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1. Úvod 

Hliníkové slitiny nacházejí široké uplatnění v dopravním, potravinářském a stavebním 

průmyslu. Jejich vlastnosti lze výrazně zlepšit legováním vhodnými prvky a způsobem 

zpracování. 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje studiu tepelných a mechanických vlastností tří 

hliníkových slitin a vlivu deformace a příměsí Sc a Zr na tyto charakteristiky pomocí 

diferenční skenovací kalorimetrie, měření mikrotvrdosti a skenovací elektronové 

mikroskopie. V rámci studentského projektu v Jointově institutu jaderných studií v Dubně v 

Rusku byly též proměřeny dva stavy studovaných materiálů pomocí pozitronové anihilační 

spektroskopie. Výzkum byl doplněn paralelním studiem mikrostruktury, konduktivity a 

rezistivity.  

Výsledky získané během řešení bakalářské práce byly publikovány v článku Mechanical, 

Thermal and Electrical Characteristics of Conventionally Cast and Cold Rolled 5754-Sc–Zr 

Aluminium Alloy, Diffusion Foundations, 22 (2019) a budou publikovány v článcích Early 

stages of precipitation in mould-cast, cold-rolled and heat-treated aluminium alloy AA7075 

with Sc,Zr-addition, Acta Physica Polonica A (2020, v recenzním řízení), Effect of heat 

treatment on mechanical, thermal and electrical properties of Al–Zn–Mg–Cu(–Sc–Zr) alloys, 

Proceedings Paper – 28
th

 International Conference on Metallurgy and Materials (2019, v 

tisku) a Influence of heat treatment on microhardness and phase transformations in cast and 

homogenized 7075(-Sc–Zr) aluminium alloys, Defect and Diffusion Forum (2020, v tisku).  

Text práce je rozdělen do sedmi kapitol. Po úvodu následují teoretické základy z oblasti 

termodynamiky potřebné ke studiu fázových přeměn. Třetí kapitola je věnována základním 

vlastnostem hliníku, jeho využití a vybraným hliníkovým systémům. Ve čtvrté kapitole jsou 

popsány použité experimentální metody a postup měření. V následující kapitole jsou uvedeny 

výsledky měření a jejich diskuze. Text je zakončen závěry a seznamem použité literatury. 

Problematika v bakalářské práci je řešena v rámci projektu č. 17-17139S podporovaného GA 

ČR. 
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2. Teoretické základy 

2.1. Základní pojmy z termodynamiky 

Termodynamický systém je soubor velkého počtu malých částic v určité oblasti, přičemž 

hranice této oblasti je tak tenká, že o každé částici můžeme prohlásit, zda se nachází v dané 

oblasti nebo mimo ni [1]. Fází rozumíme stejnorodou část termodynamického systému 

charakterizovanou stejným chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi [2]. Složka 

termodynamického systému je chemicky čistá látka v systému se vyskytující [2]. 

Řekneme, že funkce f: ℝ
3
 → ℝ je homogenní k-tého stupně, pokud 

f(ax,ay,az) = a
k
f(x,y,z) (2.1) 

pro všechny nenulové reálné a, x, y a z. 

Stavové veličiny, které jsou jakožto funkce proměnných S (entropie), V (objemu) a n 

(látkového množství) homogenní prvního stupně, nazýváme extenzivní [3]. Veličiny, které 

jsou jakožto funkce extenzivních veličin homogenní nultého stupně, nazýváme intenzivní [3]. 

Příklady extenzivních veličin jsou vnitřní energie U, entalpie H a tři výše uvedené. 

Intenzivními veličinami jsou kupříkladu tlak p a teplota T. 

Rovnovážný stav (též stav termodynamické rovnováhy) je stavem, do kterého systém za 

neměnných vnějších podmínek sám spěje, přičemž se předpokládá nezávislost na čase a 

minulosti a absence makroskopických toků energie, hmoty a částic [1]. Během rovnovážného 

děje se systém v každém okamžiku nachází v rovnovážném stavu. 

2.2. Termodynamické potenciály, Gibbsovo pravidlo fází 

Pří hledání termodynamické rovnováhy za specifických podmínek (konstantní tlak či teplota) 

si často lze ušetřit značné množství práce zavedením vhodného termodynamického 

potenciálu. Příklady takových potenciálů jsou (Helmoholtzova) volná energie F a Gibbsův 

potenciál G (též zvaný (Gibbsova) volná entalpie), které jsou s teplotou, tlakem, objemem, 

entropií a vnitřní energií svázány vztahy [3,4]: 

F(T,V,n) = U – TS, (2.2) 
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G(p,V,n) = U + pV – TS. (2.3) 

Pro jednofázový termodynamický systém o daném látkovém množství lze užitím prvního a 

druhého termodynamického zákona získat [3,4]: 

dF ≤ – SdT – pdV, (2.4) 

dG ≤ – SdT + Vdp, (2.5) 

přičemž rovnost platí pouze pro rovnovážné děje. Při konstantní teplotě a objemu, resp. tlaku, 

pak dostáváme [4]: 

dF ≤ 0, (2.6) 

resp.: 

dG ≤ 0. (2.7) 

Tedy při vhodných podmínkách lze hledání termodynamické rovnováhy převést na 

extremalizační úlohu vhodného potenciálu.  

Funkci G(p,V,n) předpokládáme, jak už tomu u fyzikálních veličin bývá, rozumně hladkou a 

pro její infinitezimální změny tak můžeme psát: 

dG(p,V,n) =  
   p   n 

  
 dp + 

   p   n 

  
 dV + 

   p   n 

 n
 dn, (2.8) 

kde poslední derivaci nazýváme chemický potenciál µ. 

V případě dvoufázového jednosložkového systému při dané teplotě a tlaku máme 

z extenzivity pro celkový Gibbsův potenciál G [3]: 

G = G1 + G2,  (2.9) 

kde Gi značí Gibbsův potenciál podsystému tvořeného danou fází, a tedy: 

dG = µ1dn1 + µ2dn2. (2.10) 

Při konstantním látkovém množství tak získáváme podmínku rovnováhy: 

µ1 = µ2. (2.11) 
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Pro f fází bychom takto dostali (f – 1) podmínek rovnováhy. Pro s složek v f fázích pak      

s(f – 1). Složení každé fáze je dáno (s – 1) koncentračními údaji. Po přičtení dvou vnějších 

parametrů (např. teplota a tlak) tak systém zadává celkem f(s – 1) + 2 parametrů. Soustava a 

lineárně nezávislých rovnic o b nezávislých proměnných má řešení, pouze pokud a ≤ b. To 

nás přivádí ke Gibbsovu pravidlu fází [3]: 

f ≤ s + 2. (2.12) 

V rovnováze nemůže být počet fází více než o dva větší než počet nezávislých složek 

systému. V případě rovnosti je systém zadán jednoznačně. V případě nerovnosti je soustava 

nedourčená a zbývá s – f + 2 stupňů volnosti, tj. parametrů, které lze měnit při zachování 

podmínek rovnováhy. 

2.3. Fázové diagramy 

Rovnovážné fázové diagramy slouží jako grafické znázornění vztahů mezi stavovými 

veličinami v rovnováze a lze je tak využít k popisu systému v závislosti na vnějších 

podmínkách. Každý bod ve fázovém diagramu představuje rovnovážný stav daného systému. 

Pro popis jednosložkového systému se často volí graf závislosti tlaku na teplotě (tzv. pT 

diagram) nebo objemu (tzv. pV diagram). Křivka oddělující oblasti dvou fází je množinou 

rovnovážných stavů, ve kterých mohou obě tyto fáze existovat současně, proto je nazývána 

koexistenční křivkou. Při koexistenci tří fází nezbývá podle Gibbsova pravidla žádný stupeň 

volnosti a odpovídá jí tedy pouze bod. 

Dvousložkové systémy se většinou popisují pomocí tzv. izobarického binárního diagramu. Ze 

znalosti průběhu závislosti Gibbsova potenciálu na vhodném parametru uspořádání 

(kupříkladu na molárním poměru jedné ze složek) při daných vnějších podmínkách lze 

usuzovat, kolik fází se bude v systému v rovnováze nacházet a jaká bude jejich stabilita [2,3]. 

2.4. Fázové přechody 

Rovnovážný děj, který ve fázovém diagramu protíná koexistenční křivku, nazýváme fázovým 

přechodem. Při daném tlaku přechází jedna fáze samovolně v druhou vždy za dané teploty 

[2]. Z chování stavových veličin během fázového přechodu lze rozlišovat mezi přechody 

prvního druhu a druhého druhu. 
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Z podmínek stability vyplývá spojitost chemického potenciálu během fázového přechodu. Na 

hladkost jeho derivací však meze nekladou. Pokud jsou první derivace chemického potenciálu 

nespojité, jedná se o fázový přechod prvního druhu [5]. Pro tento přechod jsou 

charakteristické také nespojité změny entropie a objemu a z nich plynoucí skokové změny 

vnitřní energie a entalpie. Příklady fázového přechodu prvního druhu jsou skupenské 

přechody a některé přeměny mezi různými krystalickými fázemi [5]. Během tohoto přechodu 

dochází k přijímání či odevzdávání tepla při konstantní teplotě, z čehož plyne nekonečná 

hodnota tepelné kapacity. 

