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Úvod
Růst cen pohonných hmot v posledních letech, spolu se snahou o produkci

co možná nejméně emisí, přispívajících k nevratným změnám klimatu, vedou ke
snahám vyvíjet stále energeticky efektivnější dopravní prostředky, zejména pak
automobily a letadla. Ruku v ruce s technologickým rozvojem (zejména na po-
lích bezpečnosti a komfortu pasažérů) však jde rostoucí hmotnost dopravních
prostředků. Nejedná se přitom pouze o problém dopravních prostředků, využíva-
jících k pohonu fosilní paliva – těžké baterie současných elektromobilů se do jejich
hmotnosti výrazně promítají. V moderních technologických aplikacích je tedy ne-
zbytné využívat lehké materiály s odpovídajícími mechanickými vlastnostmi.

Nejlehčím kovem používaným jako základ současných konstrukčních slitin
je hořčík [1]. Jeho hustota, 1,74 g/cm3, je oproti hliníku či oceli, coby jiným
běžně používaným konstrukčním kovům, zhruba dvoutřetinová, resp. čtvrtinová
[2]. V důsledku toho jsou hořčíkové slitiny v posledních desetiletích intenzivně stu-
dovány a nacházejí využití v některých specifických součástkách, jako například
v motorech a převodovkách auutomobilů i letadel. Dalšími výhodami hořčíkových
slitin přitom jsou vysoká specifická pevnost (tj. poměr pevnosti a hustoty), dobré
vlastnosti při tlumení vibrací, tvárnost při zvýšených teplotách a v neposlední
řadě i jeho cytokompatibilita a blízké hodnoty modulu pružnosti a meze kluzu
k lidské kosti, pročež mají potenciál k využití v medicínských aplikacích [1, 2].

Hlavní překážky v širším využívání hořčíkových slitin představují anizotropie
mechanických vlastností a nedostatečný počet deformačních mechanismů dostup-
ných za pokojové teploty, zapříčiněné typem mřížky, v níž hořčík krystalizuje,
a způsobující velmi omezenou tažnost a tvarovatelnost při pokojové teplotě. Dal-
šími nevýhodami jsou omezená odolnost vůči korozi a pro mnoho aplikací příliš
nízký modul pružnosti [1]. Při zvýšených teplotách se navíc mohou aktivovat další
deformační mechanismy, což vede k podstatným změnám mechanických vlastností
hořčíku a jeho slitin.

Mnohé ze zmíněných nevýhod se dají do značné míry ovlivnit přidáním růz-
ných příměsí. Stejně tak má na mechanické vlastnosti výrazný vliv způsob pří-
pravy dané slitiny, ovlivňující například velikost zrn. Jedním z klíčových aspektů
při vývoji hořčíkových slitin je správné a detailní porozumění jednotlivým defor-
mačním mechanismům a jejich vztahu k anizotropní textuře. Cílem této práce
proto bude studium deformačních mechanismů a závislosti jejich aktivace na vý-
chozí textuře válcované hořčíkové slitiny pomocí deformačních testů, akustické
emise, optické mikroskopie a difrakce zpětně odražených elektronů.
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1. Teoretický úvod
1.1 Hořčík a jeho slitiny

Hořčík (12Mg) je kov alkalických zemin. Ačkoliv není tak reaktivní, jako
ostatní prvky skupiny II.A (Be, Ca, Sr, Ba a Ra), je přesto jeho značná reaktivita
důvodem, proč se ryzí hořčík v přírodě volně nevyskytuje [3]. Nejčastěji tak mů-
žeme hořčík nalézt ve sloučeninách, jako jsou magnesit, dolomit či karnelit (vždy
ve formě iontu Mg2+), přičemž platí, že hořčík je 6. nejvýrazněji zastoupený prvek
v zemské kůře (kde představuje 2,7%) [2]. Dalším významným zdrojem hořčíku je
mořská voda, v níž je třetím nejvýrazněji zastoupeným rozpuštěným minerálem
s hustotou hořčíkových iontů zhruba 1,1 kg/m3.

Krystalová struktura hořčíku se nazývá hexagonální s těsným uspořádáním
(HCP). Platí, že existují dva způsoby nejtěsnějšího pravidelného uspořádání shod-
ných koulí v prostoru, z nichž jeden vede právě ke struktuře HCP, druhý poté
ke kubické plošně centrované mřížce (FCC). Koule se uspořádají tak, že každá z
nich se dotýká šesti svých sousedů, tato první vrstva v případě HCP odpovídá
bazální rovině (0001), u FCC rovině (111). Další vrstva je poté přidána tak, že se
každá koule dotýká tří sousedů v první vrstvě. Rozdíl nastává ve způsobu přidání
třetí vrstvy – v případě HCP struktury je třetí vrstva umístěna tak, že těžiště
jejích koulí jsou nad těžišti koulí ve vrstvě první, čímž vzniká vrstvení v pořadí
ABABAB, zatímco v případě struktury FCC jsou těžiště koulí třetí vrstvy umís-
těny nad mezerami v první vrstvě, čímž vzniká vrstvení v pořadí ABCABCABC.
Platí, že podíl zaplněného objemu koulemi je pro oba způsoby vrstvení (a tedy
pro HCP i FCC) stejný, a to 0,74. Stejné je pro obě struktury i koordinační číslo
(počet nejbližších sousedních atomů), a to 12. [4] Poměr krystalografických os

Obrázek 1.1: Schéma HCP mřížky.

c/a je při hexagonálním nejtěsnějším uspořádání koulí roven
√︂

8/3, tedy zhruba
1,633. Tomuto ideálnímu poměru se hořčík velmi blíží s poměrem c/a 1,623. [4],
konkrétně je pro ryzí hořčík a = 3,210 Å a c = 5,211 Å [5].
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Hořčík, jakožto chemicky aktivní látka, snadno interaguje s ostatními kovo-
vými prvky, čímž vznikají tzv. intermetalické fáze, které jsou pozorovány ve vět-
šině hořčíkových slitin [2]. Vliv těchto fází může přispět ke zlepšení vlastností dané
hořčíkové slitiny, přičemž v současnosti jsou hlavními nedostatky hořčíku a jeho
slitin zejména omezený modul pružnosti, nízká tvárnost za nízkých teplot, ome-
zená pevnost a odolnost proti tečení během vysokých teplot a omezená odolnost
vůči korozi [1]. Nejčastěji užívanými prvky v hořčíkových slitinách jsou hliník,
zinek, mangan, zirkonium a vzácné zeminy (tj. Sc, Y a lanthanoidy). Příměsi
hliníku obecně zlepšují pevnost a usnadňují odlévání. Příměs zinku v kombinaci
s hliníkem přispívá ke zvýšení pevnosti, aniž by došlo k újmě na kujnosti a zá-
roveň může vést ke zvýšení odolnosti vůči korozi. Mangan napomáhá odolnosti
vůči korozi při vystavení účinkům mořské vody a bežně se přidružuje k příměsi
hliníku. Zirkonium se pak používá ke zjemňování zrn a efekt vzácných zemin
spočívá ve zlepšení odolnosti vůči tečení a korozi spolu se zvýšením pevnosti
za vysokých teplot [2]. Některé příměsi mohou mít i nežádoucí efekt, zmínit lze
například železo, kobalt či nikl, jejichž intermetalické fáze jsou oproti hořčíkové
matrici ušlechtilé a mohou přispívat ke korozním efektům [6].

1.2 Plastická deformace v hexagonálních kovech
Plastická deformace je v kovech realizována dvěma základními způsoby – de-

formačním skluzem a mechanickým dvojčatěním [7]. Při deformačním skluzu do-
chází k posunu jedné části krystalové mřížky vůči jiné, a to o celočíselný násobek
meziatomové vzdálenosti. Orientace obou částí krystalové mřížky se přitom ne-
mění. Deformační skluz lze rovněž interpretovat jako pohyb dislokací. Rovina, na
které ke skluzu dochází, se nazývá rovina skluzu a směr, v němž se část krystalové
mřížky pohybuje, se nazývá směr skluzu. Rovinu skluzu ovlivňuje hustota atomů
– platí totiž, že ke skluzu dochází na těsně uspořádaných rovinách, tj. takových,
kde je nejvyšší plošná hustota atomů. Směr skluzu je potom dán nejvyšší lineární
atomovou hustotou [7]. Hlavní skluzové systémy jsou uvedeny na Obrázku 1.2
níže.

