměrného složení slitiny, se pootáčí 
okolo tohoto bodu na stranu snížení teplot na povrchu likvidu a solidu – viz obr. 4. Pro slitinu o 
složení bodu M začne krystalizace při teplotě T0, kdy dojde k protnutí plochy likvidu. 
Rovnovážné složení prvního vyloučeného krystalu (solidu) odpovídá bodu M’ , ležícím na 
opačném konci konody. Body M a M’  určují tedy složení likvidu a solidu při dané teplotě. Při 
snižování teploty budou všechny konody Ni, Pi procházet bodem M do té doby, pokud nebude 
bod M určovat složení solidu při teplotě Tn, pod níž je stabilní pouze tuhá fáze. Trajektorie 
změny složení solidu probíhá po dráze M’N1N2...M, zatímco složení likvidu se mění po dráze 
MP1P2...M″. 
 Izotermické řezy na obr. 3 ternárních slitin o složení příslušející bodům 1 a 2 platí pro 
teploty likvidu. Pro slitinu 3 prochází řez středem intervalu krystalizace při teplotě, která 
odpovídá teplotě tání komponenty C. Dále jsou zde zakresleny trajektorie změn složení kapalné 
a tuhé fáze při rovnovážné krystalizaci slitin 1, 2, 3. Je patrné, že v průběhu celého procesu 
krystalizace slitiny 1 (15 % A, 70 % B, 15 % C) jsou spojnice, zobrazující složení tuhé CS a 
kapalné fáze CL vždy rozloženy tak, že obsah komponent A a C v tuhé fázi je menší než 
v kapalné. Obsah prvku B (matrice slitiny) je vždy vyšší v tuhé fázi než v kapalné. Segregační 
(rozdělovací) koeficienty jednotlivých komponent slitiny v průběhu celého procesu rovnovážné 
krystalizace budou: kA

A-B-C < 1, kC
A-B-C < 1, kB

A-B-C > 1. 
 Při krystalizaci slitiny 2 (70 % A, 15 % B, 15 % C) je tuhá fáze CS vždy obohacena 
komponenty B a C více než kapalná fáze CL. Z hlediska obsahu komponenty A je poměr opačný. 
V tuhé fázi je jeho koncentrace vždy menší než v kapalné. Segregační koeficienty budou tedy: 
kA

A-B-C < 1, kC
A-B-C > 1, kB

A-B-C > 1. 
 Při rovnovážné krystalizaci slitiny 3 (33 % A, 33 % B, 34 % C) jsou křivky CS a CL 
rozloženy tak, že na začátku procesu je kapalná fáze bohatší na komponentu C než tuhá fáze, 
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Fig.4 The course of solidification of a 
typical alloy M in the A-B-C 
ternary system showing complete 
solid solubility of the components 
A, B and C 

avšak na konci procesu naopak tuhá fáze obsahuje více komponenty C ve srovnání s taveninou. 
Jinak řečeno, u slitiny 3 bude na počátku procesu kC

A-B-C < 1 a na konci kC
A-B-C > 1. Segregační 

koeficienty prvku B s nejvyšší teplotou tání při krystalizaci slitiny 3 budou vždy větší než jedna 
(kB

A-B-C > 1). Segregační koeficienty prvku A s nejnižší teplotou tání budou vždy menší než jedna 
(kA

A-B-C < 1). Jako příklad uvádíme v tab. 1 vypočtené hodnoty rovnovážných rozdělovacích 
koeficientů jednotlivých prvků pro slitinu Cu-Mn-Ni. Krystalizace této slitiny začíná při teplotě 
1069 °C a končí při 1026 °C. Segregační koeficienty Mn jsou v celém teplotním rozsahu menši 
než jedna (kMn

Cu-Mn-Ni < 1), zatímco nikl zvyšuje  teplotu tání mědi, takže kNi
Cu-Mn-Ni > 1. 

