
Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Bc. Veronika Kodetová 
 

Fázové transformace v hořčíkových slitinách typu 

MgZnAl 

Kabinet výuky obecné fyziky 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 

 

Konzultanti:  doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 

 doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc. 

  
 

Studijní program: fyzika 
 

Studijní obor: fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUSSS) 

 

 

 Praha 2016 



Tímto bych chtěla poděkovat RNDr. Martinu Vlachovi, PhD., za vedení diplomové 

práce, velké díky patří také za precizní konzultace, ochotu, trpělivost a všeobecnou 

pomoc při vypracovávání této práce. Děkuji doc. RNDr. Bohumilu Smolovi, CSc., za 

čas, který věnoval pozorování vzorků transmisním elektronovým mikroskopem, za 

poskytnuté obrázky slitin z TEM a společně s doc. RNDr. Ivanou Stulíkovou, CSc. jim 

patří poděkování za cenné rady při interpretaci a diskuzi výsledků. Za rady při 

měření pomocí elektrické rezistometrie, konzultace a ochotu, se kterou četl tuto 

práci, děkuji RNDr. Tomášovi Kekule, PhD., a za pomoc při zkoumání materiálů 

skenovacím elektronovým mikroskopem Mgr. Haně Kudrnové. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala 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 v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce 

jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 

 

V Praze dne 9. 5. 2016      podpis 



Název práce: Fázové transformace v hořčíkových slitinách typu MgZnAl 

Autor: Bc. Veronika Kodetová 

Katedra: Kabinet výuky obecné fyziky 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., Kabinet výuky obecné fyziky, 
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 
Konzultanti: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc. 

Abstrakt: V předkládané práci byl detailně analyzován teplotní vývoj fázových 
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1 Úvod 

Předkládaná diplomová práce se věnuje detailní analýze teplotního vývoje fázových 

transformací ve dvou hořčíkových slitinách MgZnAl, resp. MgZnAlCa s různým 

obsahem Zn a Ca. Současný materiálový výzkum se zaměřuje na zlepšování 

vlastností lehkých hořčíkových slitin, které mají široké využití, zejména 

v transportním průmyslu a v moderní medicíně pro biodegradabilní materiály. 

Zlepšení mechanických vlastností Mg slitin lze docílit vhodnou kombinací a 

koncentrací legujících prvků či způsobem zpracování. Vlastnosti těchto materiálů 

ovlivňuje také přítomnost precipitátů či eutektika s kvazikrystalickou strukturou. 

Samotné kvazikrystaly jsou sice příliš křehké, ale pokud ve slitině vzniknou oblasti s 

kvazikrystalickou strukturou, značně zvyšují její tvrdost. Jako stabilní materiál pro již 

zmíněné aplikace lze považovat například slitiny na bázi MgZnAl připravené 

metodou squeeze-casting. 

Text práce je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu jsou v druhé kapitole shrnuty 

základní poznatky z termodynamiky potřebné pro popis fázových přeměn ve 

studovaných slitinách. Třetí kapitola je věnována současnému stavu poznání, jsou 

zde stručně představeny vlastnosti kvazikrystalů. Dále jsou shrnuty základní 

vlastnosti hořčíku a použití hořčíkových slitin s důrazem na použití v medicínských 

aplikacích a také rozebrány vybrané hořčíkové systémy. Na čtvrtou kapitolu 

věnovanou experimentálním metodám měření navazuje pátá kapitola s popisem 

zkoumaných materiálů a tepelnými úpravami vzorků. Šestá kapitola práce je 

věnovaná popisu experimentálních výsledků, resp. jejich diskuzi, porovnání obou 

slitin navzájem a porovnání dosažených výsledků s publikovanými výsledky na 

stejném nebo podobném typu slitin. Text je uzavřen sedmou kapitolou, kde jsou 

shrnuty hlavní dosažené výsledky experimentálního měření a diskuze materiálů, 

kterými se zabývá tato práce. Práci ukončuje kapitola obsahující seznam použité 

literatury. 
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2 Teoretické základy 

2.1 Termodynamické potenciály, Gibbsovo pravidlo fází 

Pro nalezení termodynamické rovnováhy zavádíme termodynamické potenciály tak, 

aby byly funkcemi stavových proměnných, jejich změny vystihovaly změny tepla či 

práce a rovnovážný stav odpovídal jejich extrému [1]. S ohledem na danou 

problematiku jsou vhodné dva termodynamické potenciály: volná energie F 

a Gibbsův potenciál G, definované jako [1]:  

             ,            (2.1) 

                            ,      (2.2) 

kde V je objem, T termodynamická teplota, U vnitřní energie, S entropie, p tlak a H 

entalpie, definovaná jako [1]:  

             .          (2.3) 

Jestliže spojíme první a druhý termodynamický zákon pro vratné i nevratné děje, 

dostaneme:  

           ,          (2.4) 

           .           (2.5) 

Pokud bude mít systém konstantní objem V a konstantní teplotu T, dostaneme: 

    ,              ,              (2.6) 

z předchozích vztahů plyne, že v soustavě mohou probíhat samovolně pouze 

procesy, které vedou k poklesu volné energie F, a stav rovnováhy odpovídá minimu 

volné energie. Hodnota volné energie F tedy zřejmě závisí na zadaných hodnotách T 

a V, což můžeme psát jako: 

         .      (2.7) 
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Stejně tak i v systému, kde je konstantní teplota T a konstantní tlak p, mohou 

probíhat samovolně pouze takové procesy, při nichž je změna volné entalpie G 

nekladná, platí tedy: 

                 ,     (2.8) 

a tedy: 

         .      (2.9) 

Pokud uvažujeme termodynamickou rovnováhu systému při daných hodnotách 

intenzivních parametrů, její stav popisujeme pomocí těchto parametrů (např. tlak p, 

objem V) a složením fází f. Z termodynamických úvah plyne tzv. Gibbsovo fázové 

pravidlo [1 - 4]. Je to kritérium pro rovnováhu fází ve vícefázovém systému. Pokud 

má systém s složek, je složení každé fáze určeno       poměry hmotností těchto 

složek. Pokud je celkem f fází, je těchto poměrů         . Jestliže přičteme 

k těmto vnitřním parametrům soustavy ještě dva, které určují stav soustavy jako 

celku, dostaneme celkem           parametrů [1, 4, 5]. Rovnovážný stav, 

který je charakterizovaný podmínkami rovnováhy, vede na       podmínek pro 

každou složku; pro soustavu, která je tvořená s složkami tedy potom existuje 

         podmínek rovnováhy. Těchto podmínek ale nesmí být více, než kolik je 

parametrů, které určují stav soustavy [1 – 4]; platí:  

                          ,     (2.10) 

      .      (2.11) 

Gibssovo fázové pravidlo (2.11) říká, že v termodynamické soustavě nemůže 

v rovnováze počet fází f překročit o více než dvě počet navzájem nezávislých složek. 

Pokud by v tomto vztahu platila rovnost, rovnovážný stav soustavy by byl 

jednoznačně určen. Pro nerovnost (2.10) ale lze psát [1 – 4]: 

                    ,       (2.12) 
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        ,       (2.13) 

kde v je počet stupňů volnosti rovnovážné heterogenní soustavy, tzn. parametrů, 

které se mohou nezávisle měnit, aniž se změní počet fází f. 

 

2.2 Fázové diagramy 

Fázové diagramy, též rovnovážné či stavové diagramy, graficky vyjadřují závislosti 

mezi proměnnými určujícími rovnovážný stav soustavy. Každý bod fázového 

diagramu představuje konkrétní rovnovážný stav v závislosti na vnějších 

podmínkách. Křivka fázového diagramu oddělující stavy existence jen jediné fáze 

a koexistence dvou fází se nazývá mezní křivka. Podle počtu stupňů volnosti 

můžeme fázové diagramy rozdělit na plošné (rovinné) a prostorové [4]. 

Pro jednosložkovou soustavu, která má maximálně dva stupně volnosti, se obvykle 

využívá grafu závislosti tlaku p na termodynamické teplotě T, tzv. pT – diagram, 

nebo závislosti tlaku p na objemu V, tzv. pV – diagram. Názornější vhled poté 

získáme z plného prostorového pVT – diagramu na Obrázku 2.1. Obrázek je převzat 

z [2], kde nalezneme také podrobný popis. Diagram zobrazuje látku, která má 

v pevné fázi vyšší hustotu než v kapalné.  

 

Obrázek 2.1: Fázový pVT – diagram [2]. 
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Dvousložkové systémy jsou systémy o dvou složkách, např. plynná směs dusíku 

a kyslíku. Pokud je soustava tvořena pouze jednou fází, pak podle Gibbsova pravidla 

fází může být binární soustava nejvýše trivariantní, tedy chování soustavy můžeme 

znázornit pomocí trojrozměrného diagramu s proměnnými: tlak, teplota a složení 

[4, 5]. V praxi se zpravidla používají binární izobarické fázové diagramy. Pro účely 

práce se zaměříme na popis fázového diagramu pro případ, kdy složky A, B jsou 

navzájem dokonale rozpustné ve skupenství kapalném a částečně rozpustné ve 

skupenství pevném (ostatní případy jsou popsány např. v [2, 4, 6]). Hledáme, za 

jakých podmínek může samovolně vzniknout z mechanické směsi dvou složek 

binární směsná fáze téhož skupenství a jak souvisí její vlastnosti s vlastnostmi jejích 

složek a složením.  

Pro mechanickou směs složek A, B při konstantním tlaku p a konstantní teplotě T 

můžeme psát vážený průměr [2]: 

                ,      (2.14) 

kde Gm,M, GmA, GmB jsou molární volné entalpie mechanické směsi složky A a složky 

B, χA a χB jsou molární zlomky složek A a B ve směsi. Navíc nutně platí [2]:  

                 .       (2.15) 

Na základě vztahu (2.8) platí, že z mechanické směsi složek vznikne samovolně 

binární fáze, pokud: 

                                                    ,                 (2.16) 

kde ΔGs je molární směšovací volná entalpie a definuje se vztahem [2]: 

                         ,       (2.17) 

kde Gm je molární volná entalpie binární fáze. Vztah mezi jednotlivými veličinami 

pro binární fázi složek A a B o složení   
  je na Obrázku 2.2 [2]. 
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Obrázek 2.2: Koncentrační závislost molární volné entalpie binárního systému 

tvořeného mechanickou směsí složek A a B [2]. 

 Vztahy (2.1) – (2.3) lze přepsat do tvaru: 

             ,       (2.18) 

            ,      (2.19) 

            , ,      (2.20) 

kde ΔHs je molární směšovací entalpie, ΔSs je molární směšovací entropie, ΔFs je 

molární směšovací volná energie, ΔUs je molární směšovací vnitřní energie a ΔVs je 

molární směšovací objem. 

Dokážeme-li na základě modelu spočítat pro uvažovaný systém hodnoty G při 

daných hodnotách stavových proměnných, je možné rozhodnout, zda bude 

v rovnovážném stavu systém jednofázový či vícefázový, zda bude struktura stabilní 

apod. 

V třísložkovém systému obsahujícího složky A, B a C s vnějšími parametry teplotou T 

a tlakem p je v rovnováze nejvýše pět fází a nejvyšší stupeň volnosti je čtyři. Molární 

zlomky složek jsou, podobně jako u dvousložkového systému, vázány podmínkou 

[2]: 

          .     (2.21) 
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Poloha bodu v izobarickém fázovém diagramu je určena třemi souřadnicemi – 

dvěma molárními zlomky a teplotou. Údaje o složení se znázorňují graficky v tzv. 

koncentračním trojúhelníku, viz Obrázek 2.3a. Kolmo k rovině koncentračního 

trojúhelníku ABC lze vztyčit osu teplot, viz Obrázek 2.3b, uvnitř trojbokého hranolu 

znázorňujeme fázový stav systému. Oba obrázky jsou převzaty z [2], podrobný popis 

najdeme tamtéž. 

Pokud je znám fázový stav systému, lze zachytit kvantitativní údaje také 

v dvourozměrných diagramech, které tvoří řezy trojrozměrného fázového diagramu. 

Příkladem takového řezu může být řez vedený body E a B z Obrázku 2.3b. 

 

Obrázek 2.3: a) Koncentrační trojúhelník ternárního systému, b) Příklad ternárního 

fázového diagramu [2]. 

 

2.3 Fázové přechody 

Jako fázovou přeměnu (přechod, transformaci) označujeme termodynamický 

přechod, který přechází přes mezní křivku fázového diagramu rovnovážného stavu 

systému. Fázová přeměna je změna jedné fáze v druhou a při daném tlaku nastane 

vždy za dané teploty [1, 2, 4].  Podmínky rovnováhy zajišťují rovnost chemických 

potenciálů obou koexistujících fází. Chemický potenciál µ můžeme definovat jako 

[1]: 
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,         (2.22) 

kde spodní indexy závorky, která uzavírá parciální derivaci, vyjadřují veličiny, které 

zůstávají konstantní. Rovnost ovšem netvrdí, že potenciály těchto fází na sebe musí 

nutně hladce navazovat (nemusí mít tedy stejné derivace) [1]. Pomocí této 

chrakteristiky klasifikoval Paul Ehrenfest v roce 1933 fázové přechody na fázové 

přechody prvního druhu a druhého druhu [1, 2]. 

Fázové přechody prvního druhu se vyznačují spojitostí chemického potenciálu 

a nespojitostí jeho prvních derivací [1, 2]: 

     ,      (2.23) 

 
   

  
 
    

  
   

  
 
    

 nebo   
   

  
 
    

  
   

  
 
    

       (2.24, 2.25) 

Pro tyto přeměny jsou dále charakteristické nespojité změny entropie S a objemu V, 

skokové změny vnitřní energie U a entalpie H o konečnou hodnotu či výměna tepla 

s okolím. V okamžiku fázového přechodu prvního druhu je tepelná kapacita látky 

nekonečně velká [1, 2]. Mezi tyto přechody patří všechny skupenské přechody (var, 

tání, …) a většina přeměn mezi různými krystalickými fázemi. Při podmínkách pro 

fázový přechod prvního druhu bývá často dosaženo tzv. metastabilního stavu, kdy 

se systém nachází v první fázi, ačkoli je jeho rovnovážným stavem za daných 

podmínek fáze druhá. První fáze je tedy vzhledem k daným podmínkám nestabilní 

[2]. 

Fázové přechody druhého druhu se vyznačují spojitostí chemického potenciálu i jeho 

prvních derivací, ale jeho druhé derivace jsou nespojité [1, 2]: 

     ,      (2.26) 

 
   

  
 
    

  
   

  
 
    

 ,    
   

  
 
    

  
   

  
 
    

       (2.27, 2.28) 

 
    

    
    

  
    

    
    

 nebo  
    

   
 
    

  
    

   
 
    

 nebo 
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     (2.29, 2.30, 2.31) 

Tyto přeměny jsou charakteristické spojitou změnou entropie S a objemu V, 

skokovou změnou tepelné kapacity C o konečnou hodnotu, nespojitou změnou 

měrného tepla, stlačitelnosti, objemové či teplotní roztažnosti. Látka při fázovém 

přechodu druhého druhu nepřijímá ani neodevzdává teplo fázové přeměny,  

      [1, 2, 4, 5].  Mezi fázové přechody druhého druhu řadíme například 

přechod od vodivosti k supravodivosti či změnu feromagnetismu 

v paramagnetismus při překročení Curieovy teploty. Přechod druhého druhu může 

být také spojen s transformací krystalové mříže v pevných látkách [2]. 

Grafické porovnání změn termodynamických veličin je zobrazeno na Obrázku 2.4 

[7]. 

 

Obrázek 2.4: Porovnání fázových transformací a) prvního druhu, b) druhého druhu 
[7]. 

 

2.4 Rozpad přesyceného tuhého roztoku 

Precipitací označujeme fázovou transformaci, při které dochází ke vzniku částic nové 

fáze (tzv. precipitátů) ve fázi původní. Charakteristickým znakem precipitace je 
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rozdíl chemického složení tuhého roztoku a precipitující fáze. Jako opačný proces 

precipitace obvykle chápeme homogenizační (rozpouštěcí) žíhání, kdy dochází 

k rozpouštění precipitujících částic v matečné fázi. Většina fázových přeměn 

v kovech bývá realizována postupným přemisťováním atomů z původní fáze do nové 

a odtud se dále fáze rozšiřuje. Místa vzniku nové fáze označujeme jako zárodky 

nebo nukleační centra [2].  

Při daném tlaku existuje jediná hodnota teploty, tzv. teplota tuhnutí Tt, při níž jsou 

v rovnováze kapalná a pevná fáze. Tyto dvě fáze jsou oddělená rozhraním, kterým 

rozumíme ideální geometrickou plochu styku dvou fází. Podle toho, jak na sebe 

krystalové mříže navazují, rozdělujeme rozhraní na koherentní, semikoherentní 

a nekoherentní, viz Obrázek 2.5 [2]. 

 

Obrázek 2.5: Rozhraní: a) koherentní, b) semikoherentní, c) nekoherentní [2]. 