Obrázek 1.2: Skluzové systémy v hořčíku a jeho slitinách: a) bazální skluz, b)
prismatický skluz, c) pyramidální skluz 1. druhu, d) pyramidální skluz 2. druhu.
Rovina skluzu je zaznačena barevnou výplní, směr skluzu šipkou [8].
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Preferované deformační mechanismy závisí u kovů s hexagonální strukturou na
poměru krystalografických os c/a. Pro kovy, jejichž hodnota c/a je vyšší, než
ideální (např. Zn, Cd [4]), je vyšší atomová hustota v bazální rovině, a tedy
k dislokačnímu skluzu dochází preferovaně právě v této rovině. Kovy, jejichž po-
měr c/a je výrazně nižší, než ideální (např. Ti, Zr, Y [4]), mají vyšší hustotu
v prismatických rovinách (101̄0), a tedy dislokační skluz preferuje prismatické či
pyramidální roviny. V případě kovů s poměrem c/a blízkým

√︂
8/3, jejichž typic-

kým zástupcem je právě hořčík (dále např. Co [4]), může docházet k částečnému
nahrazení bazální roviny skluzu prismatickou či pyramidální [7]. K deformačnímu
skluzu dochází, je-li překročeno tzv. kritické skluzové napětí (CRSS z angl. cri-
tical resolved shear stress). Hlavními parametry, které ovlivňují aktivaci různých
skluzových rovin, jsou orientace působící síly vzhledem k rovině skluzu a směru
skluzu, teplota a příměsové atomy [4]. První z těchto aspektů souvisí s geometrií
krystalové struktury. Vztah mezi silou aplikovanou na vzorek a kritickým smyko-
vým napětím udává tzv. Schmidův zákon, poprvé formulovaný v práci [9]. Platí:

τCRSS = F

S0
cos ϕ cos λA, (1.1)

kde τCRSS je kritické skluzové napětí a význam zbylých symbolů objasňuje Obrá-
zek 1.3. K deformaci tedy dochází, je-li σ ≥ τCRSS, kde σ je tahové (resp. tlakové)
napětí. Poměr τCRSS a σ poté vyjadřuje tzv. Schmidův faktor m

m = τCRSS

σ
= cos ϕ cos λA (1.2)

Schmidův faktor tedy pro deformační skluz nabývá hodnot mezi 0 a 0,5. Maxi-
mální hodnoty hodnoty nabývá v případě, kdy je φ = λA = 45◦, což nastává, je-li
κ = 0◦, tedy pokud se shodují osa roviny skluzu a směr skluzu.

Je-li úhel χ roven 90◦, ke skluzu nedochází, poněvadž je aplikovaná síla kolmá
k rovině skluzu (dochází spíše ke křehkému porušení krystalu). Pro χ blízké 90◦

je složka napětí v bazální rovině malá, tudíž je k aktivaci bazálního skluzu po-
třeba vysoké napětí. Po dosažení CRSS dochází ke skluzu a postupnému natáčení
bazální roviny ve směru působící síly. To se projevuje nárůstem hodnoty Schmi-
dova faktoru m, a tedy potřebou nižšího napětí k další deformaci. Popsaný jev
se nazývá geometrické odpevňování. Pro χ blízké 0◦ je hodnota m opět malá a
pravděpodobně dojde ke skluzu v nebazálních rovinách (kde je překročeno CRSS)
nebo k deformaci dvojčatěním [11]. U čistého hořčíku je poměr CRSS pro prisma-
tický a bazální skluz za pokojové teploty (tj. CRSSprism./CRSSbaz.) v rozmezí 48 -
87 [12]. Tento poměr se značně mění s přidáním příměsí, např. pro slitinu AZ31B
je zhruba 2,4 [12]. Dalším významným faktorem je teplota, s jejímž nárůstem se
CRSS pro bazální i prismatický skluz výrazně snižují [13].

Dle tzv. von Miseho kritéria [14] je pro homogenní plastickou deformaci poly-
krystalických materiálů zapotřebí alespoň pěti nezávislých skluzových systémů.
Bazální i prismatický skluz poskytují dva nezávislé systémy, což dohromady dává
čtyři, tedy příliš málo pro naplnění von Miseho kritéria. Čtyři (tedy opět nedo-
statečný počet) nezávislé systémy poskytuje i pyramidální skluz 1. druhu [15].
Všechny tyto systémy umožňují pouze deformaci ve směru krystalografické osy a,
tj. < a >. Pro naplnění von Miseho kritéria je tedy nutná aktivace deformačního
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Obrázek 1.3: Skluzové podmínky ve válcovém monokrystalu Mg. F⃗ značí apliko-
vanou sílu, S0 průřez monokrystalu, n⃗ směr normály vůči rovině skluzu, o⃗ osu
roviny skluzu, η⃗ směr skluzu, χ úhel mezi aplikovanou silou a osou roviny skluzu,
ϕ úhel mezi aplikovanou silou a normálou k rovině skluzu, λA úhel mezi apliko-
vanou silou a směrem skluzu a κ úhel mezi osou roviny skluzu a směrem skluzu
[10].

mechanismu poskytujícího deformaci i ve směru < c >. Vhodnými kandidáty jsou
pyramidální skluz druhého druhu {111̄2}1

3 < 112̄3̄ > (kde složené závorky značí
systém rovin rovnoběžných s uvedenou) a mechanické dvojčatění, zejména pak
typu {101̄2} < 101̄1 >. CRSS je pro pyramidální skluz 2. druhu za pokojových
teplot velmi vysoké (aktivuje se hlavně za vysokých teplot a tlaků). V porovnání
je potom CRSS pro uvedené mechanické dvojčatění za pokojových teplot výrazně
nižší, a tedy je mechanismem zajišťujícím deformaci ve směru < c >, a tedy
naplnění von Miseho kritéria, právě dvojčatění [10, 16].

Výše zmiňované dvojčatění představuje druhý ze základních způosbů plastické
deformace v hexagonálních kovech. V případě dvojčatění se atomy, na rozdíl od
deformačního skluzu, posunují obecně o neceločíselné násobky meziatomových
vzdáleností [16]. Stejně jako v případě deformačního skluzu dochází k dvojčatění
smykem. Jako dvojče označujeme tu část krystalu, která je vůči původnímu krys-
talu (tzv. rodiči) orientována zrcadlově. Rovina, podle níž jsou původní krystal
a dvojče zrcadlově symetrické, nazýváme rovinou dvojčatění [17]. Jinak řečeno,
dvojčatění vede k vytvoření krystalové domény v rodičovském krystalu (zrnu),
s nímž symetrickým způsobem sdílí krystalovou mřížku [10]. Základní rozdíly
mezi dvojčatěním a deformačním skluzem jsou následující [17]:

1. Rozsah skluzového posunutí je proměnlivý, ovšem vždy jde o celočíselný
násobek Burgesova vektoru. Ke skluzu dochází pouze na několika rovno-
běžných a vzájemně poměrně vzdálených rovinách. Oproti tomu u dvojča-
tění představuje posunutí zlomek Burgesova vektoru a vzhledem ke svým
sousedům se smykově posunuje každá rovina.
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2. Dvojčatění je směrově závislé, tzn. smyk v jednom směru není ekvivalentní
smyku ve směru opačném. Například u HCP kovů dochází ke smyku typu
(101̄2) < 101̄1 >, zatímco ke smyku (101̄2) < 1̄011̄ > nedochází. Skluz se
přitom realizuje ve směru přímém i opačném.

3. V případě skluzu se krystalová mříž otáčí postupně, zatímco u dvojčatění
je rotace náhlá.

Obrázek 1.4: Schéma tvorby dvojčat. Dochází ke skluzu rovnoběžných atomových
rovin, převzato z [17].

