BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Juraj Olejňák
Vliv tepelného zpracováni na deformační chováni tvářených
Mg-Zn slitin
Katedra fyziky materiálů

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Mgr. Daria Drozdenko, Ph.D.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Aplikovaná fyzika

Praha 2018

Touto cestou by som sa chcel poďakovať hlavne vedúcej bakalárskej práce RNDr. Mgr.
Darii Drozdenko, Ph.D. a konzultantovi doc. Ing. Patrikovi Dobroňovi, Ph.D. za podrobné
vysvetlenie akéhokoľvek fyzikálneho či nefyzikálneho problému, za nesmiernu pomoc pri
vypracovaní bakalárskej práce, cenné tipy a triky pri príprave vzoriek, a trpezlivosť pri
neúspešných meraniach. Moje poďakovanie tak isto patrí pani Marte Čepovej za pomoc pri
meraniach mikrotvrdosti, Ing. Jana Kálalovej za pomoc v chemickom laboratóriu a RNDr.
Petrovi Harcubovi, Ph.D. a RNDr. Klaudii Horváth za pomoc s elektrónovou mikroskopiou.
Predložená bakalárska práca bola vypracovaná v rámci projektu č. 17-21855S udeleného
Grantovou agentúrou Českej Republiky (GAČR).

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající
ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako
školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne 18. 5. 2018

Juraj Olejňák

Názov práce: Vplyv tepelného spracovania na deformačné chovanie tvárnených
Mg-Zn zliatin.
Autor: Juraj Olejňák
Katedra: Katedra fyziky materiálů
Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Mgr. Daria Drozdenko, Ph.D.
Abstrakt: Predložená práca je zameraná na stanovenie vplyvu tepelného spracovania
na

mikroštruktúru

a mechanické

vlastnosti

pretlačovaných

Mg-Zn

zliatin

s prímesami Ca a Nd. Pomocou elektrónovej mikroskopie boli analyzované
mikroštruktúry zliatin priamo po pretlačovaní ako aj po ich následnom tepelnom
spracovaní za účelom stanovenia množstva a distribúcie precipitátov. Skúšky
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podmienok tepelného spracovania. Signál akustickej emisie, zaznamenávaný počas
deformačných testov, nám poskytol informáciu o aktívnych deformačných
mechanizmoch počas plastickej deformácie. Aplikácia získaných poznatkov
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Úvod
Horčíkovým zliatinám sa za posledné desaťročia venuje zvýšená pozornosť
kvôli ich potenciálnemu využitiu v automobilovom, leteckom, či vesmírnom
priemysle. Vďačia za to relatívne nízkej hustote horčíka (1,74 g/cm3), ktorá ho činí
najľahším z bežne používaných konštrukčných kovov. Horčík je o 35% ľahší ako
hliník a asi 4-krát ľahší ako oceľ. Oproti niektorým prvkom s podobnými
vlastnosťami je ekologickejší na výrobu, keďže sa dá v čistej forme pripraviť
napríklad elektrolýzou chloridu horečnatého, vyskytujúceho sa v morskej vode [1].
Aj napriek tomu je jeho cena na výrobu o niečo vyššia ako u iných kovov. Samotný
horčík je vysoko recyklovateľný. Pri recyklácii sa spotrebuje len 5% energie,
potrebnej na vytvorenie primárneho kovu [2]. Medzi jeho výhody patrí vysoká
pevnosť,

odolnosť

voči

vibráciám,

dobrá

tvárnosť

pri

zvýšenej

teplote

a odlievateľnosť [3]. Jeho nevýhodami sú napríklad nízky modul pružnosti, vysoká
reaktívnosť, nízka odolnosť voči korózii alebo vysokoteplotný creep [4]. Najväčšou
nevýhodou je jeho kryštalická štruktúra, vďaka ktorej má horčík za izbovej teploty
nepriaznivé mechanické vlastnosti. Jednou z možností ako ich výrazne zlepšiť je jeho
legovanie prímesovými prvkami. Medzi najbežnejšie používané prímesové prvky
patria hliník, zinok, zirkónium, mangán, cín či kovy vzácnych zemín. Tieto zliatiny
sa vyznačujú vyššou pevnosťou vďaka tepelnému spracovaniu, počas ktorého sa
v nich vytvárajú častice tuhých fáz – precipitáty. Horčíkové zliatiny obsahujúce kovy
vzácnych zemín sú charakteristické vysokou odolnosťou, čo ich v spojení s nízkou
hustotou robí ideálnymi kandidátmi na konštrukčné materiály v odvetviach, kde
znižovanie hmotnosti zohráva veľmi významnú úlohu [5].
Na základe stále rastúceho záujmu využitia horčíkových zliatin budú v rámci
tejto práce študované mechanické vlastnosti Mg-Zn zliatin s nízkym obsahom
prímesových prvkov pred a po tepelnom spracovaní.
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1. Teoretická časť
1.1. Horčík
Horčík (magnézium, Mg) je chemický prvok s atómovým číslom 12, patriaci
do druhej hlavnej skupiny periodickej sústavy prvkov, známej ako kovy alkalických
zemín. Táto lesklo-šedá pevná látka objavená v 18. storočí bola pomenovaná podľa
územia Magnesia v Tesálii, Grécku. Ide o 4. najbežnejší prvok na Zemi a 8.
najbežnejší prvok Zemskej kôry, v ktorej vypĺňa až 2,7% [6]. Svoje zastúpenie má aj
v ľudskom tele, kde jeho ióny dokážu reagovať s rôznymi kyselinami a sú súčasťou
mnohých enzýmov. Kvôli svojej vysokej reaktivite sa bežne v prírode nachádza
hlavne vo forme zlúčeniny s iným prvkom, v ktorej zaujíma oxidačné číslo +2.
Vďaka tejto reaktivite je v čistej forme náchylný na pasiváciu, tzn. pri kontakte
s atmosférou sa na povrchu vytvorí jemná vrstva oxidu, ktorá znižuje jeho reaktivitu
[6, 7].
Čistý horčík kryštalizuje v hexagonálnej kryštálovej štruktúre s tesným
usporiadaním (HCP – hexagonal close packed). Táto štruktúra vzniká vrstvením
najtesnejšie usporiadaných rovín (001) v poradí ABABA…(Obr. 1.1.). Koordinačné
číslo je 12 a najbližší susedia sú vo vzdialenosti a (Obr. 1.1.). Ideálny pomer
miežkových parametrov c/a je 1,633 (v prípade že sú všetky atómy guľové). V
reálnom kryštáli však pozorujeme odchýlku od tejto hodnoty, čo svedčí o tom, že
všetky atómy nie sú úplne guľové, a taktiež nie sú tesne usporiadané [8]. Z kovov s
hexagonálnou štruktúrou je horčík najbližšie tejto teoretickej hodnote (c/a = 1,623).
Pri izbovej teplote sú mriežkové parametre horčíka: a = 0,3209 nm a c = 0,5210 nm
[9].