Snižováním teploty k teplotě tuhnutí Tt vzniká ve výchozí fázi α oblast fáze β, která 

má objem V2, povrch S2 a měrnou volnou entalpii g2. Změna volné entalpie systému 

ΔG, která je spojená se vznikem zárodku, je dána součtem objemové složky ΔGV 

a plošné složky ΔGS [2]: 

                            .  (2.32) 

Povrchová složka vyjadřuje skutečnost, že povrchová vrstva zárodku má jiné 

fyzikální vlastnosti než materiál jejího objemu. Měrná volná entalpie rozhraní mezi 

fází β a α je v rovnici označena γ21; platí [2]: 

     ,     (2.33) 

Měrná volná entalpie má význam povrchového napětí. Hodnota ΔG závisí na 

velikosti zárodku, pokud bude mít zárodek např. kulový tvar s poloměrem r, 

můžeme vztah (2.32) upravit na tvar [2]: 
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 .    (2.34) 

Průběh závislosti ΔG(r) se mění s teplotou. Při teplotě Tt má molární volná entalpie 

obou fází stejnou hodnotu, molární objemy obou fází jsou přibližně stejné, rozdíl 

g2 – g1 ≈ 0. První člen na pravé straně rovnice (2.34) lze tedy zanedbat vůči 

druhému. Následně vidíme, že ΔG(r) je rostoucí funkcí r. To znamená, že se vznikem 

zárodku je spojen vzrůst volné entalpie systému [2]. Pro teploty T < Tt nabývá první 

člen rovnice (2.34) záporných hodnot a tím se změní závislost ΔG(r) - viz Obrázek 

2.6. Závislost ΔG na r nabývá maxima při vzniku zárodku o poloměru r*. 

 

Obrázek 2.6: Závislost ΔG na poloměru zárodku r [2]. 

Po překročení kritické velikosti zárodku r* je jeho další růst spojen s poklesem ΔG(r) 

z kritické hodnoty ΔG(r*) a může probíhat samovolně. Hodnotu r* určíme z rovnice 

(2.34) a podmínky maxima funkce ΔG(r). Pro kritickou hodnotu ΔG(r*) platí [2]: 

       
   

 
 

   
 

       
         (2.35) 

Ve stacionárním stavu, kdy se počet zárodků různé velikosti s časem nemění, závisí 

jejich množství o kritické velikosti v jednotce objemu na výšce energetické bariéry 

ΔG(r*) mezi oblastmi podkritických a nadkritických zároků. Na stupni podchlazení 

systému pak může záviset rychlost nukleace i tvar částic vznikající fáze [1, 2]. Pro 

vznik zárodku musíme do rovnice (2.33), resp. (2.34) přidat ještě člen ΔGEV [2, 7, 9]: 

        
        

         (2.36) 
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kde c značí koncentraci, δ12 relativní změnu mřížových parametrů fáze α vůči fázi β, 
K značí bezrozměrný parametr, který je závislý na tvaru zárodku – viz Obrázek 2.7 

[2]. 

 

Obrázek 2.7: Závislost parametru K na osovém poměru elipsoidálního precipitátu 

[2]. 

Nukleačními centry pro růst zárodků často bývají poruchy krystalové mříže, 

náhodné shluky příměsových atomů či dislokace. Rozlišujeme fázové přeměny 

homogenní a heterogenní. 

Homogenní přeměna je charakterizována malými změnami v uspořádání atomů 

v rámci velkých objemů. Stabilita zárodků je podmíněna poklesem volné entalpie 

systému při jejich růstu. K poklesu entalpie systému při růstu zárodku však dochází 

až od určité velikosti [2]. 

Heterogenní přeměna je charakterizována výraznými změnami v uspořádání atomů 

v malých objemech. Tyto přeměny jsou spojeny nejdříve s růstem volné entalpie při 

konstantním tlaku a teplotě, dokud nedojde k překonání energetické bariéry mezi 

výchozím a koncovým stavem [2]. K většině fázových přeměn začne docházet 

v centrech pochodem zvaným nukleace (viz výše), poté následuje růst přeměněných 

oblastí až do konečného stavu.  

Heterogenní fázové přeměny lze dělit podle průběhu jejich růstového stádia 

(charakteristik pohybu rozhraní mezi výchozí a konečnou fází) do tří skupin [2]: 

 atermický růst - rychlost fázového rozhraní nezávisí na teplotě. Při pohybu 

rozhraní dochází k výrazným tvarovým změnám vzorku (můžeme ho chápat 
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také jako druh plastické deformace). Příkladem takového růstu může být 

např. dvojčatění nebo martenzitická transformace. Dvojčatění nastává, když 

se dvě části krystalu vůči sobě posunou tak, že jsou v dvojčatové, zrcadlové 

orientaci podle určité krystalografické roviny (tzv. rovina dvojčatění). 

Dochází k posunu mnoha atomových rovin tak, že atomy v každé jednotlivé 

rovině se přemístí o stejnou vzdálenost vůči atomům v sousedních rovinách. 

Při martenzitické přeměně je pohyb fázového rozhraní velmi rychlý (rychlost 

je srovnatelná s rychlostí šíření zvukových vln v látce) a nezávisí na teplotě. 

Zpravidla nedochází k úplné přeměně výchozí fáze na konečnou a podíl nové 

fáze na celkovém objemu systému závisí naopak na teplotě, nikoli však na 

čase. Při martenzitické přeměně transformující se oblasti výrazně mění svůj 

tvar. 

 tepelně aktivovaný růst - přeměny, kdy se pohyb rozhraní uskutečňuje 

opakovaným překonáváním energetických bariér, oblasti nové fáze se 

zvětšují. Rychlost pohybu rozhraní výrazně závisí na teplotě, při nízkých 

teplotách tento pohyb ustává. Při určité konstantní teplotě dojde postupně 

k úplné přeměně výchozí fáze na fázi konečnou, která není doprovázená 

výraznějšími tvarovými změnami vzorku. 

 růst řízený tepelným tokem – skupenské přeměny jako např. tání a tuhnutí. 

Homogenní i heterogenní přeměny mohou v jednosložkovém modelu probíhat 

pouze za teplot nižších, než je teplota tuhnutí Tt. K homogenní nukleaci dochází, dle 

experimentálních výsledků [2], při podchlazení na teplotu T = 0,8 Tt. K heterogenní 

přeměně dochází při podchlazení na teplotu T = 0,98 Tt. Heterogenní přeměny jsou 

energeticky výhodnější než homogenní nukleace, dochází k nim tedy častěji. 

Před vytvořením rovnovážného precipitátu obvykle probíhá precipitace 

v hořčíkových slitinách přes několik metastabilních (přechodových) fází. Průběh 

precipitace můžeme podle [7] schematicky shrnout: 

přesycený tuhý roztok → předprecipitační procesy (shluky, Guinierovy – Prestonovy 

zóny (G – P zóny); jedná se o monoatomární destičky z příměsových atomů, jejichž 
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tloušťka může postupně narůstat a struktura je shodná se strukturou původní 

matrice [2]) → metastabilní fáze → rovnovážný precipitát. 

S tvorbou zón, metastabilních a stabilních fází, často souvisí změny mechanických 

vlastností. 

Označíme-li celkový objem systému V, objem netransformované části Va, objem 

transformované části Vz, můžeme dle [2] psát: 

     
   

  
            ,     (2.37) 

tedy: 

      
  

 
           ,     (2.38) 

kde K je konstanta. Rychlost transformace 
   

  
 s rostoucím časem plynule klesá, 

transformovaná objemová frakce ξ roste podle Obrázku 2.8 [2]. Kinetické křivky 

závislosti objemového množství vzniklé fáze na čase při heterogenní transformaci 

nazýváme podle jejich charakteristického tvaru jako tzv. S-křivky [2]. 

 

Obrázek 2.8: Izotermická křivka přeměny [2]. 

Z S-křivek můžeme určit dobu tp, za jak dlouho začne probíhat přeměna po dosažení 

transformační teploty T a časový interval tk, než přeměna skončí. Na Obrázku 2.8 je 

ukázkový příklad S-křivky [2]. Kinetiku fázové transformace v závislosti na čase při 

konstantní teplotě popisuje izotermický transformační diagram, tzv. TTT–diagram 

(Time-Temperature-Transformation diagram), viz Obrázek 2.9 [2]. Diagram je složen 

z křivek izotermického rozpadu získaných při různých teplotách [2]. Z TTT–diagramu 
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můžeme pro libovolnou teplotu transformace určit délku inkubační doby a dobu 

potřebnou pro přeměnu staré fáze v novou. Křivky tp(T) a tk(T) vymezují 

neoznačenou oblast výchozí fáze, šrafovaná oblast je oblast probíhající přeměny 

a tečkovaná oblast je oblast vzniklé fáze. V diagramu jsou zachyceny všechny fáze 

vznikající při transformaci, tedy i fáze nerovnovážné. Protože se jednotlivé fáze  liší 

svými fyzikálními vlastnostmi, je TTT–diagram zároveň mapou časové a teplotní 

závislosti fyzikálních vlastností systému. Toho se využívá v praxi, kdy z diagramu 

můžeme vyčíst, jaký průběh teploty vzorku na čase musíme zvolit k tomu, aby 

materiál daného výchozího složení dosáhl žádaných vlastností [2].  

 

Obrázek 2.9: Izotermický transformační TTT–diagram [2]. 

 

2.5 Kinetika fázových přeměn 

Modelování tepelně aktivovaných reakcí, které můžeme měřit izotermicky 

a neizotermicky, je velmi komplikované. Tento problém můžeme zjednodušit 

pomocí předpokladu, který se opírá o matematický model výpočtu aktivační energie 

[10]. Předpoklad spočívá v separaci závislosti transformační rychlosti precipitace 
  

  
 

na teplotě T a na množství transformované frakce α, platí tedy: 

  

  
         ,        (2.39) 

kde funkci k, která je  závislá na teplotě, předpokládáme v Arrheniovu typu [10]: 
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 ,             (2.40) 

kde Q odpovídá molární aktivační energii přeměny, R je molární plynová konstanta. 

Pro neměnnou rychlost ohřevu ɸ existuje mnoho metod výpočtu aktivační energie 

z pozorování reakce v experimentálním teplotním intervalu.  

Je-li ɸ lineární funkcí času, pro teplotu žíhání Ti můžeme v čase t psát: 

         ,       (2.41) 

kde T0 je počáteční teplota. Rovnice (2.39, 2.40, 2.41) vedou podle [10] na vztah: 

  

    
 

  

 
     

 

  
    .     (2.42) 

Integrací rovnice (2.42) dostaneme tzv. teplotní integrál [10]: 

 
  

    

 

 
  

  

 
     

 

  
   

  

 
.           (2.43) 

Po zvolení vhodné substituce   
 

  
,     

 

   
  [8] vede rovnice na tvar: 

 
  

    

 

 
 

   

  
 

       

          
 

  
.                         (2.44) 

V rovnici (2.44) můžeme označit teplotní integrál jako       . Pro drtivou většinu 

pevných látek můžeme předpokládat      [10]. Logaritmováním rovnice (2.43) 

a použitím (2.44) dostaneme [10]: 

    
  

    
    

   

 
     

 

   
     

 

 
.                       (2.45) 

Pro konstantní objem transformace α, pak rovnice (2.45) vede na tvar: 

    
 

  
    

 

   
   ,     (2.46) 

kde C je konstanta, která nezávisí ani na termodynamické teplotě T ani na rychlosti 

ohřevu ɸ [10]. Pokud si zvolíme v souřadné soustavě osy     
  
 

 
  a 

 

  
, zobrazení 

experimentálních bodů vede na lineární závislost, sklon (směrnice) této závislosti 
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bude roven   
 

 
 . Z několika měření tedy můžeme směrnici lineární aproximace 

experimentálních bodů považovat za odhad aktivační energie dané transformace. 

Toto zobrazení se často označuje jako tzv. Kissingerova metoda výpočtu aktivační 

energie [10]. 
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3 Současný stav problematiky 

3.1 Kvazikrystaly 

Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky uspořádány v pravidelně se 

opakujícím vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (vzhledem k atomárním 

měřítkům). Struktura krystalu je určena tzv. základní buňkou, jejíž periodické 

opakování ve třech rozměrech tvoří krystalovou mřížku. Základní buňkou je možné 

vyskládat celý prostor, aniž by vznikly nevyplněné části prostoru. Základní vlastností 

krystalů je tzv. symetrie (souměrnost). Symetrii rozlišujeme na translační, která je 

pro krystal nezbytná, a rotační. Rotační symetrie ideálního krystalu může být jen 

jednočetná, dvojčetná, trojčetná, čtyřčetná a šestičetná. V klasické teorii 

o krystalech (kdy je krystal definován jako konečné sjednocení posunutých kopií 

základní buňky) není pětičetná, sedmičetná a vícečetná symetrie dovolena, protože 

tyto symetrie nejsou slučitelné s translační symetrií [11]. Na Obrázku 3.1 jsou 

uvedené příklady některých symetrií. V případě a) můžeme vidět, že každý atom 

(v obrázku naznačen černě), je obklopen třemi identickými atomy (v obrázku 

naznačeny oranžově a jeden modrý) v opakujícím se vzorku.  

 

Obrázek 3.1: Příklady některých symetrií v krystalu: a) trojčetná, b) čtyřčetná, 

c) šestičetná, d) zakázaná pětičetná [11]. 
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Pokud bychom obrázek rotovali o 120°, dostali bychom stejný vzorek. Stejný případ 

nastává pro čtyřčetnou symetrii (Obrázek 3.1b) a šestičetnou symetrii (Obrázek 

3.1c). Stejný vzorek dostaneme rotováním obrázků o 90°, resp. 60°. Pro pětičetnou 

symetrii (Obrázek 3.1d) není možné získat stejný vzorek, protože vzdálenost mezi 

nějakými dvěma atomy je menší než mezi jinými. Stejně tak to platí také pro 

sedmičetnou a vícečetnou symetrie [11]. 

V roce 1982 získal Daniel Shechtman z transmisního elektronového mikroskopu 

studováním slitiny Al86Mn14 elektronový difraktogram s desetičetnou osou symetrie 

(struktura vykazující tuto symetrii byla později pojmenována jako kvazikrystal) – viz 

Obrázek 3.2 [11 - 13]. Většina krystalografů preferovala v této době difrakci RTG 

záření a elektronová difrakce byla považována za méně přesnou. Kvazikrystaly, 

které získal Shechtman, byly pro monokrystalovou difrakci RTG záření příliš malé, 

a musel čelit značnému zpochybňování svého objevu. Například Linus Pauling 

(1901 – 1994), dvojnásobný nositel Nobelovy ceny, za celý svůj život nepřijal 

možnost kvaziperiodického uspořádání atomů v prostoru, toto uspořádání 

vysvětloval jako mnohonásobné dvojčatění kubických krystalů.  

 

Obrázek 3.2: Elektronový difraktogram s desetičetnou osou symetrie [12]. 

Až v roce 1984 vyšla první publikace o kvazikrystalech, kterou publikoval Shechtman 

a kol. [14]. První teorie vysvětlující existenci kvazikrystalů byla uveřejněná Levinem 

a Steinhardtem v [15]. Hlavní myšlenka této teorie spočívá v pětičetném Penroseovu 

dláždění (nalezeným Rogerem Penrosem v roce 1974 [16]). Principem Penroseova 

dláždění je vyplnění plochy beze zbytku dvěma typy kosočtverců se stejně velkou 

základnou a úhly 36° a 72°. Takto získaná struktura vykazuje pětičetnou osu 
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symetrie, viz Obrázek 3.3. Translační symetrie zde neplatí, což lze ověřit překrytím 

dvou ploch se stejným Penroseovým vzorem, viz Obrázek 3.4. Později byla 

provedena difrakce světelného paprsku na modelu Penroseova dláždění a byl získán 

difraktogram s desetičetnou osou symetrie [11 - 13]. V roce 1992 Mezinárodní 

krystalografická unie (IUCr) změnila definici krystalu. Podle nové definice je krystal 

každá pevná látka, která vykazuje nespojitý difrakční diagram. Tato definice tedy již 

nevyžaduje periodicitu struktury krystalu v trojrozměrném prostoru [16]. 

 

Obrázek 3.3: Penroseovo dláždění [13]. 

 

Obrázek 3.4: Ověření neexistence translační symetrie u Penroseova dláždění [13]. 
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3.2 Slitiny s kvazikrystalickou strukturou a jejich využití 

Na základě práce Shechtmana a jeho týmu [17] začali i další vědci publikovat práce, 

které se věnovaly podobným kvazikrystalům, jako např. Al86Fe14, Al85Cr15 či 

Al65Cu20X15, kde X může představovat Mn, Fe, Cr, V, Pu a Os. V kvazikrystalických 

strukturách byly rovněž nalezeny další typy symetrií, které se neslučují s klasickou 

krystalografií, např. osmičetná nebo dvanáctičetná symetrie ve slitinách Mn82Si15Al3, 

Al65Cu20Mn15 či V15Ni10Si [17]. Mnohé z kvazikrystalů byly pozorovány již dříve, 

nicméně díky zažitým základním pravidlům krystalografie se mělo za to, že jde 

o chybu nebo o efekt způsobený dvojčatěním [11 - 14]. V roce 2009 byl oznámen 

objev prvního přírodně se vyskytujícího kvazikrystalu Al63Cu24Fe13, pojmenovaný 

ikosaedrit. Zkoumaný vzorek pocházel z meteoritu, který byl nalezen v řece Khatyrka 

na Čukotce [11 - 13]. Na základě toho byla v roce 2011 vyslána na Čukotku expedice, 

která sesbírala další části meteoritu, v nichž byla kvazikrystalická fáze také 

prokázána. Fáze v tomto meteoritu vznikla pravděpodobně tím, že byl meteorit 

nejprve zahřátý na teplotu 800 °C – 1200 °C v důsledku kolize s jiným tělesem ve 

volném vesmíru a poté rychle zchlazen [17]. V roce 2015 byl oznámen objev 

druhého přírodního kvazikrystalu Al71Ni24Fe5 s dekagonální symetrií ve stejném 

meteoritu. Experimentální měření potvrdila stabilitu této struktury v rozmezí teplot 

850 °C – 950 °C (za běžného tlaku), což dle studie souhlasí s teorií vzniku 

kvazikrystalů v meteoritu rychlým zchlazením po srážce s jiným vesmírným tělesem. 

Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že během nárazu tělesa byl v některých částech 

meteoritu tlak 5 GPa – 10 GPa, tato informace by mohla pomoci při dalším studiu 

kvazikrystalů [18]. V současné době jsou po světě zkoumány také stovky 

kvazikrystalů vytvořených uměle v laboratorních podmínkách.  

