
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jaromír Uhlíř

Zotavovací procesy v disperzně a precipitačně zpevněných 

hliníkových slitinách

Katedra fyziky kovů

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

Studijní program: Fyzika pevných látek







Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce RNDr. M. Cieslarovi, CSc. za 

veškerou péči a trpělivé vedení diplomové práce, za cenné rady a připomínky, kterými 

moji práci doplňoval a usměrňoval. Dále děkuji konzultantce RNDr. M. Slámové, CSc. 

za ochotnou pomoc při řešení dílčích problémů. V neposlední řadě patří poděkování též 

všem členům katedry fyziky kovů, kteří mi při realizaci této práce pomohli.

Moje univerzitní studia by nebyla možná bez vytrvalé podpory a pomoci mojí 

maminky, které tímto za vše děkuji.

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci 

napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných 

pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce.

V Praze dne 17. dubna 2002 Jaromír Uhlíř



„Budoucnost patří aluminiu!“

Jára Cimrman



Název práce: Zotavovací procesy v disperzně a precipitačně zpevněných Al slitinách

Autor: Jaromír Uhlíř

Katedra: fyziky kovů

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

e-mail vedoucího: cieslar@met.mff.cuni.cz

Abstrakt: Práce se zabývá rozborem vlivu přítomnosti částic jiných fází na procesy 
zotavení a rekrystalizace ve spojitě odlévaných pásech hliníkové slitiny AA 8011 na 
bázi Al-Fe-Si, a to v závislosti na uspořádání příměsových atomů a na způsobu 
termomechanického zpracování. Nerovnovážná krystalizace tuhého roztoku, ke které 
dochází během spojitého odlévání vlivem rychlého chlazení, vnáší do materiálu složitou 
strukturu jiných fází, která je zpravidla nehomogenně rozmístěna v objemu. Za těchto 
okolností dochází k výraznému zhoršení mechanických vlastností slitin. Důležitým 
úkolem, který v posledních letech řeší vědci zabývající se materiálovým výzkumem, je 
nalezení takových postupů termomechanického zpracování, které by vedly k dosažení 
vyváženého fázového složení a optimálních mechanických vlastností srovnatelných 
s vlastnostmi výrobků vyráběných konvenčními metodami. Takovými vlastnostmi jsou 
především vysoká tvárnost v kombinaci s dostatečnou pevností. Ke studiu fyzikálních 
vlastností slitiny bylo použito měření elektrické rezistivity během lineárního ohřevu, 
měření termoelektrické síly a měření tvrdosti materiálu. Vývoj struktury a 
mikrostruktury ve slitině v průběhu tepelného zpracování byl studován pomocí optické 
mikroskopie a transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie.

Klíčová slova: hliníkové slitiny, spojité odlévání, mikrostruktura

Title: Recovery processes in dispersion and precipitation hardened Al alloys

Author: Jaromír Uhlíř

Department: Institute of Metal Physics

Supervisor: RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

Supervisor’s e-mail address: cieslar@met.mff.cuni.cz
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1 Předmluva

Moderní technologie přípravy hliníkových slitin spojitým odléváním 

(tzv. kontilitím) snižuje významně, v porovnání s klasickou výrobou, energetickou 

náročnost. Nicméně vynechání některých energeticky náročných standardních kroků při 

zpracování vede ke zhoršení mechanických vlastností těchto slitin. Důležitým úkolem, 

který musí současná věda zabývající se naukou o materiálech vyřešit, je nalezení 

takových postupů termomechanického zpracování, které by vedly k dosažení 

vyváženého fázového složení a optimálních mechanických vlastností srovnatelných 

s vlastnostmi výrobků vyráběných konvenčními metodami. Takovými vlastnostmi jsou 

především vysoká tvárnost v kombinaci s dostatečnou pevností.

