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zpracování, která má společně s jejich hcp krystalovou strukturou za následek
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na anizotropii teplotní roztažnosti hojně používaných hořčíkových slitin AZ31 a
ZE10. Tyto slitiny jsou ve formě válcovaných plechů a zkoumáme je ve stavu
z výroby a ve stavu po určitém vyžíhání. Měřené vzorky jsou z plechu vyříznuty
ve směru válcování a ve směru kolmém. Obor teplot, kterým jsou vzorky vystaveny, sahá od pokojové teploty do 400 ◦C. Měření teplotní roztažnosti plechů je
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anisotropy of thermal expansion of the widely used AZ31 and ZE10 magnesium
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Úvod
V dnešní době si jen těžko lze představit život bez moderních technologií.
Ovšem s tímto trendem rostou i nároky na energetickou úspornost při jejich
výrobě a používání. Jednou z metod, jak tohoto cíle lze dosahovat, je použití
sofistikovanějších a vhodnějších materiálů. Například v automobilovém a leteckém
průmyslu, kde se mimo jiné klade důraz na úsporu paliva, jsou těmito materiály
již nějakou dobu hořčíkové slitiny.
Ty jsou výjimečné zejména svojí nízkou hustotou, jelikož jsou z majoritní
části tvořeny právě hořčíkem, jehož hustota ρ=1,738 g/cm3 je jedna z nejnižších
mezi kovy. Pro porovnání, hořčík má například o 35 % nižší hustotu než hliník a
téměř 5x nižší než železo. Zároveň je velice dostupný, je to osmý nejrozšířenější
prvek v přírodě, v zemské kůře zabírá přibližně 2,5 % hmotnosti ve formě dolomitu
a magnesitu. Dalším zdrojem tohoto prvku je mořská voda, kde jeho podíl sahá
k 1,5 ‰. Největším producentem je v současné době Čína (v roce 2016 cca 64%
celosvětové produkce). Mezi další patří např. Rusko, Turecko a Španělsko.
První použití hořčíkových slitin jako konstrukčního materiálu proběhlo již
ve dvacátých letech 20. století, kdy byly pro svojí lehkost a pevnost použity v závodních autech. O několik let později byl hořčík začleněn do pohonné jednotky
tehdy zcela inovativního automobilu Volkswagen Brouk. Nejvyšší oblíbenosti se
Mg slitiny těšily na přelomu 60. a 70. let minulého století. Později bylo od hořčíku
upuštěno kvůli mnoha problémům s tepelnými vlastnostmi, které byly způsobeny
zejména jeho nízkou teplotou tání (650 ◦C). Dále byl problém s hořlavostí, tvárností již při nízkých teplotách a nízkou korozivzdorností.
Když v osmdesátých letech minulého století vývoj slitin pokročil, začal hořčík
znovu přicházet v potaz jako materiál pro výrobu automobilových komponent.
Dnes, po třiceti letech, jsou hořčíkové slitiny již běžné nejen ve všech částech
automobilů od motoru přes karoserii až po kola, ale jejich použití se přeneslo
do leteckého a lodního průmyslu, do lékařství (biodegradovatelné implantáty),
elektroniky atd.
Další možností vedle výroby slitin je výroba kompozitů, kdy se do hořčíkové
matrice vkládají výztuže ve tvaru vláken či částic. Jako materiály těchto výztuží
slouží nejčastěji uhlík, oxid hlinitý, karbid křemíku či karbid boru.
Jak bylo zmíněno výše, hlavními nevýhodami hořčíku je jeho nízká pevnost
v porovnání s ostatními kovy a jeho špatná korozivzdornost. Napravení těchto
nedostatků u jeho i jiných slitin je jedna z hlavních náplní současného materiálového výzkumu. Jako nejčastější příměsi jsou používány hliník (A)1 , mangan
(M), zinek (Z), kovy vzácných zemin (E), vápník (X) či lithium (L), pro další
snížení hmotnosti. Tyto příměsi zásadně ovlivňují vlastnosti materiálu a ve správném množství a kombinaci úspěšně kompenzují nedostatky, které ztěžují použití
těchto materiálů.
Jelikož je hořčík kov s málo symetrickou hexagonální krystalovou soustavou
(hcp), vniká při některých typech zpracování (protlačování, válcování, apod.) silná
textura, která je příčinou anizotropie fyzikálních veličin, jako jsou například teplotní roztažnost, modul pružnosti, plastická deformace či tepelná a elektrická
1