Nejběžnějším systémem dvojčatění je v hořčíkových slitinách {101̄2} < 101̄1 >,
tzv. dvojčatění tahového typu. Jeho aktivace způsobuje prodloužení podél osy
< c > (a kontrakci ve směru kolmém na < c >). Během deformace tedy před-
nostně dvojčatí zrna, jejichž osa c je rovnoběžná s tahovým napětím (nebo, v pří-
padě deformace tlakem, kolmá na tlakové napětí). Během tahového dvojčatění
dochází k reorientaci části mřížky o 86◦ oproti původní mřížce. V hořčíku a jeho
slitinách je maximální prodloužení osy c v důsledku dvojčatění 6,4%, což je za-
příčiněno kompletním přeorientováním mřížky. V důsledku tohoto přeorientování
může dojít k přesunu původně nevhodně orientované bazální roviny do přízni-
vější polohy pro další skluz [10, 11, 16]. Při aplikaci tlakového napětí podél osy
c může docházet k aktivaci dvojčatění podél rovin {101̄1} či {101̄3}, vedoucí ke
zkrácení podél osy c a přeorientování části mřížky o 57◦ oproti původní orientaci
mřížky. Při pokojové teplotě může rovněž docházet k tzv. vícenásobnému dvojča-
tění, skládajícímu se z tlakového dvojčatění typu {101̄1}, následovaného v rámci
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Obrázek 1.5: Mechanismy dvojčatění v závislosti na směru vnějšího namáhání pro
a) tah, b) tlak, převzato z [16].

stejného zrna tahovým dvojčatěním typu {101̄2}. Výsledné dvojče je charakteri-
zováno změnou orientace oproti původní krystalové mřížce o 37◦ [10].
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2. Cíle práce a experimentální
metody
2.1 Cíle práce

Hlavní cíle bakalářské práce jsou následující:

• Analýza vlivu textury na aktivaci různých deformačních mechanismů ve
slitině AZ31.

• Ustanovení souvislosti mezi základními parametry akustické emise a realizo-
vanými deformačními mechanismy pomocí studia mikrostruktury metodou
difrakce zpětně odražených elektronů.

K naplnění těchto cílů byly v rámci vypracování práce využity experimentální
metody popsané dále v této kapitole.

2.2 Použitý materiál
Pro veškerá měření byla použita komerční hořčíková slitina AZ31 ve formě

válcovaného plechu o tloušťce 15 mm. Její chemické složení je uvedeno v tabulce
níže. Souřadný systém vztažený k plechu byl směr válcování RD (z angl. rol-

Chemický prvek Al Zn Mn Mg
Podíl [hm. %] 3 0,8 0,2 96

Tabulka 2.1: Chemické složení testované slitiny AZ31.

ling direction), normálový směr (kolmý na rovinu plechu) ND (z angl. normal
direction) a příčný směr (kolmý na RD v rovině plechu) TD (z angl. transversal
direction). Pro deformační zkoušky byly připraveny vzorky třech orientací: ND,
RD a 45◦ mezi ND a RD (nadále značený pouze 45). Plech vykazoval silnou ba-
zální texturu ve směru ND, jak je vidět z Obrázku 2.1. Dále je přiložena IPF
mapa (viz kapitola 2.6) původní mikrostruktury, viz Obrázek 2.2.

Obrázek 2.1: IPF obrazec původní struktury v orientacích vzorků.
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Obrázek 2.2: IPF mapa původní mikrostruktury.

2.3 Deformační zkoušky
Vzorky připravené ze zvoleného materiálu byly deformovány v tahu a tlaku,

přičemž k provedení deformačních testů byl užit přístroj Instron 5882. Vzorky
určené pro deformaci tlakem byly tvaru kvádru o rozměrech zhruba 10 × 6,5 ×
6,5 mm3 v pořadí výška, šířka a hloubka. Pro tahové zkoušky byly nejprve pou-
žívány vzorky geometrie znázorněné na Obrázku 2.8, u kterých ovšem docházelo
k lomu nikoliv v aktivní zóně, nýbrž v hranách, kde aktivní zóna přecházela
v hlavičku. Proto byla zvolena odlišná geometrie, znázorněná na Obrázku 2.9, při
jejímž použití nedochází k tak výraznému hromadění napětí na pomezí hlavičky
a aktivní zóny a k lomu docházelo v aktivní zóně. Vzorky byly ve většině pří-

Obrázek 2.3: Vzorek pro tahové
zkoušky s původní geometrií.

Obrázek 2.4: Vzorek pro tahové
zkoušky s novou geometrií.
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padů deformovány počáteční rychlostí 10−3 s−1, pouze u vzorků deformovaných
do 1% plastické deformace byla zvolena rychlost 10−4 s−1 (za účelem přesnějšího
dosažení požadované deformace a dostatečně velkého souboru dat), všechny testy
byly provedeny za pokojové teploty. Přístroj přitom zaznamenával prostřednic-
tvím programu Blue Hill 2.6 (dodávaného spolu se zařízením výrobcem) polohu
pohyblivého rámu a okamžitou sílu působící na čelisti s frekvencí 10 Hz. Výstu-
pem z deformačních testů je deformační křivka, znázorňující závislost napětí na
prodloužení. V elastické oblasti deformace pracujeme s tzv. smluvním napětím,
definovaným jako [7]

σ = F

S0
, (2.1)

kde F značí sílu působící na vzorek a S0 je původní průřez aktivní části, v našem
případě tedy S0 = wt, a smluvním prodloužením

ε = l − l0
l0

= ∆l

l0
, (2.2)

kde l0 a l jsou po řadě původní a okamžitá délka aktivní zóny. Smluvní napětí
a prodloužení jsou ovšem definovány v oblasti elastické deformace, kde se délka
aktivní části a průřez mění pouze zanedbatelně. V oblasti plastických deformací
jsou však tyto změny výrazné, pročež místo smluvních veličin pracujeme s tzv.
skutečným napětím a prodloužením. Pro jejich definici uvažujeme infinitezimální
změnu délky [7]

dεt = dl

l
(2.3)

Potom je skutečné prodloužení dáno

εt =
∫︂ l

l0

dl

l
= ln l

l0
= ln l0 + ∆l

l0
= ln(1 + ε) (2.4)

Pro skutečné napětí pak platí

σt = F

S
= F

S0

S0

S
, (2.5)

kde S je okamžitý průřez aktivní zóny. V oblasti plastické deformace je objem
aktivní zóny konstantní, tedy platí

S0l0 = s l ⇒ S0

S
= l

l0
= (1 + ε), (2.6)

odkud dostáváme, viz vztah (2.1)
σt = σ(1 + ε) (2.7)

Deformační křivky, z nichž budou vyvozovány mechanické vlastnosti vzorků, tedy
znázorňují závislost skutečného napětí na skutečném prodloužení. Přechod mezi
elastickou a fází deformace je spojitý, tudíž se definice meze kluzu mohou mírně
lišit. V této práci budeme pracovat s běžnou definicí formulovanou v [7] jako
σ0,2, tedy hodnota σt daná průsečíkem deformační křivky s přímkou rovnoběžnou
s elastickou fází deformace procházející bodem εt = 0,2%. Po překročení meze
kluzu často následuje tzv. zpevňování, při kterém se s rostoucím εt skutečné napětí
zvyšuje. Jakmile je dosaženo tzv. meze pevnosti UTS (z angl. ultimate tensile
strength, značeno σmax), dochází s rostoucím prodloužením k poklesu skutečného
napětí, v aktivní zóně se vytváří „krček“, kde se rychle snižuje průřez a následuje
lom vzorku.
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2.4 Akustická emise
Názvem akustická emise (AE) je označována krátkodobá elastická vlna, jejímž

zdrojem je uvolnění elastické energie během lokalizovaných strukturálních změn
ve zkoumaném materiálu [18]. Těmito zdroji mohou být například vznik a rozši-
řování trhlin, dvojčatění, pohyb dislokací aj. Složka elastického vlnění kolmá na
povrch vzorku je detekována piezoelektrickým snímačem a převedena na napě-
ťový signál, který je zesílen a následně zpracován. Platí, že AE detekuje pouze
aktivní defekty materiálu, v případě této práce potom jde o nukleaci dvojčat
a lavinový pohyb dislokací [19]. Signál AE může být buď spojitý, kdy hodnota
signálu neklesá pod určitou prahovou úroveň po zadanou dobu, nebo být diskrét-
ního charakteru, kdy signál tvoří série oddělených pulzů. Zdroji spojitého signálu
AE jsou především dislokace, jejichž chování je dynamické, zatímco nespojitý sig-
nál zapřičiňují zejména dvojčatění a nukleace a šíření trhlin [11]. Platí, že signál
AE způsobený pohybem dislokací je detekovatelný pouze tehdy, jde-li o mnoho
dislokací pohybujících se v dané oblasti vzorku současně, a to dostatečně rychle
a daleko [10]. Dále platí, že tvorba dvojčatění je významným zdrojem akustické
emise, zatímco jejich růst jako takový je pro detekci signálu příliš pomalý [20, 21].
Zpracování signálu akustické emise poskytuje informace o průběhu deformace z
celého objemu vzorku, získané nedestruktivní cestou. Měření AE je představi-
telem tzv. in-situ měření, které probíhá během samotné deformace a umožňuje
vyhodnocení v reálném čase. Signál akustické emise je pro vyhodnocení nutno
parametrizovat, přičemž při vyhodnocení pro účely této práce hrají hlavní roli
pojmy [10]:

Obrázek 2.5: Schematický obrázek diskrétního signálu AE převzatý ze [16].