Již řadu let jsou procesy spojené se vznikem a zotavováním mřížkových poruch 

v kovech tématem širokého teoretického i experimentálního výzkumu. Dosavadní 

informace o zotavování bodových poruch, interakci a přerozdělování dislokací, jakož i 

rekrystalizaci a hrubnutí zrna při žíhání čistého hliníku a jeho nízkolegovaných slitin po 

předchozí deformaci za studena, byly rozšířeny i o nové experimentální poznatky za 

přispění několika studií provedených na MFF UK. Jedním z nejintenzivněji 

zkoumaných materiálů je právě hliník a některé jeho slitiny pro vhodné mechanické a 

fyzikální vlastnosti, díky nimž nachází uplatnění v mnoha aplikacích.

Předkládaná diplomová práce navazuje na tento výzkum a doplňuje jej o některé 

nové výsledky týkající se vlivu přítomnosti částic jiných fází na procesy zotavení a 

rekrystalizace ve spojitě odlévaných hliníkových pásech, a to v závislosti na uspořádání 

příměsových atomů a na způsobu termomechanického zpracování. Výzkum probíhal ve 

spolupráci s Výzkumným ústavem kovů v Panenských Břežanech.

Předmětem studia byla nízkolegovaná slitina hliníku na bázi Al-Fe-Si, která se 

za účelem úspory energie a materiálu začala v posledních letech používat na výrobu 

deskových žeber (finstocků) v chladírenské a tepelné technice. Důvodem využití je její 

dobrá tepelná vodivost, vysoká korozní odolnost a nízká hustota. Tím lze docílit vyšší 

efektivnosti přenosu tepla a snížení objemu tepelných výměníků.
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Jak již bylo uvedeno, práce byla zaměřena na studium zotavení a rekrystalizace 

v Al slitině v závislosti na uspořádání příměsových atomů a na způsobu termo-

mechanického zpracování. K mapování průběhu těchto procesů bylo použito světelné 

mikroskopie, elektrické rezistometrie a měření mikrotvrdosti a termoelektrické síly. 

K vyhodnocování mikrostrukturních změn řádkovací elektronové mikroskopie a 

především transmisní elektronové mikroskopie ve spojení s vlnově a energiově 

disperzní analýzou rentgenového záření.

Text práce je rozčleněn do pěti částí. Po úvodu následuje teoretická část, která 

shrnuje dosavadní poznatky o tvorbě poruch krystalické mříže při plastické deformaci, 

jejich vlivu na mechanické a elektrické vlastnosti kovů a jejich chování při následném 

žíhání. Další kapitola se zabývá popisem použitých experimentálních metod, postupem 

měření a způsobem vyhodnocování výsledků měření. Následující část obsahuje 

výsledky měření a jejich diskusi. V poslední kapitole jsou pak shrnuty hlavní závěry 

práce.

Cílem předkládané diplomové práce je interpretace naměřené křivky elektrické 

rezistivity při lineárním ohřevu technické slitiny hliníku a křivky termoelektrické síly u

vzorků žíhaných speciálním režimem, simulujícím průmyslové homogenizační žíhání. 

Změření těchto křivek nebylo součástí diplomové práce. Byly do ní zahrnuty 

s laskavým svolením RNDr. M. Slámové, CSc. a Mgr. B. Chalupy. Je studován vliv 

legujících prvků Fe a Si na fyzikální vlastnosti slitiny (rezistivitu a termoelektrickou 

sílu). Souvislost mezi změnou těchto vlastností a vývojem struktury materiálu během 

žíhání je vyhodnocována na základě studia mikrostruktury vzorků.
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2 Teoretický úvod

Při zpracování kovových materiálů v průmyslu při výrobě polotovarů a finálních 

výrobků hraje v této proceduře zásadní roli tváření a obrábění materiálu. Na mechanické 

a fyzikální vlastnosti má rozhodující vliv jeho tepelné a mechanické zpracování 

v průběhu celého procesu výroby.