Pokud jsou derivace chemického potenciálu do prvního řádu spojité a derivace druhého řádu 

nespojité, mluvíme o fázovém přechodu druhého druhu [5]. S tím souvisejí spojité změny 

entropie a objemu a skoková změna tepelné kapacity. Příklady fázových přechodů druhého 

druhu jsou vznik supravodivosti v kovech při nízkých teplotách nebo vznik piezoelektrických 

vlastností při Currieově teplotě [5]. Grafické znázornění průběhu některých 

termodynamických veličin při fázovém přechodu prvního, resp. druhého, druhu je uvedeno na 

Obrázku 2.1 [6]. 

 

Obrázek 2.1: Průběh vybraných stavových veličin během fázového přechodu a) prvního druhu 

a b) druhého druhu [6]. 

Fázový přechod, během kterého dochází k tvorbě částic nové fáze v původní fázi, se nazývá 

precipitace [4]. Takto vzniklé částice se označujeme jako precipitáty. Typické je rozdílné 

chemické složení precipitátů vůči původní fázi. Homogenizací označujeme proces, během 
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kterého dochází k rozpouštění precipitátů do původní fáze, tedy proces v jistém slova smyslu 

inverzní k precipitaci [4]. 

V kovech často dochází ke vzniku nové fáze difuzí atomů původní fáze [4]. Ty se usazují 

v tzv. nukleačních centrech, která se dále rozšiřují (nukleace). Nukleačními centry bývají 

defekty krystalové mříže nebo shluky příměsových atomů [4].  

Fázové přechody, při kterých dochází k velkým změnám v uspořádání atomů v malých 

objemech, se nazývají heterogenní přechody. Charakteristický pro ně je počáteční růst 

Gibbsova potenciálu systému až do překonání energetické bariéry mezi výchozím a 

koncovým stavem [4]. Heterogenní přechody lze dále dělit na atermický růst (např. dvojčatění 

a martenzitická transformace), růst řízený přenosem tepla (tuhnutí, tání) a tepelně aktivovaný 

růst (např. růst zrn) [7].  

Homogenní fázové přechody jsou naopak spojené s menšími změnami v uspořádání atomů ve 

větších objemech. Pokles Gibbsova potenciálu při nukleaci udává stabilitu nukleačních center 

[4].  

Podle návaznosti krystalových mříží na rozhraní mezi dvěma fázemi rozlišujeme rozhraní 

koherentní, semikoherentní a nekoherentní (viz Obrázek 2.2 [4]). Částice nově vzniklé fáze 

pak nazýváme koherentní precipitáty atp. 

 

Obrázek 2.2: Rozhraní a) koherentní, b) semikoherentní a c) nekoherentní [4]. 

Vzniku rovnovážného precipitátu v hliníkových slitinách obvykle předchází několik 

přechodových fází. Ty jsou též označované jako metastabilní fáze [8]. Celý proces bývá 

označován jako rozpad tuhého roztoku a typicky lze shrnout podle následujícího schématu 

[8]: 
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Přesycený tuhý roztok (SSS) → raná precipitační stadia (viz kap. 3.4) → metastabilní fáze → 

rovnovážná fáze.  

Studium rozpadové řady je pro průmyslové využití stěžejní, protože s tvorbou či 

rozpouštěním raných precipitačních stádií a (meta)stabilních fází jsou často spjaty výrazné 

změny mechanických vlastností daného materiálu (viz kap. 3.4). 

2.5. Kinetika fázových přechodů 

Krom podmínek uskutečnění fázového přechodu je důležité věnovat pozornost také rychlosti, 

s jakou tyto přechody probíhají. 

Teorii reakčních rychlostí lze vybudovat na empirickém vztahu [9]: 

k = A exp(–
 

R 
), (2.13) 

kde k je rychlost sledovaného děje, A konstanta stejného rozměru jako k, E molární aktivační 

energie daného procesu a R molární plynová konstanta. 

Označme objem transformované části α. Pro jednoduchost dále předpokládejme, že změnu 

objemu transformované části s časem t lze najít v separovaném tvaru [9]: 

dα

dt
 = k(T)f(α), (2.14) 

kde f(α) závisí na volbě kinetického modelu. 

Pro případ vhodné konstantní teploty dostáváme za předpokladu, že pravděpodobnost 

přeměny malého objemu je stejná v celém netransformovaném objemu, přímou úměru mezi 

změnou objemu transformované části a objemem netransformované části [2]: 

dα

dt
 = K(V – α), (2.15) 

kde K je konstanta popisující daný systém při dané teplotě. Po zavedení frakčního objemu ξ 

vede předchozí vztah na: 
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ξ = 
α

 
 = 1 – exp(– Kt). (2.16) 

Průběh závislosti frakčního objemu na čase je znázorněn na Obrázku 2.3 [4]. Ze vztahu (2.16) 

vyplývá, že transformace probíhá nekonečně dlouho. Avšak při nízkých a vysokých 

hodnotách se frakční objem mění jen minimálně. Proto je vhodné uměle zvolit hodnoty 

počátku ξp a konce ξk transformace. Z nich pak lze odečítat dobu tp, po které transformace 

začne probíhat a dobu tk, po které přechod skončí. Těchto závislostí se využívá při konstrukci 

tzv. TTT–diagramů (Time–Temperature–Transformation diagram) (viz Obrázek 2.4 [4]). 

Křivky tp(T) a tk(T) vymezují oblasti původní fáze, probíhajícího přechodu (šrafovaná oblast) 

a nové fáze (tečkovaná oblast). Zpětně pak lze z TTT–diagramů odečítat hodnoty tp a tk pro 

libovolnou vhodnou teplotu. 

 

Obrázek 2.3: Izotermická křivka přechodu [4]. 

 

Obrázek 2.4: Příklad TTT–diagramu [4]. 
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Při lineární konstantní rychlosti ohřevu β: 

 T = T0 + βt, dt = 
d 

β
, (2.17) 

kde T0 je počáteční teplota, vedou vztahy (2.13) a (2.14) na: 

dα

f α  
 = 
 

β
  exp(–

 

R 
)dT. (2.18) 

Integrací dostaneme: 

∫
dα

f α  

α

0
 = 
 

β
 ∫ exp (–

 

R 
) d  

 f

0
  (2.19) 

 

kde Tf je teplota daného stavu. Substitucí y = E/RT dostaneme: 

∫
dα

f α  

α

0
 = 
  

β 
 ∫

e–y

y 
dy 

 

yf
 (2.20) 

Označme integrál na pravé straně p(yf). Aplikací per partes získáme: 

p(x) = 
e– 

x
 – ∫

e–y

y
dy 

 

x
 (2.21) 

Nový integrál označme E1(x). Lze ukázat [10], že: 

E1(y) = 
e–y

y
 ∑

n 

(  ) 

  1

n   0

    (  y  )  (2.22) 

Pro yf >> 1, což je pro většinu pevných látek dobře splněno [9], stačí vzít první dva členy 

rozvoje (2.22) a rovnice (2.20) a (2.21) vedou na:  
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∫
dα

f α  

α

0
 = 
  

β 
 
e–yf

yf 
. (2.23) 

Pro konstantní objem transformované části pak logaritmováním dostaneme [9]: 

ln(
β

 f
 ) = –

 
R f

 + ln(
 R

 
). (2.24) 

Z několika experimentálně zjištěných hodnot Tf při různých rychlostech ohřevu tak lze 

lineární regresí odhadnout hodnotu aktivační energie sledovaného přechodu. To bývá 

označováno jako Kissingerova metoda výpočtu aktivační energie [9]. 
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3. Hliník a hliníkové slitiny 

3.1. Základní vlastnosti hliníku 

Hliník je nejvíce zastoupeným kovem a třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře 

[11]. Tvoří přibližně 8 % její hmotnosti [11]. Tento stříbrně lesklý kov se vyznačuje velmi 

dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí, kujností a nízkou hustotou (2700 kg.m
-3

) [11,12]. 

Další důležitou vlastností je jeho odolnost vůči korozi, které nabývá pasivací [11]. K té 

dochází při kontaktu se vzduchem a vzniká při ní tenká souvislá vrstva oxidu hlinitého 

chránící zbytek materiálu. Hliník krystalizuje v plošně centrované kubické soustavě s 

mřížovým parametrem a = 0,4049 nm [12]. V Tabulce 3.1 jsou uvedeny vybrané vlastnosti 

hliníku [11]. 