• událost AE – je definována jako úsek signálu mezi překmitem přes zadanou
prahovou úroveň (začátkem události) a koncem události, za který se pova-
žuje stav, kdy signál klesne pod prahovou úroveň a po danou, tzv. mrtvou,
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dobu nedojde k jejímu překročení (v symbolech na Obr. 2.5 je čas AE dán
rozdílem te − ts)

• amplituda události – maximum napěťového signálu akustické emise přísluš-
ného dané události

• energie události akustické emise

• počet překmitů signálu AE za jednotku času (angl. count rate)

Uspořádání měřicí aparatury je znázorněno na Obrázku 2.6. Sestává se ze snímače
upevněného na vzorek (viz Obrázek 2.7), z nějž signál putuje skrz předzesilovač
a zesilovač do A/D převodníku (převádějícího analogový signál na digitální), od-
kud pokračuje do analyzátoru signálu a vystupuje do počítače vybaveného vy-
hodnocovacím softwarem. Pro měření AE byl využíván přístroj PCI-2 (Physical
Acoustic Corporations) a piezoelektrický snímač kmitání vzorku PAC Pico 7553
(250 – 750 kHz). Signál byl zaznamenáván se vzorkovací frekvencí 5 MHz a před-
zesílen zesilovačem PAC 2/4/6 se ziskem 60 dB v frekvenčním pásu 100 – 1200
kHz. Za účelem odstínění okolního šumu byla nastavena prahová úroveň signálu
na 22 dB (tlakové zkoušky), resp. 24 dB (tahové zkoušky). Pro zpracování zazna-
menaného signálu AE byl použit program Origin Pro 2019.

Obrázek 2.6: Schéma zisku a zpracování signálu akustické emise.

Obrázek 2.7: Fotografie uchycení snímače AE na vzorek převzatá z [22].
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2.5 Optická mikroskopie
Pro zkoumání mikrostruktury deformovaných vzorků byly tyto vzorky za úče-

lem snazší manipulace zality do pryskyřice PolyFast (Struers) a poté sleštěny
posloupností SiC papírů s postupně se zjemňujícími zrny (finální zrnitost 2400)
a následně kotouči s diamantovou pastou o hrubostech po řadě 3, 1 a 0,25 µm.
Finální sleštění poté bylo provedeno za pomocí koloidní siliky OP-S (Struers).
Za účelem zvýraznění hranic zrn byly takto připravené vzorky po dobu zhruba
5 sekund naleptány roztokem ethanolu, vody, kyseliny octové a kyseliny pikrové
v poměru (50 ml : 9 ml : 4 ml : 6 g). Mikrostruktura poté byla pozorována svě-
telným mikroskopem Olympus GX51 a do počítače zaznamenávána programem
NIS-Elements AR.

2.6 Skenovací elektronová mikroskopie
Rozlišovací schopnost optického mikroskopu je při zkoumání mikrostruktury

značně limitována vlnovou délkou λ viditelného světla (jíž je přímo úměrná),
tedy zhruba 380 − 750 nm [23], zatímco de Broglieho vlnová délka elektronu
urychleného ve skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM) na energii 10 KeV
je po dosazení do vztahu

λ = h√
2mE

(2.8)

zhruba 0,01 nm, přičemž h je Planckova konstanta, m hmotnost elektronu a E jeho
energie [23]. Je tedy vidět, že použití elektronového mikroskopu umožňuje oproti
optickému mikroskopu mnohem detailnější studium mikrostruktury materiálů. Ve
skenovacím elektronovém mikroskopu jsou elektrony emitovány ze zdroje (jímž
je v případě použitého mikroskopu FEI Quanta 200 FX Schottkyho emisní dělo)
a následně urychlovány anodou [24]. Takto urychlený svazek tzv. primárních elek-
tronů je dále soustavou elektromagnetických cívek kolimován a vychylován tak,
aby postupně řádek po řádku snímal povrch vzorku. Při interakci primárních elek-
tronů s materiálem vzorku vznikají různé druhy signálu (sekundární elektrony,
zpětně odražené elektrony, charakteristické rentgenové záření, brzdné záření, Au-
gerovy elektrony aj.), z nichž lze analyzovat různé parametry vzorku. Pro účely
této práce byla užita metoda označovaná jako EBSD (z angl. electron backscatter
diffraction), využívající difrakce nepružně rozptýlených zpětně odražených elek-
tronů. Pro mapování metodou EBSD je vzorek natáčen oproti primárními svazku
o úhel 70◦, čímž se docílí zvýšení počtu nepružně rozptýlených elektronů [10]. Ně-
které z nich splňují (v závislosti na orientaci krystalové roviny, která je rozptýlí)
Braggovu podmínku konstruktivní interference [4]

2d sin θ = nλ, n ∈ N, (2.9)

kde d značí mezirovinnou vzdálenost a θ úhel dopadu na krystalovou rovinu.
Tyto elektrony se nazývají Kikuchiho. Takto difraktované elektrony vytvářejí pro
jednotlivé krystalografické roviny difrakční kužely s vrcholovým úhlem (π − 2θ)
a osou kolmou na difrakční rovinu [25]. Zmíněné kuželové plochy vytínají na stí-
nítku mikroskopu dvě hyperboly, které se (v důsledku malých hodnot Braggova
úhlu θ) jeví téměř jako přímky a nazývají se Kikuchiho linie. Z Kikuchiho linií je
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poté možné pomocí tzv. Houghovy transformace [26] jim odpovídajícím rovinám
přiřadit Millerovy indexy. EBSD analýza tak umožňuje vypočíst krystalografic-

Obrázek 2.8: Difrakční obrazec s vi-
ditelnými Kikuchiho liniemi, pře-
vzato z [26].

Obrázek 2.9: Difrakční obrazec s in-
dexovanými Kikuchiho liniemi, pře-
vzato z [26].

kou orientaci každého zaměřeného bodu, s využitím vhodného vyhodnocovacího
programu (v našem případě TSL-OIM Analysis 7.0) je dále možné spočíst roz-
dělení velikosti zrn, jejich vzájemnou orientaci či pólové obrazce. Pro analýzu
mikrostruktury budou konkrétně využívány mapy IPF (angl. inverse pole figure),
zobrazující krystalografickou orientaci vzhledem ke zvolené referenční soustavě,
GOS (angl. grain orientation spread), zobrazující rozdíly v krystalografických
orientacích bodů v rámci daného zrna a mapa IQ (angl. image quality), zobrazu-
jící kvalitu difrakčního záznamu na základě přesnosti fitu peaku interferenčního
obrazce CI (angl. confidence index).

Vzorky byly pro zkoumání pomocí EBSD připraveny slešťováním na SiC pa-
pírech hrubostí po řadě 800, 1200, 2400 a 4000 a poté kotouči s diamantovou
pastou hrubostí 1 a 0,25 µm. Finální iontové doleštění poté bylo provedeno pří-
strojem Leica EM RES102. Pro detekci zpětně odražených elektronů byl použit
EBSD detektor EDAX. Před vyhodnocením byla naměřená data pročištěna na
základě standartizace CI (nastavující hodnotu CI všech pixelů v zrnu na maxi-
mální hodnotu v rámci daného zrna) a jedné iterace dilatace zrn (přiřazujících
pixely nepříslušející žádnému zrnu k zrnu, s nímž má nejvíce sousedních pixelů
a přidělujících jeho CI) [27], přičemž tolerance úhlu jednoho zrna byla během
těchto procedur zvolena na 5◦ a minimální velikost zrna 50 px. Během vyhodno-
cování poté byla uvažována vysokoúhlová hranice zrn, tj. 15◦ [7] a vyloučena byla
zrna velikosti menší než 50 px a s CI nižším, než 0,1.
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3. Výsledky měření
V této kapitole budou uvedeny výsledky měření. Kapitola je členěna do dvou

sekcí podle způsobu deformace vzorků, tedy v tahu a v tlaku.