2.1 Deformace čistých kovů

2.1.1 Pojem deformace

Působením vnějších sil na těleso dochází k jeho deformaci. Z makroskopického 

pohledu chápeme deformaci jako proces, jehož důsledkem je změna původního tvaru 

tělesa. Z mikroskopického hlediska se však jedná o složitý dynamický proces, jehož 

průběh je ovlivněn jednak vnějšími silami působícími na vzorek, ale zároveň i vznikem, 

pohybem, interakcí a zánikem mřížkových poruch. Výsledkem tohoto procesu je tedy 

nejen změna tvaru vzorku, ale také změna mikrostruktury materiálu, v jejímž důsledku 

se též mění řada jeho fyzikálních vlastností.

Deformací způsobená změna původního tvaru tělesa může být buď dočasná 

nebo trvalá. S ohledem na tuto skutečnost rozlišujeme deformaci na

 elastickou, při které těleso nabude původního tvaru okamžitě poté, co přestanou 

působit vnější síly;

 anelastickou, kdy rychlost návratu do původního tvaru závisí na čase;

 plastickou, která je charakteristická tím, že těleso setrvává ve změněném tvaru 

po libovolně dlouhou dobu, jež uplyne od okamžiku, kdy přestanou působit 

vnější síly.

V praxi se setkáváme současně s elastickou, anelastickou i plastickou deformací. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce se budeme věnovat pouze plastické deformaci, 

bez níž se zpracování kovů pro finální výrobky neobejde.
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2.1.2 Plastická deformace polykrystalů

Základním mechanismem plastické deformace je skluz realizovaný skluzovým 

pohybem dislokací. Příčiny experimentálně pozorovaného složitého tvaru závislosti 

napětí–deformace je proto třeba hledat ve změnách podmínek pro pohyb dislokací. Při 

nižších hodnotách  začne probíhat skluz jen v optimálně orientovaných zrnech 

polykrystalu. V ostatních nastane skluz později při dalším zvyšování napětí. Jednotlivá 

zrna se však nemohou deformovat volně, musí se navzájem přizpůsobovat. To vyžaduje 

komplikované přesuny v krystalické mřížce, jež jsou podmíněny dostatkem skluzových 

systémů. Dobře tvárné jsou proto vzorky kovů s vysokým počtem skluzových systémů, 

tj. ku příkladu kovy s mřížkou kubickou plošně centrovanou (Al, Cu) mající 12 

skluzových systémů. Uvnitř zrn však existují překážky, které znesnadňují skluzový 

pohyb dislokací (příměsové atomy, částice druhé fáze, dislokace lesa aj.). V průběhu 

deformace polykrystalu se zároveň kupí dislokace na hranicích zrn nebo se tvoří 

nepohyblivé dislokační spleti. Uvedené překážky mají vliv na pohyblivost dislokací a 

jelikož deformace polykrystalů je realizována především pohybem dislokací, je 

plastická deformace spojena s výrazným zpevňováním. V závislosti na materiálu, 

teplotě a rychlosti deformace a na velikosti mechanického napětí se může uplatňovat 

nejen skluzový pohyb dislokací, ale i další mechanismy, jako šplhání dislokací, příčný 

skluz dislokací, pokluzy po hranicích zrn, dvojčatění aj.

Faktory ovlivňující chování materiálu při plastické deformaci lze rozdělit do 

dvou skupin:

1. vnější podmínky tváření (velikost, rychlost, teplota a způsob deformace);

2. vnitřní vlastnosti materiálu (druh a čistota materiálu, velikost zrna, typ a 

množství poruch krystalové mřížky).

K teplotě deformace je nutno ještě podotknout, pokud příslušná deformace 

probíhá při teplotě TD<0,4.TM, kde TM značí teplotu tání daného kovu, je označována 

jako deformace za studena.
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2.1.3 Poruchy krystalové mříže a jejich souvislost s plastickou deformací

Poruchy krystalové mříže dělíme z geometrického hlediska podle toho, v kolika 

dimenzích svým rozměrem přesahují rozměr mřížkové konstanty (0-3 dimenze):

 bodové poruchy (vakance, intersticiály, cizí atomy, složitější útvary sestávající 

z několika bodových poruch);

 čárové poruchy (dislokace);

 plošné poruchy (vrstevné chyby, hranice zrn, rozhraní fází, povrch vzorku);

 objemové poruchy (precipitáty, dutiny, inkluze).