Obr. 1.1. Hexagonálna mriežka s tesným usporiadaním
(červená farba značí rovinu A, modrá rovinu B)
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1.2. Deformácia kovov s hexagonálnou štruktúrou
Základnými mechanizmami plastickej deformácie u kovov s hexagonálnou
štruktúrou sú sklz a mechanické dvojčatenie [10]. Sklz je charakterizovaný ako
posun časti kryštálovej mriežky voči inej časti tak, že sa atómy posunú o celočíselný
násobok medziatómových vzdialeností, pričom sa štruktúra mriežky nezmení,
Obr. 1.2. Rovina na ktorej dôjde k sklzu sa nazýva rovina sklzu a smer posunutia
atómov sa nazýva smer sklzu. Rovina sklzu a smer sklzu spolu vytvárajú sklzový
systém [11]. Sklz sa riadi týmito pravidlami:
1. Smer sklzu je totožný so smerom najhustejšie obsadeným atómami.
2. Sklzová rovina je obvykle kryštalografická rovina, ktorá je najhustejšie obsadená
atómami.
3. Sklz nastáva v takom sklzovom systéme, kde má šmykové napätie najvyššiu
hodnotu.
Pri

dvojčatení

nedochádza

k posunutiu

o celočíselné

násobky

medziatómových rovín. Dve časti kryštálu sa posunú tak, že sú voči sebe
v zrkadlovej orientácii pozdĺž určitej kryštalografickej roviny, ktorú nazývame
rovina dvojčatenia. Celkovo dochádza k posuvu mnohých atómových rovín tak, že
atómy v každej rovine sa premiestnia o rovnakú vzdialenosť voči atómom
v susedných rovinách [8].

Obr. 1.2. Schéma sklzu (vľavo) a dvojčatenia (vpravo)
Sklz môžeme chápať aj ako pohyb dislokácií. Dislokácia patrí medzi čiarové
poruchy kryštálovej mriežky. Ide vlastne o vsunutie atómovej polroviny medzi dve
atómové roviny. Dochádza tak ku distorzii kryštálovej mriežky. Dislokácie delíme na
dva základné typy: hranovú a skrutkovú (Obr. 1.3). Vznik a interakcie medzi
dislokáciami (šplh, priečny sklz, pretínanie) silne ovplyvňujú deformačné správanie
kryštalických materiálov [12].
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Obr. 1.3. Schéma hranovej (a) a skrutkovej (b) dislokácie [8]
U kovov s hexagonálnou štruktúrou s tesným usporiadaním poznáme tri
hlavné sklzové systémy: bazálny, prizmatický a pyramidálny, Obr. 1.4. Pyramidálny
sa ďalej delí na pyramidálny prvého a druhého druhu [13]. Sklz prebieha v jednom
so smerov <11-20>. Výber sklzovej roviny závisí na pomere osí c/a. Ak je pomer c/a
väčší ako jeho ideálna hodnota 1,633, tak sú primárne aktívnymi sklzovými rovinami
bazálne roviny (0001). To sa dá pozorovať napríklad u Zn (c/a = 1,86). Ak je pomer
c/a menší ako 1,633, tak sa aktívnymi sklzovými rovinami stávajú prizmatické
roviny {10-10}. Týmto sa vyznačuje napríklad Ti (c/a = 1,59). Za určitých
podmienok, ako je vhodná orientácia alebo vyššia teplota pri deformácii, sa dá sklz
pozorovať aj na prizmatických rovinách {10-10} v smere <11-20>, v pyramidálnych
rovinách 1. druhu {10-11} v smere <11-20> a v pyramidálnych rovinách 2. druhu
{11-22} v smere <11-23>. Pomer c/a je u horčíka veľmi blízko ideálnej hodnote. Pri
izbovej teplote pozorujeme sklz v bazálnych rovinách, pri teplote vyššej ako je
225°C sa sklz pozoroval aj v pyramidálnych rovinách [8]. Ak má kryštál vhodnú
orientáciu, pozoruje sa sklz aj v prizmatických rovinách. Orientácia, smer
namáhania, teplota a rôzne prímesové atómy silne ovplyvňujú plastickú deformáciu
v jednotlivých sklzových systémoch [8].
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Obr. 1.4. Schéma hlavných sklzových rovín [14]
K realizácii deformácie sklzom je rozhodujúcim kritériom aj kritické sklzové
napätie τCRSS (CRSS – critical resolved shear stress). Vzťah medzi kritickým
sklzovým napätím a priloženým napätím zaviedol Schmidt [15]:
𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆 = 𝜎. cos 𝜑 . cos 𝜆𝐴

(1)

𝐹

kde 𝜎 = 𝑆 je priložené napätie (sila na pôvodný prierez válcovou vzorkou), 𝜑 je
0

uhol medzi osou namáhania a normálou ku sklzovej rovine a 𝜆𝐴 je uhol medzi osou
namáhania a smerom sklzu (Obr. 1.5.)