Protonové číslo 13 

Relativní atomová hmotnost 26,98154 

Hustota 2,6989 g.cm
-3

 (při 20 °C) 

Teplota tavení 660,4 °C (při 101,3 kPa) 

Teplota varu 2494 °C (při 101,3 kPa) 

Tepelná vodivost 247 W.m
-1

 (při 25 °C) 

Měrný elektrický odpor 26,55 nΩ.m (Al 99,8 hm. %, při 20 °C) 

Tabulka 3.1: Vybrané vlastnosti hliníku [11]. 

3.2. Využití hliníku 

Pro své dobré vlastnosti, dostupnost a nízkou cenu se hliník stal nedílnou součástí 

každodenního života. Z hliníku jsou vyrobeny fasádní prvky našich domovů, fólie, do které si 

balíme svačinu, auto či autobus a mnoho dalšího, co přináší užitek každému z nás. 

Právě v dopravním průmyslu je na evropském trhu spotřebováváno největší množství hliníku 

[13]. Zde je důležitá především nízká hmotnost hliníkových slitin při zachování dostatečné 

pevnosti. Ta vede ke snížení spotřeby paliva a ke zlepšení dynamických vlastností. Dalšími 

výhodami jsou snadná konečná separace odpadů a velká odolnost vůči korozi a všeobecnému 

namáhání [11,13], což vede k vyšší užitkové životnosti. 

Nemalé množství hliníku se spotřebovává i ve stavebnictví, kde je krom nízké hmotnosti a 

odolnosti vůči korozi velkou výhodou i jednoduchá a levná výměna hliníkových 

prvků, potravinářském průmyslu, kde jsou hojně využívány tenké hliníkové fólie, a ve 
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strojírenském průmyslu [11]. Hliník se také zdá být vhodným kandidátem pro vysokoteplotní 

aplikace [14]. 

3.3. Značení hliníkových slitin 

V dalším textu bude používáno zjednodušené značení hliníkových slitin dle The Aluminium 

Association (AA), podle kterého je každé tzv. tvářené slitině přiřazeno čtyřciferné číslo 

udávající její chemické složení. První cifra značí hlavní legující prvek resp. prvky.  

Základní rozdělení podle první cifry je následující: 1xxx – Al minimálně 99 % a více, 2xxx – 

slitina Al–Cu, 3xxx – slitina Al–Mn, 4xxx – slitina Al–Si, 5xxx – slitina Al–Mg, 6xxx – 

slitina Al–Mg–Si, 7xxx – slitina Al–Zn, 8xxx – slitina Al s různými prvky [2]. 

3.4. Vybrané systémy hliníku 

3.4.1. Systém Al–Mn 

Slitiny na bázi Al–Mn s obsahem manganu okolo 1,2 hm. % (série AA-3xxx) jsou v průmyslu 

nejčastěji používané hliníkové slitiny díky jejich vynikající tvárnosti, svařitelnosti, 

obrobitelnosti a odolnosti vůči korozi [15,16]. V menším množství se mangan přidává do celé 

řady dalších komerčních hliníkových slitin, např. do tepelně vytvrditelných AA-2xxx a 

nevytvrditelných AA-5xxx [11]. Přidání manganu má často za následek zvýšení 

rekrystalizačních teplot a výrazné zlepšení tvárnosti [14]. 

Z nepřeberného množství fází vznikajících v systému Al–Mn bude v této práci věnována 

pozornost pouze fázi Al6Mn. Precipitace částic této fáze vede k výrazné změně rezistivity 

materiálu, avšak nemá zásadní vliv na tvrdost [16,17].  Fáze Al6Mn je ortorombická 

s mřížovými parametry a = (754,5 ± 0,2) pm, b = (649,0 ± 0,3) pm a c = (868,1 ± 0,2) pm 

[18]. V pracích [16,19,20] byla určována aktivační energie tvorby částic Al6Mn v různě 

připravených materiálech Al–Mn–Sc–Zr s výsledkem ~ 160 kJ.mol
-1

. Extruze za tepla 

(provedená při 350 °C s redukcí 75 %) [19], válcování za tepla (při 300 °C s celkovou redukcí 

90 %) [19], válcování za studena (s celkovou redukcí 50 %, resp. 75 %) [20], ani extruze za 

tepla (provedená při 350 °C s redukcí 75 %) a následné válcování za studena (s redukcí 68 %) 

[16] neměly na tuto hodnotu v rámci chyby měření rozpoznatelný vliv. Podobné hodnoty byly 

naměřeny také v případě slitiny AA-3003 [21]. Deformace za studena vedla k posunu teplotní 
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oblasti tvorby částic Al6Mn směrem k nižším teplotám [16,20]. Navíc se ukázalo, že čím větší 

byl stupeň deformace materiálu, tím intenzivnější byla precipitace částic Al6Mn [20]. 

Ve slitinách Al–Mn–Si se za vhodných podmínek z částic Al6Mn tvoří částice α-Al12Mn3Si 

absorbováním rozpuštěných atomů křemíku z hliníkové matrice [15]. 

3.4.2. Systém Al–Mg 

Slitiny série AA-5xxx, tedy slitiny na bázi hliníku s příměsemi, jejichž největší část tvoří 

hořčík a často obsahují mangan a chrom, tvoří důležitou skupinu tepelně nezpevňovaných 

komerčních materiálů [11]. Nicméně bývají zpevňovány tvářením za studena, což zachovává 

jejich odolnost vůči korozi – a to i v mořské vodě, proto je o ně v lodním průmyslu velký 

zájem [22]. Dále se z nich vyrábějí důležité části tažných železničních vozidel a tlakových 

nádob [11]. Uplatnění nacházejí také v automobilovém průmyslu – např. při výrobě karoserií 

vozů Ford F-150 [23]. 

Na Obrázku 3.1 [11] je uveden rovnovážný fázový diagram systému Al–Mg, ve kterém jsou 

vyznačeny oblasti stability následujících tuhých fází: tuhý roztok Al s FCC strukturou a 

s maximální rozpustností hořčíku 18,9 at. % při eutektické teplotě 450 °C, fáze β s FCC 

strukturou a s přibližným stechiometrickým poměrem Al3Mg2, fáze R (v literatuře též značená 

ε) se stechiometrií přibližně Al30Mg23, fáze γ s BCC strukturou prostorové grupy I43m se 

stechiometrií přibližně Al12Mg17 a tuhý roztok Mg s HCP strukturou a s maximální 

rozpustností hliníku 11,8 at.% při eutektické teplotě 437 °C [11]. Detailnější rovnovážný 

fázový diagram systému Al–Mg nabízí např. [24]. 

Rozpadová řada se udává ve tvaru [25,26]: SSS → raná precipitační stádia → β‘‘ (Al3Mg) → 

β‘(Al3Mg2) → β (Al3Mg2, FCC). Precipitace částic těchto fází nevede k výraznému vytvrzení 

[25,26]. 

http://aflowlib.duke.edu/users/egossett/lattice/spcgrp/cubic.html#sg217
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Obrázek 3.1: Fázový diagram systému Al-Mg [11]. 

3.4.3. Systém Al–Mg–Si 

Komerční slitiny na bázi Al–Mg–Si (série AA-6xxx) jsou pro svou odolnost vůči korozi, 

dobrou pevnost a tepelnou vodivost a výbornou tvárnost častou volbou v automobilovém, 

leteckém a stavebním průmyslu [27,28]. 

V systému Al–Mg–Si nebyly pozorovány ternární fáze [11]. Stabilními tuhými fázemi jsou 

[11]: Al3Mg2, Al30Mg23, Al12Mg17, Al5Mg4 a fáze Mg2Si, značená β, s FCC strukturou 

s mřížovým parametrem a = (0,635 ± 0,004) nm [29]. Během precipitace fáze β byly 

pozorovány metastabilní fáze β‘ a β‘‘ jehlicovitého tvaru [17]. Ty jsou viditelné na snímku 

z transmisní elektronové mikroskopie (TEM) (viz Obrázek 3.2 [17]) zhotoveném po vyžíhání 

vzorku slitiny Al–Si–Mg–Mn–Sc–Zr na teplotu 240 °C. 



17 

 

 

Obrázek 3.2: Snímek z TEM zobrazující jehlicovité částice fáze β‘‘ a/nebo β‘ [17]. 

Rozpadová řada přesyceného tuhého roztoku je prezentována nejčastěji ve tvaru [2,17,28–30]: 

SSS → předprecipitační procesy → β‘‘ → β‘ → β. Předprecipitačními procesy jsou tvorba 

shluků Mg a Si a/nebo Guinierových–Prestonových zón (GP zón). Hlavní vytvrzující fází je 

β‘‘ [27,30]. Předprecipitační procesy nejsou zatím detailně prostudovány [2,17], a to i přes 

široké spektrum možných využití komerčních slitin AA-6xxx. I proto se Van Huis [27] 

rozhodl detailněji prostudovat fáze zahrnuté v příliš obecném pojmu GP zóny a přišel 

s možnou rozpadovou řadou znázorněnou na Obrázku 3.3, přičemž byly pozorovány nové 

fáze: předprecipitační pre-β‘‘ se stechiometrií Mg4Si7, U1 se složením Mg1Si2Al2 a U2 se 

složením Mg4Si4Al4 [27].  