Dále mřížkové poruchy dělíme na vlastní a nevlastní. Mezi vlastní poruchy patří 

vakance, intersticiály a jejich shluky, dislokace, hranice zrn atp. K nevlastním poruchám 

se řadí např. cizí atomy a částice jiných fází. Pokud jde o vznik mřížkových poruch při 

plastické deformaci velmi čistého kovu, stačí se omezit na vlastní bodové poruchy a 

dislokace.

Vlastní bodové poruchy

V nedeformovaném kovu existují tzv. vlastní bodové poruchy v koncentraci 

rovnovážné a vyšší. Pro rovnovážnou koncentraci vakancí cv při běžných tlacích (do 

1 MPa) je uváděn vztah [1]:

)exp()exp( kTEkSc vvv  , (1)

kde Sv resp. Ev je aktivační entropie resp. aktivační energie vzniku vakance, k je 

Boltzmannova konstanta a T absolutní teplota. Analogické vztahy platí pro další typy 

bodových poruch – pro intersticiály, divakance atp. Ukazuje se však [2], že v čistých 

kovech (s výjimkou teplot blízkých teplotě tání) platí, že rovnovážná koncentrace je 

mnohem větší u vakancí než u intersticiálů a divakancí. Lze proto jednoduché vakance 

považovat za jediný typ rovnovážných bodových poruch v krystalové mřížce čistého 

kovu.

V průběhu plastické deformace se koncentrace vlastních bodových poruch ve 

vzorku zvyšuje nad koncentraci rovnovážnou. Vznik těchto poruch během plastické 

deformace objasňují dva základní modely [3]. Podle prvního vznikají bodové poruchy 

tehdy, setkají-li se dvě hranové dislokace opačného znaménka ležící v sousedních 

skluzových rovinách. Druhý model vysvětluje vznik bodových poruch 
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nekonzervativním pohybem stupňů hranového charakteru na šroubových dislokacích. 

Bude-li se šroubová dislokace působením vnějšího mechanického napětí pohybovat ve 

své skluzové rovině se stupněm hranového charakteru, je to možné jen tehdy, budou-li 

v oblasti stupně vznikat buď vakance nebo intersticiály. Názory na to, v jakém poměru 

vznikají intersticiály a vakance, se však rozcházejí. Jedinou kvantitativní výpovědí je 

tzv. Saadův vztah [4], podle něhož je úhrnná koncentrace nadbytečných bodových 

poruch CBP úměrná deformační práci:





0

1 d
G

K
CBP , (2)

kde K1 značí konstantu úměrnosti, G modul ve smyku,  napětí a  deformaci. 

Jelikož tento vztah vyjadřuje koncentraci nadbytečných bodových poruch a 

neudává, jaká část z nich opět zanikne (ať už pohybem dislokací nebo vzájemnou 

anihilací), je jeho experimentální ověření velmi obtížné. Většina autorů k tomu 

používala elektrické rezistometrie a ověřovala platnost přibližného Saadova vztahu





0

d~~ BPBP C , (3)

kde BPC  resp. BP  je koncentrace resp. složka rezistivity odpovídající zbylým 

nadbytečným bodovým poruchám po deformaci.

Z měření provedených na polykrystalech čistých kovů s kubicky plošně 

centrovanou (k. pl. c.) mřížkou vyplývá, že v nich vztah (3) platí. Ukazuje se [5], že 

výsledky měření vyhovují vztahu

2
2

n
BP K   , (4)

kde K2 a n2 jsou experimentální konstanty. Pro kovy s k. pl. c. mřížkou je hodnota n2

nejčastěji rovna 3/2, což lze vysvětlit za předpokladu platnosti vztahu (3) ze skutečnosti, 

že první oblast plastické deformace závislosti () lze pro kubické plošně centrované 

kovy popsat úměrou

 ~ . (5)

Dislokace

Vedle koncentrace vlastních bodových poruch se během plastické deformace 

zvyšuje též hustota dislokací. Ta po velkých deformacích z původní hodnoty 1010 m–2, 

typické pro dobře vyžíhaný kov, dosáhne hodnoty až 1017 m-2. Dislokace jsou na rozdíl 
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od vlastních bodových poruch z termodynamického hlediska poruchy vždy 

nerovnovážné. Obecně mohou dislokace vznikat v materiálu všude tam, kde dochází 

k vysoké koncentraci napětí. Nejběžněji vznikají činností Frank-Readových zdrojů [6].