Obr. 1.5. Plastická deformácia vo válcovom monokryštále horčíka [11]
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1.3. Precipitačné spevnenie
Precipitáčné spevnenie je možné dosiahnuť pomocou tepelného spracovania
a prevádza sa za účelom zvýšenia pevnosti daného materiálu. Pridanie atómov iného
prvku do materiálu má väčšinou za následok podstatné zvýšenie sklzových napätí
[8]. Zahriatím materiálu na požadovanú teplotu (teplota rozpustnosti prímesí)
a následným zakalením materiálu sa dosiahne vytvorenie častíc iných fáz
precipitátov. Precipitáty pôsobia ako prekážky pre pohyb dislokácií a nutnosť
vyššieho deformačného napätia k ich pohybu má za následok spevnenie materiálu.
Pevnosť horčíkových zliatin je závislá na počte a distribúcii precipitátov, ich tvare a
orientácii [16].
Precipitáty delíme na: koherentné, semikoherentné a nekoherentné.
Koherentné precipitáty majú rovnakú kryštalickú štruktúru ako matrica, a preto
netvoria výraznú prekážku pre pohybujúce sa dislokácie. Dislokácie ich môžu
pretínať po rovnakej sklzovej rovine po akej sa šírili v matrici. Semikoherentné
precipitáty majú podobnú kryštalickú štruktúru ako matrica a dislokácie sa môžu
ďalej šíriť len v určitých rovinách. Nekoherentné precipitáty majú rozdielnu
kryštálovú štruktúru ako matrica, pôsobia ako prekážky, a dislokácie ich nemôžu
pretnúť. Dislokácia sa zachytí na precipitátoch a na jej ďalšie šírenie je potrebné
zvýšiť mechanické napätie. Dodávaním napätia sa dislokácia začne medzi
precipitátmi najskôr ohýbať a následne dôjde k jej uvoľneniu. Napätie potrebné na
prekonanie precipitátu dislokáciou:
2𝐸

𝐿
∆𝜏𝑂𝑅 = 𝑏(𝐿−𝐷)

(2)

kde EL je energia čiarovej dislokácie, L vzdialenosť obidvoch častíc a D ich priemer.
Tento proces sa nazýva Orowanov mechanizmus [8]. Čím je polomer zakrivenia
dislokácie menší, tým väčšie musí byť šmykové napätie potrebné pre pohyb
dislokácie. Vo chvíli, keď je polomer dislokačnej slučky väčší ako polovičná
vzdialenosť medzi precipitátmi, je dislokácia schopná tieto precipitáty obísť a ďalej
sa pohybovať, Obr. 1.6. [17].
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Obr. 1.6. Prekonávanie precipitátov dislokáciou [17]
(1 – dislokácia, 2 – precipitát, 3 – dislokačná slučka)

1.4. Pretlačovanie
Pretlačovanie (extrúzia) je proces objemového tvárnenia, pri ktorom je
materiál pretlačovaný cez otvor s požadovaným prierezom. Výhodami tejto metódy
je napríklad vytvorenie materiálu so špecifickým a komplikovaným prierezom, či
možnosť tvárnenia relatívne krehkých materiálov. Základnými spôsobmi prípravy sú
dopredné a spätné pretlačovanie (priama a nepriama extrúzia), Obr. 1.7. Pri
doprednom pretlačovaní je materiál vložený do prietlačnice a pomocou prietlačníka
je pretlačovaný cez otvor, pričom je smer pretlačovania totožný so smerom
prietlačníka. Pri spätnom pretlačovaní tečie materiál proti smeru pohybu prietlačníka.
Proces pretlačovania sa môže realizovať za tepla alebo za studena. Pretlačovanie za
tepla sa uskutočňuje pri teplote, ktorá je vyššia ako rekryštalizačná teplota materiálu,
aby sa zabránilo pracovnému spevneniu. Výsledkom procesu je jemný povrch
polotovaru (produktu), a v závislosti na použitom kove sa pozore aj zlepšenie
mikroštruktúry. Pretlačovanie za studena sa realizuje výrazne pod teplotou
rekryštalizácie daného materiálu. Pri tomto spôsobe prípravy nedochádza k zmene
mikroštruktúry ale narastá pevnosť materiálu. Výsledná veľkosť zrna závisí na
teplote a rýchlosti pretlačovania [18, 19].
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Obr. 1.7. Schéma dopredného a spätného pretlačovania

1.5. Rastrovacia elektrónová mikroskopia
Rastrovací (skenovací) elekrónový mikroskop (REM/SEM) využíva na
zobrazenie povrchu vzorky prúd urýchlených elektrónov. Elektróny sú uvoľňované
zo zdroja (najbežnejšie volfrámové vlákno) a následne sú urýchľované anódou s
urýchľovacím napätím až 50 keV a fokusované radou elektromagnetických cievok na
povrch

vzorky,

Obr. 1.8.

Vzájomnou

interakciou

dopadajúcich

elektrónov

s materiálom vzorky vznikajú rôzne typy signálov, z ktorých je možné určiť
topografiu vzorky, prvkové zloženie, či elektrické vlastnosti. Cievky vychyľujú
primárny zväzok elektrónov a ten skenuje povrch vzorky riadok po riadku. Celá
aparatúra je udržiavaná vo vysokom vákuu, aby nedošlo k zrážkam primárneho
zväzku elektrónov s molekulami vzduchu. Niektoré mikroskopy dokážu pracovať so
zväčšením až 500 000x.

Obr. 1.8. Schéma SEM
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Typy signálov detegované v SEM:
1. Sekundárne elektróny sú elektróny z rôznych orbitálov atómov vzorky, ktoré boli
vyrazené primárnym lúčom. Ich energia je menšia ako 50 eV a dokážeme ich
detegovať len z malej povrchovej vrstvy.
2. Spätne odrazené elektróny sú elektróny, ktoré boli odrazené zo vzorky po
elastickom rozptyle a teda majú energiu podobnú energii primárneho zväzku.
3. Charakteristické röntgenové žiarenie vzniká interakciou elektrónov primárneho
zväzku s elektrónmi atómov mriežky. Elektrón primárneho zväzku vybudí elektrón
z vnútorného orbitálu atómu mriežky a na jeho mieste vznikne prebytok kladného
náboja, tzv. diera. Na toto miesto sú priťahované elektróny z vonkajších orbitálov,
ktoré pri prechode vyžiaria energiu vo forme fotónu. Táto energia je charakteristická
pre každý prvok periodickej sústavy prvkov a teda dokážeme zistiť chemické
zloženie vzorky.
4. Ostatné signály – hlavne elektróny ktoré prešli vzorkou a Augerove elektróny
ktoré vznikli Augerovým javom.