3.1 Tlakové zkoušky
Deformační křivky naměřené při deformaci vzorků všech tří zvolených orien-

tací (ND, RD a 45) jsou uvedeny na Obrázku 3.1. V grafu jsou zaznačeny body
odpovídající mezím kluzu σ0,2 pro jednotlivé vzorky (symboly σ0,2 pro vzorky 45
a RD nejsou rozlišitelné, neboť jejich hodnoty jsou téměr shodné). Jak je vidět
z Obrázku 2.1, vykazoval materiál, z nějž byly vzorky připraveny, silnou bazální
texturu ve směru ND. Dle kapitoly 1.2 tedy během deformace tlakem očekáváme
nejvýraznější dvojčatící aktivitu typu {101̄2} < 101̄1 > u vzorků orientace RD.
Průběh deformačních křivek vzorků RD a 45 skutečně vykazuje tzv. sigmoidální
charakter (tzn. část křivky odpovídající plastické deformaci má tvar podobný
písmenu S), což je pro texturované hořčíkové slitiny typickým znakem pro de-
formaci zprostředkovanou právě dvojčatěním typu {101̄2} < 101̄1 > [28]. Oproti
tomu deformační křivka vzorku ve směru orientovaném pro dvojčatění nevhodně,
v případě tlakových zkoušek tedy ND, obvykle vykazuje konvexní průběh [29],
který také lze pozorovat na Obrázku 3.1. V Tabulce 3.1 jsou uvedeny hodnoty

Obrázek 3.1: Deformační křivky v tlaku pro vzorky zvolených orientací.

meze kluzu σ0,2 a meze pevnosti σmax naměřené pro vzorky všech orientací při
deformaci tlakem do lomu. Uváděné chyby vycházejí z přístrojové chyby měření,
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jejíž hodnota byla odhadnuta na 3%. Hodnoty mezí kluzu jsou pro vzorky 45
a RD téměř identické a zároveň výrazně nižší, než pro vzorek ND. Tento výsledek
odpovídá nutnosti aktivace deformačních mechanismů s výrazně vyšším CRSS
u vzorku ND, nevhodně orientovaného pro dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 >, za
účelem dosažení homogenní plastické deformace.

Vzorek 45 ND RD
σ0,2 [MPa] 89 ± 3 149 ± 4 88 ± 3
σmax [MPa] 258 ± 8 317 ± 10 334 ± 10

Tabulka 3.1: Meze kluzu a pevnosti při deformaci tlakem.

V průběhu deformace byl rovněž zaznamenáván signál akustické emise. Kmitání
povrchu vzorku, na nějž je upevněn snímač, je převedeno na elektrický signál
v rozmezí ±10 V, viz schéma na Obrázku 2.6. Na obrázcích níže je znázorněna
obálka těchto elektrickcýh signálů pro jednotlivé vzorky zároveň s jejich defor-
mačními křivkami. Síla signálu AE byla srovnatelná pro vzorky 45 a ND, oproti

Obrázek 3.2: Záznam nezpracova-
ného AE signálu a deformační křivka
vzorku 45 v tlaku.

Obrázek 3.3: Záznam nezpracova-
ného AE signálu a deformační křivka
vzorku ND v tlaku.

Obrázek 3.4: Záznam nezpracovaného AE signálu a deformační křivka vzorku RD
v tlaku.

tomu vzorek RD vykazoval mnohem silnější signál. Maximální intenzity vyka-
zovaly signály vzorků všech tří orientací v okolí meze kluzu. Na Obrázku 3.5
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jsou zobrazeny amplitudy událostí akustické emise, vyhodnocené z původního
signálu. Nejnižší amplitudy přitom připadají na hodnotu 22 dB, která byla na-
stavena jako prahová úroveň signálu. Maximum amplitud lze opět pozorovat v

Obrázek 3.5: Amplitudy událostí AE při deformaci v tlaku

okolí meze kluzu. Přitom amplitudy událostí AE vzorku RD jsou výrazně vyšší,
než u vzorků 45 a ND. Protože je dvojčatění výrazným zdrojem AE a jeho ener-
gie je vyšší, než u bazálního skluzu [20], je pravděpodobné, že dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > bylo v počáteční fázi deformace vzorku RD hlavním zdrojem
akustické emise. Oproti tomu průběh amplitud událostí AE pro vzorky 45 a ND
je vzájemně podobný a naznačuje, že primární deformační mechanismy byly sklu-
zového typu [30]. Počty překmitů za jednotku času a energie událostí akustické
emise jsou dále znázorněny na Obrázcích 3.6, 3.7 a 3.8, jejichž součástí jsou i
deformační křivky jednotlivých vzorků. U všech vzorků opět lze pozorovat am-
plitudy zobrazených veličin, tedy počtu překmitů za sekundu a energie událostí,
v okolí meze kluzu. Vzorek orientace RD poté vykazuje pozvolnější pokles obou
veličin, což naznačuje, že dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 > bylo primárním zdro-
jem signálu AE do zrhuba 5% deformace. S poklesem četnosti překmitů i relativní
energie lze na deformační křivce vzorku RD sledovat výrazné zpevňování. Kva-
litativní průběh zobrazovaných charakteristik AE je v případě vzorků 45 a ND
podobný, přičemž vzorek 45 vykazuje o něco širší peak počtu překmitů za jed-
notku času. Rychlejší pokles četnosti překmitů i relativní energie v porovnání
se vzorkem RD opět poukazuje na aktivaci skluzových mechanismů, způsobující
(spolu s hranicemi již vzniklých dvojčat) při pokračující deformaci vytvoření ba-
riér neprostupných pro dislokace [30]. Pro analýzu mikrostruktury deformovaných
vzorků byla využita metoda EBSD, přičemž zkoumány byly vzorky všech orien-
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Obrázek 3.6: Časová četnost
překmitů a energie událostí AE při
deformaci vzorku 45 v tlaku.

Obrázek 3.7: Časová četnost
překmitů a energie událostí AE při
deformaci vzorku ND v tlaku.

Obrázek 3.8: Časová četnost překmitů a energie událostí AE při deformaci vzorku
RD v tlaku.

tací deformované do 1% plastické deformace a vzorek orientace ND deformovaný
do lomu. Mapy deformovaných vzorků jsou uvedeny na Obrázku 3.9. Mikrostruk-
tura vzorku RD vykazuje značnou míru dvojčatění, přičemž jednotlivá dvojčata
v mnoha případech pronikla hranicemi zrn a došlo k vytvoření pásů viditelných
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Obrázek 3.9: Mapy a) IPF vzorku 45 deformovaného do 1% plastické deformace,
b) IPF vzorku ND deformovaného do 1% plastické deformace, c) IPF vzorku RD
deformovaného do 1% plastické deformace a d) IQ vzorku ND deformovaného do
lomu. Deformace probíhala v horizontálním směru.

na Obrázku 3.9a). U vzorku 45 lze pozorovat mnohem méně dvojčat, než u RD,
stále však více (a tlustších), než u vzorku orientace ND. Všechna viditelná dvoj-
čata byla analýzou reorientace vůči svému rodičovskému zrnu určena jako tahová
dvojčata typu {101̄2} < 101̄1 > (tzn. byla reorientovaná oproti původní mřížce
zhruba o 86◦). Vzorek ND deformovaný do lomu rovněž vykazuje dvojčatění,
ovšem v tomto případě se jedná, jak potvrzuje analýza reorientace, o dvojité
dvojčatění (tj. tlakové dvojčatění typu {101̄1} následované tahovým dvojčatěním
typu {101̄2}). Pro vzorky deformované do 1% plastické deformace byla provedena
kvantitativní analýza frakčních podílů ploch, odpovídajících tahovému dvojčatění
typu {101̄2} < 101̄1 >. Vypočtené podíly jsou uvedené v Tabulce 3.2 níže, při-
čemž potvrzují výše uváděné závěry v souladu s vhodností orientace jednotlivých
vzorků k dvojčatění. Pro podrobnější analýzu aktivovaných deformačních mecha-
nismů lze využít kombinaci map GOS a map IQ, na nichž jsou vyznačeny hranice
tahových dvojčat typu {101̄2} < 101̄1 >. Ty jsou pro vzorky všech orientací
deformované v tlaku do 1% uvedeny na obrázku 3.10. Na obrázcích 3.10a), b)
můžeme pozorovat, že vzorky 45 a ND obsahují velký počet značně plasticky
deformovaných zrn (což plyne z kvalitativně vysoké hodnoty faktoru GOS). Zá-
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Vzorek 45 ND RD
η [%] 3 1 24

Tabulka 3.2: Frakční podíly ploch připadajících tahovému dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > při deformaci tlakem do 1% plastické deformace.