V závorkách jsou uvedena zavedená značení používaná pro příměsi v hořčíkových slitinách.
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vodivost. Je tedy kladen nárok jak na kvalitu zpracování, tak na lepší popis a pochopení vlivů dané metody na fyzikální vlastnosti materiálu.
Měření provedená v této práci doplňují komplexní výzkum, který na slitinách
(pleších) AZ31 a ZE10 v uplynulých 10 letech provedl J. Balík s kolegy [1–4].
Tento výzkum byl zaměřen převážně na mechanické vlastnosti. Zbývá doplnit
měření tepelné a elektrické vodivosti a teplotní roztažnosti. Tato bakalářská práce
je zaměřena na výzkum teplotní roztažnosti zmíněných materiálů.
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1. Zpracování a zkoumání
materiálů
Abychom získali kovový materiál použitelný na výrobu určitého produktu, je
třeba nejprve projít několik kroků. Prvním z nich je nalezení a vytěžení suroviny,
která ve svých útrobách obsahuje požadované kovové prvky. Obvykle se jedná
o rudy, které se získávají dolováním ze zemského pláště, ale může se jednat například i o mořskou vodu. Dále je třeba vyloučit tu část, která nás nezajímá.
V případě rud se jedná o přebytečné minerály, které obklopují kovové sloučeniny,
které potřebujeme. Po odstranění přebytečného materiálu přijde na řadu chemické zpracování, kde požadovaný prvek pomocí chemických reakcí dostáváme
ze sloučeniny. Tím získáme kov v relativně čisté podobě, který se dále buď obohacuje o tzv. legovací prvky, které zdokonalují jeho vlastnosti, nebo se sám stává
prvkem, kterým je obohacováno například železo při výrobě oceli.
Hořčík se, jako velice reaktivní kov, vyskytuje na Zemi pouze v podobě sloučenin. Je známo přes 60 minerálů, jejichž je součástí, což z něj dělá nejzastoupenější
prvek v zemské kůře. Zde se vyskytuje například jako magnezit (MgCO3 , uhličitan hořečnatý), což je nejčastější sloučenina hořčíku. Magnezit obsahuje 48%
oxidu hořečnatého (MgO) a zbytek oxidu uhličitého. Dále se vyskytuje například
ve formě dolomitu (CaMg(CO3 )2 ), který obsahuje 46% magnezitu (tedy přibližně
22% MgO), zbytek je uhličitan vápenatý.
Samotný hořčík se získává nejčastěji dvěma způsoby. Elektrolýzou taveniny
chloridu hořečnatého (MgCl2 ), který se získává buď chemickými reakcemi z dolomitu a magnezitu a nebo přímo z mořské vody, kde se přirozeně vyskytuje. Další
metodou je termický způsob, kdy se oxid hořečnatý (MgO) taví v pecích při teplotách kolem 1200 °C a páry hořčíku kondenzují na chladiči, čímž se zaručí jeho
vysoká čistota.

1.1

Metody zpracování

Jak již bylo zmíněno v úvodu, čistý hořčík nemá příliš vhodné vlastnosti
pro použití, kvůli jeho vysoké reaktivitě, nízké korozivzdornosti a špatným mechanickým vlastnostem. Proto je třeba ho nadopovat dalšími vhodnými prvky,
které tyto nedokonalosti vykompenzují. Často se tvoří jeho slitiny s hliníkem,
zinkem a manganem, tedy slitiny série AZ. Procentuální obsah příměsí v AZ slitinách je přibližně 3 – 9 hm.% hliníku, 0,2 – 1,5 hm.% zinku a 0,15 – 0,5 hm.%
manganu. Dalšími zástupci hořčíkových slitin jsou například ty ze skupiny ZE,
kde je k hořčíku přidáván zinek.
Používané metody pro zpracování hořčíkových slitin jsou například:
• odlévání do formy – roztavený kov je nalit do formy, kde vychladne a získá
tím svůj finální tvar.
• odlévání do písku – do slévárenského písku je obtisknut požadovaný tvar,
který je posléze naplněn roztaveným kovem. Po vychladnutí se písek snadno
odstraní a zbude výrobek.
4

• tlakové lití – roztavený kov je vysokým tlakem natlačen do formy, kde získá
svůj tvar a v něm vychladne. Po vychladnutí se forma otevře a vyjme se
výrobek.
• protlačování – ingot kovu je velkou silou tlačen skrz průřez požadovaného
tvaru, čímž se vytvaruje podle tohoto průřezu.
• válcování – materiál se zválcuje a sníží se tím jeho tloušťka. Takto se vyrábí
například plechy.
• kumulativní válcování (ARB) – materiál se zválcuje, rozpůlí, půlky se očistí,
dají na sebe a válcování se opakuje. Tento proces může proběhnout několikrát, dochází při něm ke zjemňování mikrostruktury (zmenšování zrn) a
k vylepšování textury.
• ECAP 1 – protlačování ingotu materiálu přes zahnutý kanál, např. do pravého úhlu. Používá se pro zjemnění mikrostruktury.
Deformační zpracování hořčíkových materiálů (válcováním, ARB, ECAP atd.)
je nutné provádět za zvýšené teploty. Je to proto, že hořčík nemá při nižších
teplotách dostatek nezávislých skluzových systémů a plastická deformace tedy
není homogenní.
U lití do formy jsou k výrobku většinou z technických důvodů přidruženy
různé podpůrné části, které do finálního výrobku nepatří. Tyto části se odřezají
a výrobek je často ručně upraven a zbaven přebytečných částí materiálu pomocí
brusky atp. Metodou válcování jsou zpracovány plechy, na kterých zkoumáme
teplotní roztažnost v této práci.