1.5.1. Difrakcia spätne odrazených elektrónov
Difrakcia spätne odrazených elektrónov (Electron backscatter diffraction EBSD) vzniká pri neelastickom rozptyle časti elektrónov primárneho zväzku na
atómoch mriežky. Pre väčšiu početnosť neelasticky rozptýlených elektrónov sa
vzorka nakláňa o 70° oproti primárnemu zväzku. Časť takto neelasticky rozptýlených
elektrónov dopadá na atómy mriežky práve pod Braggovým uhlom a splňuje tak
podmienku difrakcie. Takto difraktované elektróny vytvoria Kikuchiho línie, čo sú
kužeľové plochy z difraktovaných elektrónov, ktoré odpovedajú jednotlivým
kryštalografickým rovinám (Obr. 1.9). Z týchto Kikuchiho línií je pomocou
Houghovej transformácie možné jednotlivé roviny automaticky indexovať. Jedným
z reprezentatívnych výsledkov EBSD analýzy je takzvaná IPF mapa (inverse pole
figure map), ktorá umožní farebné zobrazenie kyštálografickej orientácie každého
meraného bodu. Z tejto mapy dokážeme určiť vysoko a nízkouhlové hranice zŕn,
orientácie a distribúciu veľkosti zŕn, či identifikovať jednotlivé typy dvojčiat.
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Obr. 1.9. Schéma vzniku Kikuchiho línií [20]

1.6. Mikrotvrdosť
Princíp merania mikrotvrdosti je založený na vtlačení indentora známych
rozmerov do materiálu použitím konštantnej sily (Obr. 1.10.). V závislosti na tvare
indentora sú statické skúšky mikrotvrdosti podľa Brinnella, Vickersa, Knoopa alebo
Rockwella. V našich meraniach sme použili Vickersovu metódu (HV), kedy sa
kolmo do materiálu vtláča štvorboký diamantový ihlan o vrcholovom uhle 136°.
Meranie môže prebiehať pri rôznych zaťažujúcich silách a dobách zaťaženia. Po
vtlačení indentora do vzorky kamera nasníma a zaostrí vpich, a odmeria strednú
dĺžku obidvoch uhlopriečok. Následne sa prepočíta bezrozmerná mikrotvrdosť
pomocou vzťahu:

(3)
kde F je zaťažujúca sila a d uhlopriečka vpichu. Táto metóda je veľmi presná
a minimálne závislá na zaťažení [21].

10

Obr. 1.10. Vickersov indentor [22]

1.7. Akustická emisia
Akustická emisia (AE) je definovaná ako elastické vlnenie, ktoré vzniká
náhlym uvoľnením energie v dôsledku lokálnej dynamickej zmeny v štruktúre
materiálu, spôsobenej vonkajšími alebo vnútornými silami [23]. V našom prípade
je AE vyvolaná plastickou deformáciou materiálu. Ide o pasívnu a nedeštruktívnu
metódu, ktorá podáva informáciu z celého objemu meranej vzorky. Ďalšou jej
výhodou je, že ide o tzv. in-situ meranie, ktoré prebieha počas deformačnej skúšky a
namerané dáta sú spracované a vyhodnotené v reálnom čase. Nevýhodou je napríklad
príliš malá energia niektorých akustických pulzov, ktoré kvôli tomu zanikajú v
šumovom pozadí [24]. Zdrojom akustickej emisie je lokálny proces, ktorý produkuje
emisné udalosti. Emisná udalosť je jednorazový dynamický proces, v dôsledku
ktorého sa rýchlo uvoľní určité množstvo energie [25]. Podľa charakteru vlnenia
vieme rozlíšiť 2 základné typy AE - spojitú a nespojitú emisiu (Obr. 1.11). Pri
spojitej AE hovoríme o elastickej vlne, ktorá vznikla z veľkého počtu zdrojov s
malou energiou. Amplitúda takejto vlny neklesne pod určitú prahovú úroveň. Pri
nespojitej emisii hovoríme o signáloch, ktoré majú charakter časovo oddelených
pulzov s veľkou energiou. Medzi najvýznamnejšie zdroje spojitej AE patria
dislokácie a ich vzájomné interakcie, ktoré ju generujú svojimi napäťovými poliami
v dôsledku ich vzájomnej interakcie, či interakcie s prekážkami nedislokačného typu.
Medzi zdroje nespojitej AE patria nukleácia a šírenie trhlín, lom, korózne javy [24].
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Obr. 1.11. Spojitý (hore) a nespojitý (dole) signál AE
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2. Ciel bakalárskej práce
Cieľom tejto bakalárskej práce je stanoviť vplyv tepelného spracovania na
deformačné chovanie pretlačovaných Mg-Zn zliatin s nízkym obsahom prímesových
prvkov. Pre štúdium boli zvolené nasledovné zliatiny: Z1 (referenčný materiál),
ZX10 (prímes 0,25 hm. % Ca) a ZN10 (prímes 0,25 hm. % Nd).
Na dosiahnutie cieľa je potrebné:
•

previesť základnú charakterizáciu zliatin vo východiskovom stave a po

tepelnom spracovaní: analýza mikroštruktúry pomocou skenovacej elektrónovej
mikroskopie; meranie mikrotvrdosti. Tepelné spracovanie pozostáva z ohrevu na
200 °C, výdrže na tejto teplote a následného kalenia do vody.
•

previesť deformačné testy s meraním akustickej emisie

•

analyzovať a diskutovať dosiahnuté výsledky
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3. Experimentálne materiály a metódy
3.1. Materiály
Skúmanými materiálmi boli tri Mg zliatiny: Z1 (Mg + 0,9 hm. % Zn), ZX10
(Mg + 0,9 hm.% Zn + 0,25 hm.% Ca) a ZN10 (Mg + 1 hm.% Zn + 0,25 hm.% Nd).
Binárna zliatina Z1 slúžila ako referenčný materiál k štúdiu vplyvu Ca a Nd na
mechanické vlastnosti zliatin ZX10 a ZN10.
Horčíkové zliatiny boli pripravené pomocou modifikovaného gravitačného
odlievania so smerovým tuhnutím. Obrobené ingoty boli následne žíhané po dobu
20 h pri teplote 400 °C (Z1, ZX10), alebo 480 °C (ZN10) k dosiahnutiu
homogénneho tuhého roztoku. Finálnym spracovaním zliatin bolo spätné
pretlačovanie pri teplote 400 °C (Z1, ZX10), alebo 480 °C (ZN10) rýchlosťou
0.6 mm/s pri pretlačovacom pomere 1:25.
Deformačná textúra pretlačovaných Mg zliatin bola meraná pomocou
röntgenového difraktometra PANalytical XPert s použitím žiarenia CuKα na
vyleštených prierezoch tyčiek v smere kolmom k smeru pretlačovania. Textúra
skúmaných zliatin bola prepočítaná pomocou software-u Matlab do podoby dvoch
pólových obrazcov (0001) a (10-10) uvedených na obr. 3.1. – 3.3.
Výroba materiálov ako aj ich textúrna charakterizácia bola realizovaná
v Nemecku v Magnesium Innovation Centre (MagIC), Helmholtz-Zentrum
Geesthacht.