Na základě pozorování pomocí elektronové mikroskopie a teorie funkcionálu hustoty (DFT) 

došli Ninive a další [31] k závěru, že by fáze β‘‘ měla obsahovat také Al. 

Během průmyslové výroby jsou slitiny před jejich tepelným zpracováním po určitou dobu 

uskladněny při pokojové teplotě a dochází tak k jejich přirozenému stárnutí [32]. Přirozené 

stárnutí může značně ovlivnit kinetiku fázových přeměn a tím značně snížit celkové 

vytvrzení, kterého lze umělým stárnutím dosáhnout [33–35]. Tao a další [33] studovali tento 

tzv. negativní vliv přirozeného stárnutí ve slitinách Al–Mg–Si–Cu s různými hmotnostními 

poměry Mg/Si. U slitiny s největším poměrem Mg/Si (~ 2) pozorovali nejvýraznější negativní 

vliv přirozeného stárnutí na celkové vytvrzení, u slitiny s nejmenším poměrem (~ 0,5) byl 

tento efekt zanedbatelný. Naproti tomu Chen a další [34] ukázali, že u slitin s obsahem Mg + 

Si < 1 hm. % může mít přirozené stárnutí na následné umělé stárnutí příznivý vliv. 
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Obrázek 3.3: Rozpadová řada slitin na bázi Al–Mg–Si [27]. 

 

3.4.4. Systém Al–Zn–Mg(–Cu) 

Slitiny na bázi Al–Zn–Mg (většina slitin série AA-7xxx) jsou známé svou výjimečnou 

pevností, při zachování typické nízké hustoty hliníkových slitin, které lze dosáhnout 

precipitačním vytvrzením [11]. Časté uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu 

nacházejí také díky své kujnosti a odolnosti proti korozi a namáhání [11,17,36]. Pro 

konkrétnost uveďme, že jsou z těchto slitin vyráběny pláště křídel nejrozšířenějšího 

dopravního letounu na světě – Boeingu 737 [37]. 

Často používanou příměsí je měď, která ještě zlepšuje pevnost a odolnost vůči korozi, avšak 

ztěžuje přípravu materiálu kvůli rozšířené teplotní oblasti solidifikace [38,39]. 

Rozpad přesyceného tuhého roztoku ve slitinách Al–Zn–Mg během stárnutí obvykle probíhá 

za současné a nezávislé tvorby precipitátů několika fází [36,40]. Rozpadovou řadu lze psát ve 

tvaru [36,40,41]: SSS → shluky/GP zóny → η‘ → η. Tvorba koherentních GP zón probíhá za 

pokojové teploty, či na počátku umělého stárnutí [42,43]. Semikoherentní částice metastabilní 

fáze η‘ (MgZn2) způsobují hlavní vytvrzení slitin Al–Mg–Zn [39,40,41]. Rozpadová řada 

končí u stabilní fáze η (MgZn2). Tvorba částic fáze η‘, a tedy i vlastnosti dané slitiny, závisí 

na složení slitiny, poměru obsahu zinku a hořčíku, teplotě a době stárnutí, deformačním 

zpevnění atd. 

K maximálnímu vytvrzení dochází při stárnutí v intervalu teplot od 130 do 210 °C [36,44]. Za 

těchto podmínek se v systému vyskytují převážně GP zóny a částice fáze η‘. Chen a kol. [45] 

studovali tvorbu precipitátů, vytvrzení a další vlastnosti slitin Al–Zn–Mg po dvoufázovém 

žíhání (5 hodin při 105 °C a 6 hodin při 155 °C) v závislosti na poměru obsahů zinku a 

hořčíku. U vzorku s hmotnostním poměrem Zn/Mg nejbližším poměru částic MgZn2 (5,4:1) 

pozorovali největší tvorbu precipitátů, největší pevnost a nejlepší odolnost vůči korozi.  
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V práci [46] byl studován vliv válcování za studena na precipitační procesy ve slitině Al–Zn–

Mg. Dislokace způsobené deformací přispěly k difuzi atomů Zn a Mg, díky čemuž docházelo 

k rozpouštění GP zón a tvorbě částic η‘ při nižších teplotách. Na aktivační energie těchto 

procesů nemělo válcování za studena vliv. 

Při vhodném poměru Zn a Mg nebo vhodné teplotě stárnutí může ve slitinách Al–Zn–Mg 

docházet ke vzniku fáze T [47,48,49]. Gang a Cerezo [47] zjistili, že tomu tak je, pokud je 

obsah hořčíku větší než obsah zinku. Rozpadovou řadu vedoucí k fázi T lze psát ve tvaru [47–

49]: SSS → GP zóny → T′ (Al2Zn3Mg3) → T (Al2Zn3Mg3). 

Obsah mědi se ve slitinách AA-7xxx zpravidla volí nízký, aby se omezila tvorba velkých 

intermetalických částic, jako jsou např. částice fáze S (Al2CuMg) [50,51]. Modelování 

ukazuje, že v AA-7xxx slitinách s obsahem Zn ~ 6 hm. % tato fáze vzniká, pokud je obsah Cu 

+ Mg > 3,6 hm. % [50]. 

3.4.5. Systém Al–Sc–Zr 

Legování hliníkových slitin skandiem či zirkoniem vede k výraznému zpevnění, zjemnění 

zrna, zlepšení svařitelnosti a zvýšení teplot rekrystalizace, přičemž nejlepších vlastností lze 

dosáhnout vhodnou kombinací obou prvků [11,16,17,30]. 

V systému Al-Sc vzniká fáze Al3Sc, v systému Al–Zr fáze Al3Zr, v systému Al–Sc–Zr pak 

dochází k rozpouštění Zr do Al3Sc, a naopak [2,11]. Obvyklé značení je Al3(Sc1-x,Zrx), kde x 

určuje koncentrační poměr Zr a Sc, či prosté Al3(Sc,Zr). Jsou to koherentní částice fáze 

Al3(Sc,Zr) se strukturou L12, které mají za následek výše zmíněné zlepšení vlastností slitin na 

bázi Al–Sc–Zr [2,14,16,17]. Drobné sférické částice fáze Al3(Sc,Zr) jsou viditelné na snímku 

z transmisní elektronové mikroskopie (viz Obrázek 3.4 [17]) zhotoveném po vyžíhání vzorku 

slitiny Al–Si–Mg–Mn–Sc–Zr na teplotu 240 °C. Odpovídající difraktogram s vyznačenou 

reflexí od částic Al3(Sc,Zr) je uveden na Obrázku 3.5 [17]. 
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Obrázek 3.4: Snímek z TEM zobrazující sférické částice fáze Al3(Sc,Zr) [17]. 

 

Obrázek 3.5: Difraktogram s vyznačenou reflexí od částic Al3(Sc,Zr) [17]. 

Rozpustnost Sc v tuhém roztoku je velmi nízká: maximálně 0,31 hm.% při 655 °C [11] a 

menší než 0,2 hm.% při pokojové teplotě [14]. Proto nebývá obsah skandia v hliníkových 

slitinách vyšší než několik desetin procenta. Obsah zirkonia se pak často volí zhruba 

poloviční. 

Pomocí atomové tomografie byla popsána rozpadová řada vedoucí k fázi Al3(Sc,Zr) [52]: SSS 

→ shluky Sc → Al3Sc → Al3Sc + vrstva bohatá na atomy Zr → Al3(Sc,Zr). Autoři práce [52] 

uvádějí, že k difuzi Sc dochází už během raného stadia precipitace a difuze Zr je znatelná až 

při teplotách nad ~ 350 °C. Novější studium však ukázalo, že atomy Zr začínají být aktivní již 
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při ~ 270 °C [53]. Atomy Sc se začínají shlukovat od ~ 150 °C [53]. Ze shluků Sc se vytváří 

částice Al3Sc, kolem kterých se při dostatečné teplotě začne formovat vrstva tvořená hlavně 

atomy Zr. Teprve při vyšších teplotách (~ 450 °C) dochází k tvorbě částic Al3(Sc,Zr) [52]. 

V práci [54] byly studovány precipitační procesy v materiálu Al–Mn–Sc–Zr po extruzi za 

tepla. K tvorbě částic Al3(Sc,Zr) docházelo již během tepelného zpracování a následného 

chladnutí materiálu. Defekty způsobené deformací materiálu usnadnily tvorbu shluků Sc a 

docházelo k ní při nižších teplotách než ve stejném materiálu bez deformace. Na formování 

vrstvy Zr a tvorbu částic Al3(Sc,Zr) měly defekty zanedbatelný vliv. 