Výhodou kvazikrystalů je jejich velká strukturální stabilita, vysoká pevnost a vysoká 

odolnost vůči korozi, naopak nevýhodou může být křehkost a malá tepelná či 

elektrická vodivost [19]. Díky malé tepelné vodivosti jsou kvazikrystaly zkoumány 

zejména jako termoelektrické materiály (materiály převádějící teplo v elektřinu) do 

termoelektrických zařízení. Termoelektrická zařízení pracují na principu 

termoelektrických dvojic tvořených polovodičovým P-N přechodem. Pokud je na P-N 
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přechod přivedeno teplo, dochází v polovodičích k přerozdělení majoritních nosičů 

náboje. V polovodiči typu N dochází k pohybu elektronů, v polovodiči typu P 

k pohybu kladných děr. Tyto náboje se poté koncentrují u chladnějších konců 

polovodičů. Uzavře-li se vytvořený obvod, dochází k pohybu elektronů přes přechod 

a k průtoku elektrického proudu [20]. Účinnost termoelektrické přeměny je dána 

použitými materiály a kvazikrystaly se jeví jako velmi výhodné materiály. 

Další experimentální měření jsou prováděna na možné využití kvazikrystalů pro 

tepelnou izolaci válců motorů nebo výrobu LED diod [21]. Tenké vrstvy 

z kvazikrystalických zrn jsou superplastické, jsou schopné absorbovat různou 

tepelnou roztažnost kovové podložky a vytvářejí tak výborné přilnavé povlaky, které 

jsou trvanlivé i za vysokých teplot a zároveň mají malou přilnavost k biologickým 

materiálům, čehož se využívá zejména při výrobě povrchů pánví [21]. Ocel zpevněná 

kvazikrystalickou fází se v současné době využívá pro výrobu holicí čepelky nebo 

tenkých jehel pro speciální operace oka [11, 12, 22]. 

 

3.3 Použití a vlastnosti hořčíkových slitin 

Hořčík neboli magnesium (Mg) je lehký, bělošedý kov. Hořčík krystalizuje 

v hexagonální soustavě s parametry a = 0,32092 nm, c = 0,52105 nm [3, 23, 24]. 

Jedná se o nejlehčí z konstrukčních kovů, jeho hustota je ρ = 1,738 g · cm-3 a je navíc 

velmi dobře dostupný. Mg je šestý nejrozšířenější prvek v zemské kůře, dalším 

zdrojem jsou např. světové oceány a velká slaná jezera [3]. Kvůli své poměrně velké 

reaktivitě, se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách, především v podobě 

uhličitanu hořečnatého MgCO3 a dolomitu CaMg(CO3)2 [3]. 

Hořčíkové slitiny jsou široce užívány v kovové formě zejména v transportním 

průmyslu, zvláště v letectví a automobilovém průmyslu, dále se používají 

v oblastech astronautiky, vojenských technologií, telekomunikacích a elektronice. 

Hořčík se používá i při výrobě sportovního nářadí, počítačových komponentů, 

řetězových pil, mobilních telefonů, pyrotechniky a v neposlední řadě v medicíně 

[25, 26]. V automobilovém průmyslu se nejprve používal zejména pro interiérové 
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prvky, např. rámy sedaček, volanty, konstrukce střešních oken atp., v současnosti se 

však používá i pro ostatní součásti automobilu jako jsou sklápěcí střechy, střešní 

panely, startéry, alternátory, litá či tvářená kola [25]. Předností hořčíkových slitin je 

především dobrá pevnost, nízká hmotnost, schopnost velmi dobře tlumit vibrace 

[25]. Hlavní nevýhody hořčíkových slitin spočívají v nízké odolnosti vůči korozi 

a vyšší ceně v porovnání s ocelí a slitinami hliníku. 

Nepružná hexagonální struktura způsobuje často problémy při lisování a obrábění. 

Navíc přechod mezi křehkostí a tvárností hořčíku je velmi ostrý a nastává od teplot 

 225 °C [3]. Díky hexagonální mřížce je čistý hořčík velmi špatně tvárný za studena, 

což je jedna z negativních vlastností, která brání jeho masivnějšímu využívání [25]. 

V Tabulce 3.1 je přehled některých základních vlastností hořčíku.  

protonové číslo 12 

oxidační číslo  2 

elektronegativita 1,31 

elektronová konfigurace 1s22s22p63s2 

relativní atomová hmotnost 24,305 

hustota 1 1738 kg · m3 

teplota tání 2 650 °C 

teplota varu 2 1091 °C 

mez pevnosti v tahu (110 – 120) MPa 

tažnost 10 % 

měrná elektrická vodivost 22,4 · 106 S · m-1 

měrná tepelná vodivost 156 W · m-1 · K-1 

měrná tepelná kapacita 1 1,025 kJ · Kg-1 · K-1 

teplotní součinitel roztažnosti 1 0,026 · 10-3 K-1 

teplotní součinitel odporu 4,25 · 10-3 K-1 

rezistivita 3 0,044 µΩ · m 

Tabulka 3.1: Základní vlastnosti hořčíku [23, 24, 28, 29]. 

                                                             
1
 při pokojové teplotě 20 °C 

2
 při normálním tlaku 

3
 při teplotě 0 °C 
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Pro praktické využití, s ohledem na své mechanické vlastnosti, nemá čistý hořčík 

dobré užitné vlastnosti. Charakteristiky hořčíku se proto vylepšují přísadami dalších 

prvků. V Tabulce 3.2 je přehled mezinárodního označení hořčíkových slitin podle 

příměsí. 

Označení A C H J K L M Q S W X Z 

Prvek Al Cu Th Sr Zr Li Mn Ag Si Y Ca Zn 

Tabulka 3.2: Mezinárodní označení příměsí hořčíkových slitin [25]. 

 

3.4 Hořčík jako biodegradabilní materiál 

Nízká odolnost hořčíkových slitin vůči korozi může mít v některých případech i své 

opodstatnění, a to zejména pro biomedicínské aplikace. Hořčík není toxický a je 

jedním z nejvíce zastoupených kovových prvků v lidském těle, které hrají významné 

role v metabolických reakcích či biologických funkcích. Mimo to je také hojně 

zastoupen v kostní tkáni a je prospěšný pro pevnost a růst kostí. Rychlá schopnost 

degradace hořčíku zde tedy není na obtíž, je buď bezpečně absorbován v těle, nebo 

je účinně filtrován ledvinami [30]. Některé slitiny hořčíku mohou mít srovnatelné 

mechanické vlastnosti s kostmi, čehož se v poslední době využívá v medicíně, 

a hořčík se uplatňuje jako vhodný materiál pro biodegradabilní (biologicky 

rozložitelné) implantáty. Funkce těchto implantátů je pouze přechodná, např. 

šrouby pro fixace zlomených kostí či koronární stenty, které se používají pro 

zpevnění arterií [31 - 33]. Na Obrázku 3.5, resp. 3.6 jsou možné příklady využití 

hořčíkových slitin, resp. čistého hořčíku v medicíně. 

Při komplikovaných operacích úrazů končetin se pro zahojení často zavádí kovové 

destičky, šrouby či implantáty, které jsou v průběhu uzdravování reoperací 

vyjímány. Pokud by byly vyrobeny z hořčíkových slitin, docházelo by k jejich 

postupné korozi a postupnému prorůstání do kosti tak, že po určité době by kovová 

opora zmizela a reoperace by již nebyla nutná. V oblasti medicíny je tedy tendence 

ke korozi v elektrolytickém vodním prostředí velmi vítanou vlastností.  
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Obrázek 3.5: Možné aplikace hořčíkových slitin a) biodegradabilní kardiovaskulární 

stent, b) magnetický šroub MAGNEZIX, c) kostní konstrukce ze slitiny AZ91 [34, 35]. 

V pracích [36 - 38] byly zkoumány slitiny Mg–Zn–Ca jako biologicky odbouratelné 

kostní náhrady (zinek a vápník jsou vedle hořčíku také velmi hojně v lidském těle 

zastoupeny). Zhang a kol. [39] a Cai a kol. [40] ukázali, že přidáním 5 – 6 hm. % zinku 

do hořčíku se sníží korozivost slitiny a zlepší mechanické vlastnosti. Studie [37, 38] 

slitiny Mg–4Zn–0,2Ca (zde i dále v hm. %) ukázaly, že tato slitina má velmi dobrou 

biokompatibilitu a přijatelné mechanické vlastnosti, avšak velmi vysokou míru 

koroze.  

 

Obrázek 3.6: Mikrospona z čistého hořčíku pro mikrochirurgický zákrok hrtanu [34]. 
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Studie [30] slitiny Mg–4Zn–3Al–0,2Ca ukazují na vysokou pevnost v tahu, vysokou 

odolnost vůči korozi a biokompatibilitu, je zde také doporučení na zvážení této 

slitiny pro možnost použití jako biodegradabilního materiálu. Dobrá 

biokompatibilita byla zjištěna dále např. pro slitiny AZ31, AZ91, WE43, LAE442, Mg–

1Ca, Mg–1,2Mn–1Zn či Mg–1Zn–0,8Mn [41 - 45]. 

 

3.5 Vybrané hořčíkové systémy 

Přehled rozpadových řad některých hořčíkových systémů je uveden v Tabulce 3.3 

[46]. 

 

3.5.1 Systém Mg–Al 

V binárním diagramu systému Mg–Al jsou α-Mg a β fáze, eutektická teplota je 

437 °C. Fáze β má kubickou, tělesově centrovanou strukturu s mřížovým 

parametrem a = 1,06 nm, složení fáze je Mg17Al12 [46]. Rozpustnost Al v α-Mg je při 

eutektické teplotě 12,9 hm. %. Během izotermického stárnutí v teplotním intervalu 

100 °C – 300 °C pravděpodobně dochází pouze k formaci rovnovážné fáze β. 

Rozložení precipitátů fáze β je náhodné, pravděpodobně v důsledku relativně 

vysoké rychlosti difuze Al atomů v hořčíkové matrici a možné vysoké koncentraci 

vakancí v α-Mg matrici. Studie [47] binární slitiny Mg–9Al a slitiny AZ91 říká, že ve 

vzorcích stárnutých při teplotě 150 °C nebo chlazených z homogenizační teploty na 

pokojovou teplotu byly pozorovány nesouvislé precipitáty, souvislé precipitáty byly 

formovány pouze při stárnutí slitiny AZ91 na teplotě 350 °C. Spojitost nebo 

nespojitost precipitátů závisí jak na koncentraci vakancí, tak na teplotě, které jsou 

vzorky vystavené při stárnutí [46]. 
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3.5.2 Systém Mg–Zn 

Maximální rozpustnost zinku v hořčíku byla zjištěna ~ 6,2 hm. %. V systému Mg–Zn 

byly v závislosti na koncentraci zinku pozorovány fáze α-Mg, MgZn, Mg4Zn7, MgZn2, 

Mg2Zn3 a Mg7Zn3 fáze [46]. Struktura fáze Mg7Zn3 je ortorombická, prostorově 

centrovaná s parametry a = 1,4083 nm, b = 1,4486 nm a c = 1,4025 nm a je stabilní 

pouze při teplotách nad 325 °C. Při teplotách nižších než 325 °C se fáze Mg7Zn3 

rozpadá na fáze α-Mg a MgZn [46]. Struktura fáze MgZn dlouho nebyla známa, Khan 

[48] navrhl kosočtverečnou strukturu s možnými hexagonálními parametry 

a = 2,569 nm a c = 1,8104 nm. Nicméně jiní autoři tuto strukturu nepotvrdili.  

Gao a Nie [49] navrhují strukturu fáze MgZn tělesově centrovanou monoklinickou 

s parametry a = 1,610 nm, b = 2,579 nm, c = 0,880 nm a β = 112,4 °. Během žíhání 

do 325 °C byly pozorovány primární intermetalické částice fáze Mg7Zn3, které se 

formují během tuhnutí do lamelární struktury α-Mg a Mg4Zn7. Fáze Mg4Zn7 je 

metastabilní, má tělesově centrovanou monoklinickou strukturu a postupně je 

nahrazována rovnovážnou MgZn fází. V závislosti na složení je rozpadová řada 

systému Mg–Zn tvořena G. – P. zónami (Guinierovy – Prestonovy zóny, 

monoatomární destičky z příměsových atomů, jejichž struktura je shodná se 

strukturou původní matrice) vypadajícími jako koherentní disky; β1´ (MgZn2) je 

metastabilní fází a formuje se do [0001]α tyček (jehlic); β2´ (MgZn2) je metastabilní 

fází a formuje se do (0001)α disků a β je fází se složením Mg2Zn3 [46]. Nicméně 

nedávné studie fází v Mg–8Zn slitinách, které byly izotermicky žíhané na 200 °C, 

ukazují na mnohem komplikovanější strukturu i orientaci, kterou je třeba ještě 

detailně zkoumat [50]. 
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Tabulka 3.3: Rozpadové řady vybraných hořčíkových slitin [46]. 
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3.5.3 Systém Mg–Zn–Al 

Na slitiny typu MgZnAl s váhovým poměrem Zn:Al v rozsahu od 1:1 do 3:1 je 

v posledních 15 letech upřena velká pozornost jako na slitiny použitelné při vyšších 

teplotách. Přestože byly tyto slitiny již důkladně studovány, stále dochází k mnohým 

odchylkám autorů při publikaci výsledků týkající se mikrostruktury slitin. Slitiny typu 

MgZnAl vykazují dendritickou strukturu, která je více hustá se vzrůstajícím obsahem 

Zn v materiálu [46]. Ve slitinách MgZnAl s různým obsahem Zn a Al se formují 

3 vytvrzující fáze: Mg32(Al, Zn)49 – τ fáze, která je kubická, tělesově centrovaná 

s parametrem a ~ 1,4 nm, MgZn – ɛ fáze a kvazikrystalická fáze s kvazimřížovým 

parametrem ~ 0,515 nm a složením blízkým Mg55Al19Zn26 nebo Mg5Al2Zn2 [46, 51]. 

Na Obrázku 3.7 je zobrazený ternární fázový diagram systému Mg–Zn–Al při teplotě 

320 °C [53]. 

Zhang a kol. [51] rozdělují MgZnAl slitiny do tří skupin:  

 Typ I – ZA82 (Mg–8Zn–2Al) a ZA104 (Mg–10Zn–4Al) obsahující α-Mg fázi 

a τ fázi, jejíž vzhled je charakteristický strukturou podobnou „rybí kostře“.  

 Typ II - ZA 102 (Mg–10Zn–2Al)  a ZA122 (Mg–12Zn–2Al)  obsahující α-Mg fázi, 

τ fázi a binární eutektickou ɛ fázi, která je v těchto slitinách dominantní a je 

charakterizována strukturou tvořenou mnoha „rovnoběžnými laťkami“.  

 Typ III – slitiny s nižším poměrem Zn/Al a vysokým obsahem Al např. ZA74 

(Mg–7Zn–4Al) a ZA75 (Mg–7Zn–5Al) obsahující α-Mg fázi a ikosaedrální 

kvazikrystalickou fázi. Ikosaedrální kvazikrystalická fáze dle [51] je 

metastabilní a mizí po žíhání na teplotě 325 °C. Vogel a kol. [52] argumentují, 

že kvazikrystalická fáze je ve slitině ZA85 AC, která je žíhaná na teplotě 170 – 

220 °C, metastabilní a transformuje se do rovnovážné τ fáze. 
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Obrázek 3.7: Ternární fázový diagram systému Mg–Zn–Al při teplotě 320 °C [53]. 

Zhang a kol. [54 – 56] pomocí XRD a EDX rozdělují MgZnAl slitiny podle obsahu Al: 

 Slitiny obsahující do 2% Al, kde byly pozorovány τ fáze Mg32(Al,Zn)49 a ɛ fáze 

MgZn. 

 Ve slitinách obsahujících do 4 % Al byla pozorována pouze τ fáze.  

 Slitiny obsahující 6 % Al, kde byla pozorována dominantní φ fáze Mg5Zn2Al2, 

která je primitivní ortorombické struktury s parametry a = 0,8979, b = 1,6988 

nm a c = 1,9340 nm, a malé množství τ fáze. 

Na Obrázku 3.8 jsou vyobrazené pozorované sekundární fáze ve slitině AZ91 získané 

pomocí skenovací elektronové mikroskopie [51]. 

Bourgeois, Mendis a kol. [57, 58] oponují Zhangovi a kol. [54 - 56], že pomocí TEM 

nebyla v Mg–8Zn–(4 – 6)Al slitinách evidována τ fáze, intermetalické částice byly 

v této práci označeny jako metastabilní ikosaedrální fáze, která se transformuje 

během homogenizačního žíhání na 325 °C do rovnovážné φ fáze - stejně jako v [51]. 

Dle [46] to není překvapující, protože ikosaedrální fáze má složení bližší složení 

φ fázi než τ fázi [59]. 
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Obrázek 3.8: Pozorované sekundární fáze ve slitině AZ91 pomocí SEM; a) τ fáze, 

b) ɛ fáze, c) kvazikrystalická fáze, d) γ fáze [51]. 

 

3.5.4 Systém Mg–Zn–(Al)–Ca 

Výrazného zlepšení mechanických vlastností slitin se dosáhne zejména přidáním 

vzácných zemin (RE), vápníku (Ca) nebo stroncia (Sr) do materiálu [60]. Přidáním 

vápníku do hořčíkových slitin lze obecně dosáhnout vyšší odolnosti vůči creepu, 

vápník dále zlepšuje válcovatelnost materiálu a při koncentracích převyšujících 

~ 0,3 hm. % snižuje svařitelnost materiálu. Vápník působí také antioxidačně při 

tavení a tepelném zpracování [61 - 63].  