Obr. 3.1. Textúra zliatiny Z1
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Obr. 3.2. Textúra zliatiny ZX10

Obr. 3.3. Textúra zliatiny ZN10

3.2. Rastrovacia elektrónová mikroskopia
Mikroskop FEI Quanta FX200 bol použitý na zistenie homogenity a analýzu
mikroštruktúry. Všetky merania prebiehali na vyleštených prierezoch tyčiek v smere
kolmom k smeru pretlačovania. Mapy EBSD boli namerané pri zväčšení 500x
a urýchľovacom napätí 10 kV z plochy o veľkosti 250 x 250 µm v pracovnej
vzdialenosti približne 10 mm s krokom snímania 0,03 µm. Určenie priemernej
veľkosti zrna a vytvorenie IPF máp sa prevádzalo v programe TSL-OIM
Analysis 7.0. Na vyhotovenie snímok precipitácie jednotlivých zliatin bol použitý
signál zo spätne odrazených elektrónov (back scattered electrons – BSE) pri napätí
10 kV. Pracovná vzdialenosť bola čo najmenšia (pod 10 mm), aby sa dosiahol čo
najlepší kontrast obrazu.
Pre

mikroskopickú

analýzu

boli

zliatiny

narezané

z pôvodných

pretlačovaných tyčí o dĺžke 5-10 metrov pomocou píly Accutom-50 na vzorky
o dĺžke

približne 5 mm. Po tepelnom spracovaní boli vzorky brúsené na SiC
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brúsnych papieroch do hrubosti P4000. Leštenie prebiehalo pomocou diamantových
pást 3 – ¼ µm s finálnym doleštením pomocou OP-S diamantového roztoku. Na
odstránenie nečistôt z povrchu boli vzorky ponorené do etanolu a vložené na
2 minúty do ultrazvukovej vane. Vzorky na záver absolvovali ešte jemné iónové
leštenie pomocou prístroja Leica po dobu 25 minút za účelom skvalitnenia povrchu
pre difrakciu elektrónov.

3.3. Mikrotvrdosť
Meranie mikrotvrdosti prebiehalo na prístroji Qness – Q10 A+. Meranie a
vyhodnotenie prebiehali automaticky pomocou programu Qpix, dodaného výrobcom
prístroja. Na každej vzorke sa v smere kolmom k smeru pretlačovania testovalo 36
vpichov rozložených do štvorcovej mriežky 6x6 s odstupmi 0,4 mm medzi
jednotlivými vpichmi. Bolo použité zaťaženie 1 kg (HV 1) po dobu 10 sekúnd.
Príprava vzoriek bola podobná ich príprave na mikroskopickú analýzu. Po
narezaní tyčí na píle sa jednotlivé vzorky brúsili na SiC papieri o hrubosti P4000.
Leštenie prebiehalo na diamantovej paste 3 µm s finálnym doleštením na OP-S
diamantovom roztoku. Takto pripravené vzorky boli dostatočne vyleštené na to, aby
kamera mikrotvrdomera rozpoznala a zaostrila vpich.

3.4. Deformačné testy
Deformačné testy v tlaku prebiehali na univerzálnom deformačnom stroji
INSTRON 5882 (Obr. 3.4.). Deformačné vzorky boli vyhotovené priamo
z pretlačovaných tyčí a mali valcový tvar s priemerom 9,5 mm a výškou 14 mm.
Deformácia v tlaku prebiehala v smere pretlačovania materiálu za konštantnej
deformačnej rýchlosti 10-3 s-1 pri izbovej teplote. Dáta z jednotlivých meraní boli
zaznamenávané programom Blue Hill ktorý je súčasťou deformačného zariadenia.
Spracovanie dát prebiehalo v programe Origin 9. Súbežne s deformačnými testami sa
monitorovala akustická emisia.
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Obr. 3.4. Schéma prístroja INSTRON 5882

3.5. Akustická emisia
Meranie akustickej emisie (AE) sa realizovalo pomocou počítačovo
riadeného

PCI-2

zariadenia

od

Physical

Acoustic

Corporation

(PAC)

zaznamenávajúceho údaje so vzorkovacou frekvenciou 2 MHz. Prenos signálu AE zo
vzorky do zariadenia zabezpečoval piezoeletrický snímač Pico 7553 (priemer 3 mm,
PAC) s relatívne plochou odozvou vo frekvenčnom pásme 100 až 600 kHz. Snímač
bol upevnený na povrch vzorky pomocou svorky a na zlepšenie kontaktu medzi
snímačom a vzorkou sa použila silikónová pasta. Pomocou zosilňovača „2/4/6preamplifier“ (PAC) sa nastavilo zosilnenie signálu o 60 dB, čím sa upravil odstup
signálu od šumu. Takto upravený signál AE bol ďalej spracovaný v PCI-2. Najskôr
sa odfiltrovali zložky signálu s frekvenciou pod 100 kHz, ktoré môžu byt rušené
okolitým prostredím (vibrácie deformačného stroja a pod.) a následne sa previedla
parametrizácia signálu pomocou prahovej úrovne. Prahová úroveň bola nastavená na
0,1 V, pričom celý rozsah A/D prevodníka je 10 V. Výsledkom bol súbor parametrov
AE ako sú napr. udalosti AE, maximálne amplitúdy jednotlivých udalostí a pod.
V bakalárskej práci sa použije parameter – počet prekmitov (AE count rate), ktorý
udáva počet prekmitov signálu AE cez danú prahovú úroveň za jednotku času [26].
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4. Výsledky meraní
Priemerná veľkosť zrna bola stanovená na základe EBSD meraní na vzorkách
vo východiskových stavoch, tzn. stavoch priamo po pretlačovaní bez následného
tepelného spracovania. Priemerné veľkosti zŕn sú uvedené v Tabuľke 1.
Mikroštruktúry jednotlivých zliatin sú zobrazené v podobe IPF máp (Obr. 4.1. - 4.3.).
V niektorých

zrnách

sa

objavujú

maličké

dvojčatá,

ktoré

s najväčšou

pravdepodobnosťou vznikli počas namáhania materiálu pri jeho leštení.
Tabuľka 1: Priemerné veľkosti zŕn jednotlivých zliatin.
Materiál
Priemerná veľkosť zrna [µm]

Z1
55 ± 14

ZX10
13 ± 5

Obr. 4.1. Mikroštruktúra zliatiny Z1.
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ZN10
13 ± 5

Obr. 4.2. Mikroštruktúra zliatiny ZX10.