1.2

Textura a její určování

Zpracováváním polykrystalické látky, ať mechanicky či tepelně, dochází v látce
k reorganizaci mikrostrukturních prvků. Jednotlivé elementární buňky v zrnech
polykrystalických materiálů se při zpracování mají tendenci uspořádávat podle
působení deformační síly, kterou se ono zpracování realizuje. Tomuto procesu
se říká, že látky získávají texturu.
Textura hořčíku, který krystalizuje v šesterečné soustavě s nejtěsnějším uspořádáním (hcp), má velký vliv na různé fyzikální vlastnosti materiálu. Zejména
se jedná o anizotropii, tedy o různorodost chování materiálu v různých směrech.
Například u plechů vyrobených válcováním je teplotní roztažnost ve směru válcování jiná, než ve směru kolmém na směr válcování.
Silný vliv textury na anizotropii vlastností hořčíkových materiálů je zapříčiněn
nízkou symetričností šesterečných krystalových buněk. Při mechanickém zpracování se totiž mají tendenci natáčet podle deformační síly stejným směrem. Tento
efekt natáčení nastává i u kovů jako železo či hliník, ovšem jejich kubická buňka
je díky své vysoké symetrii izotropní a tudíž zde nevniká celková anizotropie.
Rozložení natočení jednotlivých rovin krystalové mřížky se zjišťuje měřením
textury. Pokud je hodně těchto rovin, tedy celých krystalů, natočeno stejným směrem, říkáme, že má látka silnou texturu, pokud je rozložení buněk spíše náhodné,
pak má slabou, popřípadě nemá žádnou texturu.
1

Zkratka ang. equal-channel angular pressing.
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Samotné měření textury probíhá tak, že metodou rentgenové difrakce, popř.
EBSD2 , zjistíme naklonění jednotlivých krystalových rovin a poté stereometrickou
projekcí znázorníme do polárního diagramu četnost konkrétní roviny orientované
v určitém směru vyjádřené odstínem barvy.

1.3

Mikrostruktura

Pohledem na povrch vzorku dokážeme zjistit mnoho informací o tom, jaká
je struktura materiálu, ze kterého je vyroben. Na jeho povrchu se ovšem často
nachází různé oxidy a nerovnosti, které nám znemožňují zkoumání jeho mikrostruktury. Proto musí být vzorek nejprve vyleštěn. To se provádí sérií broušení,
přičemž začínáme s brusnými papíry a končíme emulzí obsahující velice malé
krystalky diamantu. Z šedého kovu postupně získáme vzorek lesklý jako zrcadlo.
Dále je třeba povrch kovu naleptat kyselinou. Výběr konkrétní kyseliny záleží
na slitině, která se leptá. To se provede podle tabulek. Dalším důležitým parametrem je čas. Pokud se vzorek nechá v kyselině příliš dlouho, povrch se zničí a
musí se znovu přeleštit. Na druhou stranu, pokud se nenaleptá dostatečně, nebude
mikrostruktura dost výrazná.
Po vyleštění a naleptání se vzorek vloží pod objektiv mikroskopu, jehož výstup je přesměrován do počítače. Zde se ve speciálním softwaru prozkoumává mikrostruktura vzorku. Jelikož jsou vidět jednotlivá zrna, lze měřit jejich velikost,
tvar a orientaci. Také je vidět mnoho poruch krystalu, např. dvojčatění.
Výhodou této metody je, že se dají snadno porovnat různé vzorky. Například
se takto dá zkoumat vliv tepelného či mechanického zpracování na velikost zrn
materiálu, pokud porovnáváme vzorky před a po úpravě.