Podle Bevera a dalších [7] lze závislost hustoty dislokací D na  vyjádřit 

empirickým vztahem

3

30
n

DD A   , (6)

kde D0 je počáteční hustota dislokací a empirické konstanty A3 a n3 závisí na 

podmínkách deformace, na materiálu a jeho výchozím stavu. Po větších deformacích 

platí 03 ~ DA   a vliv velikosti zrna d se vyjadřuje dA /1~3  [7]. V prvních stadiích 

deformace je n3 rovno 1 a s rostoucí rychlostí deformace klesá.

Deformační mikrostruktura

Nově vzniklé dislokace nemusí v mřížce kovu zůstat izolované, velmi často se 

v deformovaných vzorcích pozoruje složitá dislokační substruktura, která závisí na 

velikosti deformace a na materiálu, zejména na jeho krystalografické soustavě a energii 

vrstevné chyby. Ukazuje se, že vývoj deformační dislokační substruktury je rozhodující 

měrou ovlivněn snadností příčného skluzu dislokací. Při určitém zjednodušení lze 

kovové materiály rozdělit do dvou základních skupin, v nichž vývoj deformační 

mikrostruktury má společné základní znaky.

Do první skupiny patří kovy s relativně snadným příčným skluzem, který je 

způsoben velkou energií vrstevné chyby. Sem patří většina čistých kovů s kubickou 

plošně (fcc) či objemově (bcc) centrovanou mřížkou a jejich nízkolegované slitiny.

Druhou skupinu tvoří materiály s malou energií vrstevné chyby a tím i 

nesnadným příčným skluzem dislokací. Vzhledem k tomu, že příměsové atomy obvykle 

zmenšují energii vrstevné chyby v kovech, patří vícelegované slitiny zpravidla do druhé 

skupiny. Vývoj deformační mikrostruktury řady kovových materiálů však nese znaky 

obou těchto skupin [1].

V kovech s relativně snadným příčným skluzem vzniká již při deformaci za 

studena buněčná struktura charakterizovaná uspořádáním dislokací do dislokačních 

stěn. Vzájemný rozdíl orientace buněk je maximálně několik stupňů. Uvnitř buněk 

zůstává hustota dislokací poměrně značná (asi 1013 m-2). S rostoucí velikostí deformace 

se průměrná velikost buněk zmenšuje a při určité velikosti deformace se zjišťuje jistá 
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minimální velikost, která se již dále nemění. S pokračující deformací se uvnitř těchto 

buněk vytváří seskupení dislokací, dělící je na malý počet dislokačních domén. Po větší 

deformaci jsou pozorovány oblasti s podstatně nižší hustotou dislokací než okolí, 

majících tvar mikropásů. Ty se v průběhu deformace dále shlukují. Experiment dále 

ukazuje, že průměrná velikost buněk klesá i s rostoucí rychlostí deformace a že 

s rostoucí velikostí a rychlostí deformace rozdíl orientace buněk roste. S klesající 

teplotou deformace se buněčná struktura vytváří obtížněji. Typickým představitelem 

této skupiny kovů je hliník.

V kovech s nesnadným příčným skluzem mechanismus plastické deformace 

zvyšuje její nehomogenitu. Buněčná dislokační struktura se v průběhu plastické 

deformace nevytváří. Typickým představitelem této skupiny kovů je stříbro.