Obr. 4.3. Mikroštruktúra zliatiny ZN10.
Meranie

mikrotvrdosti

nám

poskytlo

informáciu

o najvhodnejších

podmienkach tepelného spracovania, pri ktorých došlo k najväčšiemu nárastu
mechanických vlastností v jednotlivých Mg zliatin. Informácie získané týmito
meraniami boli podporené

deformačnými skúškami. Závislosť mikrotvrdosti na

dobe výdrže na teplote 200 °C pre jednotlivé

zliatiny je

znázornená na

Obr. 4.4. – 4.6. Hodnota mikrotvrdosti pri čase 0 hodín značí východiskový stav.
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Obr. 4.4. Mikrotvrdosť zliatiny Z1

Obr. 4.5. Mikrotvrdosť zliatiny ZX10

Obr 4.6. Mikrotvrdsoť zliatiny ZN10
20

Deformačné krivky všetkých testovaných zliatin vo východiskovom stave a
po tepelnom spracovaní s detailným pohľadom na medzu sklzu sú zobrazené na Obr.
4.7. – 4.9. Vo všetkých grafoch značí „Strain“ relatívne predĺženie a „Stress“ napätie
pôsobiace na vzorku. Východiskové stavy sú vyznačené hrubšími čiarami.
Všetky deformačné testy prebiehali v tlaku v smere pretlačovania.
Deformačné krivky všetkých zliatin majú S tvar, ktorý je typický pre kovy s
hexagonálnou štruktúrou. Prvá časť je lineárna a odpovedá elastickej deformácii.
Nasleduje ostrá medza sklzu, po ktorej prekročení dochádza už k nenávratnej
tvarovej zmene. Krátko po dosiahnutí medze pevnosti dochádza k prasknutiu
materiálu. Z deformačných kriviek je vidieť, že u zliatiny Z1 došlo vo všetkých
prípadoch tepelného spracovania k odpevneniu materiálu. U zliatiny ZX10 došlo
k najvýraznejšiemu spevneniu pri najkratších časoch, čo potvrdzujú výsledky
mikrotvrdosti. U zliatiny ZN10 došlo k najväčšiemu spevneniu pri časoch tepelného
spracovania nad 192 hodín. Z pohľadu tvárnosti materiálu sú zliatiny Z1 a ZN10
veľmi podobné, zatiaľ čo zliatina ZX10 je tvárnejšia oproti vyššie spomínaným.

Obr. 4.7. Deformačné krivky zliatiny Z1 s detailným pohľadom na medzu sklzu

21

Obr. 4.8. Deformačné krivky zliatiny ZX10 s detailným pohľadom na medzu sklzu

Obr. 4.9. Deformačné krivky zliatiny ZN10 s detailným pohľadom na medzu sklzu
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Na základe výsledkov z merania mikrotvrdosti a z deformačných kriviek sme
si na ďalší popis vlastností spojených s tepelným spracovaním jednotlivých Mg
zliatin vybrali časy tepelného spracovania, pri ktorých došlo k najväčším zmenám
hodnoty mechanického napätie na medzi sklzu oproti východiskovým stavom: ZX10
po 1 hodine pri 200°C, ZN10 po 264h pri 200°C. Keďže u zliatiny Z1 došlo
k odpevneniu, tak maximálnu hodnotu napätie na medzi sklzu má východiskový stav.
Hodnoty mechanického napätie na medzi sklzu (σ0,2 ), hodnota maximálneho napätia
(σmax) a maximálneho predĺženia (εmax) pre tieto stavy sú uvedené v Tabuľke 2.
Tabuľka 2: Základné mechanické vlastnosti vybraných stavov zliatin
Materiál
Z1
Doba tepelného spracovania [h]
0
σ0,2 [MPa]
71 ± 2
σmax[MPa]
319 ± 4
ε max [mm/mm]
0,14 ± 0,01

ZX10
1
119 ± 3
325 ± 4
0,18 ± 0,01

ZN10
264
81 ± 2
299 ± 3
0,15± 0,01

Pre popis vplyvu tepelného spracovania na mechanické vlastnosti meraných
zliatin pomocou akustickej emisie sme vybrali práve tieto 3 stavy po tepelnom
spracovaní. Rozdiely v akustickej emisii budeme popisovať voči východiskovým
stavom týchto zliatin. Keďže zliatina Z1 mala najpriaznivejšie vlastnosti vo
východiskovom stave a v ostatných stavoch došlo k odpevneniu, tak sa budú rozdiely
v jej akustickej odozve popisovať voči stavu po 1 hodine tepelného spracovania.
Deformačné krivky spojené s akustickou emisiou sú znázornené na Obr. 4.10. – 4.12.

Obr. 4.10. Deformačné krivky zliatiny Z1 korelované s odozvou akustickej
emisie: východiskový stav (vľavo) a stav po 1 hodine pri 200°C (vpravo)

23

Obr. 4.11. Deformačné krivky zliatiny ZX10 korelované s odozvou akustickej
emisie: východiskový stav (vľavo) a stav po 1 hodine pri 200°C (vpravo)

Obr. 4.12. Deformačné krivky zliatiny ZN10 korelované s odozvou akustickej
emisie: východiskový stav (vľavo) a stav po 264 hodinách pri 200°C (vpravo)
Z merania AE je vidieť, že u všetkých zliatin je maximum AE na
makroskopickej medzi sklzu. Po prekročení medze sklzu dochádza k jej poklesu.
V oblasti plastickej deformácie sa už jednotlivé zliatiny správajú rozdielne. Je vidieť
podobnosť AE pre Z1 a ZN10. Obe zliatiny vykazujú vo východiskových stavoch
AE len na začiatku deformácie a táto emisia úplne vymizne v oblasti výrazného
deformačného spevnenia. Vo vzorkách po tepelnom spracovaní pretrváva AE počas
celej deformácie. Opačnú situáciu je možné pozorovať v zliatine ZX10, kde AE je
výraznejšia vo východiskovom stave a k poklesu jej aktivity dochádza po tepelnom
spracovaní.
Pre potvrdenie našich predpokladov o segregácií precipitátov na hraniciach
zŕn boli vyhotovené snímky v skenovacom elektrónovom mikroskope (Obr. 4.13. –
4.16.). Jemné biele fliačiky tvoriace povlak na snímkach, hlavne pri väčšom
zväčšení, sú artefakty po iónovom leštení.
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Obr. 4.13. Snímky BSD zliatiny Z1 vo východiskovom stave (vľavo)
a stave po 1 hodine tepelného spracovania (vpravo)