1.4

Mikrotvrdost

Další metodou zjišťující vlastnosti materiálu z jeho povrchu je měření mikrotvrdosti. To je prováděno vtlačováním hrotu – indentoru – určitého tvaru (koule,
jehlan, kužel) do povrchu materiálu známou konstantní silou (obr. 1.1). Podle
velikosti vytlačeného obrazce lze určit tvrdost materiálu.
Ve speciálním softwaru je možné naprogramovat běh stroje. Podle zadaného
vzoru do materiálu automaticky udělá vpichy a následně je vyfotografuje. Některými metodami lze určit tvrdost v místě vtisku rovnou, aniž by se muselo sledovat
mikroskopem.
Podle tvaru hrotu a stylu použití se rozlišují zkušební metody
• Vickersova (HV) – indentor je diamantový jehlan s vrcholovým úhlem 136°,
mikroskopem se měří délky úhlopříček. Obrázek 1.2
• Brinellova (HB) – indentor je kulička vyrobená z vysokopevné oceli, popř.
karbidu wolframu. Měří se průměr otlačené plochy. Určeno pro měkké až
středně tvrdé materiály.
2

Zkratka ang. electron backscatter diffraction. Česky difrakce zpětně odražených elektronů.
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• Rockwellova – podle tvrdosti se používá buď diamantový jehlan (HRA),
kovová kulička (HRB) nebo diamantový kužel (HRC). Nejméně invazivní,
tvrdost je odčítá přímo, bez sledování vtisku.

Obrázek 1.1: Pohled na indento- Obrázek 1.2: Měření mikrotvrdosti metodou
vaný vzorek.
Vickers.

1.5

Teplotní roztažnost

Každá látka se změnou své teploty mění i svůj objem. V prvním přiblížení
můžeme předpokládat, že délka předmětu se s rostoucí teplotou mění lineárně,
což je vyjádřeno vztahem
l1 = l0 [1 + α(T1 − T0 )],
kde l0 je počáteční délka při teplotě T0 , l1 konečná délka při teplotě T1 a číslo
α nazýváme koeficientem délkové teplotní roztažnosti. Vyjádřením α z předchozí
rovnice dostaneme vztah
1 l1 − l0
.
(1.1)
α=
l0 T1 − T0
Tento vztah je používám pro výpočet α při zpracování experimentálních dat, kdy
jsou malé teplotní skoky. Pro malé změny teplot, se kterými souvisí malé změny
délek, lze vztah (1.1) přepsat do diferenciálního tvaru
α=

1 ∆l
.
l0 ∆T

Relativní prodloužení definujeme jako
εr =

∆l
l1 − l0
=
.
l0
l0

Na základě tohoto vztahu můžeme definovat tzv. skutečné prodloužení jako
ε=

∫ l1
l0

l1
dl
= ln = ln(1 + εr ).
l
l0
7

(1.2)

2. Materiály
Použité materiály jsou hořčíkové slitiny AZ31 a ZE10 (složení viz tabulka
2.1), pocházející z Helmholtz Zentrum Geesthacht v Německu [1]. Oba materiály
jsou válcované plechy s tloušťkou 1,6 mm. Měření teplotní roztažnosti se typicky
provádí na vzorcích tvaru válečků. Toto ale není možné v případě vzorků z tenkých
plechů. Měření teplotní roztažnosti plechů je spojeno s několika problémy. Nelze
např. použít vertikální dilatometr (vzorek by se nepodařilo udržet mezi měřicími
plochami). Je tedy nutné použít horizontální dilatometr. Tenké vzorky se navíc
v průběhu zahřívání a chlazení mohou prohýbat, což znemožňuje výpočet teplotní
roztažnosti. Měření provedená v této práci jsou tedy svým způsobem unikátní.
Slitina AZ31 se testuje ve výchozím (asmach) stavu H24 (válcováno a částečně
vyžíháno) a stavu po 8 hodinovém stárnutí při 300 ◦C (dále stav 300/8). Druhý
materiál ZE10 je zkoumán jak v beznapěťovém stavu (Otmpr 1 ), tak ve vyžíhaném
stavu, kdy materiál stárnul 6 hodin při teplotě 300 ◦C (dále stav 300/6). Tyto
doby byly voleny na základě závislosti mikrotvrdosti materiálu na délce žíhání
tak, aby byla po stárnutí mikrotvrdost co nejnižší, což souvisí například s absencí
dvojčat [3].
Tabulka 2.1: Složení použitých materiálů.
AZ31
3,0 % Al
0,9 % Zn
0,15 % Mn
Zbylá část

ZE10
1,3 % Zn
0,2 % Ce
0,1 % La
Mg

Pozn: Hodnoty jsou v hm%.