V materiálu Al–Mn–Sc–Zr nebyla pozorována změna aktivační energie tvorby částic 

Al3(Sc,Zr) způsobená extruzí za tepla, válcováním za tepla, či válcováním za studena [19,20]. 
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4. Použité experimentální metody a studované materiály 

4.1. Diferenční skenovací kalorimetrie 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je termoanalytická metoda velmi často využívaná 

pro studium proteinů a lipidů, vývoj léčiv a identifikaci a charakterizaci materiálů [55].  

Studovaný a referenční vzorek se umístí do speciálních kelímků, ve kterých jsou 

v kalorimetru ohřívány nebo ochlazovány. Rychlost ohřevu se většinou volí konstantní. 

Sledován je rozdíl tepla, které je nutné dodat studovanému vzorku vůči referenci tak, aby se 

udržela daná rychlost ohřevu vzorku. Nutností je přesně definovaná tepelná kapacita 

referenčního vzorku v celém teplotním rozsahu experimentu. Proto se často používá čistý 

materiál nebo prázdný kelímek. 

Výstupem měření je velmi hustá sada bodů znázorňující závislost tepelného toku na čase 

uplynulém od počátku měření nebo na teplotě. Prudký lokální pokles nebo narůst hodnot 

může svědčit o probíhajícím fázovém přechodu. Při endotermickém, resp. exotermickém, 

přechodu je teplotní příjem vzorku nižší, resp. vyšší, než jaký odpovídal původnímu rozdílu 

vůči referenci. Na Obrázku 4.1 [56] jsou vyneseny DSC křivky znázorňující průběh tepelného 

toku při probíhajícím tání (endotermický přechod), resp. krystalizaci (exotermický přechod). 

Typickým příkladem endotermického přechodu v hliníkových slitinách je např. rozpouštění 

GP zón, které je na Obrázku 4.2 [43] označeno jako proces I. Proces II a proces III odpovídají 

exotermickým efektům (v tomto případě precipitaci částic) [43]. Pro tzv. skelný přechod je 

typická skoková změna naměřeného signálu bez návratu na původní hodnotu. Skelným 

přechodem se rozumí přechod amorfních látek (nebo amorfních částí v semikrystalický 

materiálech) mezi velmi viskózním sklovitým stavem a méně viskózním kaučukovitým 

stavem [57]. 
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Obrázek 4.1: Průběh DSC křivek při tání resp. krystalizaci [56]. 

 

 

Obrázek 4.2: Ukázka endotermického (proces I) a exotermických (proces II a III) přechodů 

ve slitinách AlZnMgCu(ScZr) [43]. 

Pro studium slitin vybraných pro tuto práci byl použit kalorimetr Netzsch DSC 204 F1 

Phoenix. Některé jeho základní vlastnosti uvedené výrobcem jsou uvedeny v Tabulce 4.1 

[58]. Na Obrázku 4.3 [58] je znázorněn řez komorou kalorimetru. Vzorek a reference jsou 

v kelímcích umístěny na temperovatelné desce, jejíž ohřívání, resp. ochlazování, je 

regulováno pomocí termočlánků dle nastaveného programu. Kalorimetr je opatřen tepelnou 

izolací a třemi víky, aby nedocházelo k výměně tepla s okolím. Detailní popis přístroje je 

k nalezení na stránkách výrobce [58]. Během měření byla do kalorimetru přiváděna ochranná 
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dusíková atmosféra, aby se zabránilo nežádoucí reakci vzorku se vzduchem. Průtok plynu byl 

nastaven na 40 ml/min. 

teplotní rozsah -180 °C – 700 °C 

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

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

teplotní přesnost 0.1 °C 

přesnost určení energie < 1 % 

Tabulka 4.1: Základní vlastnosti kalorimetru Netzsch DSC 204 F1 Phoenix [58]. 

 

Obrázek 4.3: Řez komorou kalorimetru [58]. 

Před měřením byl kalorimetr kalibrován pomocí několika chemicky čistých látek dodaných 

výrobcem. U těchto látek jsou teploty a entalpie fázových přechodů známy s velkou přesností. 

Vyhodnocené počátky tepelných procesů a plochy peaků jednotlivých procesů pak byly 

porovnány s tabelovanými hodnotami. Tato kalibrace byla provedena pro všechny použité 

rychlosti ohřevu. 

Při měření byly použity Al2O3 kelímky. Referenční byl prázdný. Další korekce byla 

provedena měřením základních křivek (tzv. baseline), kdy byly oba kelímky prázdné. Ty byly 

naměřeny pro všechny použité rychlosti ohřevu. Základní křivky byly od později naměřených 

DSC křivek vzorků odečteny. 

Vzorky pro DSC měření byly nařezány pomaloběžnou kotoučovou pilou s chlazením a 

upraveny tak, aby jejich hmotnost činila přibližně 10 mg. Poté byly vyčištěny ultrazvukovou 
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čističkou v acetonové lázni, opláchnuty destilovanou vodou, osušeny a až do konce měření 

chráněny před kontaktem s jakýmikoliv nečistotami.  

Vzorky byly proměřeny v rychlostech ohřevu 1, 2, 5, 10, 20 a 30 K/min. Z naměřených dat 

byly vyhodnoceny teploty Tf příslušející extrémům jednotlivých peaků. Z hodnot Tf získaných 

při různých rychlostech ohřevu pak byly na základě modelu popsaném v kap. 2.5. určeny 

aktivační energie tepelných procesů. 

4.2. Měření mikrotvrdosti podle Vickerse 

Tvrdost materiálu vyjadřuje jeho odolnost proti vnikání testovacího tělesa do jeho povrchu. 

Měření tvrdosti je rychlá, levná a nedestruktivní metoda, která se dá využít k charakterizaci 

vlastností menších vzorků i větších hotových výrobků. 

Studované materiály byly podrobeny zkoušce podle Vickerse. Při té je do vzorku vtlačován 

diamantový hrot tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem α = 136 ° silou 

F po dobu t. Mikroskopem se pak zjišťuje střední délka d úhlopříček vpichu. Mikrotvrdost 

HV je dána vztahem [59]: 

HV = 
 

 
 = 

 

d
 

2sin (
 
 )

    1,8544 
 

d
 , 

(4.1) 

kde S je plocha vtisku. Ze sady takto naměřených vpichů se zjistí střední hodnota 

mikrotvrdosti a směrodatná odchylka. Mikrotvrdost HV slouží jen jako porovnávací veličina a 

její rozměr se často neuvádí. 

Pro studium materiálů vybraných pro tuto práci byl použit tvrdoměr Wolpert Micro Vickers 

401 MVD, hrot byl do vzorků vtlačován po dobu t = 10 s silou F   0,981 N, F   4,907 N, 

resp. F   98,14 N což se značívá HV0.1, HV0.5, resp. HV10. 

Vzorky pro měření mikrotvrdosti byly pomaloběžnou kotoučovou pilou s chladící kapalinou 

nařezány na kvádry velikosti 2 cm x 2 cm x 1 cm, vyleštěny diamantovou pastou a následně 

zbaveny nečistot v acetonové lázni. 

Měření mikrotvrdosti probíhalo v izochronním, resp. izotermickém, žíhacím režimu 

popsaných v  kapitole 4.4. Do doby experimentálního měření byly vzorky uskladněny 
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v tekutém dusíku, aby se zamezilo tzv. přirozenému stárnutí. Vlastní měření probíhalo za 

pokojové teploty. Té byly vzorky v každém kroku měření vystaveny přibližně pět minut. 

4.3. Skenovací elektronová mikroskopie 

Zaostřený svazek tzv. primárních elektronů interaguje s povrchem vzorku za vniku mnoha 

signálů, které nesou informaci o topologii povrchu a složení vzorku. V důsledku 

neelastických srážek elektronů v primárním svazku s atomy poblíž povrchu vzorku dochází 

k emisi tzv. sekundárních elektronů, které nesou informaci o tvaru povrchu vzorku. Elastické 

interakce vedou ke vzniku proudu tzv. zpětně odražených elektronů, ze kterého je možno 

odečíst přibližné složení daného místa vzorku. 

Pro experimentální studium slitin zkoumaných v této práci byl použit skenovací elektronový 

mikroskop TESCAN MIRA I LMH. Vzorky pro skenovací elektronovou mikroskopii byly 

připraveny stejným způsobem jako vzorky pro měření mikrotvrdosti, tj. nařezány 

pomaloběžnou kotoučovou pilou s chlazením na kvádry velikosti 2 cm x 2 cm x 1 cm a 

následně vyčištěny v acetonové lázni, vyleštěny brusnými papíry a diamantovou pastou a 

důkladně osušeny. 

4.4. Žíhací režimy 

4.4.1. Izotermický žíhací režim 

Proces izotermického žíhání je znázorněn na Obrázku 4.4 [2], kde TA značí teplotu žíhání a TM 

teplotu měření. Vzorky jsou vystavovány konstantní teplotě (tzv. umělému stárnutí) a je 

sledována závislost mikrotvrdosti na době žíhání. 