Obr. 4.14. Snímky BSD zliatiny ZX10 vo východiskovom stave (vľavo)
a stave po 1 hodine tepelného spracovania (vpravo)

Obr. 4.15. Snímky BSD zliatiny ZN10 vo východiskovom stave (vľavo)
a stave po 264 hodinách tepelného spracovania (vpravo)
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Obr. 4.16. Detail na segregáciu precipitátov na hraniciah zŕn u zliatiny ZX10 (vľavo)
a zliatiny ZN10 (vpravo)
Na obrázkoch BSE jednotlivých zliatin (Obr. 4.13. – 4.16) je vidieť, že v
zliatine Z1 buď vôbec nedošlo k precipitácii a segregácii na hraniciach zŕn alebo sú
precipitáty tak malé, že ich nedokážeme zobraziť pomocou SEM. U zliatiny ZX10
došlo po tepelnom spracovaní k rastu precipitátov a ich segregácii na hraniciach zŕn.
U zliatiny ZN10 došlo po tepelnom spracovaní nielen k segregácii precipitátov na
hraniciach zŕn, ale aj v ich vnútri. Na obrázku 4.16. si môžeme všimnúť, že
precipitácia bola výraznejšia v zliatine ZN10 než v ZX10.
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Diskusia
Analýza IPF máp ukazuje, že všetky zliatiny vykazujú podobne homogénnu
mikroštruktúru. Keďže boli zliatiny vyrobené pri takmer rovnakých podmienkach
pretlačovania, tak môžeme predpokladať, že rozdiely vo veľkosti zŕn u týchto zliatin
sú spôsobené prímesami Ca a Nd. V prácach [27, 28, 29] zistili, že znižujúca sa
priemerná veľkosť zrna v pretlačovaných Mg-Zn-Ca a Mg-Zn-Nd zliatinách je
spôsobená dynamickou rekryštalizáciou počas tvárnenia a zabránením rastu zŕn
prímesovými atómami. V [28] taktiež ukázali, že so zvyšujúcou sa koncentráciou Ca
v zliatinách ZX604 a ZX608 stúpa nehomogenita mikroštruktúry.
Z výsledkov merania mikrotvrdosti si môžeme všimnúť, že binárna zliatina
Z1 nevykazovala žiadne podstatné zmeny mikrotvrdosti a jej hodnoty sa pohybujú v
rámci chyby merania. Teplota tepelného spracovania a výdrž na tejto teplote nemala
vplyv ani na precipitáciu, veľkosť a tvar zŕn. Táto zliatina teda neobsahuje dostatok
vhodných prímesových prvkov na to, aby sa dosiahlo precipitačné spevnenie. Toto
zistenie potvrdzuje aj obrázok BSE, Obr. 4.13. Na základe týchto skutočností viedlo
tepelné spracovanie k anihilácii dislokácií a k následnému odpevneniu zliatiny.
Nižšia hustota dislokácii vedie k znižovaniu napätia v porovnaní s východiskovým
stavom. Binárna zliatina Z6 obsahuje už dostatočné množstvo Zn na to, aby sa
dosiahla značná zmena mikrotvrdosti už po hodine tepelného spracovania pri 200°C
[30]. Pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie bolo ukázané, že sa najčastejšie
vytvárali precipitáty v tvare krátkych tyčiniek, ktoré rástli so vzrastajúcim časom
tepelného spracovania. V práci [28] identifikovali, že sa jedná o častice Mg4Zn7.
Ostatné zliatiny vykazujú zmeny mikrotvrdosti pri rôznych časoch. U zliatiny ZX10
došlo k najvýraznejšej zmene mikrotvrdosti už po hodine tepelného spracovania
a následne jej hodnota klesala. Tepelným spracovaním sme teda dosiahli segregáciu
precipitátov na hraniciach zŕn, čo potvrdzuje aj obrázok BSE tejto zliatiny, Obr. 4.14.
Predpokladáme, že pri vyšších časoch tepelného spracovania začne táto zliatina
pomaly odpevňovať. Detailnejšie štúdium precipitátov pomocou transmisného
elektrónového mikroskopu bolo vykonané v [28]. V tejto práci identifikovali sférické
CaMgZn precipitáty na hraniciach zŕn zliatin ZX604 a ZX608 ako Ca2Mg6Zn3.
Naopak u zliatiny ZN10 sa dosiahlo výrazné zvýšenie mikrotvrdosti až pri časoch
nad 192 hodín. Takže zliatina obsahujúca Nd vyžaduje oveľa dlhšiu dobu výdrže pri
teplote 200°C k dosiahnutiu precipitácie a segregácie na hraniciach zŕn než ako je
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tomu v prípade s Ca. V zliatinách Mg-Zn-Gd sa pri teplote 200°C dosiahlo výrazné
spevnenie až pri výdržiach v rádoch 1000 hodín [31]. Rozdiel v precipitácii medzi
východiskovým stavom a vybraným stavom po tepelnom spracovaní je vidieť na
obrázku BSE, Obr. 4.15. Na analýzu jednotlivých typov precipitátov by bola
potrebná transmisná elektrónová mikroskopia. V práci [29] ukázali na Mg-Zn-Nd
systémoch, že sa pre dlhé výdrže na danej teplote znižuje segregácia prímesových
prvkov na hraniciach zŕn a vytvárajú sa tam Nd(Mg,Zn)3 precipitáty.
Vplyv precipitačného spevnenia na priebehu deformačných kriviek je vidieť
na Obr. 4.7. – 4.9. Základné mechanické vlastnosti pre tieto stavy sú uvedené
v Tabuľke 2. Na zliatine ZN10 môžeme vidieť, že najvyššiu hodnotu medze sklzu
má po 240 hodinách výdrže na tejto teplote (83 MPa). Z výsledkov mikrotvrdosti
sme však očakávali najväčšie spevnenie až po 264 hodinách výdrže. Rozdiel v medzi
sklzu medzi týmito dvoma stavmi je menej ako 2 MPa. Z tohto dôvodu je v práci
uvedená mikroskopická analýza zliatiny len pre stav po 264 hodinách tepelného
spracovania. U zliatin Z1 a ZX10 sú maximálne hodnoty medze sklzu totožné
s údajmi v Tabuľke 2. Rozdiel v hodnotách deformačných napätí zliatin je v súlade