Aby bylo možné zkoumat anizotropii, probíhá měření na vzorcích vyřezaných
ve dvou směrech, a to ve směru válcování (RD) a ve směru vodorovném příčném
(TD). Měření se provádělo v průběhu 3–4 teplotních cyklů (běhů) mezi pokojovou
teplotou a 400 ◦C, protože se dá očekávat, že samotný ohřev má vliv na vlastnosti
materiálu.
Pro měření mikrotvrdosti a mikrostruktury byly materiály mechanicky leštěny brusnými papíry, suspenzí s 3 µm částečkami diamantu a nakonec suspenzí
s 0,5 µm částicemi SiO2 .
Před měřením mikrostruktury byly takto vyleštěné materiály ještě naleptány
kyselinami. V případě AZ31 se leptalo kys. octovo-pikrovou z 20 ml kys. octové,
3 g kys. pikrové, 20 ml H2 O, 50 ml etanolu (95%). ZE10 bylo leptáno podobnou
kyselinou s jiným poměrem složek, konkrétně 50 ml kys. octové, 4,2 g kys. pikrové,
10 ml H2 O, 70 ml etanolu (95%). Leptání probíhalo po dobu 5 s.

1

Jedná se o zkrácené značení v této práci. V textech doktora Balíka značeno nezkráceně
Otemper
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3. Experimentální metody
Textura všech 4 použitých materiálů byla měřena na rentgenovém difraktometru PANalytical X’Pert MRD [1]. Vzorky byly mechanicky vyleštěny a leptány
roztokem HNO3 (65%):ethylenglykol:voda = 11:66:23 po dobu 10 minut. Bližší
informace v [1].
Teplotní roztažnost ZE10 byla měřena repasovaným difraktometrem Netzsch 410, doplněným o elektronický záznam dat. Přístroj je stavěn na vzorky
o délce (50 ± 1) mm. Ohřev obstarává odporová pec s programovatelným regulátorem teploty, chlazení probíhá od jisté teploty samovolně. Teplota je udržována
s přesností lepší než 1 ◦C. Roztažnost je měřena indukčním snímačem. Vzorek je
uzavřen v komoře napuštěné argonem. Rychlost ohřevu byla 0,9 ◦C min−1 . Jelikož
tento dilatometr postrádá chladící zařízení, není při chlazení možné tuto rychlost
udržet ve chvíli, kdy klesne pod požadovanou hodnotu. Kalibrační měření dilatometru bylo provedeno na vzorku z čistého hliníku se známou teplotní roztažností
(čistota hliníku byla 99,9999%).
Jelikož nebyl k dispozici vzorek o dostatečné délce pro dilatometr Netzsch
410 a MFF UK disponuje pouze dilatometrem s vertikálním umístěním vzorku,
byla roztažnost AZ31 měřena ve výzkumném ústavu Comtes FHT v Dobřanech
na aparatuře Linseis 75H. Délka použitých vzorků byla přibližně 20 mm. Jedná se
o aparaturu s horizontálním položením vzorků, pracující při teplotách do 2400 ◦C.
Je vybaven chlazením a jsou možná i měření při nízkých teplotách.
Data pro teplotní roztažnost byla zpracována a grafy vytvořeny v programu
SigmaPlot.
Mikrotvrdost byla měřena na mikrotvrdometru Qness Q10 A+ metodou Vickers. Výsledky byly zpracovány softwarem Qpix control.
Mikrostruktura byla sledována na mikroskopu Olympus GX51 při 20 násobném zvětšení. Snímky byly vyhodnocovány a upravovány ve speciálním programu
NIS-elements.
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4. Výsledky experimentů a
diskuze
4.1

Mikrotvrdost

Mikrotvrdost vzorků AZ31 se po vyžíhání snížila přibližně o 18% (tab. 4.1).
U ZE10 nepozorujeme jakoukoli změnu. Změna mikrotvrdosti u slitiny AZ31 je
s nejvyšší pravděpodobností následkem úbytku dvojčat a nakupenin dislokací
v průběhu žíhání. Slitina ZE10 byla dodána ve stavu bez vnitřních napětí s průměrnou velikostí zrn 17 µm. Žíhání vedlo k další homogenizaci mikrostruktury,
která již ale neměla znatelný vliv na mikrotvrdost.
Tabulka 4.1: Mikrotvrdost vzorků podle Vickerse měřená při pokojové teplotě
AZ31(H24)
asmach
300/8
76 ± 2
62 ± 2

ZE10(Otmpr )
asmach
300/6
51 ± 3
51 ± 3

Pozn: Mikrotvrdost je udána Vickersovým číslem tvrdosti (HV).

4.2

Mikrostruktura

Mikrostruktura vyžíhaných vzorků AZ31 (obr. 4.1b) se liší od mikrostruktury
tohoto materiálu před vyžíháním (obr. 4.1a). Velikost zrna se ve výchozím stavu
pohybovala v intervalu 6 µm – 40 µm a bylo pozorováno větší množství dvojčat.
Žíhání při 300 ◦C po dobu 8 hodin mělo za následek víceméně jednotnou velikost
zrn (15 µm) a vymizela v podstatě všechna dvojčata.