Přítomnost Ca v Mg–Al slitinách způsobuje zlepšení mechanických vlastností při 

vyšších teplotách, zejména - díky tvorbě  fáze - zlepšuje schopnost odolávat 

deformacím. Přidáním malého množství Ca do slitin Mg–Al lze snížit tuhost, kujnost 

či zvýšit tvrdost slitin [60, 64]. 
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Jedna z prvních prací, která se zabývala ternárním systémem Mg–Zn–Ca byla 

[65, 66], kde byla pozorována fáze Ca2Mg5Zn5, ale nebyly poskytnuty žádné 

krystalografické informace. Clark [67] v práci věnované systému Mg–Ca–Zn při 

teplotě 335 °C objevil dvě ternární fáze β (Ca2Mg6Zn3) and ω (Ca2Mg5Zn13). Později 

bylo stanoveno, že složení ternární fáze Ca2Mg5Zn5 je velmi blízké složení fáze β 
(Ca2Mg6Zn3). Dle Larinova a kol. [68] má ternární fáze Ca2Mg6Zn3 hexagonální 

strukturu s parametry a = 0,9725 nm, c = 1,0148 nm. Zhang a kol. v práci [69] zjistili, 

že mřížový parametr lineárně vzrůstá se zvyšujícím se obsahem Mg. S ohledem na 

poměr vápníku a zinku byly rozlišeny dva typy precipitátů [70]. První typ, který je 

charakteristický pro atomový poměr Ca/Zn   1, se formuje do fáze Ca2Mg6Zn. Ve 

druhém typu, pro který je atomový poměr Ca/Zn  1, dochází k formování fáze 

Mg2Ca. 

Zlepšení některých vlastností MgZnAl slitin (podkapitola 3.5.3 Systém Mg–Zn–Al) lze 

dosáhnout přidáním příměsí dalších prvků. Slitinami MgZnAlCa se zabývají např. 

práce [30, 60, 71, 72], nicméně systém Mg–Zn–Al–Ca zatím ještě nebyl důkladně 

prostudován. 
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4 Experimentální metody měření 

4.1 Diferenční skenovaní kalorimetrie (DSC) 

4.1.1 Princip metody DSC 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je jednou z nejvíce používaných měřicích 

metod termické analýzy sloužící k identifikaci a charakterizaci materiálů. Při měření 

se v pícce kalorimetru současně (většinou lineárně) ohřívá nebo ochlazuje měřený 

vzorek a reference ve speciálních kelímcích. Kalorimetr zprostředkovaně udává 

rozdíl (diferenci) tepla, které je potřeba dodat vzorku vůči referenci při průchodu 

měřeného materiálu fázovým přechodem [73]. To v praxi zaznamenáváme jako 

rozdíl příkonu. Na základě přesného měření rozdílu teplot může přístroj při zahřívání 

vzorku kontrolovat ohřívání (tepelný tok). Jako reference je volen vzorek, který má 

v celém měřeném oboru teplot dobře definovanou tepelnou kapacitu (nejlépe 

neměnnou). Proto je výhodné používat jako referenční vzorek prázdný kelímek 

nebo čistý materiál [5, 73].  

Principem metody je skutečnost, že při průchodu měřeného vzorku exotermickým, 

resp. endotermickým fázovým přechodem mu je třeba pro zachování stejného 

teplotního průběhu dodat méně, resp. více tepla než referenčnímu vzorku. 

Změřením tepelného toku mezi vzorkem a referencí je pak pomocí této metody 

možné určit množství přijatého nebo odevzdaného tepla během různých typů 

fázových transformací [5, 73]. Výsledkem každého měření diferenční skenovací 

kalorimetrie je soubor dat, který tvoří křivku závislosti tepelného toku na čase od 

počátku měření. Jelikož je při měření definovaná rychlost ohřevu, lze tento čas 

přepočítat na teplotu. Na křivkách DSC poté můžeme pozorovat exotermické, resp. 

endotermické fázové přechody a ve vybraných případech také určit množství 

přijatého nebo odevzdaného tepla.   

Na Obrázku 4.1a jsou znázorněny příklady DSC křivek, kde jsou dvě ukázky odezvy 

fázových přechodů. Exotermické reakci zde odpovídá konkávní část měřené 

závislosti a endotermické reakci konvexní část měřené závislosti, tzv. peaky. Na třetí 
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DSC křivce (viz Obrázek 4.1b) můžeme pozorovat náhlou skokovou změnu 

naměřeného signálu bez navrácení se na původní hodnotu, což se v praxi označuje 

jako tzv. skelný přechod. Z těchto experimentálních dat mohou být dále počítány 

např. hodnoty aktivačních energií fázových transformací (viz podkapitola 2.6 – 

Kinetika fázových přeměn). 

Obrázek 4.1a:  Příklady fázových přechodů na křivkách DSC [74]. 

Obrázek 4.1b:  Příklad skelného přechodu na křivce DSC [74]. 
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4.1.2 Kalorimetry Netzsch DSC 200 F3 Maia a Netzsch DSC 204 F1 Phoenix 

Pro experimentální studium slitin vybraných pro tuto práci byly použity diferenční 

skenovací kalorimetry Netzsch DSC 200 F3 Maia a Netzsch DSC 204 F1 Phoenix. 

Základem kalorimetrů je temperovatelná deska, na které jsou umístěny dvě 

speciální uzavíratelné misky: miska se vzorkem a referenční miska. Misky mohou být 

vyrobeny z různých materiálů (např. MgO, Al2O3, keramické misky, …) a jsou voleny 

podle druhu experimentu a předpokládaných vlastností měřeného materiálu [73]. 

Na temperovatelné desce jsou umístěny termočlánky, díky nimž je deska dle 

zvoleného teplotního programu buď ohřívána, nebo chlazena konstantní rychlostí. 

Je velmi důležité zamezit teplotním tokům nesouvisejícím s experimentálním 

měřením, které by do výsledků měření mohly vnést nezanedbatelné chyby.  

 

Obrázek 4.2: Řez komůrkou kalorimetru [75]. 

Kvůli minimalizaci výměny tepla s okolím je temperovatelná deska, na které jsou 

umístěny uzavřená miska se vzorkem a uzavřená referenční miska, ze stran 

a zespodu izolována vhodným materiálem a pícka DSC kalorimetru je z vrchu 

uzavřena třemi víčky (viz Obrázek 4.2). Pro zabránění reakcí vzorku se vzduchem 

probíhá měření v ochranné plynné dusíkové atmosféře. Přívod ochranné atmosféry 
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dusíku byl nastaven na 40 ml/min, což je hodnota, která neovlivní měření vzorků 

a zároveň zabrání nežádoucím reakcím vzorku se vzduchem.  Základní vlastnosti 

kalorimetrů (jak je uvádí výrobce [75]) jsou shrnuty v Tabulce 4.1. Kalorimetry se 

ovládají počítačem přes software dodávaný výrobcem. Experimentální data lze 

zobrazit a vyhodnotit v programu Proteus Analysis, který rovněž dodává výrobce. 

 Netzsch DSC 200 F3 Maia Netzsch DSC 204 F1 

Phoenix  teplotní rozsah  -170 °C - 600 °C  -180 °C - 700 °C 

 rychlost ohřevu  0.001 °C/min - 100 °C/min  0.001 °C/min - 200 °C/min 

 rychlost chlazení  0.001 °C/min - 100 °C/min  0.001 °C/min - 200 °C/min 

 teplotní přesnost  0.1 °C  0.1 °C 

 přesnost určení energie  < 1 %  < 1 % 

Tabulka 4.1: Základní vlastnosti kalorimetrů Netzsch DSC 200 F3 Maia a Netzsch DSC 

204 F1 Phoenix [75] použitých pro experimentální měření. 

Na diferenční skenovací kalorimetr Netzsch DSC 204 F1 Phoenix je v současné době 

připojeno zařízení (Netzsch CC300), díky kterému je možné měřené vzorky 

kontrolovatelně chladit nebo začít vzorky ohřívat od teplot nižších, než je pokojová 

teplota.  

Před samotným měřením byla provedena kalibrace teploty a citlivosti přístroje. Pro 

tyto účely dodává výrobce kalibrační set se vzorky chemicky čistých látek s přesně 

definovanou teplotou fázového přechodu (využívá se zpravidla teplota 

tání/krystalizace) a známou entalpií tohoto přechodu. Z naměřených křivek byly 

vyhodnoceny teploty počátku fázového přechodu a plochy peaků, tyto hodnoty byly 

poté srovnány s tabelovanými hodnotami. Pomocí k přístroji dodávanému 

programu byly vypočteny kalibrační křivky pro teplotu a citlivost pícky. Kalibrační 

křivka teploty pak udává rozdíl teploty měřené termočlánkem a skutečné teploty 

v místě vzorku v závislosti na teplotě. Pro přesnou kalibraci je třeba použít více 

kalibračních bodů (pro různé materiály), a to pokud možno rovnoměrně rozložených 

v celém teplotním rozsahu, ve kterém chceme přístroj kalibrovat. Kalibraci je třeba 

provést pro každou použitou rychlost ohřevu, resp. rychlost chlazení, zvlášť. Pro 

větší přesnost měření byla provedena ještě další korekce, která zohledňuje tepelné 
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ztráty kalorimetru, prostorové uspořádání experimentu apod. Tato korekce byla 

provedena měřením dvou prázdných kelímků a odpovídá chování kalorimetru bez 

vzorku. Výsledkem měření je obvykle nepříliš zakřivená čára různého sklonu (odtud 

anglický název „baseline“). Korekce byla opět měřena pro každou rychlost ohřevu 

zvlášť. Takto naměřené baseliny byly pak od výsledných křivek (získaných měřením 

vzorku) odečteny. 

Všechny materiály byly měřeny v rychlostech ohřevu 1, 2, 5, 10, 20 a 30 °C/min, 

v rozmezí od pokojové teploty do 330 °C. V programu Proteus Analysis pro analýzu 

DSC křivek, který je dodáván výrobcem, byly vyhodnoceny teploty Tf, které 

odpovídají 50 % podílu přetransformované frakce (viz podkapitola 2.6 – Kinetika 

fázových přeměn). Kelímky použité k měření byly z materiálu Al2O3, jako referenční 

vzorek byl použit prázdný kelímek. 

Pro měření na diferenčním skenovacím kalorimetru byly materiály nařezány na 

tenké plátky a následně upraveny na vhodnou velikost a hmotnost (10 mg – 15 mg) 

pomaloběžnou kotoučovou pilou s chlazením. Před samotným měřením 

v kalorimetru byly zbaveny nečistot v ultrazvukové čističce acetonovou lázní, 

opláchnuty v destilované vodě a vysušeny. 

 

4.2 Elektrická rezistometrie 

Měřením rezistivity (též měrný elektrický odpor) ρ můžeme nedestruktivním 

způsobem získávat nepřímé informace o mikrostruktuře studovaných materiálů 

a jejích změnách. Rezistivita je materiálová konstanta (tabelovaná pro danou 

teplotu) charakterizující vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický 

proud. Výhodami elektrické rezistometrie jsou zejména rychlost a citlivost měření. 

Pro hodnotu rezistivity je v kovech rozhodující pohyblivost nositelů elektrického 

náboje v krystalu (jak jsou elektrony brzděny rozptylovými procesy). Přítomností 

geometrických poruch mříže, jako jsou vakance, intersticiály apod. dochází ke 

zvyšování rezistivity. 



 

 

38 

Mezi elektrickým odporem R a rezistivitou ρ platí vztah [5, 76]: 

      ,      (4.1) 

kde Φ je tzv. tvarový faktor, který je dán geometrií vzorku. 

Rezistivita kovů je při pokojové teplotě určena především interakcí vodivostních 

elektronů s kmity mříže. Za předpokladu aktivity rozptylových mechanismů ji 

můžeme zapsat jako součet dvou nezávislých členů uváděný jako Matthiessenovo 

pravidlo [5, 76]: 

            ,      (4.2) 

kde       je teplotně závislá složka rezistivity daná elektron-fononovou interakcí, 

    je teplotně nezávislá složka rezistivity, jejíž velikost je dána typem, množstvím 

a uspořádáním geometrických poruch mříže. Pokud provádíme měření rezistivity ρ 

vždy při téže teplotě Tm, celková změna rezistivity Δρ je pak dána pouze změnou 

složky     [76]: 

            ,     (4.3) 

pro relativní změny ρ platí [5, 76]: 

 
  

     
 

    

         
,             (4.4) 

Ze vztahu (4.4) je zřejmé, že relativní změna rezistivity s klesající teplotou měření 

roste, a je tedy výhodné provádět měření při nízkých teplotách, např. v lázni 

kapalného dusíku (-196 °C) nebo helia (-269 °C). 

 

4.2.1 Měření žíhacích křivek rezistivity 

Rezistivita studovaných materiálů byla měřena v lázni kapalného dusíku tzv. 

stejnosměrnou přímou čtyřbodovou metodou. Tato metoda je založená na 

současném měření proudu I procházejícího vzorkem a napětí U na vzorku. V lázni 

etanolu, jehož teplota byla udržovaná na pokojové teplotě (25 °C), probíhalo 
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kontrolní měření. Schéma rezistometrické aparatury je uvedeno na Obrázku 4.3. Při 

tomto uspořádání experimentu byly relativní změny rezistivity určovány až 

s řádovou přesností 10-4.  

 

Obrázek 4.3: Schéma měřicí aparatury 

Používané zařízení dovoluje měřit současně tři vzorky, ke kterým je v sérii zapojen 

srovnávací vzorek s podobným odporem, jako mají zkoumané vzorky. Srovnávací 

vzorek slouží ke korekcím nestability teplot lázní použitých při měření.  

Vzorky pro měření rezistivity byly upraveny do tvaru tzv. H-hranolů (viz Obrázek 

4.4), kde l představuje aktivní délku vzorku. 

 

Obrázek 4.4: Schematický nákres vzorku 

Hodnota odporu se při daném směru proudu získává výpočtem z deseti dvojic 

hodnot proudu a napětí změřených automaticky bezprostředně po sobě 

a uložených do paměti počítače. Takto byl odpor měřen čtyřikrát pro jeden i pro 

druhý směr proudu. Pro všechny stavy měření byl odpor vzorků měřen také v lázni 

etanolu o teplotě 23 °C. Ze získaných hodnot lze vypočítat tzv. RRR parametr 

definovaný vztahem [76]: 
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        (4.5) 

Hodnota RRR vypovídá o efektivní čistotě materiálu. 

Z hodnot odporu měřeného vzorku Rm a srovnávacího vzorku Rs je určuje poměr P, 

pro který platí [76]: 

    
  

  
 

    

    
,                   (4.6) 

kde ρm, ρs jsou rezistivity a Φm, Φs jsou tvarové faktory měřeného a srovnávacího 

vzorku. Tvarový faktor Φ  vzorku je dán podílem [76]: 

    
 

 
,                  (4.7) 

kde l je aktivní délka vzorku a S plocha příčného řezu vzorku. 

Vzorky pro rezistometrická měření byly nařezány pomaloběžnou kotoučovou pilou 

s chlazením a následně dopilovány pilníkem do tvaru H-hranolů. Aktivní délka 

vzorků byla ~ 8 cm.  

 

4.3 Měření tvrdosti 

Tvrdost je mechanická vlastnost, která je důležitá zejména v technické praxi u 

kovových materiálů. Tvrdost definujeme jako mechanický odpor, který klade těleso 

proti vnikání cizího předmětu. Z tvrdosti materiálu lze určit některé další vlastnosti, 

např. pevnost v tahu či obrobitelnost [77, 78]. Díky tomu, že měření tvrdosti je 

relativně rychlá a v podstatě nedestruktivní metoda měření, zjišťuje se buď na 

zkušebních vzorcích, nebo přímo na hotových výrobcích.  

Zkoušky tvrdosti můžeme rozdělit na statické (např. tvrdost podle Brinella (HB), 

tvrdost podle Rockwella (HR), tvrdost podle Vickerse (HV)) a dynamické (např. 

tvrdost podle Shorea (HSh)) [79]. 
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Při měření tvrdosti podle Brinella je do zkušebního materiálu vtlačována po určitou 

dobu ocelová kalená kulička o průměru D konstantní silou F, která je kolmá na 

povrch tělesa. Poté se měří průměr vtisku d po kuličce. 

Při měření tvrdosti podle Rockwella se využívá měření rozdílu hloubky vtisku 

vnikajícího tělesa, kterým je buď ocelová kulička, nebo diamantový kužel, mezi 

dvěma stupni zatížení (tzv. předběžné a celkové zatížení). Velkou výhodou této 

metody je vyloučení nepřesnosti povrchové plochy z měřené hloubky.  

Zkouška tvrdosti podle Shorea probíhá pomocí tzv. Shoreho skleroskopu. Jedná se 

o zkoušku dynamicky – elastickou, která probíhá odrazem zkušebního tělesa, poté 

se zjišťuje výška odskoku h tělesa od materiálu. Tato metoda je velmi často 

využívána pro měření tvrdosti nekovových materiálů [79]. 

Pro experimentální měření materiálů použitých v této práci byla použita metoda 

měření mikrotvrdosti podle Vickerse (HV). 

 

4.3.1 Měření mikrotvrdosti podle Vickerse (HV) 

Princip metody měření mikrotvrdosti podle Vickerse spočívá ve vtlačování 

pravidelného čtyřbokého diamantového jehlanu s vrcholovým úhlem 136 ° ± 0,5 ° 

do zkoumaného materiálu. Při tomto úhlu dochází při měření k nejmenšímu tření 

a tím tedy i k nejmenšímu ovlivnění výsledků měření [5, 80]. Projekcí přes kameru 

se zjišťuje střední délka d úhlopříček u1, u2 vrypu, viz Obrázek 4.5. 