s Hallovým a Petchovým zákonom [8]. Z tohto zákona vyplýva, že zliatiny s menšou
veľkosťou zrna sú odolnejšie voči deformácii a majú teda vyššiu hodnotu napätia na
medzi sklzu.
Maximum AE na medzi sklzu u všetkých zliatin je možné vysvetliť masívnou
multiplikáciou dislokácií a predovšetkým tvorbou dvojčiat, keďže dvojčatenie je
skvelým zdrojom akustickej emisie [32]. Naviac v [33, 34] bolo ukázané, že tvorba
dvojčiat produkuje detekovateľné signály AE, zatiaľ čo ich rast je príliš pomalý
proces na vytvorenie signálov. Na základe týchto zistení je pokles počtu prekmitov
v oblasti výrazného spevňovania zliatiny spôsobený rastom dvojčiat a spomaľovaním
pohybujúcich sa dislokácií na novo vzniknutých prekážkach (vzrastajúca dislokačná
hustota, dvojčatové hranice apod.). Občasný nárast počtu prekmitov môže odpovedať
vzniku nových dvojčiat, či náhlemu uvoľneniu nahromadených dislokácií na
prekážkach. Aktivita AE na konci deformačného testu je spôsobená vznikom trhlín
tesne pred záverečným lomom. Z meraní uvedených v [32] vyplýva, že aktivita AE
klesá so znižujúcou sa priemernou veľkosťou zrna, no vzhľadom na podobné
hodnoty maximálnych počtov prekmitov vo východiskovom stave pre zliatinu Z1 s
veľkosťou zrna 55 µm a zliatin ZX10, ZN10 (13 µm) sa dá usudzovať, že veľkosť
zrna tu nezohráva zásadnú úlohu v odozve AE. Ďalším významným faktorom
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ovplyvňujúcim AE je deformačná textúra. Vo vhodne orientovaných zrnách
dochádza k dvojčateniu, čoho prejavom je výrazná AE. Rozdiely v odozve AE medzi
jednotlivými Mg zliatinami budú súvisieť s procesom pretlačovania (výsledná
textúra, distribúcia prímesových prvkov) a tepelným spracovaním. Napriek tomu, že
zliatiny majú podobné textúry, tak u ZX10 je o niečo nižšia maximálna intenzita z
bazálnych rovín než u zvyšných dvoch zliatin, a taktiež je možne pozorovať malý
rozdiel v distribúcii bazálnych rovín pozdĺž smeru pretlačovania. Pozvoľnejší pokles
AE na medzi sklzu v ZX10 vo východiskovom stave je teda možné vysvetliť
priaznivejšou orientáciou bazálnych rovín pre dvojčatenie. Rozdiely v odozve AE po
medzi sklzu súvisia s precipitačnými procesmi, ktoré prebiehali počas pretlačovania,
alebo po následnom tepelnom spracovaní. Vo východiskovom stave sú pozorované
precipitáty v ZN10 na hraniciach zŕn, zatiaľ čo v ZX10 sa nachádzajú vo vnútri zŕn
(Obr. 4.14. – 4.15.). Situácia sa obráti po tepelnom spracovaní. Precipitáty na
hraniciach zŕn tvoria prekážky pre pohyb dislokácií a prispievajú k spevneniu
materiálu, ale nemajú výrazný vplyv na AE. Precipitáty vo vnútri zŕn zachytávajú
pohybujúce sa dislokácie, dochádza k ich nahromadeniu a následnému uvoľneniu,
čím vznikajú dislokačné lavíny produkujúce detekovateľnú AE.
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Záver
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť vplyv tepelného spracovania na
deformačné vlastnosti pretlačovaných Mg-Zn zliatin s veľmi nízkym obsahom
prímesových prvkov. Všetky tri študované Mg zliatiny Z1, ZX10 a ZN10 vykazovali
homogénnu mikroštruktúru a podobnú deformačnú textúru. Tepelné spracovanie
binárnej zliatiny Z1 neviedlo k jej precipitačnému spevneniu. Najväčšiu hodnotu
napätia na medzi sklzu (70 MPa) mal materiál vo východiskovom stave. U zliatiny
ZX10 došlo k najväčšiemu precipitačnému spevneniu po tepelnom spracovaní
pozostávajúceho z jedno hodinovej výdrže na teplote 200°C a následného kalenia do
vody. Takto pripravená zliatina vykazovala hodnotu napätia na medzi sklzu
119 MPa. Voči východiskovému stavu sme teda dosiahli spevnenie o približne
4,5 %. K podobným výsledkom sme dospeli aj u zliatiny ZN10. U tejto zliatiny došlo
k najväčšiemu spevneniu po 240 hodinách výdrže na 200°C a následnom zakalení.
Maximálna hodnota napätia na medzi sklzu bola 83 MPa. Dosiahli sme teda približne
7,5 % spevnenie voči jej východiskovému stavu. Z týchto výsledkov sme dospeli
k záveru, že pridaním už takto malého množstva Ca a Nd do Mg-Zn zliatiny a jej
následným tepelným spracovaním dokážeme zlepšiť mechanické vlastnosti týchto
zliatin. Získané poznatky vedúce k optimalizácii tepelného spracovania budú použité
v komplexnom štúdiu zaoberajúcom sa vplyvom preddeformácie s následným
tepelným spracovaním na mechanické vlastnosti tvárnených Mg zliatin.
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Zoznam tabuliek
Tabuľka 1. Priemerné veľkosti zŕn jednotlivých zliatin.
Tabuľka 2. Základné mechanické vlastnosti vybraných stavov zliatin

Zoznam použitých skratiek
AE - akustická emisia
BSE - spätne odrazené elektróny
EBSD - difrakcia spätne odrazených elektrónov
HCP - hexagonálna štruktúra s tesným usporiadaním
HV - Vickersova mikrotvrdosť
IPF - inverzný pólový obrazec
REM/SEM - rastrovací/skenovací elektrónový mikroskop
εmax – maximálne predĺženie
σmax – maximálna hodnota

σ0,2 – mechanické napätie na medzi sklzu
τCRSS - kritické sklzové napätie
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