(a)

(b)

Obrázek 4.1: Mikrostruktura AZ31(H24) a) v základním stavu b) po vyžíhání
při 300 ◦C po dobu 8 hodin.
Jelikož slitina ZE10 byla dodána ve stavu bez vnitřních napětí, nedošlo při
jejím vyžíhání k tak velké změně, jako u AZ31 (obr. 4.2a a 4.2b). Velikost zrn se
v podstatě nezměnila.
10

(a)

(b)

Obrázek 4.2: Mikrostruktura ZE10(Otmpr ) a) v základním stavu b) po vyžíhání
při 300 ◦C po dobu 6 hodin.

4.3

Textura

Všechny zkoumané vzorky mají bazální texturu [1, 5, 6]. To znamená, že
zrna jsou orientována tak, že jejich bazální rovina (0001) je rovnoběžná s rovinou plechu. Textura není dokonalá. Obě slitiny vykazují jistý rozptyl v orientaci
bazálních rovin. U AZ31 je textura vyvinutější než u ZE10, buňky mají větší odklon do směru RD než do TD (obr. 4.3a). U ZE10 je tomu naopak – buňky mají
výrazně větší rozptyl do směru TD 4.3c. Vyžíhaním AZ31 se textura prakticky
nezměnila (obr. 4.3b), stejně jako v případě ZE10.

(a)

(b)

(c)

Obrázek 4.3: Textura materiálů (RD svisle) a) AZ31 asmach b) AZ31 300/8 c)
ZE10 300/6 (převzato z [1]).
Další charakteristickou vlastností textury těchto vzorků je orientace směrů
〈112̄0〉 do směru válcování RD [3]. Tato skutečnost je předzvěstí toho, že budeme pozorovat anizotropii teplotní roztažnosti ve směrech RD a TD. Ve směru
válcování jsou totiž atomy seřazeny s vyšší hustotou, než ve směru TD.
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4.4

Teplotní deformace

Na vzorcích byla měřena tepelná deformace při teplotách v intervalu od pokojové teploty (cca 25 ◦C) do 400 ◦C. Jak již bylo zmíněno, měření probíhalo ve třech
či čtyřech bězích.
V grafech 4.4 a 4.5 vidíme závislost teplotní deformace (v % délky vzorku
na počátku konkrétního běhu) na teplotě pro jednotlivé cykly. Vidíme zde, že
první běh byl pro všechny vzorky podstatně jiný, než pro běhy následující. U AZ31
jsou tyto rozdíly větší, než u ZE10. Vzorky po prvním běhu zůstaly zkrácené oproti
původní délce. Při dalších bězích je již trvalá deformace výrazně menší, avšak maximální deformace všech vzorků lehce přesahuje 1 %. Také je vidět, že první běh
má velký rozdíl mezi částí ohřevu a chlazení, zatímco další běhy mají tento rozdíl minimální. Odlišnost prvního běhu od následujících je způsobena přítomností
poruch a s nimi spojenými vnitřními napětími, které vznikly v procesu výroby
vzorků. Pro účely vyhodnocování výsledků jsou proto použity výsledky dilatometrických měření pro tyto „vyšší běhy“, kdy již v důsledku vyžíhání vzorků
v průběhu 1. teplotního cyklu, zůstávala jejich mikrostruktura víceméně stabilní.

(a)

(b)

(c)

(d)

Obrázek 4.4: Teplotní deformace AZ31 ve třech teplotních bězích a) asmach směr
RD b) asmach směr TD c) 300/8 směr RD d) 300/8 směr TD.
Znatelné rozdíly v deformaci jsou vidět mezi směry RD a TD u AZ31 ve výchozím stavu (obr. 4.4a a 4.4b). Zbytková deformace po prvním běhu je ve směru
TD o přibližně 0,2 % vyšší, než ve směru RD. Další běhy mají u TD také větší
zbytkovou deformaci, tyto rozdíly se však pohybují v hodnotách do 0,1 %. Je vi12

dět mírný vliv tepelné úpravy AZ31 na permanentní zkrácení vzorků. Pro RD se
lehce zvětšilo a pro TD lehce snížilo. U tepelně upraveného AZ31 jsou již rozdíly
v deformaci ve směru RD a TD znatelně menší (obr. 4.4c a 4.4d).
U ZE10 je situace podobná jako u AZ31 (obr. 4.8). Jak bylo zmíněno, zbytková
teplotní deformace je menší než u AZ31 – její hodnoty se pohybují kolem 0,1 % a
níže. Mezi deformací ve směrech RD (4.5a, popř. 4.5c) a TD (4.5b, popř. 4.5d) je
jen malý rozdíl. Vidíme, že tepelnou úpravou klesla zbytková deformace po prvním
běhu. Deformace dosáhla maxima lehce nad 1 % původní délky.