Výsledná mikrotvrdost HV se spočítá jako podíl zatížení F a plochy vtisku S [5]: 

   
 

 
 

 

  

     
     
 

 

 
      

     

 
 

         
 

  ,    (4.8)  

Mikrotvrdost HV je veličina porovnávací, bezrozměrná, protože rozložení napětí 

mezi vnikajícím tělesem a plochou vtisku není vždy rovnoměrné. 



 

 

42 

 

Obrázek 4.5: Schematické znázornění měření mikrotvrdosti podle Vickerse [80]. 

Pro experimentální studium slitin, vybraných pro tuto práci, byl použit tvrdoměr 

Wolpert Micro Vickers 401 – MDV. Tvrdoměr se ovládá přes software, který dodává 

výrobce. Při měření mikrotvrdosti slitin vybraných pro tuto práci byl hrot do 

materiálu vtlačován konstantní silou o velikosti F = 4,903 N po dobu t = 10 s. Při 

tomto uspořádání je mikrotvrdost podle Vickerse označována jako HV0.5. 

Vzorky pro měření mikrotvrdosti byly pomaloběžnou kotoučovou pilou nařezány na 

kvádry o velikosti hran 2 cm, 2 cm, 1 cm. Takto připravené vzorky byly následně 

vhodně vyleštěny diamantovou pastou a zbaveny nečistot ultrazvukovou čističkou 

v acetonové lázni. V každém stavu materiálu byla mikrotvrdost měřena na 8 různých 

místech celého povrchu vzorku. Každému vpichu byly měřeny délky obou úhlopříček 

u1, u2. Pomocí softwaru byly vypočítány hodnoty mikrotvrdosti pro každou 

naměřenou dvojici délek úhlopříček. Takto bylo dosaženo 8 hodnot mikrotvrdosti, 

ze kterých pak byla vypočtena průměrná hodnota pro daný stav materiálu 

a směrodatná odchylka měření. 

 

4.4 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

V roce 1930 Knoll a Ruska [81] vynalezli transmisní elektronový mikroskop (TEM). 

Ernst Ruska obdržel za svůj objev v roce 1986 Nobelovu cenu [5, 82]. Transmisní 

elektronová mikroskopie je jednou z experimentálních metod, bez kterých si 
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materiálový výzkum dnes už neumíme představit. Umožňuje zobrazit 

mikrostrukturu uvnitř materiálu v měřítku od několika mikronů až po atomové 

rozlišení. Pomocí elektronové difrakce (ED) lze určit také symetrii krystalové mříže, 

a pokud je mikroskop vybaven příslušnými spektrometry, lze provést i lokální 

analýzu chemického složení.  

Elektronový mikroskop je obdobou optického mikroskopu, kde je světlo nahrazeno 

elektronovým svazkem a optické čočky elektromagnetickými čočkami. Vlnové délky 

urychlovaných elektronů jsou o mnoho řádů menší, než má viditelné světlo, proto 

má také elektronový mikroskop mnohem vyšší rozlišovací schopnost a může 

dosáhnout zvětšení až 1000000x. Transmisní elektronový mikroskop s běžným 

urychlovacím napětím (200 kV) pro materiálový výzkum je na Obrázku 4.6. Ve 

svislém tubusu je elektronová tryska, akcelerátor elektronů, magnetické čočky 

osvětlovací a zobrazovací soustavy, pozorovací a fotografická komora. Celý tento 

systém je neustále čerpán na vakuum (10-3 Pa až 10-8 Pa) [81]. Emisi elektronů 

zajišťuje nejčastěji katoda z tenkého wolframového drátku průměru 0,1 mm ve 

tvaru písmene V, která je rozžhavená na teplotu ~ 2800 K [81]. Velmi důležitou částí 

mikroskopu je mimo elektronové trysky také objektivová čočka. Na její kvalitě závisí 

rozlišovací schopnost a tedy rozsah možností použití mikroskopu. Vzorek ve formě 

tenké folie je v elektronovém mikroskopu ozařován elektrony o energii řádově 

stovek kV. 
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Obrázek 4.6: Transmisní elektronový mikroskop a schéma tubusu [81]. 

Elektrony uvnitř vzorku podstupují pružné interakce (se zanedbatelnou výměnou 

kinetické energie) a nepružné interakce (elektronové excitace) [81, 83]. Po dopadu 

primárního svazku na vzorek vznikají v transmisním elektronovém mikroskopu různé 

signály, které jsou znázorněny na Obrázku 4.7. 

 
Obrázek 4.7: Signály vznikající v transmisním elektronovém mikroskopu [81]. 

 Je-li zkoumaný materiál krystalický, dochází na příhodně orientovaných 

krystalových rovinách k difrakci elektronů. Pokud dopadají elektronové paprsky na 

vzorek rovnoběžně, svazky elektronů difraktovaných na různých systémech 
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krystalových rovin jsou také rovnoběžné a objektivovou čočkou jsou fokusovány do 

bodů v zadní ohniskové rovině, kde vytvářejí Fraunhoferův difrakční obraz [81]. 

V zadní ohniskové rovině objektivu je umístěna objektivová clona, která slouží 

k vytvoření žádaného typu kontrastu [81]. Abychom pozorovali difrakční obrazec na 

stínítku mikroskopu nebo ho registrovali na fotografický film, je třeba přeostřit 

mikroskop do zadní ohniskové roviny objektivu a přeměnit zobrazovací mód na mód 

difrakční [81].  

Ve význačných stavech materiálů byly pro zjištění mikrostruktury pořízeny snímky 

z transmisního elektronového mikroskopu. Vzorky byly vyžíhány do požadovaného 

stavu a poté upraveny do tvaru terčíků a ručně zbroušeny na tloušťku 0,15 mm. Aby 

bylo možné vzorky prosvítit proudem elektronů, byly ještě doleštěny zařízením 

TenuPol pro automatické ztenčování vzorků pro transmisní elektronovou 

mikroskopii. Vzorky byly současně leštěny na obou stranách, aby byla získána tenká 

folie s co nejmenším otvorem ve středu vzorku. 

 

4.5 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Skenovaní elektronový mikroskop (též rastrovací nebo řádkovací) umožňuje sledovat 

povrch vzorků při velkém zvětšení. Při interakci koncentrovaného svazku 

urychlených elektronů s atomy vzorku nastává mnoho jevů; důsledkem toho je vznik 

signálů, které se detekují a některé využívají k tvorbě obrazu [84].  

K zobrazení tvaru povrchu vzorku jsou využívány tzv. sekundární elektrony, které 

jsou důsledkem interakcí primárních elektronů (elektrony uvolněné elektronovou 

tryskou, procházející tubusem mikroskopu a dopadající na vzorek) s atomy 

preparátu (vzorku). Energie sekundárních elektronů je velmi nízká oproti energii 

primárních elektronů. Interakcí primárních elektronů s atomy vzorku vznikají zpětně 

odražené elektrony, které se používají k získávání informací o prvkovém složení 

vzorku. Energie zpětně odražených elektronů je srovnatelná s energií primárních 

elektronů [84]. 
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Skenovací elektronový mikroskop nemá zvětšovací čočky, zvětšení je dáno 

poměrem skenované plochy na povrchu preparátu k velikosti monitoru. Čím menší 

oblast dokáže elektronový svazek na povrchu vzorku „vyrastrovat“, tím většího 

zvětšení je možné dosáhnout. Zároveň je třeba maximálně zaostřit svazek 

primárních elektronů tak, aby jeho stopa na povrchu vzorku měla minimální 

průměr.  

Pro experimentální studium slitin vybraných pro tuto práci byl použit skenovací 

elektronový mikroskop TESCAN MIRA I LMH. Vzorky pro skenovací elektronovou 

mikroskopii byly nařezány pomaloběžnou kotoučovou pilou s chlazením na kvádry 

o velikosti hran 2 cm, 2 cm, 1 cm. Povrch vzorků byl vyleštěn diamantovou pastou, 

opláchnut v destilované vodě a důkladně osušen. Takto připravené vzorky byly 

příslušným žíhacím režimem vyžíhány do požadovaného stavu, zakaleny v dusíkové 

lázni, resp. ve vodě o pokojové teplotě a do doby experimentálního měření 

uskladněny v kapalném dusíku. 
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5 Měřený materiál 

V této práci byly zkoumány hořčíkové slitiny MgZnAl a MgZnAlCa. Materiály byly 

připraveny v Německu v Materials Science and Engineering Werkstoffzentrum 

Clausthal UG, Clausthal. Oba materiály byly připraveny metodou squeeze casting 

(SQ), tzv. tlakové lití, pod ochrannou atmosférou Ar + 1 % SF6. Materiály připravené 

metodou SQ vykazují velmi dobré mechanické vlastnosti oproti běžnému lití, 

zejména jemnější zrna, homogennější mikrostrukturu nebo velmi malou porozitu 

[85, 86]. Tlakové lití je speciální metoda přípravy materiálu, která probíhá ve dvou 

krocích. V prvním kroku je na materiál působeno tlakem 50 MPa, v druhém kroku 

tlakem 150 MPa, při teplotě 750 °C – 850 °C. Schéma odlévací nádoby pro metodu 

SQ je na Obrázku 5.1.  

 

Obrázek 5.1: Schéma odlévací nádoby pro tlakové lití. 

 

Přesné složení studovaných materiálů zjištěné ve SVÚM a.s., Čelákovice, je uvedeno 

v Tabulce 5.1. 

slitina/prvek Mg Zn Al Ca 

MgZnAl 85,430 11,520 3,040 0,008 

MgZnAlCa 91,520 5,070 3,290 0,120 

Tabulka 5.1: Složení studovaných laboratorních slitin v hm. %. 
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5.1 Tepelné zpracování vzorků 

Pro zkoumání fázových transformací byly materiály připraveny v různých stavech, 

jichž bylo docíleno žíháním. Jednotlivé stavy materiálů se liší teplotou žíhání 

a dobou, po kterou jsou této teplotě vystaveny. Materiály byly měřeny v tzv. 

izochronním a izotermickém režimu žíhání.  

 

5.1.1 Izochronní režim žíhání 

Izochronní žíhací režim spočívá v konstantním nárůstu teploty žíhání. Teplotám 

žíhání jsou vzorky vystaveny po dobu neměnných časových úseků, jak je 

schematicky naznačeno na Obrázek 5.2.  

 

Obrázek 5.2: Schéma izochronního žíhání. Tž značí teplotu žíhání, Tm značí teplotu 

měření, Δt značí dobu žíhání. 

Izochronní žíhání probíhalo v teplotním intervalu 20 °C – 400 °C, což vyžadovalo 

použití různých žíhacích zařízení. Žíhání při teplotách v intervalu 20 °C – 240 °C 

probíhalo v lázni silikonového oleje s regulátorem teploty a odchylkou ± 0,5 °C. 

Žíhání v olejové lázni bylo zakončeno rychlým zchlazením vzorků (tzv. kalením) 

v kapalném dusíku. Časová prodleva mezi olejovou a dusíkovou lázní nepřesahovala 

3 s. Žíhání při teplotách vyšších než 240 °C probíhalo v laboratorní muflové 

elektrické odporové peci s ochrannou argonovou atmosférou. Žíhání v odporové 
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peci bylo zakončeno rychlým zchlazením vzorků do vody o pokojové teplotě. Takto 

připravený materiál byl do doby experimentálního měření uskladněn v kapalném 

dusíku. 

Pro experimentální měření rezistivity a mikrotvrdosti slitin vybraných pro tuto práci 

byly použity izochronní žíhací režimy 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min (efektivní 

rychlosti 1 °C/min, resp. 2 °C/min). Měření rezistivity i mikrotvrdosti bylo nejprve 

provedeno při pokojové teplotě, poté byly vzorky izochronně žíhány. Počáteční 

teplota žíhání byla v obou případech Tpoč = 80 °C, žíhání probíhalo po dobu 20 min, 

teplota žíhání byla navyšována o 20 °C, resp. 40 °C. Po uplynutí této doby byly 

vzorky rychle zakaleny v dusíkové lázni a následně bylo provedeno měření elektrické 

rezistivity, resp. mikrotvrdosti. Dalším krokem bylo zvýšení teploty žíhání o 20 °C, 

resp. 40 °C. Doba žíhání vzorků byla opět 20 min, poté následovalo zakalení vzorků 

v lázni kapalného dusíku a měření elektrické rezistivity, resp. mikrotvrdosti 

materiálů. Tento postup byl opakován až do teploty žíhání 400 °C. 

 

5.1.2 Izotermický režim žíhání 

Izotermický žíhací režim spočívá v dlouhodobém žíhání vzorků na jedné konkrétní 

teplotě. Schéma izotermického žíhacího režimu je znázorněno na Obrázek 5.3.  

 

Obrázek 5.3: Schéma izotermického žíhání. Tž značí teplotu žíhání, Tm značí teplotu 

měření, Δt značí dobu žíhání. 
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Izotermické žíhání probíhalo v laboratorní muflové elektrické odporové peci 

s vlastní ochrannou argonovou atmosférou. Zkoumané materiály byly žíhány při 

teplotě 300 °C po dobu 100 min, 240 min, resp. 480 min a poté rychle zakaleny ve 

vodní lázni na pokojovou teplotu. Takto upravený materiál byl do doby 

experimentálního měření skladován v kapalném dusíku. 
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6 Experimentální výsledky měření a jejich diskuze 

6.1 Slitina MgZnAl  

Materiál MgZnAl ve stavu po odlití (AC) byl měřen v diferenčním skenovacím 

kalorimetru při různých rychlostech ohřevu od pokojové teploty do teploty 300 °C. 

V naměřených křivkách byly pozorovány tři exotermické procesy (označené jako 

proces 1 – 3). Pouze druhý exotermický proces byl pozorován ve všech měřených 

rychlostech ohřevu. První exotermický proces nebyl z důvodu malé výraznosti 

vyhodnocen v rychlostech ohřevu 20 °C/min a 30 °C/min, malá výraznost tepelné 

odezvy dovolila vyhodnotit třetí exotermický proces pouze v rychlostech ohřevu 

1 °C/min a 10 °C/min. Hodnoty vyhodnocených maxim exotermických procesů pro 

jednotlivé rychlosti ohřevu jsou uvedeny v Tabulce 6.1. Chyba určení teplot maxim 

je ± 2 °C a je daná přesností určení teplotního intervalu tepelné odezvy v programu 

Proteus Analysis. Z hodnot v Tabulce 6.1 je patrné, že se maxima exotermických 

procesů s vyšší rychlostí ohřevu posouvají k vyšším teplotám. 

 

Charakteristické teploty Tf [°C] pro různé rychlosti ohřevu 

1 °C/min 2 °C/min 5 °C/min 10 °C/min 20 °C/min 30 °C/min 

proces 1 153 165 175 181 - - 

proces 2 202 208 222 233 245 251 

proces 3 235 - - 268 - - 

Tabulka 6.1: Hodnoty teplot maxim exotermických procesů ve slitině MgZnAl (AC). 

Na Obrázku 6.1 je ukázka DSC křivky slitiny MgZnAl (AC) v rychlosti ohřevu 5 °C/min 

po odečtení pozadí polynomickou funkcí šestého stupně z důvodu eliminace vlivů 

aparatury. Na křivce jsou patrné dva exotermické procesy (proces 1, proces 2). 

První, slabý, exotermický proces s maximem na teplotě ~ 175 °C je následovaný 

druhým, výraznějším, exotermickým procesem s maximem na teplotě ~ 222 °C. 

Třetí exotermický proces nebyl v rychlosti ohřevu 5 °C/min v DSC křivce pozorován. 

V Tabulce 6.2 jsou uvedené velikosti plochy peaků a jejich chyb pro rychlost ohřevu 

5 °C/min. Chyby jsou dány možným různým vyhodnocením tepelné odezvy 

v programu Proteus Analysis. Chyba hodnot ploch peaku procesu 1 je daná 

především malou výrazností tepelné odezvy na křivce. Pomocí velikosti plochy 
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peaku lze zjistit entalpii procesu. Ke změnám entalpie dochází v důsledku změn 

fyzikálních a chemických vlastností materiálu v závislosti na teplotě nebo času. 

Obecně se stanoví integrací plochy nad, resp. pod definovaně stanovenou 

základnou této plochy. 

 proces 1 proces 2 

Plocha peaku [J/g] 0,08 ± 0,02 0,51 ± 0,03 

Tabulka 6.2: Plochy peaků exotermických procesů slitiny MgZnAl (AC) v rychlosti 

ohřevu 5 °C/min. 

 

Obrázek 6.1: DSC křivka slitiny MgZnAl (AC) při rychlosti ohřevu 5 °C/min. 

Na Obrázku 6.2, tzv. Kissingerův graf, jsou zobrazeny teploty maxim Tf 

exotermických procesů (viz tabulka 6.1) v systému souřadnic [ln(β/Tf
2); 1/Tf], který 

je vhodný pro následný výpočet aktivačních energií jednotlivých exotermických 

procesů [10]. K výpočtu aktivační energie se využívají směrnice přímek určených 

body Tf a rychlostí ohřevu β. Z vyhodnocených dat byly pomocí tzv. Kissingerovy 

metody (viz podkapitola 2.5 – Kinetika fázových přeměn) vypočítány aktivační 

energie Q exotermických procesů 1, 2 a odhad hodnoty aktivační energie 

exotermického procesu 3, který byl pozorován pouze v DSC křivkách v rychlosti 

ohřevu 1 °C/min a 10 °C/min. Vypočítané hodnoty aktivačních energií Q1 a Q2 se 

směrodatnými odchylkami i odhad hodnoty aktivační energie Q3 jsou uvedeny 

v Tabulce 6.3. 
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Obrázek 6.2: Kissingerův graf slitiny MgZnAl (AC). 

 

Tabulka 6.3: Hodnoty aktivačních energií exotermických procesů ve slitině MgZnAl 

(AC). 