Obrázek 3.10: GOS mapy vzorků a) 45, b) ND, c) RD a IQ mapy se zvýrazněnými
hranicemi dvojčat vzorků d) 45, e) ND a f) RD deformovaných tlakem do 1%
plastické deformace.

roveň si můžeme na obrázcích 3.10d), f) všimnout, že orientace dvojčat u vzorku
orientace 45 je poměrně heterogenní, zatímco dvojčatění u vzorku RD probíhá v
preferovaném vertikálním směru kolmém na horizontální směr deformace. Různé
fáze deformace vzorků ND rovněž zachycuje obrázek 3.11. Na něm můžeme vidět
vzorky deformované do 225 a 270 MPa, což odpovídá zhruba 2 a 4% plastické de-
formace. Vzorek deformovaný do 225 MPa vykazuje mikrostrukturu podobnou té
z obrázku 3.9b), tedy téměř nedeformovaná zrna s velmi malým množstvím dvoj-
čat, zatímco u vzorku deformovaného do 270 MPa již můžeme pozorovat značně
deformovanou mikrostrukturu s dvojitými dvojčaty.
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Obrázek 3.11: Mikrostruktura vzorků ND deformovaných do a) 225 MPa, b) 270
MPa.

3.2 Tahové zkoušky
Deformační křivky vzorků orientací ND, RD a 45 naměřené při tahových

zkouškách jsou uvedeny na Obrázku 3.12. Opět jsou zaznačeny body odpoví-
dající mezím kluzu σ0,2. Deformační křivka vzorku RD obsahuje v oblasti okolo
300 MPa schod, jenž byl způsobem proklouznutím vzorku v čelistích. Část de-
formační křivky, ve které čelisti prokluzovaly, byla odstraněna a následně byly
napojeny oblasti, v nichž skutečně docházelo k plastické deformaci vzorku v
aktivní části. Tímto způsobem byla deformační křivka opravena tak, aby byly
zachovány správné hodnoty skutečného prodloužení εt, nezkreslené pohybem če-
listí, při němž nedocházelo k deformaci vzorku. Při deformaci v tahu očekáváme,
vzhledem k původní textuře použitého materiálu (viz Obrázek 2.1), dle kapitoly
1.2 nejvýraznější dvojčatící aktivitu typu {101̄2} < 101̄1 > u vzorku oreintace
ND. Průběh jeho deformační křivky vykazuje očekáváný sigmoidální charakter,
naopak deformační křivka vzorku RD je konvexní. Deformační křivka vzorku 45
neobsahuje žádný inflexní bod, na druhou stranu ovšem není její konvexní profil
nikterak výrazný. V Tabulce 3.3 jsou uvedeny hodnoty meze kluzu σ0,2 a meze
pevnosti σmax naměřené pro vzorky všech orientací při deformaci tahem do lomu.
Meze kluzu jsou u vzorků orientací RD a 45 značně nižší, než pro vzorek orientace
ND. To je, analogicky ke vzorku RD při deformaci tlakem, způsobeno nevhodnou
orientací vzorku ND pro tahové dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 > v deformaci ta-
hem, a z toho plynoucí nutností aktivace deformačních mechanismů, jejichž CRSS
je za podmínek, v nichž bylo měření prováděno, značně vyšší. Během tahových

Vzorek 45 ND RD
σ0,2 [MPa] 58 ± 2 56 ± 2 107 ± 3
σmax [MPa] 300 ± 9 375 ± 11 315 ± 9

Tabulka 3.3: Meze kluzu a pevnosti při deformaci tahem.

zkoušek byl rovněž zaznamenáván signál akustické emise. Data AE však byla na-
měřena při deformaci sady vzorků s původní, pravoúhlou geometrií, viz Obrázek
2.8, u nichž docházelo k lomu v hlavičce, zatímco deformační křivky uváděné na
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Obrázek 3.12: Deformační křivky v tahu pro vzorky zvolených orientací.

Obrázku 3.12 byly naměřeny u sady vzorků s novou geometrií, viz Obrázek 2.9.
Deformační křivky uváděné na Obrázcích 3.13 až 3.19 se tedy mírně liší od těch
na Obrázku 3.12, neboť byly naměřeny při deformaci jiné sady vzorků. Obálka
elektrických signálů ze snímače na povrchu vzorku je pro vzorky všech orien-
tací spolu s jejich deformačními křivkami znázorněna na obrázcích níže. Prahová
úroveň signálu AE byla při tahových zkouškách nastavena na 24 dB. Na Ob-
rázku 3.16 jsou znázorněny amplitudy událostí akustické emise při deformaci v
tahu. Maxim amplitud se u vzorků 45 a ND nabývá v okolí mezí kluzu, zatímco
u vzorku RD v oblasti okolo 1% plastické deformace. V porovnání se závislostí
amplitud událostí AE na εt při deformaci v tlaku lze pozorovat mnohem pozvol-
nější pokles amplitud v průběhu plastické deformace. Vzorky orientace 45 a ND
vykazují kvalitativně podobný průběh zobrazované závislosti, přičemž vzorek 45
vykazuje v pozdějších fázích deformace oproti ND vyšší amplitudy. Maximum
amplitud událostí AE vzorku RD je oproti zbylým orientacím nižší a výrazně
klesají v oblasti okolo 15% plastické deformace, kde amplitudy vzorků 45 a ND
pokračují v rozvoji širokého plató. Počet překmitů za jednotku času a relativní
energie událostí AE při deformaci v tahu jsou dále spolu s deformačními křiv-
kami uvedeny na Obrázcích 3.17, 3.18 a 3.19. Podobně jako v případě amplitud
událostí AE pozorujeme maxima počtu překmitů za jednotku času u vzorků 45
a ND v okolí meze kluzu, u vzorku RD pak zhruba při 1% plastické deformace.
Maxima počtů překmitů jsou pro vzorky 45 a ND podobné, v oblasti pokračující
plastické deformace však oproti předpokladu vykazuje vzorek ND vhodně orien-
tovaný pro tahové dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 > nižší hodnoty, než vzorek
45. Velmi pozvolný pokles počtu překmitů za jednotku času i relativní energie
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Obrázek 3.13: Záznam nezpracova-
ného AE signálu a deformační křivka
vzorku 45 v tahu.

Obrázek 3.14: Záznam nezpracova-
ného AE signálu a deformační křivka
vzorku ND v tahu.