(a)

(b)

(c)

(d)

Obrázek 4.5: Teplotní deformace ZE10 ve čtyřech teplotních bězích a) asmach
směr RD b) asmach směr TD c) 300/6 směr RD d) 300/6 směr TD.

4.5

Koeficient teplotní roztažnosti

Na obrázku 4.6 vidíme závislost koeficientu teplotní roztažnosti (CTE) na teplotě pro slitinu AZ31 ve výchozím stavu ve směru RD. Velká odchylka prvního
běhu od těch následujících je velmi pravděpodobně způsobena prohýbáním tenkého plechu při uvolňování vnitřních napětí vzniklých při výrobě vzorku. Tomuto
jevu se bohužel u takovýchto vzorků nedá vyhnout. Na zpracování teplotní roztažnosti jsou použita data ze třetích běhů, kdy už je vzorek stabilní. Ostatní
vzorky mají obdobné chování.
Grafy teplotních závislostí CTE vidíme na obr. 4.7 a 4.8, přičemž na svislé
ose je CTE v jednotkách 10−6 K−1 a na vodorovné teplota ve ◦C.
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Obrázek 4.6: Koeficienty teplotní roztažnosti pro různé běhy.
Můžeme pozorovat odlišnost těchto závislostí pro na sebe kolmé směry RD a
TD. Největší anizotropie je u slitiny ZE10 v základním stavu. Větší CTE bylo
naměřeno ve směru TD (obr. 4.8a). U AZ31 ve výchozím stavu je CTE mírně
větší ve směru RD, rozdíly jsou menší než u ZE10 (obr. 4.7a). Tato asymetrie
teplotních závislostí CTE je nejspíše způsobena odlišností textury těchto dvou
materiálů a také samotnou anizotropií krystalové struktury hcp. Anizotropie CTE
se projevuje nejen jinou velikostí CTE ve směrech RD a TD, ale i různým sklonem
jejich teplotních závislostí.
Po vyžíhání vzorku ZE10 se rozdíly v CTE mezi RD a TD znatelně snížily, ale
jeho velikost se zvýšila na celém oboru teplot pro oba směry (obr. 4.8b). U AZ31
pozorujeme, že vyžíháním došlo ke změně pořadí závislostí směrů RD a TD, tedy
že CTE v TD je vyšší než v RD. Anizotropie je také silnější. Vidíme tedy, že
přítomnost vnitřních napětí a dvojčat (přítomných v asmach AZ31) má jistý vliv
na teplotní roztažnost.

(a)

(b)

Obrázek 4.7: Srovnání CTE ve směrech RD a TD slitiny AZ31 a) ve výchozím
stavu b) tepelně upravené 300/8.
Hodnoty CTE extrapolované do 0 ◦C pro AZ31 (2. a 3. běh) jsou uvedeny
v tabulce 4.2. Obdobná data pro ZE10 (2.–4. běh) jsou v tabulce 4.3. Hodnoty pro
výchozí stav jsou mírně nižší, než u vyžíhané slitiny. Hodnota CTE při pokojové
teplotě polykrystalického hořčíku (bez textury) činí přibližně 26 · 10−6 K−1 .
Vidíme tedy, že válcované materiály vykazující texturu mají CTE o něco nižší
než polykrystalický stav bez textury.
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(a)

(b)

Obrázek 4.8: Srovnání CTE ve směrech RD a TD slitiny ZE10 a) ve výchozím
stavu b) tepelně upravené 300/6.
Tabulka 4.2: CTE slitiny AZ31(H24) extrapolované k 0 ◦C.
Stav
Běh
RD
TD

asmach
2.
3.
23,1
23,1
22,8
22,8

2.
23,2
23,5

300/8

3.
23,4
23,4

Pozn: Hodnoty jsou v jednotkách 10−6 K−1 .

Tabulka 4.3: CTE slitiny ZE10(Otmpr ) extrapolované k 0 ◦C.
Stav
Běh
RD
TD

2.
23,9
22,4

asmach
3.
24,4
22,7

4.
24,1
23,3

2.
25,3
25,4

300/6
3.
25,1
24,8

4.
26,0
24,9

Pozn: Hodnoty jsou v jednotkách 10−6 K−1 .