Na Obrázku 6.3 jsou znázorněny změny rezistivity v  izochronním žíhacím režimu 

20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min do teploty 400 °C, tzv. izochronní žíhací křivky 

rezistivity. Výchozí hodnota rezistivity byla změřena (56,7 ± 0,5) nΩ·m pro vzorky 

použité v obou izochronních žíhacích režimech. Rezistivita slitiny MgZnAl (AC) 

v obou režimech žíhání klesá do teploty 260 °C ve dvou stadiích (stadium I, stadium 

II). První stadium končí na 240 °C, druhé stadium končí na 280 °C v obou žíhacích 

režimech. Po izochronním žíhání do teploty 300 °C rezistivita slitiny MgZnAl (AC) 

v obou žíhacích režimech roste. Po izochronním žíhání do 360 °C hodnoty rezistivity 

přesahují v obou žíhacích režimech počáteční hodnoty. Změny rezistivity 

pozorované při měření v izochronním žíhacím režimu 20 °C/20 min (efektivní 

rychlost 1 °C/min) jsou větší a výraznější než při měření v izochronním žíhacím 

režimu 40 °C/20 min (efektivní rychlost 2 °C/min). Relativní změny rezistivity slitiny 

MgZnAl (AC) jsou srovnatelné s měřením relativních změn rezistivity MgZnAl (AC) 
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v žíhacím režimu 20 °C/20 min určených v práci [87]. Trend žíhací křivky relativních 

změn rezistivity uvedený v [87] je stejný jako na Obrázku 6.3. V izochronní žíhací 

křivce [87] rezistivita klesá do teploty 260 °C ve dvou stadiích (první končí na teplotě 

240 °C, druhé končí na teplotě 260 °C). Po izochronním žíhání do teploty 280 °C 

v [87] hodnoty rezistivity prudce rostou, stejně jako na Obrázku 6.3. Po izochronním 

žíhání do teploty 400 °C v [87] hodnoty rezistivity rostou vysoko nad výchozí 

hodnoty, oproti tomu relativní změny rezistivity na Obrázku 6.3 po izochronním 

žíhání do 400 °C jsou o málo větší než naměřené výchozí hodnoty. 

 

Obrázek 6.3: Změny rezistivity slitiny MgZnAl (AC) v izochronním žíhacím režimu 

20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. 

Pro snazší identifikaci jednotlivých stadií (a následné porovnávání získaných 

výsledků s DSC křivkami) - jsou na Obrázku 6.4 znázorněné záporně vzaté derivace 

izochronních žíhacích křivek, tzv. žíhací spektrum rezistivity. V žíhacím spektru 

rezistivity v obou žíhacích režimech jsou do teploty 300 °C rozlišitelná dvě význačná 

stadia (stadium I, stadium II). Maxima stadií jsou na teplotách ~ 190 °C a ~ 250 °C 

v žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. ~ 180 °C a ~ 240 °C v žíhacím režimu 

40 °C/20 min. Maxima stadií se ve větší efektivní rychlosti žíhání posunula na nižší 

teploty. Tento posun by mohl být důsledkem malé hustoty měřených bodů, což se 

promítne do prokreslení stadií v žíhacím spektru rezistivity. První stadium v obou 

efektivních rychlostech žíhání není symetrické, nárůst stadia je podstatně pomalejší 
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než jeho pokles. Po dosažení teploty žíhání 280 °C je pak následný průběh žíhacích 

spekter rezistivity charakterizován několika stadii, jejichž průběh je však velmi 

komplikovaný (zejména v žíhacím režimu 20 °C/20 min). 

 

Obrázek 6.4: Žíhací spektrum rezistivity slitiny MgZnAl (AC) v izochronním žíhacím 

režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. 

Ve slitině MgZnAl (AC) byl podle vztahu (4.5) určován ve význačných bodech 

parametr RRR. Jeho hodnoty po izochronním žíhání na 200 °C, resp. 280 °C jsou 

vyšší než výchozí hodnota, což indikuje vyšší efektivní čistotu matrice. Hodnota 

parametru RRR po izochronním žíhání do teploty 360 °C klesla pod výchozí hodnotu. 

Lze tedy usuzovat, že koncentrace příměsí v tuhém roztoku je vyšší než ve výchozím 

stavu. V Tabulce 6.4 jsou uvedené hodnoty parametru RRR ve význačných bodech 

izochronních žíhacích křivek. Chyba výpočtu parametru RRR je řádově 10-4 pro 

všechny hodnoty a výpočet chyby byl proveden pomocí vzorce pro chybu 

nepřímého měření. 
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Teplota [°C] 20 K/20 min 40 K/20 min 

25 1,671 1,671 

200 1,711 1,703  

280 1,754 1,719  

360 1,665 1,656  

Tabulka 6.4: Hodnoty parametru RRR pro slitinu MgZnAl (AC) ve význačných bodech 

izochronního žíhání. 

Obrázek 6.5 znázorňuje vypočítané průměrné hodnoty mikrotvrdosti HV0.5 z deseti 

měření pro danou teplotu žíhání ve slitině MgZnAl (AC) v izochronním žíhacím 

režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. Na Obrázku 6.5 jsou znázorněné také 

směrodatné odchylky jednotlivých hodnot. 

 

Obrázek 6.5: Žíhací křivky mikrotvrdosti slitiny MgZnAl (AC) v izochronním žíhacím 

režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. 

V Tabulce 6.5 jsou uvedené počáteční a konečné hodnoty mikrotvrdosti HV0.5 

slitiny MgZnAl (AC) měřené v izochronním žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 

40 °C/20 min. 

 20 °C/20 min 40 °C/20 min 
25 °C 87 ± 2 84 ± 2 

400 °C 70 ± 5 65 ± 4 
Tabulka 6.5: Počáteční a konečné hodnoty mikrotvrdosti HV0.5 slitiny MgZnAl (AC). 
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Výchozí hodnoty mikrotvrdosti jsou pro oba vzorky (vzorky pro měření v žíhacím 

režimu 20 °C/20 min a 40 °C/20 min) v rámci chyby shodné. Shoda hodnot HV0.5 je 

v rámci chyby také po izochronním žíhání do teploty 400 °C. Křivky mikrotvrdosti 

mají stejný trend pro oba režimy žíhání. Hodnoty HV0.5 se v rámci chyb téměř neliší 

až do měření po izochronním žíhání do 140 °C pro izochronní žíhací režim 

20 °C/20 min, resp. 160 °C pro izochronní žíhací režim 40 °C/20 min. Při teplotě 

160 °C dochází v obou žíhacích režimech k nevýraznému vytvrzení slitiny. Poté 

hodnoty mikrotvrdosti při měření v obou izochronních žíhacích režimech postupně 

klesají, až do teploty 400 °C izochronního žíhání, kde jsou hodnoty HV0.5 o 20 % 

nižší než původní hodnoty. Lokální maxima tvrdosti jsou v obou žíhacích režimech 

(20 °C/20 min, 40 °C/20 min) na stejné teplotě: 160 °C. Hodnoty mikrotvrdosti slitiny 

MgZnAl (AC) do teploty 400 °C v rámci chyb velmi dobře souhlasí s měřením 

mikrotvrdosti slitiny MgZnAl (AC) uvedené v [87]. V [87] do teploty 260 °C v rámci 

chyby měření nebylo pozorované žádné vytvrzení slitiny, od této teploty žíhání 

dochází, stejně jako na Obrázku 6.5, k poklesu hodnot mikrotvrdosti až do teploty 

žíhání 400 °C. 

Paralelní výzkum transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) [88] slitiny MgZnAl 

(AC) ukázal, že zrna jsou z velké části oddělená hraniční fází. Velikost zrn byla 

odhadnuta na ~ 30 μm. Elektronová difrakce (ED) pak prokázala [88], že pozorovaná 

hraniční fáze je kvazikrystalické ikosaedrální struktury. Na základě literatury je 

složení této fáze blízké složení φ fáze Mg5Al2Zn2 [51, 89]. Na Obrázku 6.6 je snímek 

ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) [90] slitiny MgZnAl (AC), kde jsou 

v příslušném zvětšení zobrazené hraniční fáze. Snímek je v tzv. BSE modu (byl 

použitý detektor zpětně odražených elektronů). Orientační složení hraniční fáze 

bylo pomocí EDS (energiově disperzní spektroskopie) v SEM zjištěno [90] jako 

Mg67Zn25Al9. Složení hraniční fáze je částečně ovlivněno také okolní matricí. Plošný 

podíl pozorované hraniční fáze byl vypočítán jako plošný podíl bílých a tmavých 

(šedých) částí obrázku jako ~ 18 %.  Na Obrázku 6.7 je detailnější snímek hraniční 

fáze ze SEM v BSE modu v příslušném zvětšení [90]. 
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Obrázek 6.6: Snímek ze SEM slitiny MgZnAl (AC) [90]. 

 
Obrázek 6.7: Snímek hraniční fáze ze SEM slitiny MgZnAl (AC) [90]. 

Na Obrázku 6.8 je detailní snímek z TEM slitiny MgZnAl (AC), kde je kromě hraniční 

fáze viditelná poměrně hustá disperze oválných (resp. kvádrových) koherentních 
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částic o velikosti 20 nm – 55 nm. Na Obrázku 6.8 je také hustá disperze jehlicovitých 

(tyčkovitých) částic kolmých na bazální rovinu dlouhých 140 nm – 550 nm 

o průměru 10 nm – 35 nm [88]. Morfologie těchto fází (oválných částic 

a jehlicovitých částic) je podobná morfologii fází pozorovaných v binárních slitinách 

Mg–Zn, monoklinické fázi β1´ ve tvaru jehlic kolmých na bazální rovinu 

a kvádrovitých částic (Mg4Zn7) a hexagonální fázi β2´ ve tvaru disků rovnoběžných 

s bazální rovinou (MgZn2) [89, 91, 92], nicméně ED nepotvrdila jednoznačně, zda se 

o tyto fáze opravdu jedná.  

 
Obrázek 6.8: Detailní obrázek z TEM slitiny MgZnAl (AC) [88]. 

Také po izochronním žíhání slitiny MgZnAl (AC) do 240 °C byla TEM pozorovaná 

kvazikrystalická ikosaedrální hraniční fáze, nedošlo tedy k jejímu rozpuštění ani 

transformaci. Dle literatury není tato fáze rovnovážná a při teplotách nad ~ 220 °C 

se většinou transformuje na τ fázi [93] nebo φ fázi [89]. Pravděpodobně důsledkem 

jiného složení slitiny či jiné tepelné úpravy studované slitiny MgZnAl (AC) oproti 

slitinám studovaným v literatuře nedošlo k transformaci jako např. v [93], kde byla 

zkoumaná tlakově litá slitina Mg–8Zn–5Al a kvazikrystalické fáze se transformovala 

do rovnovážné τ fáze po žíhání do 170 °C – 220 °C; v [94], kde byla slitina MgZnAl 

homogenizovaná na teplotě 300 °C po dobu 720 hodin, kvazikrystalická fáze nebyla 

již po žíhání pozorovaná, transformovala se buď na τ fázi nebo na φ fázi.  
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Po izochronním žíhání do 240 °C slitiny MgZnAl (AC) bylo pozorováno [88] uvnitř zrn 

α-Mg fáze výrazné zvýšení objemové hustoty jemných oválných, resp. kvádrovitých 

částic oproti stavu po odlití. Dále po žíhání do teploty 240 °C zhrubly oválné částice 

do tvaru kvádrů o velikosti ~ 100 nm. Naopak došlo ke snížení objemové hustoty 

tyčkovitých částic bez patrné změny velikosti [88].  

Na Obrázku 6.9 je zobrazená část žíhacího spektra rezistivity slitiny MgZnAl (AC) (viz 

Obrázek 6.4) v izochronním žíhacím režimu 20 °C/20 min (efektivní rychlost 

1 °C/min) do teploty žíhání 300 °C. V žíhacím spektru rezistivity slitiny MgZnAl (AC) 

jsou rozlišitelná dvě stadia (označené v Obrázku 6.4 jako stadium I, stadium II). 

Průběh prvního stadia naznačuje jeho složení z několika efektů. Z průběhu žíhacího 

spektra rezistivity lze pravděpodobně očekávat v teplotním intervalu 120 °C – 220 °C 

dva význačné efekty (označené jako A, B) s maximy na teplotách ~ 150 °C a ~ 195 °C. 

Poté následuje třetí efekt (označený jako C) s maximem na teplotě ~ 250 °C. 

 

Obrázek 6.9: Žíhací spektrum rezistivity slitiny MgZnAl (AC). 

První dva exotermické procesy v DSC křivkách v rychlosti ohřevu 1 °C/min (proces 1, 

proces 2) s maximy na teplotách ~ 150 °C, ~ 200 °C  odpovídají poklesu rezistivity do 

220 °C, resp. efektům A a B s maximy na teplotách ~ 150 °C a ~ 195 °C, ze kterých je 

pravděpodobně také složeno první stadium v žíhacím spektru rezistivity. Třetí 

exotermický proces pozorovaný v DSC křivce v rychlosti ohřevu 1 °C/min s maximem 
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na teplotě ~ 235 °C odpovídá poklesu rezistivity v teplotním intervalu 240 °C – 

260 °C, resp. efektu C v žíhacím spektru rezistivity s maximem na teplotě ~ 250 °C.  

Dosavadní práce věnované studiu mikrostruktury slitin MgZnAl se nezabývaly 

detailní charakterizací částic precipitujících při žíhání v teplotním intervalu 100 °C – 

200 °C [89]. Na základě výsledků vývoje mikrostruktury po izochronním žíhání do 

240 °C získaných TEM a podobnosti s binární slitinou MgZn by mohla být prvnímu 

exotermickému procesu (proces 1) pozorovanému v DSC křivce v rychlosti ohřevu 

1 °C/min s maximem na ~ 150 °C, kterému odpovídá efekt A v izochronním žíhacím 

spektru s maximem na teplotě ~ 150 °C, přiřazena tvorba fáze, která je morfologicky 

podobná hexagonální fázi β2´ (MgZn2), formující se do tvaru disků [89, 92]. S tvorbou 

fáze, resp. s její hustotou a tvarem pravděpodobně souvisí nepatrné vytvrzení slitiny 

po žíhání do teploty 160 °C.  

Podobně by druhému exotermickému procesu (proces2) s maximem na ~ 200 °C, 

kterému odpovídá efekt B v izochronním žíhacím spektru s maximem na teplotě 

~ 195 °C, byla přiřazena tvorba fáze, která je morfologicky podobná monoklinické 

fázi β1´ (Mg4Zn7) formující se do tvaru kvádrů [89, 92]. Je také možné, že ve 

studované slitině MgZnAl se tyčky rovnoběžné se směrem [0001]Mg skládají z domén 

s monoklinickou a hexagonální strukturou podobně jako v binární slitině MgZn a že 

kvádrové částice mají strukturu podobnou fázi β2´ [89].  Změny v mikrostruktuře 

nevedly k výrazným změnám v mikrotvrdosti po žíhání do 200 °C.  Experimentální 

výsledky ukazují na to, že hodnoty aktivačních energií Q1, resp. Q2, jsou pro oba 

procesy (proces 1 a proces 2) velmi blízké. V rámci chyby výpočtu vyšly hodnoty 

aktivační energie Q1, resp. Q2 shodné; (124 ± 13) kJ/mol, resp. (130 ± 5) kJ/mol. 

Pokles hustoty tyček se neprojevil na DSC křivkách ani na žíhacích křivkách 

rezistivity, protože byl zřejmě překryt procesy s opačným vlivem. 

Třetímu exotermickému procesu (proces 3), jehož tepelné odezvy byly pozorovány 

pouze v DSC křivkách v rychlostech ohřevu 1 °C/min (s maximem na teplotě 

~ 235 °C) a 10 °C/min (s maximem na teplotě ~ 270 °C) byl přiřazen v žíhacím 

spektru rezistivity efekt C s maximem na teplotě ~ 250 °C. Protože byly pomocí TEM 

pozorované fáze morfologicky blízké fázím rozpadové řady systému Mg–Zn [91], 
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mohla by tomuto procesu odpovídat tvorba fáze podobné stabilní trigonální fázi β 
(Mg21Zn25), kterou lze očekávat v tomto systému. Není možné vyloučit precipitaci 

kvazikrystalických částic pozorovanou ve slitině Mg–8Zn–8Al po žíhání 120 h na 

200 °C [89]. Nicméně pro přesnou identifikaci jednotlivých procesů je třeba další, 

detailnější výzkum. 

Na základě výsledků relativních změn rezistivity v izotermickém žíhacím režimu na 

teplotě 300 °C v [87] byla slitina MgZnAl (AC) izotermicky žíhaná na teplotě 300 °C 

po dobu 100 min, 240 min a 480 min. Na Obrázku 6.10 jsou znázorněné DSC křivky 

po izotermickém žíhání v porovnání s DSC křivkou slitiny MgZnAl (AC) v rychlosti 

ohřevu 10 °C/min po odečtení pozadí polynomickou funkcí šestého stupně kvůli 

eliminaci vlivů aparatury. Tepelná odezva exotermických procesů je s prodlužující se 

dobou izotermického žíhání méně výrazná.  

 

Obrázek 6.10: DSC křivky v rychlosti ohřevu 10 °C/min  slitiny MgZnAl po 

izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po dobu 100 min, 240 min, 480 min a ve 

stavu po odlití (AC). 