 

Obrázek 4.4: Schéma izotermického žíhacího režimu [2]. 
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Izotermické žíhání probíhalo v laboratorní muflové elektrické odporové peci s vlastní 

ochrannou argonovou atmosférou a termoregulací. Vzorky byly žíhány na teplotě 550 °C, po 

dobu 30 min, 60 min, 120 min, resp. 240 min. Po každém kroku izotermického žíhání byly 

vzorky prudce zchlazeny (tzv. zakaleny) ve vodě pokojové teploty.  

4.4.2. Izochronní žíhací režim 

Izochronní žíhací režim (viz schéma na Obrázku 4.5 [2]) sestává z žíhání v krocích stejné 

doby, přičemž rozdíl teplot sousedních kroků je konstantní.  

 

Obrázek 4.5: Schéma izochronního žíhacího režimu [2]. 

 

Izochronní žíhání bylo provedeno v krocích 30 K/30 min (tj. doba dílčích kroků izochronního 

žíhání byla 30 min a s každým krokem byla teplota žíhání navýšena o 30 °C, efektivní 

rychlost ohřevu 1 K/min) od teploty 90 °C do 450 °C, resp. do 540 °C. Do teploty 240 °C 

byly vzorky žíhány v olejové lázni, za vyšších teplot pak v laboratorní muflové elektrické 

odporové peci s vlastní ochrannou argonovou atmosférou a termoregulací. Žíhání do teploty 

240 °C, resp. za vyšších teplot, bylo zakončeno kalením v tekutém dusíku, resp. ve vodě 

pokojové teploty. 

4.5. Studované materiály 

Předmětem studia byly slitiny typu AA-7075(-ScZr) ve stavu po odlití (AC), po válcování za 

studena s celkovou redukcí 6 % (CR 6) a po válcování za studena s celkovou redukcí 21 % 

(CR 21) a slitina typu AA-5754-ScZr ve stavu po odlití a ve stavu po válcování za studena 
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s celkovou redukcí 68 % (CR). Složení studovaných materiálů je uvedeno v Tabulkách 4.2 a 

4.3. 

Slitina/prvek Zn Mg Cu Fe Si Cr Mn Ti Sc Zr 

AA-7075 5.50 2.57 1.35 0.33 0.28 0.20 0.22 - - - 

AA-7075-ScZr 5.88 2.45 1.32 0.37 0.35 0.19 0.17 0.026 0.19 0.06 

Tabulka 4.2: Složení slitin AA-7075(-ScZr) v hm. %. 

Slitina/prvek Mg Mn Si Fe Cr Sc Zr 

AA-5754-ScZr 2,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,24 0,06 

Tabulka 4.3: Složení slitiny AA-5754-ScZr v hm. %. 
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5. Výsledky měření a jejich diskuze 

5.1. Materiály AA-7075(-ScZr) 

Na Obrázcích 5.1 a 5.2  jsou uvedeny izochronní žíhací křivky mikrotvrdosti materiálů AA-

7075(-ScZr) ve stavu AC a CR 21. Výchozí hodnoty reflektují vliv válcování za studena a 

pravděpodobně také vliv příměsí Sc a Zr. Hodnoty mikrotvrdosti všech materiálů nejprve 

klesají až do lokálního minima při ~ 120 °C, dále nabývají lokálního maxima při ~ 150 °C. 

Poté dochází opět k poklesu hodnot mikrotvrdosti. Nad ~ 300 °C se výrazně projevuje vliv 

příměsí Sc a Zr: hodnoty mikrotvrdosti materiálů AA-7075 dále klesají, avšak hodnoty 

mikrotvrdosti materiálů zůstávají v rámci chyby měření téměř konstantní. Při teplotách 

vyšších než ~ 240 °C přestává být patrný vliv válcování za studena. 

 

Obrázek 5.1: Izochronní žíhací křivky mikrotvrdosti slitiny AA-7075. 



30 

 

 

Obrázek 5.2: Izochronní žíhací křivky mikrotvrdosti slitiny AA-7075-ScZr. 

Na Obrázku 5.3 [60] jsou uvedeny izochronní žíhací křivky konduktivity materiálů ve stavu 

AC. Výchozí hodnoty patrně také odrážejí vliv příměsí Sc a Zr. Konduktivita obou materiálů 

zpočátku mírně roste, mezi teplotami žíhání 150 °C a 300 °C pak dochází jejímu výraznému 

nárůstu. Nad ~ 300 °C konduktivita klesá téměř rovnoměrně až do konce žíhání. 

 

Obrázek 5.3: Izochronní žíhací křivky konduktivity slitin AA-7075(-ScZr) AC [61]. 

Ve výchozím stavu AC materiálů byla pomocí SEM a EDS na hranicích zrn pozorována 

eutektická fáze obsahující Zn, Mg a Cu (viz Obrázky 5.4 a 5.5). Ve výchozím stavu slitin AC 

bylo pomocí TEM pozorováno jen malé množství dislokací [61]. Vlivem válcování za studena 

jejich koncentrace výrazně vzrostla (viz Obrázek 5.6 [62]). To vysvětluje rozdíl výchozích 

hodnot mikrotvrdosti materiálů AC a CR 21. Na Obrázku 5.7 [62] je uveden ED difraktogram 
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slitiny AA-7075-ScZr CR 21 ve výchozím stavu, kde jsou viditelné slabé reflexe odpovídající 

struktuře L12, což poukazuje na přítomnost částic sekundární fáze Al3(Sc,Zr). Rozdíl 

výchozích hodnot mikrotvrdosti a konduktivity materiálů AA-7075 a AA-7075-ScZr by tak 

mohl být způsobem vlivem příměsí Sc a Zr. Možným vysvětlením jsou však také odlišné 

fázové složení a obsah příměsí v tuhém roztoku. 

 

Obrázek 5.4: SEM snímek slitiny AA-7075 AC ve výchozím stavu. 

 

Obrázek 5.5: SEM snímek slitiny AA-7075-ScZr AC ve výchozím stavu. 
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Obrázek 5.6: TEM snímek slitiny AA-7075-ScZr CR 21 ve výchozím stavu [62]. 

 

 

Obrázek 5.7: ED difraktogram slitiny AA-7075-ScZr CR 21 ve výchozím stavu [62]. 

V naměřených DSC křivkách byly pozorovány celkem 4 tepelné procesy (viz Obrázky 5.8 a 

5.9). Z dat získaných při rychlosti ohřevu 20 K/min se zdá, že rozdíl tepelných charakteristik 

materiálů CR 6 a CR 21 je minimální (v porovnání s rozdílem mezi AC a CR 21). 

Detailnějšímu studiu tak byly podrobeny pouze varianty AC a CR 21. Charakteristické teploty 

Tf procesu-I a procesu-II při různých rychlostech ohřevu jsou uvedeny v Tabulkách 5.1 a 5.2. 

Prázdná políčka indikují, že pro nevýraznost daného procesu nebyla teplota Tf v dané 

rychlosti ohřevu vyhodnocena. Proces-III a proces-IV byly pozorovány pouze v AC 

materiálech při rychlosti 20 K/min s charakteristickými teplotami Tf ~ 355 °C a Tf ~ 480 °C. 

Vlivem válcování došlo k výraznému posuvu procesu-II směrem k nižším teplotám (viz 
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Obrázky 5.8 a 5.9 a Tabulka 5.2). Příměsi Sc a Zr nemají na teplotní oblasti pozorovaných 

procesů výrazný vliv. 

Na Obrázcích 5.10 a 5.11 je vynesen tzv. Kissingerův graf, ze kterého byly pomocí 

Kissingerovy metody (viz kap. 2.5.) odečteny hodnoty aktivačních energií Q procesu-I a 

procesu-II. Ty jsou shrnuty v Tabulce 5.3. Aktivační energie procesu-II v materiálu AA-7075-

ScZr AC nebyla stanovena z důvodu nedostatečného množství vyhodnocených teplot Tf.  

 

Obrázek 5.8: DSC křivky materiálů AA-7075 AC, CR 6 a CR 21 v rychlosti ohřevu 

20 K/min. 
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Obrázek 5.9: DSC křivky materiálů AA-7075-ScZr AC, CR 6 a CR 21 v rychlosti ohřevu 

20 K/min. 

Slitina/rychlost 

ohřevu 
1 K/min 2 K/min 5 K/min 10 K/min 20 K/min 

AA-7075 AC 118 122 136 138 150 

AA-7075 CR 21 115 120 134 141 153 

AA-7075-ScZr AC 119 - - - 142 

AA-7075-ScZr CR 21 116 123 132 140 151 

Tabulka 5.1: Charakteristické teploty Tf [°C] procesu-I při různých rychlostech ohřevu. 