Je známo, že v monokrystalech hořčíku je různá teplotní roztažnost ve směru
osy a a osy c (obr. 4.9). Pro teplotu 20 ◦C jsou hodnoty CTE následující:
CTE(a) = 7,045 · 10−6 K−1
CTE(c) = 11,758 · 10−6 K−1
Závislost mřížkových parametrů a a c na teplotě T je v monokrystalech hořčíku
dána vztahy [7]:
<a> = 0,32075 + [7,045(T − 20) + 0,0047(T − 20)2 ] · 10−6 nm
<c> = 0,5276 + [11,758(T − 20) + 0,0080(T − 20)2 ] · 10−6 nm
S touto anizotropií teplotní roztažnosti monokrystalů Mg je velmi pravděpodobně spojena i anizotropie CTE plechů s texturou. Nedokonalost textury, daná
různými náklony bazálních rovin ke směrům RD a TD, má pravděpodobně vliv i
na teplotní roztažnost zkoumaných materiálů.
Vliv textury na fyzikální vlastnosti hořčíkových materiálů je velmi složitý problém, který doposud není uspokojivě vyřešen. Nelze proto podat ani uspokojivý
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fyzikální výklad vlivu textury na teplotní roztažnost zde zkoumaných materiálů. Toto bude předmětem dalších zkoumání v budoucnosti. Je ale velmi důležité
nejprve vliv textury na teplotní roztažnost experimentálně prozkoumat, což se
v rámci této práce podařilo a bylo to jejím cílem.

Obrázek 4.9: Osy hexagonálního krystalu.
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5. Závěry
1. V práci byla zkoumána teplotní roztažnost válcovaných plechů AZ31, dodaných ve stavu H24 (tedy deformačně zpevněných a žíhaných) a válcovaných
plechů ZE10 (dodaných po žíhání, jehož účelem bylo odstranit vnitřní pnutí
v materiálu). Teplotní roztažnost byla měřena ve směru válcování a ve směru
kolmém ke směru válcování. Teplotní roztažnost byla také stejným způsobem měřena na obou typech materiálu po žíhání, které bylo voleno tak, aby
materiály dosáhly minima své mikrotvrdosti.
2. V rámci této práce bylo odzkoušeno měření teplotní roztažnosti na vzorcích,
jejichž geometrie je pro dilatometrii atypická. Ukazuje se, že při měření
na vzorcích vyrobených z relativně tenkých plechů, je nutná značná opatrnost při interpretaci měření v průběhu prvního teplotního cyklu. Může
docházet k prohýbání vzorků vlivem vnitřních pnutí, která do nich mohou
být vnesena v průběhu jejich výroby. Výsledky ukazují, že měření v druhém
a dalších teplotních cyklech již není tímto efektem ovlivněno.
3. V rámci práce byla provedena dilatometrická měření na vzorcích válcovaných plechů AZ31(H24) a ZE10(Otmpr ). Oba materiály byly měřeny také
ve stavu po tepelném zpracování. Tato měření doplňují komplexní výzkum
zmíněných materiálů, který probíhal v uplynulých 10 letech. Měření teplotní roztažnosti na těchto materiálech doposud nebyla provedena a jsou
hlavním původním přínosem této práce k řešené problematice.
4. V této práci byla prokázána anizotropie teplotní roztažnosti zkoumaných
materiálů. Tato anizotropie je důsledkem textury a anizotropie hcp struktury zkoumaných materiálů.
5. Oba materiály v obou orientacích a měřených stavech vykazují permanentní
deformaci po prvním teplotním cyklu. Ve všech měřených případech jde
o zkrácení vzorku. Větší permanentní zbytková deformace byla pozorována
u plechu AZ31.
6. Koeficient teplotní roztažnosti (CTE) je u všech měřených materiálů menší
než u polykrystalického hořčíku. Ukazuje se tedy, že válcování má vliv
na snížení CTE. Hlavní příčinou je s velkou pravděpodobností bazální textura, kterou zkoumané materiály vykazují.
7. U všech zkoumaných materiálů byla nalezena anizotropie teplotní závislosti
CTE. Teplotní závislost má jiný průběh ve směru rovnoběžném se směrem
válcování (RD) a ve směru k němu kolmém (TD).
8. Pozorovanou anizotropii teplotní roztažnosti lze pravděpodobně zdůvodnit
bazální texturou. Svůj vliv má zřejmě i nedokonalost textury (větší rozptyl
náklonu bazálních rovin ve směru RD u AZ31 a ve směru TD u ZE10).
9. Vliv textury na mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů s hcp strukturou
nebyl doposud uspokojivě vysvětlen. Fyzikální model, popisující této vliv
bude obsahovat mnoho parametrů a jeho nalezení pravděpodobně nebude
17

snadnou záležitostí. Pokusit se o takový model v rámci bakalářské práce
by bylo zcela nereálné.
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