V  DSC křivce slitiny MgZnAl po izotermickém žíhání po dobu 480 min nejsou 

viditelné žádné tepelné procesy. Na základě porovnání DSC křivek je 

pravděpodobné, že během DSC měření po izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po 

dobu 480 min již nedochází ke změnám ve fázovém složení. 
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Transmisní elektronovou mikroskopií slitiny MgZnAl bylo zjištěno, že kvazikrystalická 

ikosaedrální fáze po izotermickém žíhání na 300 °C po dobu 100 minut i 480 minut 

přetrvává [88], což je v souladu s [89]. Na Obrázku 6.11a, resp. 6.11b je 

difraktogram s pětičetnou symetrií kvazikrystalické ikosaedrální fáze ve slitině 

MgZnAl po izotermickém žíhání po dobu 100 minut, resp. 480 minut. Pětičetná 

symetrie difraktogramu ukazuje na atomickou strukturu dvacetistěnu (ikosaedru) 

[95]. Po izotermickém žíhání po dobu 100 minut byla ve slitině MgZnAl pozorovaná 

[88] poměrně hustá disperze obdélníkových (kvádrových) částic kolem hraniční fáze 

a po izotermickém žíhání po dobu 480 minut se v některých místech vytváří kolem 

hraniční fáze denudovaná zóna (pás kolem hranice zrn bez částic) – viz Obrázek 

6.12. V DSC křivkách slitiny MgZnAl (AC), resp. po izotermickém žíhání na 300 °C po 

dobu 100 min a 480 min v teplotním intervalu 280 °C – 330 °C již nebyly pozorované 

žádné tepelné odezvy exotermických procesů, které by odpovídaly změnám 

v mikrostruktuře. 

 
Obrázek 6.11: a) MgZnAl 300 °C/ 100 min a b) 300 °C/480 min difraktogram 

kvazikrystalické ikosaedrální fáze [88]. 
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Obrázek 6.12: MgZnAl 300 °C/480 minut denudovaná zóna [88]. 

Slitina MgZnAl (AC) byla též diferenčním skenovacím kalorimetrem proměřena až do 

teploty 380 °C. Z důvodu možného natavování [94] (které není pro kalorimetr příliš 

příznivé) bylo ale měření provedeno pouze v jedné rychlosti ohřevu, a to 10 °C/min - 

viz Obrázek 6.13. V teplotním intervalu ~ 336 °C – 355 °C je velmi výrazný 

endotermický peak začínající na teplotě (336 ± 2) °C, jehož velikost plochy je 

(29,40 ± 0,12) J/g.  

 

Obrázek 6.13: DSC křivka slitiny MgZnAl (AC) při rychlosti ohřevu 10 °C/min. 
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Průběh relativních změn rezistivity je v intervalu od 300 °C do 400 °C velmi 

komplikovaný (viz Obrázek 6.3, resp. 6.4) a může naznačovat natavování některé 

z fází. Transmisní elektronovou mikroskopií vzorku po izochronním žíhání do 340 °C 

[88] již nebyla pozorovaná kvazikrystalická ikosaedrální fáze, stejně jako v [89]. 

V [89] je kvazikrystalická fáze postupně nahrazována při teplotě ~ 325 °C φ fází. Na 

rozdíl od [89] byla zde v TEM po žíhání do 340 °C pozorovaná [88] modifikovaná 

trigonální fáze Mg21Zn25. Tato fáze byla pozorovaná v binární slitině MgZn [91]. 

Endotermický peak v DSC křivce na teplotě ~ 340 °C by mohl být důsledkem 

natavení kvazikrystalické ikosaedrální fáze. Při opětovném tuhnutí těchto oblastí 

pak při kalení utuhne fáze Mg21Zn25, která byla pomocí TEM pozorovaná. Na 

Obrázku 6.14 je snímek ze SEM slitiny MgZnAl po izochronním žíhání do teploty 

280 °C a následném zakalení [90]. Na Obrázku 6.14 je v příslušném zvětšení 

zobrazena hraniční fáze. Orientační složení hraniční fáze bylo zjištěno [90] jako 

Mg50Zn39Al12. Na Obrázku 6.15 je snímek ze SEM slitiny MgZnAl po izochronním 

žíhání do teploty 340 °C a následném zakalení [90]. Orientační složení hraniční fáze 

bylo v různých částech vzorku [90] Mg51Zn42Al8, Mg46Zn41Al13 či Mg60Zn29Al11. Oba 

snímky jsou v BSE modu. Na Obrázku 6.15 je vidět, že po žíhání do 340 °C došlo 

k natavení eutektické fáze. Dle [96] je entalpie tání eutektické fáze systému Mg–Zn 

155 J/g, [97] uvádí hodnotu 138 J/g, [98] uvádí 180 J/g, resp. 210 J/g v [99]. Velikost 

plochy endotermického procesu v DSC křivce byla určena jako (29,40 ± 0,12) J/g, 

objemový podíl eutektické fáze byl určen jako ~ 18 %. Odhad hodnoty entalpie tání 

eutektické fáze ve slitině MgZnAl na teplotě (336 ± 2) °C je tedy ~ 163 J/g.  

Pomocí TEM byly v okolí fáze Mg21Zn25 ve slitině MgZnAl po izochronním žíhání do 

teploty 340 °C pozorované oválné částice [88]. Procesy probíhající ve slitině 

v teplotním intervalu 300 °C - 400 °C vedou k poklesu hodnot mikrotvrdosti. 
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Obrázek 6.14: Snímek SEM slitiny MgZnAl po izochronním žíhání do 280 °C [90]. 

 

Obrázek 6.15: Snímek SEM slitiny MgZnAl po izochronním žíhání do 340 °C [90]. 
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6.2 MgZnAlCa  

Materiál MgZnAlCa (AC) byl, stejně jako MgZnAl (AC) v diferenčním skenovacím 

kalorimetru (DSC) měřen od pokojové teploty do teploty 300 °C v několika 

rychlostech ohřevu. V naměřených křivkách byly pozorované dva exotermické 

procesy (označené jako proces 1 a proces 2). První exotermický proces nebyl 

z důvodu malé viditelnosti vyhodnocen v rychlosti ohřevu 1 °C/min a 30 °C/min, 

druhý exotermický proces nebyl vyhodnocen v rychlosti ohřevu 1 °C/min. Obě 

tepelné odezvy byly velmi slabé, což je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem 

příměsí v materiálu oproti MgZnAl (AC), zejména zinku. Hodnoty vyhodnocených 

maxim exotermických procesů pro jednotlivé rychlosti ohřevu jsou uvedené 

v Tabulce 6.6. Chyba určení teplot maxim je ± 2 °C a je daná přesností určení 

teplotního intervalu tepelné odezvy v programu Proteus Analysis. Z hodnot 

v Tabulce 6.6 je patrné, že se teplotní maxima procesů s vyšší rychlostí ohřevu 

posouvají k vyšším teplotám. Teploty maxim prvních dvou exotermických procesů 

(proces 1, proces 2) byly v obou slitinách (MgZnAl(Ca) (AC)) ve všech rychlostech 

ohřevu pozorované ve stejných teplotních intervalech. 

 

Charakteristické teploty Tf [°C] pro různé rychlosti ohřevu 

1 °C/min 2 °C/min 5 °C/min 10 °C/min 20 °C/min 30 °C/min 

proces 1 - 170 176 185 199 - 

proces 2 - 209 224 230 243 249 

Tabulka 6.6: Hodnoty teplot maxim exotermických procesů MgZnAlCa (AC). 

Na Obrázku 6.16 je ukázka DSC křivky slitiny MgZnAlCa (AC) v rychlosti ohřevu 

5 °C/min po odečtení pozadí polynomickou funkcí šestého stupně z důvodu 

eliminace vlivů aparatury. Na křivce jsou znatelné dva slabé exotermické procesy 

(proces 1, proces 2). První exotermický proces s maximem na teplotě ~ 176 °C je 

následovaný druhým exotermickým procesem s maximem na teplotě ~ 224 °C. 

Výraznost obou procesů je srovnatelná. Velikosti ploch peaků pro rychlost ohřevu 

5 °C/min jsou i s chybami uvedeny v Tabulce 6.7. Velká chyba hodnot ploch peaků 

obou procesů je způsobená především velmi malou výrazností tepelné odezvy na 

křivce. Velikost plochy procesu 1 v materiálu MgZnAlCa (AC) je v rámci chyby 

srovnatelná s velikostí plochy procesu 1 v materiálu MgZnAl (AC). Proces 2 byl, 
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pravděpodobně v důsledku nižšího obsahu zinku, méně výrazný ve slitině MgZnAlCa 

(AC). 

 

Obrázek 6.16: DSC křivka slitiny MgZnAlCa (AC) v rychlosti ohřevu 5 °C/min. 

 proces 1 proces 2 

Plocha peaku [J/g] 0,05 ± 0,02 0,06 ± 0,02 

Tabulka 6.7: Plochy peaků exotermických procesů slitiny MgZnAlCa (AC) v rychlosti 

ohřevu 5 °C/min. 

Na Obrázku 6.17 jsou zobrazeny v tzv. Kissingerově grafu teploty maxim Tf 

exotermických procesů (viz Tabulka 6.6) v systému souřadnic [ln(β/Tf
2); 1/Tf] [10]. 

Z vyhodnocených dat byly pomocí Kissingerovy metody vypočítány aktivační energie 

Q obou exotermických procesů. Vypočítané hodnoty aktivačních energií se 

směrodatnými odchylkami jsou uvedeny v Tabulce 6.8. Hodnoty aktivačních energií 

exotermických procesů slitiny MgZnAlCa (AC) v rámci chyb velmi dobře souhlasí 

s hodnotami aktivačních energií exotermických procesů slitiny MgZnAl (AC). 

Aktivační energie 

exotermických procesů 

Q1 [kJ/mol] 124 ± 13 

Q2 [kJ/mol] 136 ± 8 

Tabulka 6.8: Hodnoty aktivačních energií exotermických procesů ve slitině 

MgZnAlCa (AC). 
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Obrázek 6.17: Kissingerův graf slitiny MgZnAlCa (AC). 

Na Obrázku 6.18 jsou znázorněny izochronní žíhací křivky rezistivity v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min do teploty 400 °C. Výchozí hodnota 

rezistivity byla změřena jako (46,6 ± 0,6) nΩ·m pro oba vzorky, které byly následně 

použity pro izochronní žíhací režimy. Výchozí hodnoty rezistivity slitiny MgZnAl (AC) 

a MgZnAlCa (AC) se liší o ~ 20 %, což patrně souvisí s různým obsahem příměsí ve 

slitinách, zejména zinku a vápníku. Trend žíhací křivky rezistivity MgZnAlCa (AC) je 

do teploty žíhání 300 °C stejný jako u slitiny MgZnAlCa (AC). Relativní změny 

rezistivity byly stejně jako tepelné odezvy v DSC křivkách, menší ve slitině MgZnAlCa 

(AC). 

Rezistivita slitiny MgZnAlCa (AC) klesá do teploty 280 °C ve dvou stadiích (stadium I, 

stadium II). První stadium končí na 220 °C, druhé stadium končí na 280 °C v obou 

žíhacích režimech. Další pokles rezistivity (stadium III) nastává v teplotním intervalu 

300 °C – 360 °C v žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 320 °C – 360 °C v žíhacím 

režimu 40 °C/20 min. Po izochronním žíhání do teploty 360 °C dochází v žíhacím 

režimu 20 °C/20 min k růstu rezistivity. Také v žíhacím režimu 40 °C/20 min hodnoty 

změn rezistivity mírně rostou. Průběh žíhacích křivek rezistivity je podobný pro oba 

izochronní žíhací režimy. Změny rezistivity pozorované při měření v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/20 min (efektivní rychlost 1 °C/min) jsou větší než při měření 

v izochronním žíhacím režimu 40 °C/20 min (efektivní rychlost 2 °C/min). Relativní 
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změny rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) jsou srovnatelné s měřením relativních změn 

rezistivity MgZnAlCa (AC) v žíhacím režimu 20 °C/20 min určených v práci [87]. 

Trend žíhací křivky relativních změn rezistivity uvedený v [87] je stejný jako na 

Obrázku 6.18. V izochronní žíhací křivce [87] rezistivita klesá do teploty 340 °C ve 

třech stádiích, stejně jako rezistivita v žíhací křivce relativních změn rezistivity 

MgZnAlCa (AC). V práci [87] dochází v materiálu MgZnAlCa (AC) po izochronním 

žíhání do teploty 380 °C k prudkému nárůstu rezistivity, na Obrázku 6.18 dochází 

k růstu rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) již po izochronním žíhání do teploty 360 °C. 

 

Obrázek 6.18: Relativní změny rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/ 20 min, resp. 40 °C/ 20 min. 

Pro snazší identifikaci jednotlivých stadií jsou na Obrázku 6.19 znázorněná žíhací 

spektra rezistivity. V žíhacím spektru rezistivity jsou do teploty 400 °C rozlišitelná 

dvě velmi význačná na sebe navazující stadia (odpovídající stadiu I a stadiu II 

v Obrázku 6.18), s maximy ~ 190 °C a ~ 250 °C v žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 

~ 180 °C a ~ 240 °C v žíhacím režimu 40 °C/20 min. Maxima stadií se ve větší 

efektivní rychlosti žíhání posunula k nižším teplotám, což by mohlo být důsledkem 

malé hustoty měřených bodů, které se promítne do prokreslení stadií v žíhacím 

spektru rezistivity. První stadium je v obou efektivních rychlostech žíhání 

nesymetrické, stejně jako u slitiny MgZnAl (AC). Růstová část stadia je pozvolnější 

oproti části poklesu (viz Obrázek 6.19). V teplotním intervalu 270 °C – 310 °C 
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dochází k mírnému nárůstu rezistivity, které se v žíhacím spektru projevuje jako 

negativní stadium s minimem na teplotě ~ 290 °C v žíhacím režimu 20 °C/20 min, 

resp. na teplotě ~ 300 °C v žíhacím režimu 40 °C/20 min. V teplotním intervalu ~ 310 

°C – 370 °C je v obou žíhacích režimech třetí stadium (stadium III v Obrázku 6.18).  

 

Obrázek 6.19: Žíhací spektrum rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. 

Ve slitině MgZnAlCa (AC) byl podle vztahu (4.5) určován ve význačných bodech 

parametr RRR, hodnoty jsou uvedené v Tabulce 6.9. Velikosti chyb parametru RRR 

(výpočet proveden pomocí vzorce pro chybu nepřímého měření) byly ve všech 

význačných bodech řádově 10-4. Hodnoty parametru RRR vypočítané pro izochronní 

žíhací režim 20 °C/20 min po izochronním žíhání na 200 °C, resp. 280°C, resp. 360 °C 

oproti výchozí hodnotě rostou (stejně jako ve slitině MgZnAl (AC)), což indikuje vyšší 

efektivní čistotu matrice.  
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teplota [°C] 20 °C/20 min 40 °C/20 min 

25 1,793 1,793 

200 1,801 1,807 

280 1,827 1,801 

360 1,833 1,822 

Tabulkua 6.9: Hodnoty parametru RRR slitiny MgZnAlCa (AC) ve význačných bodech 

izochronního žíhání. 

Obrázek 6.20 znázorňuje vypočítané průměrné hodnoty mikrotvrdosti HV0.5 

z deseti měření pro danou teplotu žíhání ve slitině MgZnAlCa (AC) v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. Na Obrázku 6.20 jsou 

zaznamenané také vypočítané směrodatné odchylky jednotlivých hodnot. 

 

Obrázek 6.20: Žíhací křivky mikrotvrdosti slitiny MgZnAlCa (AC) v izochronním 

žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 40 °C/20 min. 

V Tabulce 6.10 jsou uvedené počáteční a konečné hodnoty mikrotvrdosti HV0.5 

slitiny MgZnAlCa (AC) měřené v izochronním žíhacím režimu 20 °C/20 min, resp. 

40 °C/20 min. 

 20 °C/20 min 40 °C/20 min 
25 °C 59 ± 2 64 ± 3 

400 °C 54 ± 2 56 ± 3 
Tabulka 6.10: Počáteční a konečné hodnoty mikrotvrdosti slitiny MgZnAlCa (AC). 
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Výchozí hodnoty mikrotvrdosti jsou pro oba vzorky (vzorky pro měření v žíhacím 

režimu 20 °C/20 min a 40 °C/20 min) v rámci chyby shodné. Shoda hodnot HV0.5 je 

v rámci chyby pro oba žíhací režimy také po izochronním žíhání do teploty 400 °C. 

Hodnoty HV0.5 slitiny MgZnAlCa (AC) nevykazují ani v jednom žíhacím režimu 

v rámci chyb žádné výrazné změny v průběhu žíhání od 80 °C do 280 °C, po 

izochronním žíhání do teploty 280 °C dochází k pozvolnému poklesu mikrotvrdosti. 

Hodnoty mikrotvrdosti slitiny MgZnAlCa (AC) do teploty 400 °C v rámci chyb velmi 

dobře souhlasí s měřením mikrotvrdosti slitiny MgZnAlCa (AC) v režimu žíhání 

20 °C/20 min uvedeným v práci [87]. Výchozí hodnoty mikrotvrdosti ve slitině 

MgZnAlCa (AC) jsou menší než ve slitině MgZnAl (AC) o ~ 25 %. Hodnoty 

mikrotvrdosti (HV0.5) v průběhu izochronního žíhání jsou obecně nižší ve slitině 

MgZnAlCa (AC), pravděpodobně opět v důsledku výrazně nižšího obsahu zinku ve 

slitině MgZnAlCa (AC). 

Paralelním výzkumem transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) a elektronovou 

difrakcí (ED) slitiny MgZnAlCa (AC) [88] bylo zjištěno, že hranice zrn α-Mg fáze je, 

stejně jako ve slitině MgZnAl (AC), obsazena kvazikrystalickou ikosaedrální fází. 

Velikost zrn byla odhadnuta, a to na ~ 40 μm [100]. Na Obrázku 6.21 je snímek ze 

skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) [90] slitiny MgZnAlCa (AC), kde jsou 

v příslušném zvětšení zobrazené hraniční fáze. Orientační složení hraniční fáze je 

pomocí EDS v SEM [90] Mg55Zn17Al18Ca10. Plošný podíl pozorované hraniční fáze byl 

vypočítán jako plošný podíl bílých a tmavých (šedých) částí obrázku jako ~ 12 %. Na 

Obrázku 6.22 je zobrazen detailnější snímek hraniční fáze ze SEM v příslušném 

zvětšení [90]. Oba uvedené snímky jsou v BSE modu. 
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Obrázek 6.21: Snímek ze SEM slitiny MgZnAlCa (AC) [90]. 