Slitina/rychlost ohřevu 1 K/min 2 K/min 5 K/min 10 K/min 20 K/min 

AA-7075 AC 213 220 231 250 259 

AA-7075 CR 21 176 181 194 203 - 

AA-7075-ScZr AC 208 223 237 247 261 

AA-7075-ScZr CR 21 175 183 193 205 218 

Tabulka 5.2: Charakteristické teploty Tf [°C] procesu-II při různých rychlostech ohřevu. 

 



35 

 

 

Obrázek 5.10: Kissingerův graf k výpočtu aktivačních energií (AA-7075). 

 

Obrázek 5.11: Kissingerův graf k výpočtu aktivačních energií (AA-7075-ScZr). 

Slitina/proces proces-I proces-II 

AA-7075 AC 118 ± 14 122 ± 12 

AA-7075 CR 21 112 ± 13 138 ± 11 

AA-7075-ScZr AC - 116 ± 6 

AA-7075-ScZr CR 21 116 ± 5 120 ± 7 

Tabulka 5.3: Aktivační energie Q [kJ/mol] procesu-I a procesu-II. 
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V Jointově institutu jaderného výzkumu v Dubně v Rusku byl pomocí pozitronové anihilační 

spektroskopie studován výchozí stav materiálu AA-7075 AC a výchozí stav materiálu s mírně 

odlišnou koncentrací Zn, Mg a Cu (Al-3.4at.%Mg-2.7at.%Zn-0.80at.%Cu-0.10at.%Fe-

0.05at.%Si) ve stavu po odlití. Pozitronová anihilační spektroskopie ukázala záchyt pozitronů 

s charakteristickou dobou života ~ 220 ns v obou slitinách. Doba života ~ 220 ns byla 

potvrzena v práci [62], kde bylo také ukázáno, že příměsi Sc a Zr na tuto hodnotu nemají vliv. 

Tato hodnota odpovídá raným precipitačním stádiím, tj. shlukům a/nebo GP zónám [43,62]. 

Shlukům a/nebo GP zónám také odpovídají difuzní pásy, které jsou viditelné v difraktogramu 

slitiny CR ve výchozím stavu uvedeném na Obrázku 5.7 [62]. K jejich vzniku pravděpodobně 

dochází již při chladnutí po odlití a/nebo při následném přirozeném stárnutí [61]. 

S přihlédnutím k přechozím studiím [42,43] lze usuzovat, že endotermický proces-I, pokles 

hodnot mikrotvrdosti při ~ 120 °C a počáteční růst konduktivity jsou spojeny s rozpouštěním 

shluků a/nebo GP zón. Tento závěr podporují také stanovené hodnoty aktivační energie 

procesu-I (viz Tabulka 5.3), které v rámci chyby měření odpovídají aktivační energii 

rozpouštění shluků bohatých na Zn a Mg  a/nebo GP zón pozorovanému v za studena 

válcovaných slitinách Al–Zn–Mg(–Sc–Zr) s podobným obsahem Zn a Mg [42]. 

Na Obrázku 5.12 [60] je uveden TEM snímek slitiny AA-7075 AC izochroně vyžíhané do 

220 °C. ED a EDS potvrdily přítomnost částic metastabilní fáze η‘ a pravděpodobně také fáze 

T a S [62]. Ve slitinách na bázi Al–Zn–Mg(–Cu) je fáze η‘ typickou vytvrzující fází (viz kap. 

3.4.4.). Naproti tomu fáze T a S vytvrzení zpravidla nezpůsobují [42,51]. V materiálech Al–

Zn–Mg(–Sc–Zr) byly pozorovány částice fáze η‘ na přibližně stejných teplotách a jejich 

tvorbě odpovídala aktivační energie v rámci chyby měření se shodující s hodnotami aktivační 

energie procesu-II [46]. Exotermický proces-II, pozorované vytvrzení a růst konduktivity 

v teplotním intervalu ~ 150 °C až ~ 240 °C tak lze přisuzovat precipitaci částic η‘. Pokles 

hodnot mikrotvrdosti při vyšších teplotách by tak mohl být způsoben hrubnutím a následným 

rozpouštěním těchto částic. Na Obrázcích 5.8 a 5.9 je patrný posuv procesu-II směrem 

k nižším teplotám způsobený válcováním za studena. Podobný posuv teplotní oblasti vzniku 

fáze η‘ způsobený deformací byl pozorován i v případě materiálů Al–Zn–Mg(–Sc–Zr) [46]. 

To je patrně způsobeno snazší difuzí atomů Zn a Mg podél dislokací.  
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Obrázek 5.12: TEM snímek slitiny AA-7075 AC izochroně vyžíhané do 220 °C [60]. 

Na Obrázku 5.13 [61] je uveden TEM snímek slitiny AA-7075-ScZr AC izochroně vyžíhané 

do 360 °C, na kterém je viditelná velká hustota částic systému Al–Zn–Mg–Cu. Pomocí ED a 

EDS byly tyto částice identifikovány jako fáze η a/nebo fáze T [62]. Tvorba těchto částic by 

tak mohla být příčinou nevýrazného endotermického procesu-III. Částice fází  η a T 

nezpůsobují vytvrzení materiálu [42,46]. Naproti tomu částice Al3(Sc,Zr), jejichž tvorbu lze 

v souladu s literaturou nad ~ 300 °C předpokládat [16,17], hrají velmi důležitou roli ve 

vytvrzení hliníkových slitin s přídavkem Sc a Zr (viz kap. 3.4.5). Pravděpodobně dodatečně 

utvořené částice Al3(Sc,Zr) byly pozorovány pomocí ED ve slitině AA-7075-ScZr AC 

izochroně vyžíhané do 360 °C (viz Obrázek 5.13) [61]). Precipitace částic Al3(Sc,Zr) je 

pravděpodobně důvodem stability hodnot mikrotvrdosti materiálů AA-7075-ScZr při 

teplotách nad ~ 300 °C (viz Obrázek 5.2). 
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Obrázek 5.13: TEM snímek slitiny AA-7075-ScZr AC izochroně vyžíhané do 360 °C a 

odpovídající ED difraktogram s vyznačenými reflexemi příslušícími struktuře L12 [61]. 

Podíl eutektické fáze obsahující Zn, Mg a Cu, která byla pozorována ve výchozích stavech 

materiálů AC (viz Obrázky 5.4 a 5.5), byl menší po izochronním žíhání do teploty 450 °C, jak 

bylo ukázáno pomocí SEM a EDS [60]. Výrazný endotermický proces-IV lze přisuzovat 

natavování této fáze. 

5.2. Materiál AA-5754-ScZr 

Na Obrázku 5.14 jsou uvedeny výsledky měření mikrotvrdosti HV0.1 během izochronního 

žíhání slitin AA-5754 AC a CR. Výchozí hodnoty mikrotvrdosti HV0.1 = (94 ± 4) (AC) a 

HV0.1   (106 ± 6) (CR) reflektují vliv válcování za studena. Průměrná velikost zrn ve 

výchozím stavu slitiny AC byla pomocí EBSD určena jako ~ 350 µm (viz Obrázek 5.15) [63]. 

Ve výchozím stavu slitiny AC byly pomocí TEM a ED pozorovány částice sekundární fáze 

Al3(Sc,Zr) [63]. 

Do teploty žíhání 210 °C nebyly v rámci chyby měření pozorovány žádné změny hodnot 

mikrotvrdosti HV0.1 studovaných slitin. Hodnoty mikrotvrdosti rostou v teplotním intervalu 

240–330 °C do maxima u obou materiálů, poté dochází k výraznému poklesu. Při teplotách 

vyšších než ~ 420 °C přestává být patrný původní rozdíl hodnot mikrotvrdosti mezi slitinou 

ve stavu litém a ve stavu po válcování za studena. 
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Obrázek 5.14: Izochronní žíhací křivky mikrotvrdost slitiny AA-5754-ScZr. 

 

Obrázek 5.15: EBSD snímek slitiny AC ve výchozím stavu [63]. 

V DSC křivkách byly v obou materiálech pozorovány dva exotermické procesy (proces-I a 

proces-II). Teploty maxim tepelných toků Tf příslušící procesu-I, resp. procesu-II, v použitých 

rychlostech ohřevu jsou uvedeny v Tabulce 5.4, resp 5.5. S rostoucí rychlostí ohřevu roste 

charakteristická teplota Tf. Z hodnot v Tabulce 5.5 je vidět výrazný posuv teploty Tf procesu-

II směrem k nižším teplotám způsobený válcováním za studena. Dále je dobré si všimnout, že 

teplota Tf procesu-I odpovídá teplotě vytvrzení pozorovaného v žíhacích křivkách 

mikrotvrdosti (viz Obrázek 5.14). 
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Slitina/rychlost 

ohřevu 
1 K/min 2 K/min 5 K/min 10 K/min 20 K/min 30 K/min 

AC 292 302 324 339 360 368 

CR 284 291 315 334 351 360 

Tabulka 5.4: Charakteristické teploty Tf [°C] procesu-I při různých rychlostech ohřevu. 