Segregační koeficienty mědi pro slitinu 89 at. % Cu, 9 at. % Mn, 12 at. % Ni jsou nad teplotou 
cca 1045 °C menší, ale blízké jedné (kCu

Cu-Mn-Ni ≤ 1), pod touto teplotou nepatrně větší  než jedna 
(kCu

Cu-Mn-Ni ≥ 1) – viz tab. 1. Z výše uvedeného vyplývá, že u slitin, obsahujících přibližně stejné 
množství legujících prvků, mění se u prvku s teplotou tání ležící mezi teplotami příměsových 
prvků  segregační koeficienty z hodnot k < 1 na k > 1 v závislosti na teplotě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Table 1  Calculated values of segregation coefficients ko of Mn, Ni and Cu in the Cu-Mn-Ni ternary system  for 

alloy 89 at. % Cu, 9 at. % Mn, 12 at. % Ni  

 

Fig.3 Liquidus (CL) and solidus (CS) composition at the equilibrium 
crystallization of alloys 1,2,3 and isothermal sections through 
the space model of the ideal A-B-C ternary system [3] 
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 Výše popsané jevy mají velký vliv na průběh procesu krystalizace a jeho důsledky. 
Prozkoumáme nerovnovážnou krystalizaci podle Scheila a Petrova  za podmínek difuzivit DS = 
0, DL → ∞. Slitiny ve studovaném ternárním systému na obr. 3 začnou krystalizovat při 
individuálních teplotách likvidu. Za nerovnovážných podmínek bude krystalizace libovolné 
slitiny ukončena při teplotě kovu s nejnižším bodem tání (komponenta A na obr. 3), kdy složení 
tuhé i tekuté fáze bude stejné. Na obr. 5 je znázorněno rozdělení komponent v krystalu po 
nerovnovážné krystalizaci slitin 1, 2, 3 dle obr. 3. Z obr. 5 je patrné, že obsah prvku A, který 
má nejnižší teplotu tání, u všech třech slitin vzrůstá od středu k hranici (konci) krystalu, přičemž 
primárně utuhlý krystal má vždy obsah A menší než je střední výchozí koncentrace CoA. Na 
hranici dosáhne hodnoty 100 %. Obsah prvku B s nejvyšší teplotou tání se u všech třech slitin 
snižuje od středu krystalu k hranici, přičemž v centru je obsah větší než průměrné výchozí 
složení, na periferii je nižší než průměrná koncentrace a na hranici dosahuje nulové hodnoty. 
 

 
Fig.5 Distribution of components in the crystal after non-equilibrium crystallization (the alloys 1, 2, 3 - see the ternary 

system - Fig. 3) 
 
 

 Ve výše uvedené analýze nerovnovážné krystalizace se jednalo o vnitrokrystalickou 
likvaci, avšak lze se domnívat, že kvalitativní obraz se nezmění při dendritické krystalizaci. 
Proto závislosti na obr. 5 jsou vhodné i pro objasnění zákonitostí při dendritické likvaci 
v multikomponentních systémech, které tuhnou ve formě tuhých roztoků. 
 Na obr. 6 je zakreslena trajektorie změny složení v ternárním systému A-B-C s úplnou 
rozpustností v tuhé i kapalné fázi při nerovnovážné krystalizaci slitiny, obsahující 80 % A, 10 % 
B, 10 % C, hypotetické teploty tání komponent jsou tm

A = 1000 °C, tm
B = 1200 °C, tm

C = 800 °C. 
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Fig.6 Non-equilibrium crystallization of alloy  containing 80 % A, 10 % B, 10 % C – the path and tie-lines of the 

composition from the point M  to the point C  (temperature melting of C) 
 
 

Závěr 
 V článku jsou prezentovány základní zákonitosti solidifikace ternárních slitin za 
podmínek rovnovážné i nerovnovážné krystalizace. Znalost segregačních koeficientů 
jednotlivých komponent v ternárních slitinách umožní predikci makro- a mikronehomogenit v 
krystalech. 
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