Obrázek 3.15: Záznam nezpracovaného AE signálu a deformační křivka vzorku
RD v tahu.

událostí AE u vzorků ND a 45 naznačuje, že i v pozdějších fázích deformace byly
aktivní deformační mechanismy se silnou odezvou akustické emise. Maxima po-
čtu překmitů i relativní energie jsou pro vzorek RD nižší, než u vzorků 45 a ND,
přičemž jejich hodnoty klesají s postupující plastickou deformací mnohem výraz-
něji. Z toho lze, obdobně jako u vzorku ND při deformaci tlakem, usuzovat na
skluzový charakter aktivovaných deformačních mechanismů. Metodou EBSD byla
zpracována analýza mikrostruktury vzorků všech orientací deformovaných do 1%,
5% a 10% plastické deformace. Mapy IPF vzorků deformovaných do 1% plastické
deformace jsou uvedeny na Obrázku 3.20. U vzorků orientací ND a 45 lze pozoro-
vat relativně četné dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 > a značnou heterogenitu zrn.
Oproti tomu u vzorku RD k dvojčatění téměř nedochází a vykazuje homogennější
orientaci zrn blízkou bazální. Frakční analýza podílů ploch odpovídajících taho-
vému dvojčatění typu {101̄2} < 101̄1 >, jež je pro vzorky deformované do 1 a 5%
plastické deformace uvedena v Tabulce 3.4, toto pozorování potvrzuje. K dal-
šímu rozboru aktivovaných deformačních mechanismů lze využít také GOS mapy
a mapy IQ s vyznačenými hranicemi tahových dvojčat typu {101̄2} < 101̄1 >.
Ty jsou pro vzorky deformované do 1% zobrazené na Obrázku 3.21. Na něm lze
pozorovat výrazný rozdíl mezi mírou plastické deformace vzorku 45 (jež vyka-
zuje kvalitativně vyšší hodnoty GOS, a tedy jsou jeho zrna více deformovaná) a
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Obrázek 3.16: Amplitudy událostí AE při deformaci v tahu.

vzorky zbylých orientací. Ten je zapříčiněn zejména vhodnou orientací vzorku 45
pro aktivaci bazálního skluzu [22]. Obrázky 3.21d), e) potvrzují, že dvojčata po-
zorovaná na IPF mapách 3.20a), b) jsou skutečně tahová typu {101̄2} < 101̄1 >.
U vzorku RD ke dvojčatění dochází minimálně, viz Obrázek 3.21f). Dalším stá-
diem, v němž byla zkoumána mikrostruktura, byla plastická deformace do 5%.
Jí odpovídající IPF mapy jsou pro vzorky všech orientací uvedeny na Obrázku
3.22. Vzorek orientace 45 deformovaný do 5% vykazuje velmi značnou dvojčatící
aktivitu, podobně jako vzorek ND, zatímco u vzorku RD žádná dvojčata nepozo-
rujeme. S postupující deformací lze pozorovat i dvojčata prostupující napříč více
zrny, viz Obrázky 3.22a), b). Vzorek 45 pak vykazuje v porovnání se vzorkem ND
(na rozdíl od deformace do 1%) zhruba dvojnásobnou plochu, připadající dvojča-
tění typu {101̄2} < 101̄1 >, viz Tabulku 3.4. V případě vzorku 45 lze pozorovat
preferovaný směr dvojčatění, který je shodný se směrem deformace. Oproti tomu
vzorek orientace ND obsahuje směrově heterogennější dvojčata. Mapy GOS a IQ
s vyznačenými hranicemi tahových dvojčat typu {101̄2} < 101̄1 > vzorků všech
orientací deformovaných do 5% jsou znázorněny na Obrázku 3.23. Na něm je
vidět, že vzorek 45 opět vykazuje oproti zbylým vzorkům vyšší míru plastické
deformace jenotlivýych zrn. Při plastické deformaci do 5% lze rovněž pozorovat
zvýšení hodnoty GOS pro většinu zrn v případě vzorku ND, zatímco většina zrn
vzorku RD zůstává plasticky deformovaná málo. Mapy IQ se zaznačenými hra-
nicemi tahových dvojčat {101̄2} < 101̄1 > názorně ukazují rozdíl v orientacích
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Obrázek 3.17: Časová četnost
překmitů a energie událostí AE při
deformaci vzorku 45 v tahu.

Obrázek 3.18: Časová četnost
překmitů a energie událostí AE při
deformaci vzorku ND v tahu.

Obrázek 3.19: Časová četnost překmitů a energie událostí AE při deformaci
vzorku RD v tahu.

těchto dvojčat u vzorků 45 a ND, zatímco u vzorku RD žádná dvojčata dete-
kována nebyla. Posledním stádiem, v němž byla zkoumána mikrostruktura de-
formovaných vzorků, byla plastická deformace do 10%. IPF mapy těchto vzorků
jsou uvedeny na Obrázku 3.24. U vzorků deformovaných do 10% jsou již aktivo-
vány veškeré deformační mechanismy, tedy kromě dislokačních skluzů a tahového
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Obrázek 3.20: IPF mapy a) vzorku 45 deformovaného do 1% plastické deformace,
b) vzorku ND deformovaného do 1% plastické deformace, c) vzorku RD deformo-
vaného do 1% plastické deformace. Směr deformace je horizontální.

Obrázek 3.21: GOS mapy vzorků a) 45, b) ND, c) RD a IQ mapy se zvýrazněnými
hranicemi dvojčat vzorků d) 45, e) ND a f) RD deformovaných v tahu do 1%
plastické deformace.

Vzorek 45 ND RD
η1% [%] 3 5 0
η5% [%] 14 7 0

Tabulka 3.4: Frakční podíly η1 a η5 ploch připadajících tahovému dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > při tahové deformaci do 1, resp. 5 % plastické deformace.

dvojčatění rovněž dvojčatění tlakové a vícenásobné. U vzorku 45 lze pozorovat
výraznou dvojčatící aktivitu v již dříve tahovým dvojčatěním zdeformovaných
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Obrázek 3.22: IPF mapy vzorků a) 45, b) ND a c) RD deformovaných v tahu do
5% plastické deformace. Směr deformace je horizontální.

Obrázek 3.23: GOS mapy vzorků a) 45, b) ND, c) RD a IQ mapy se zvýrazněnými
hranicemi dvojčat vzorků d) 45, e) ND a f) RD deformovaných v tahu do 5%
plastické deformace.

zrnech. Oproti tomu vzorek ND obsahuje velmi heterogenně orientovaná dvoj-
čata, jejichž značná část jsou oproti předchozí fázi deformace nově aktivovaná
tlaková a násobná dvojčata. Zrna vzorku RD jsou v porovnání se vzorkem stejné
orientace, deformovaným do 5%, orientovaná heterogenněji a lze pozorovat nově
aktivovanou dvojčatící aktivitu. Analýza frakčního podílu zdvojčatělých ploch již
provedena nebyla, protože by při takto pokročilé deformaci a aktivaci různých
typů dvojčat nebyla její vypovídající hodnota příliš vysoká.
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Obrázek 3.24: IPF mapy vzorků a) 45, b) ND a c) RD deformovaných v tahu do
10% plastické deformace. Směr deformace je horizontální.
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4. Diskuze
Výrazný sigmoidální charakter deformačních křivek vzorků RD a 45 při defor-

maci tlakem, kdy po inflexi nastává, zejména u vzorku RD, významné zpev-
ňování, poukazuje na deformaci zprostředkovanou tahovým dvojčatěním typu
{101̄2} < 101̄1 >. Oproti tomu křivka vzorku ND je konvexního charakteru,
což poukazuje na deformaci zprostředkovanou primárně skluzovými mechanismy
[28, 29, 31]. Deformační křivky z tahových zkoušek poté, vezmeme-li v potaz
vhodnost orientace jednotlivých vzorků k tahovému dvojčatění {101̄2} < 101̄1 >,
vykazují kvalitativně stejný charakter. Barnett [31] uvádí, že dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > zvyšuje prodloužení před dosažením meze pevnosti a zároveň
má relativně malý vliv na prodloužení, při kterém dochází k lomu. Deformační
křivky z tlakových zkoušek jsou s tímto tvrzením v souladu, v případě tahových
zkoušek by bylo pro potvrzení nutné provést nové měření vzorku RD, jehož de-
formační křivka byla ovlivněna prokluzem v čelistech. Konzistentní s vhodností
orientace jednotlivých vzorků k dvojčatění jsou i hodnoty mezí kluzu, uváděné
v Tabulkách 3.1 a 3.3. Ty souvisí se skutečností, že při pokojové teplotě (za
níž byly deformační testy prováděny) je hodnota CRSS pro pyramidální skluz 2.
druhu vysoká.