 
Obrázek 6.22: Snímek hraniční fáze ze SEM slitiny MgZnAlCa (AC) [90]. 
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Uvnitř zrn a zejména u jejich hranic byla TEM pozorovaná [88] poměrně vysoká 

hustota tyčkovitých částic rovnoběžných s osou c hexagonální matrice. Velikost 

tyčkovitých částic byla podobná jako u slitiny MgZnAl (AC), délka 140 – 550 nm, 

průměr 10 – 35 nm. Dále byly pozorované [88] v menší hustotě jemné oválné 

částice o velikosti 20 – 55 nm a hrubší částice ve tvaru kvádrů o velikosti 50 –

 120 nm. Elektronová difrakce ani v případě slitiny MgZnAlCa (AC) neposkytla ve 

výchozím stavu jednoznačné informace o složení fází [88]. Stejně jako u slitiny 

MgZnAl (AC) je morfologie těchto fází blízká fázím pozorovaným v binárních 

slitinách Mg–Zn [89, 91, 92]. 

Po izochronním žíhání do 240 °C byla ve slitině MgZnAlCa stále pozorovaná 

kvazikrystalická hraniční fáze [88]. Podobně jako v ternární slitině MgZnAl došlo ke 

zvýšení hustoty výskytu jemných oválných částic. Nebylo pozorováno výraznější 

zhrubnutí kvádrových částic, ani nárůst jejich objemové hustoty. Na rozdíl od 

ternární slitiny MgZnAl se po žíhání do 240 °C ve slitině MgZnAlCa rozpustily 

prakticky všechny tyčkovité částice pozorované ve stavu po odlití [88]. 

Na Obrázku 6.23 je zobrazená část žíhacího spektra rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) 

(viz Obrázek 6.19) v izochronním žíhacím režimu 20 °C/20 min (efektivní rychlost 

1 °C/min) do teploty žíhání 300 °C. V žíhacím spektru rezistivity slitiny MgZnAlCa 

(AC) jsou rozlišitelná dvě stadia (označené v Obrázku 6.18 jako stadium I a stadium 

II). Průběh prvního stadia žíhacího spektra rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) 

naznačuje jeho složení z několika efektů, stejně jako v případě slitiny MgZnAl (AC). 

Z průběhu žíhacího spektra rezistivity lze pravděpodobně očekávat v teplotním 

intervalu 120 °C – 220 °C dva význačné efekty (označené jako A, B) s maximy na 

teplotách ~ 150 °C a ~ 195 °C. Poté následuje třetí efekt (označený jako C) 

s maximem na teplotě ~ 250 °C. Žíhací spektrum rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC) má 

do teploty žíhání 280 °C velmi podobný průběh jako u slitiny MgZnAl (AC) (viz 

Obrázek 6.9). Teplotní poloha efektů A, B, resp. C je v žíhacích spektrech rezistivity 

obou slitin stejná. Výraznost efektů je pravděpodobně v důsledku nižsího obsahu 

zinku ve slitině MgZnAlCa (AC) menší než v ternární slitině MgZnAl (AC). 
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Obrázek 6.23: Žíhací spektrum rezistivity slitiny MgZnAlCa (AC). 

Protože procesy v DSC křivkách v rychlosti ohřevu 1 °C/min nebyly z důvodu malé 

výraznosti vyhodnoceny, výsledky rezistometrického měření v efektivní rychlosti 

1 °C/min (resp. žíhací spektra rezistivity) jsou porovnávány s výsledky DSC měření 

v rychlosti ohřevu 2 °C/min. Žíhací spektrum rezisitivity v efektivní rychlosti 2 °C/min 

nebylo voleno k porovnání s DSC výsledky z důvodu malé hustoty měřených bodů. 

Na základě výsledků vývoje mikrostruktury po izochronním žíhání do 240 °C 

získaných TEM a podobnosti s binární slitinou MgZn by mohla být, stejně jako 

v ternární slitině MgZnAl (AC), prvním dvěma exotermickým procesům v DSC 

křivkách v rychlosti ohřevu 2 °C/min s maximy na teplotách ~ 170 °C a ~ 209 °C 

přiřazena tvorba fází, které jsou morfologicky podobné hexagonální β2´ (MgZn2), 

resp. monoklinické fázi β1´ (Mg4Zn7) [89, 92]. Těmto procesům odpovídají efekty A, 

resp. B v žíhacím spektru rezistivity v efektivní rychlosti 1 °C/min s maximy na 

teplotách ~ 150 °C, resp. ~ 195 °C. Pro přesnou identifikaci by bylo potřeba další, 

detailnější měření. Změny v mikrostruktuře nevedly ke změnám hodnot 

mikrotvrdosti po žíhání do 200 °C.  

Experimentální výsledky ukazují na to, že hodnoty aktivačních energií Q1, resp. Q2 

jsou pro oba procesy velmi blízké. V rámci chyby vyšly hodnoty aktivační energie Q1, 

resp. Q2 shodné; (124 ± 13) kJ/mol, resp. (136 ± 8) kJ/mol. Hodnoty aktivačních 
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energií vypočítaných pro procesy Q1, Q2 pozorované ve slitině MgZnAlCa (AC) 

s velmi dobrou přesností odpovídají hodnotám aktivačních energií procesů Q1, Q2 

pozorovaných ve slitině MgZnAl (AC). Rozpuštění prakticky všech tyček po 

izochronním žíhání do 240 °C se neprojevilo na DSC křivkách ani na žíhacích křivkách 

rezistivity, protože bylo zřejmě, jako ve slitině MgZnAl (AC), překryto procesy 

s opačným vlivem. 

V DSC křivkách nebyl pozorován žádný proces, který by odpovídal efektu C 

s maximem na teplotě ~ 250 °C v žíhacím spektru rezistivity.  

Na základě výsledků relativních změn rezistivity v izotermickém žíhacím režimu na 

teplotě 300 °C v práci [87] byla také slitina MgZnAlCa (AC) izotermicky žíhaná na 

teplotě 300 ° po dobu 100 min, 240 min a 480 min a poté byla provedena měření 

v diferenčním skenovacím kalorimetru v rychlosti ohřevu 10 °C/min.  

 

Obrázek 6.24: DSC křivky slitiny MgZnAlCa (AC) a této slitiny po izotermickém žíhání 

na teplotě 300 °C po dobu 480 min v rychlosti ohřevu 10 °C/min. 

Výraznost tepelné odezvy exotermických procesů s rostoucí dobou izotermického 

žíhání klesala, stejně jako u slitiny MgZnAl. Z důvodu malé výraznosti tepelné odezvy 

jsou v Obrázku 6.24 pro porovnání znázorněny pouze DSC křivka slitiny MgZnAlCa 

(AC) a DSC křivka slitiny MgZnAlCa po izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po 

dobu 480 min v rychlosti ohřevu 10 °C/min. Na základě porovnání DSC křivek je 
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pravděpodobné, že během DSC měření po izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po 

dobu 480 min již nedochází ke změnám ve fázovém složení během žíhání do 300 °C. 

Paralelní výzkum pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) [88] slitiny 

MgZnAlCa po izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po dobu 100 min a 480 min 

neprokázal přítomnost kvazikrystalická ikosaedrální fáze. Nicméně tuto fázi po 

izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po dobu 100 min a 480 min nelze zcela 

vyloučit. Na rozdíl od [89], kde se kvazikrystalická fáze transformovala na φ fázi, po 

izotermickém žíhání na teplotě 300 °C po dobu 100 min, resp. 480 min, se zde 

kvazikrystalická ikosaedrální fáze transformovala na modifikovanou τ fázi [88]. Po 

izotermickém žíhání na 300 °C byla ve slitině MgZnAlCa kolem hraniční fáze TEM 

pozorovaná [88] poměrně hustá disperze obdélníkových částic. V DSC křivkách 

v teplotním intervalu 280 °C – 330 °C již nebyly pozorované žádné tepelné odezvy 

exotermických procesů, které by odpovídaly změnám v mikrostruktuře.  

Slitina MgZnAlCa (AC) byla diferenčním skenovacím kalorimetrem též proměřená až 

do teploty 380 °C, stejně jako u slitiny MgZnAl (AC) z důvodu možného natavování 

bylo měření provedeno pouze v jedné rychlosti ohřevu, a to 10 °C/min – viz Obrázek 

6.25.  

 

Obrázek 6.25: DSC křivka slitiny MgZnAlCa (AC) v rychlosti ohřevu 10 °C/min. 
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Podobně jako v DSC křivce slitiny MgZnAl (AC) je v teplotním intervalu 335 °C – 352 

°C endotermický peak začínající na teplotě (340 ± 2) °C, jehož velikost plochy je 

(0,53 ± 0,08) J/g. 

Transmisní elektronovou mikroskopií slitiny MgZnAlCa (AC) po žíhání do 340 °C [88] 

byla pozorovaná, stejně jako po izotermickém žíhání na 300 °C, modifikovaná τ fáze. 

Kromě této fáze bylo v matrici pozorované malé množství čtvercových částic, 

tyčkovité částice zcela vymizely.  

Na Obrázku 6.26 je snímek ze SEM slitiny MgZnAlCa po izochronním žíhání do 

teploty 280 °C a následném zakalení v BSE modu [90]. Na Obrázku je v příslušném 

zvětšení zobrazena hraniční fáze. Orientační složení hraniční fáze bylo zjištěno 

pomocí EDS [90] jako Mg63Zn13Al16Ca8. Na Obrázku 6.27, resp. 6.28 je snímek ze 

SEM slitiny MgZnAlCa po izochronním žíhání do teploty 340 °C [90] v BSE modu. Na 

Obrázku 6.27 je vidět, že po žíhání do 340 °C mohlo dojít k natavení hraniční fáze. 

Orientační složení hraniční fáze bylo v různých částech vzorku určeno EDS [90] jako 

Mg77Zn11Al11Ca1, Mg75Zn12Al11Ca2, Mg68Zn14Al13Ca5 či Mg59Zn22Al15Ca3. Složení 

hraniční fáze může být v některých případech také částečně ovlivněné okolní 

matricí. Objemový podíl hraniční fáze byl určen jako ~ 12 %.  Velikost plochy 

endotermického procesu je ve slitině MgZnAlCa (AC) ~ 60x menší než ve slitině 

MgZnAl (AC), objemový podíl hraniční fáze nikoliv. Z Obrázků 6.27, 6.28 a velikosti 

plochy endotermického procesu se zdá, že po izochronním žíhání do teploty 340 °C 

nedošlo k natavení veškeré hraniční fáze ve slitině MgZnAlCa. Objemový podíl 

natavené eutektické fáze po izochronním žíhání do teploty 340 °C byl odhadnut 

mřížkovou metodou jako ~ 2 %.  

Změny v mikrostruktuře v teplotním intervalu 300 °C – 400 °C vedly k nepatrnému 

poklesu mikrotvrdosti. 
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Obrázek 6.26: Snímek SEM slitiny MgZnAlCa po izochronním žíhání do 280 °C [90]. 

 
Obrázek 6.27: Snímek SEM slitiny MgZnAlCa po izochronním žíhání do 340 °C [90]. 
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Obrázek 6.28: Snímek SEM slitiny MgZnAlCa po izochronním žíhání do 340 °C [90]. 
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7 Závěr 

V diplomové práci byl analyzován teplotní vývoj fázových transformací 

v hořčíkových slitinách MgZnAl a MgZnAlCa pomocí diferenční skenovací 

kalorimetrie, elektrické rezistometrie a mikrotvrdosti. V obou slitinách byl také 

proveden paralelní výzkum mikrostruktury.  

Paralelní výzkum mikrostruktury ukázal, že v obou materiálech ve stavu po odlití 

a po izochronním žíhání do 240 °C jsou zrna z velké části oddělená hraniční fází. 

Velikost zrn byla odhadnuta na ~ 30 μm ve slitině MgZnAl, resp. ~ 40 μm ve slitině 

MgZnAlCa. Pozorovaná hraniční fáze je v obou slitinách kvazikrystalické ikosaedrální 

struktury. Plošný podíl pozorované hraniční fáze byl vypočítán jako ~ 18 % ve slitině 

MgZnAl, resp. jako ~ 12 % ve slitině MgZnAlCa. Nižší plošný podíl hraniční fáze 

souvisí s nižší koncentrací zinku v materiálu MgZnAlCa. 

V průběhu DSC měření byly v materiálu MgZnAl pozorovány tři exotermické procesy 

(proces 1 – 3), žíhací spektrum rezistivity je s velkou pravděpodobností složeno také 

ze tří efektů (efekt A – C). Maxima exotermických procesů 1 – 3 pozorovaných v DSC 

křivce v rychlosti ohřevu 1 °C/min teplotně odpovídají maximům efektů A – C 

v žíhacím spektru rezistivity v izochronním žíhacím režimu efektivní rychlosti 

1 °C/min. Podobně byly pomocí DSC v materiálu MgZnAlCa pozorovány dva 

exotermické procesy (proces 1, proces 2), kterým teplotně odpovídají efekty (efekt 

A, efekt B), viditelné v žíhacím spektru rezistivity. Různá koncentrace zinku 

a vápníku v materiálech MgZnAl(Ca) neovlivnila teplotní intervaly těchto procesů. 

Pravděpodobně v důsledku nižší koncentrace zinku v materiálu a vyšší koncentrace 

vápníku byly tepelné odezvy v DSC křivkách menší v materiálu MgZnAlCa, stejně tak 

i změny rezistivity.  

Byly vypočítány aktivační energie exotermických procesů. Aktivační energie 

exotermických procesů 1 a 2 si v obou slitinách v rámci chyby odpovídají. 

Na základě paralelního výzkumu mikrostruktury slitin ve stavu po odlití a po 

izochronním žíhání do 240 °C a podobnosti s binární slitinou MgZn pravděpodobně 

proces 1 v DSC křivkách, resp. efekt A v žíhacím spektru rezistivity odpovídá tvorbě 
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fáze morfologicky podobné hexagonální fázi β2´ (MgZn2), formující se do tvaru disků. 

Obdobně v obou slitinách procesu 2 v DSC křivkách, resp. efektu B v žíhacím spektru 

rezistivity odpovídá pravděpodobně tvorba fáze morfologicky podobná 

monoklinické fázi β1´ (Mg4Zn7), která se formuje se do tvaru kvádrů. Procesu 3, který 

byl pozorovaný pouze v některých rychlostech ohřevu v DSC křivkách slitiny MgZnAl, 

jemuž odpovídá efekt C v žíhacím spektru rezistivity, pravděpodobně odpovídá 

tvorba fáze podobné stabilní trigonální fázi β (Mg21Zn25). Tuto fázi lze očekávat 

v systému MgZn. Pro jednoznačné určení fází je třeba další výzkum. 

Hodnoty mikrotvrdosti byly obecně menší ve slitině MgZnAlCa než ve slitině MgZnAl 

o ~ 25 %, pravděpodobně opět v důsledku výrazně nižšího obsahu zinku ve slitině 

MgZnAlCa. Se změnami mikrostruktury do 300 °C ve slitině MgZnAl pravděpodobně 

souvisí nepatrné vytvrzení slitiny po žíhání do teploty 160 °C. Ve slitině MgZnAlCa 

nevedly změny v mikrostruktuře v rámci chyb měření ke změnám hodnot 

mikrotvrdosti do teploty žíhání 280 °C. 

Výraznost tepelné odezvy exotermických procesů slitin izotermicky žíhaných na 

teplotě 300 °C s prodlužující se dobou izotermického žíhání klesala. Na základě DSC 

křivek je pravděpodobné, že během DSC měření po izotermickém žíhání na teplotě 

300 °C po dobu 480 min již nedochází ke změnám ve fázovém složení. 

Paralelní výzkum mikrostruktury slitiny MgZnAl po izotermickém žíhání na teplotě 

300 °C po dobu 100 minut i 480 minut ukázal, že kvazikrystalická ikosaedrální fáze 

přetrvává. Ve slitině MgZnAlCa kvazikrystalická ikosaedrální fáze po izotermickém 

žíhání na 300 °C po dobu 100 min i 480 min již nebyla pozorovaná, nicméně její 

přítomnost nelze jednoznačně vyloučit. Ve slitině MgZnAlCa se tato fáze 

transformovala na modifikovanou τ fázi. 

V jedné rychlosti ohřevu byly slitiny MgZnAl(Ca) v DSC proměřeny až do teploty 

380 °C. V obou slitinách byl pozorovaný výrazný endotermický peak, začínající na 

teplotě ~ 340 °C. TEM vzorků po izochronním žíhání do teploty 340 °C již nebyla 

pozorovaná kvazikrystalická ikosaedrální fáze. V materiálu MgZnAl byla pozorovaná 

modifikovaná trigonální fáze Mg21Zn25, v materiálu MgZnAlCa, stejně jako po 

izotermickém žíhání na 300 °C, modifikovaná τ fáze. 
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Endotermický peak v DSC křivce ve slitině MgZnAl na teplotě ~ 340 °C je 

pravděpodobně důsledkem natavení kvazikrystalické ikosaedrální fáze. Po 

izochronním žíhání do 340 °C a následném zakalení bylo SEM pozorované natavení 

eutektické fáze. Ve slitině MgZnAlCa se po izochronním žíhání do teploty 340 °C 

pravděpodobně nenatavila veškeré hraniční fáze.  

Procesy probíhající v obou slitinách v teplotním intervalu 300 °C - 400 °C vedly 

k poklesu hodnot mikrotvrdosti. 
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