Slitina/rychlost 

ohřevu 
1 K/min 2 K/min 5 K/min 10 K/min 20 K/min 30 K/min 

AC 400 410 440 454 459 471 

CR 358 383 398 404 424 431 

Tabulka 5.5: Charakteristické teploty Tf [°C] procesu-II při různých rychlostech ohřevu. 

Na Obrázku 5.16 je vynesen tzv. Kissingerův graf, ze kterého byly pomocí Kissingerovy 

metody (viz kap. 2.5.) odečteny hodnoty aktivačních energií Q pozorovaných procesů: QI = 

(120 ± 6) kJ/mol a QII = (180 ± 20) kJ/mol v případě slitiny AC, resp. QI = (113 ± 8) kJ/mol a 

QII = (166 ± 16) kJ/mol v případě slitiny CR. 

 

Obrázek 5.16: Kissingerův graf k výpočtu aktivačních energií. 

Teplotní interval i aktivační energie procesu-I velmi dobře odpovídá vzniku fáze Al3(Sc,Zr) 

pozorované v různě připravených materiálech Al–Mn–Sc–Zr [16,20], kde však příslušné 

vytvrzení bylo výraznější. V souladu s těmito výsledky lze usuzovat, že v materiálech 

studovaných v této práci dochází při teplotě ~ 300 °C k dodatečné precipitaci částic 
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Al3(Sc,Zr). Pomocí TEM a ED byly ve slitině CR izochroně vyžíhané do 330 °C pozorovány 

částice Al3(Sc,Zr) (viz Obrázky 5.17 a 5.18, kde jsou šipkou vyznačeny reflexe příslušící 

struktuře L12, tedy částicím Al3(Sc,Zr) [63]). Přítomnost částic Al3(Sc,Zr) ve výchozím stavu 

obou slitin vede k menšímu nasycení Sc a Zr v tuhém roztoku, což může být důvodem, proč 

není vytvrzení na ~ 300 °C tak výrazné jako v případě materiálů Al–Mn–Sc–Zr [16,63]. 

 

Obrázek 5.17: TEM snímek slitiny CR izochroně vyžíhané do 330 °C [63]. 

 

Obrázek 5.18: ED difraktogram slitiny CR izochroně vyžíhané do 330 °C s vyznačenými 

reflexemi příslušícími struktuře L12 [63]. 
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Aktivační energie procesu-II odpovídají hodnotám aktivačních energií precipitace částic 

obsahujících Mn, Fe a Cr pozorovaných v materiálech Al–Mn–Sc–Zr (Q = (162 ± 22) kJ/mol) 

[20] a Al–Mg–Si–Mn–Sc–Zr (Q = (170 ± 20) kJ/mol) [17]. Z literatury je známo, že 

precipitace těchto částic má zanedbatelný vliv na tvrdost materiálu a vlivem deformace k ní 

dochází při nižších teplotách [16,19,20]. To odpovídá tomu, že při teplotách nad ~ 360 °C 

nebylo pozorováno vytvrzení (viz Obrázek 5.14) a vlivem válcování za studena došlo 

k posuvu procesu-II směrem k nižším teplotám (viz Tabulka 5.5). Posuv byl pravděpodobně 

způsoben velkou koncentrací dislokací v CR slitině, které slouží jako snazší dráhy difuze. 

Částice obsahující Mn byly pozorovány pomocí TEM (EDS) ve slitině CR izochroně 

vyžíhané do 450 °C (viz Obrázek 5.19) [63]. Výsledky měření rezistivity během izochronního 

žíhání ukazují na to, že během procesu-II pravděpodobně dochází k překryvu vzniku několika 

fází [63]. Možným vysvětlením je dvoufázová precipitace částic obsahujících Mn, která byla 

pozorována ve slitinách Al–Mn–Sc–Zr, kde tyto částice vznikaly nejprve na hranicích 

(sub)zrn a poté uvnitř (sub)zrn [16]. Ve slitinách typu AA-5xxx je ale také možné očekávat 

produkty rozpadových řad systémů Al–Mg a Al–Mg–Si (viz kap. 3.4.2 a 3.4.3). Precipitace 

částic  Al3Mg2 a Mg2Si má rovněž zanedbatelný vliv na vytvrzení materiálu [17], aktivační 

energie jejich precipitace je však nižší (70–140 kJ/mol [64,65]). Přestože fáze Al3Mg2 a 

Mg2Si nebyly ve slitině CR izochroně vyžíhané do 450 °C pozorovány, nelze jejich 

přítomnost vyloučit. Z výše uvedeného se však zdá, že převažujícím procesem je vznik fáze 

obsahující Mn. Při vyhodnocování aktivační energie je nutné přesně určit polohu extrému 

jednotlivých peaků. Kvůli pravděpodobnému překryvu několika peaků v DSC křivkách se tak 

vyhodnocování aktivačních energií procesu-II stává mírně neprůkazným. Pro detailnější popis 

precipitační chování nad ~ 360 °C je tedy třeba dalšího studia.  
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Obrázek 5.19: TEM snímek slitiny CR izochroně vyžíhané do 450 °C [63]. 

Na Obrázku 5.20 [63] jsou znázorněny výsledky měření mikrotvrdosti HV10 během 

izotermického žíhání při 550 °C. Původní rozdíl hodnot HV10 způsobený válcováním za 

studena přestává být patrný již po 30 min žíhání. Po této době žíhání byla pomocí EBSD 

pozorována částečná rekrystalizace [63]. Na Obrázku 5.21 [63] je uveden snímek z EBSD 

slitiny CR izochroně žíhané při 550 °C po dobu 4 h. 

 

Obrázek 5.20: Izotermické žíhací křivky mikrotvrdost slitiny AA-5754-ScZr [63]. 
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Obrázek 5.21: EBSD snímek slitiny CR izotermicky žíhané při 550 °C po dobu 4h [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

6. Závěr 

V překládané práci byly studovány mechanické a tepelné vlastnosti slitin AA-7075(-ScZr) a 

AA-5754-ScZr ve stavu litém a ve stavu po válcování za studena. Výsledky získané pomocí 

DSC a měření mikrotvrdosti a jejich srovnání s dostupnou literaturou lze shrnout do 

následujících bodů: 

Materiály AA-7075(-ScZr): 

 Vyšší počáteční hodnoty mikrotvrdosti válcovaných materiálů jsou způsobeny 

deformačním zpevněním. 

 Pozorovaná doba života pozitronů ve výchozích stavech materiálů odpovídá shlukům 

a/nebo GP zónám. 

 V naměřených DSC křivkách byly pozorovány celkem 4 tepelné procesy. Proces-I byl 

identifikován jako rozpouštění shluků a/nebo GP zón a způsobuje pokles hodnot 

mikrotvrdosti. Proces-II a příslušné vytvrzení jsou pravděpodobně způsobeny vznikem 

fáze η‘. Vlivem válcování došlo k posuvu teplotní oblasti tohoto procesu směrem 

k nižším teplotám. Nevýrazný exotermický proces-III by mohl být zapříčiněn tvorbou 

částic η a/nebo fáze T. Pozorovaný endotermický proces-IV je způsoben rozpouštěním 

eutektické fáze obsahující Zn, Mg a Cu pozorované na hranicích zrn ve výchozích 

stavech materiálů AA-7075(-ScZr) AC. Příměsi Sc a Zr nemají na teplotní oblasti 

pozorovaných procesů výrazný vliv. 

 Vytvrzení materiálů AA-7075-ScZr nad ~ 300 °C je pravděpodobně způsobeno 

dodatečnou precipitací částic Al3(Sc,Zr). 

 Vliv válcování na hodnoty mikrotvrdosti je zanedbatelný při izochronním žíhání nad 

~ 240 °C. 

 Zdá se, že rozdíl tepelných charakteristik slitin s celkovou redukcí 6 % a slitin 

s celkovou redukcí 21 % je minimální. 

Materiály AA-5754-ScZr: 

 Vyšší počáteční hodnoty mikrotvrdosti válcovaných materiálů jsou způsobeny 

deformačním zpevněním. 

 V naměřených DSC křivkách byly pozorovány 2 tepelné procesy. Proces-I a s ním 

spojené výrazné vytvrzení jsou způsobeny tvorbou částic Al3(Sc,Zr). Příčinou 
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procesu-II je pravděpodobně vznik fáze obsahující Mn. Tvorba částic této fáze má 

zanedbatelný vliv na tvrdost materiálu. Vlivem válcování za studena došlo k posuvu 

procesu-II směrem k nižším teplotám. 

 Vliv válcování na hodnoty mikrotvrdosti je při izochroním žíhání patrný až do 

~ 420 °C, při izotermickém žíhání na 550 °C je téměř smazán již po 30 min. 
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