K výrazné odezvě akustické emise docházelo během deformace v tlaku i v tahu
ještě před dosažením meze kluzu (kde bylo dosahováno maximální odezvy u všech
vzorků a detekovaných parametrů), což je pravděpodobně důsledek mikroplasti-
city způsobené lokálním bazálním skluzem či dvojčatěním [32, 33]. Po dosažení
maxima v okolí meze kluzu vykazuje odezva akustické emise značnou asymetrii
v závislosti na způsobu deformace vzorků. Zatímco při deformaci tlakem dochází
s pokračující plastickou deformací ke značnému poklesu detekovaného signálu,
během tahových zkoušek byla AE detekována v průběhu celé deformace. Tento
jev pozorovali i jiní autoři, viz např. [32, 34]. Možné vysvětlení této asymetrie
spočívá v rozdílných dějích spojených s dvojčatěním během plastické deformace
v tlaku a tahu. Vznik mechanického dvojčatění produkuje detekovatelné kmity
povrchu vzorku u velikosti řádu 10−7 m, a tedy představuje výrazný zdroj akus-
tické emise. Oproti tomu růst dvojčete, coby mnohem pomalejší proces, produkuje
kmity povrchu vzorku u velikosti řádově pouhých 10−22 m [32], což je mnohem
méně, než teoretická rozlišovací schopnost senzorů AE, která je řádu 10−14 m
[20]. Při deformaci tlakem tedy u vzorků vhodně orientovaných k dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > po vytvoření dvojčat došlo k jejich rychlému růstu. Zároveň
s poklesem signálu AE dochází k výraznému zpevňování, které je způsobeno ome-
zením pohybu dislokací v důsledku jejich narůstající hustoty a interakcí s nově
vzniklými hranicemi dvojčat [34]. Během tahové deformace potom u vzorků ND
a 45 docházelo s pokračující plastickou deformací k tvorbě stále nových dvojčat,
což bylo příčinou signálu AE detekovaného v průběhu celé deformace. Nárůst ak-
tivity akustické emise na konci deformačních testů (viz např. Obrázky 3.7 či 3.19)
je potom způsobený vznikem a šířením trhlin bezprostředně předcházejícím lomu
vzorku. V práci [32] byly události AE detekované při deformaci tlakem i tahem
rozděleny (podle doby mezi překročením prahu začátku události do nabytí ma-
xima signálu, tzv. rise time) do jednotlivých klastrů, odpovídajících šumu, dvoj-
čatění a dislokačním skluzům. Následně byly události spadající do daných klastrů
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znázorněny spolu s průběhem deformačních křivek, přičemž se potvrdilo, že při
deformaci tahem byly detekovány události AE odpovídající dvojčatění v průběhu
celé deformace, zatímco při tlakových zkouškách byly dvojčatící události deteko-
vané pouze v okolí meze kluzu.

Výše uvedená úvaha je podpořena výsledky studia mikrostruktury deformova-
ných vzorků. Zejména vzorek RD deformovaný v tlaku do 1% plastické deformace
vykazoval značné množství širokých dvojčat, často procházejících skrze více zrn
a orientovaných preferovaně v jednom směru (kolmém na směr deformace), po-
dobně jako v [34]. Oproti tomu v případě vzorků deformovaných tahem dochází
s postupující deformací ke zvětšování zdvojčatělé plochy, zejména v důsledku
nukleace nových dvojčat, viz Obrázky 3.20, 3.22 a 3.24 (jejich měřítko je ovšem
oproti IPF mapám na Obrázku 3.9 více než dvojnásobné, tzn. zobrazovaná plocha
je více než čtyřnásobná). O postupném nárůstu zdvojčatělé plochy u vhodně ori-
entovaných vzorků deformovaných tahem a rychlém růstu při tlakové deformaci
rovněž vypovídají frakční podíly zdvojčatělých ploch, uváděné v Tabulkách 3.2
a 3.4. Na Obrázku 3.24 můžeme pozorovat výraznou aktivaci různých deformač-
ních mechanismů, včetně dvojitého dvojčatění typu {101̄1} − {101̄2}. Ty ovšem
není analýza základních parametrů akustické emise, jež by prováděna v rámci
této práce, schopna rozlišit od nukleace tahových dvojčat typu {101̄2} < 101̄1 >
či lavinovitého uvolnění nashromážděných dislokací. Za tímto účelem je nutné vy-
užít pokročilejší metody, například tzv. ASK (angl. Adaptive sequential k-means)
analýzu, jež byla využita například v práci [22]. Poměrně velké počty značně
plasticky deformovaných zrn, vzorků deformovaných v tlaku do 1% (viz Obrá-
zek 3.10), mají různé příčiny. Zatímco u vzorku 45 docházelo zejména k aktivaci
bazálního skluzu, k čemuž je vhodně orientovaný (viz analýzu hustoty pravdě-
podobností Schmidových faktorů v závislosti na orientaci vzorků v práci [22]),
u vzorku ND docházelo ke kombinaci bazální skluzu a pyramidálního skluzu 2.
druhu. Plastická deformace vzorku RD nevhodně orientovaného k dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 > poté byla zřejmě zprostředkována kombinací pyramidálního
skluzu 2. druhu a prismatického skluzu, k němuž je vhodně orientován.
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Závěr
V rámci předkládané práce byl analyzován vliv textury na aktivaci různých

deformačních mechanismů ve zkoumané hořčíkové slitině. Potvrdilo se přitom,
že její výrazná směrová anizotropie hraje v deformačních procesech klíčovou roli.
Plech použité válcované slitiny AZ31 vykazoval silnou bazální texturu. Proto byly
připraveny sady vzorků pro tlakové i tahové zkoušky třech různých orientací, zo-
hledňujících strukturu materiálu, a umožňujících studium deformačních mecha-
nismů na základě jejich odstupňované orientace vzhledem k detekované bazální
textuře.

Během prováděných deformačních zkoušek byl současně zaznamenáván signál
akustické emise. Vyhodnocení jejích základních parametrů prokázalo, že odezva
AE (amplitudy jejich událostí, počty překmitů za jednotku času i energie udá-
lostí) je mnohem výraznější pro vzorky vhodně orientované k tahovému dvojča-
tění typu {101̄2} < 101̄1 >, tedy při deformaci tlakem zejména RD a částečně
45, při tahových zkouškách ND a 45. Zároveň byla pozorována asymetrie signálu
AE při deformaci tlakem a tahem, spočívající v pozvolnějším poklesu detekova-
ného signálu při deformaci tahem. Tato asymetrie byla, v souladu s pozorovaným
vývojem mikrostruktury deformovaných vzorků, přisouzena rozdílným průběhům
nárůstu zdvojčatělého objemu. Při deformaci tlakem dochází k postupnému růstu
tahových dvojčat, vzniklých v okolí meze kluzu, zatímco během tahových zkou-
šek v průběhu deformace dochází k vytváření stále nových dvojčat, zejména typu
{101̄2} < 101̄1 >.

Studium mikrostruktury deformovaných vzorků pomocí difrakce zpětně od-
ražených elektronů poskytlo cenné informace o realizovaných deformačních me-
chanismech. Umožnilo mimo jiné sledovat vývoj nárůstu zdvojčatělého objemu
či plastické deformace jednotlivých zrn v důsledku skluzových deformací. Záro-
veň ukázalo, že v pozdějších fázích deformace docházelo k násobnému dvojčatění,
zejména typu {101̄1} − {101̄2}, což není schopna užitá analýza základních pa-
rametrů AE rozlišit od lavinového pohybu dislokací či nukleace dvojčatění typu
{101̄2} < 101̄1 >.

K získání podrobnějšího vhledu do probíhajících deformačních mechanismů
metodou akustické emise je tedy nutné užít pokročilejší metody analýzy jejího
signálu, což představuje další výzvu ve studiu dané problematiky a předmět na-
vazujícího výzkumu.
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Seznam použitých zkratek
AE – Akustická emise

AZ31 – Hořčíková slitina s 3 hm. % hliníku, 0,8 hm. % zinku a 0,2 hm. % manganu

CI – index přesnosti fitu peaku interferenčního obrazce

CRSS – Kritické skluzové napětí

EBSD – Difrakce zpětně odražených elektronů

FCC – Plošně centrovaná kubická mřížka

HCP – Hexagonální struktura s těsným uspořádáním

IPF – Inverzní pólová mapa

GOS – Mapa rozptylu orientací v rámci zrna

IQ – Mapa kvality záznamu difrakce zpětně odražených elektronů

ND – Normálový směr

RD – Směr válcování

TD – Příčný směr

UTS – mez pevnosti v tahu

45 – Směr 45◦ mezi směrem válcování a normálovým směrem
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