2.1.4 Deformační textura

Při velkých deformacích (zpravidla přes 50%) se značná část zrn otáčí do směru 

deformace a jejich usměrnění pokračuje se zvětšováním deformace, až vzniká 

uspořádání s přednostní rovnoběžnou orientací určitých krystalografických rovin a

směrů se směrem tváření. To označujeme deformační texturou. Typ textury je ovlivněn 

nejen materiálem, zejména jeho mřížkou, ale i způsobem a podmínkami deformace. 

Vysvětlení se opírá o počet a druhy skluzových systémů, které se na deformaci podílejí 

nebo mohou podílet. Každý skluzový systém přispívá k možnosti rotace mřížky do 

určité míry a jejich společným výsledkem je konečná textura materiálu. Jsou tedy 

typické textury pro jednotlivé typy mřížek a také pro určité typy technologického 

zpracování. Textura se zpravidla popisuje systémem rovnoběžných rovin a směrů, které 

jsou orientovány ke směru deformace, např. k rovině a směru válcování. Je běžné, že 

pro daný kov a způsob deformace nemusí být textura určena jen jedním orientovaným 

systémem rovin a směrů, pak se textura popisuje procentovým podílem jednotlivých 

orientací na celkovém uspořádání nebo se píše v pořadí jejich poměrného výskytu. Tato 

práce je zaměřena na studium hliníkových slitin, uveďme tedy nejběžnější typ textury 

hliníku (fcc) pro případ válcování: {110}112+{112}111.
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2.1.5 Uložená deformační energie

Při deformaci kovů za studena se část vynaložené deformační práce absorbuje 

v kovu, což se projeví zvětšením jeho vnitřní energie. Tato změna vnitřní energie kovu 

se nazývá uložená vnitřní energie US. Z kovu se US zpětně uvolňuje při jeho žíhání a je 

v této souvislosti hnací silou jednotlivých tepelně aktivovaných dějů.

Změna vnitřní energie kovu při plastické deformaci je podmíněna tvorbou 

poruch krystalové mřížky, a to především dislokací, které mají hlavní podíl na velikosti 

uložené energie. Hrubý odhad příspěvku dislokací UD hustoty D lze vyjádřit jako 

DGb2. Dislokace vytvářejí v průběhu plastické deformace velmi složitou strukturu. 

Vzájemná interakce dislokací v jejich seskupeních vede k poklesu UD. Pokus vyčíslit 

příspěvek dislokací k hodnotě US proto nutně vyžaduje detailní informace nejen o 

hustotě dislokací, ale i o jejich uspořádání.

Z ostatních typů mřížkových poruch je nejmenší příspěvek k uložené energii od 

poruch bodových. S výjimkou velkých deformací ani vlastní energetický příspěvek 

vrstevných chyb, hranic zrn a hranic dvojčat k uložené energii nebude rozhodující [7]. 

Tyto poruchy však přispívají ke zvětšení uložené energie velmi výrazně nepřímo svým 

vlivem na výslednou dislokační strukturu vytvořenou během plastické deformace.

Velikost US je úměrná celkové deformační práci a dále závisí na způsobu 

deformace. S velikostí deformace roste. Stejný vliv má zvětšování rychlosti a snižování 

teploty deformace. Za stejných podmínek deformace závisí uložená energie na tvářeném 

kovu. Podle Faltuse [8] je tu řídícím faktorem energie vrstevné chyby – s rostoucí 

energií vrstevné chyby uložená energie klesá. Čistota materiálu má na velikost uložené 

energie komplikovanější vliv než všechny ostatní faktory. Někteří autoři vysvětlují vliv 

příměsových atomů na uloženou energii poklesem energie vrstevné chyby s rostoucí 

koncentrací příměsových atomů. Ty však interagují se všemi mřížkovými poruchami, a 

proto jejich vliv na hodnotu US, který je vlastně výslednicí řady mikrofyzikálních jevů, 

je nutně komplikovaný.
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2.2 Procesy probíhající při žíhání deformovaného kovu

Jak z předešlých odstavců vyplývá, je materiál po deformaci díky mřížkovým 

poruchám v termodynamicky nestabilním stavu. To znamená, že při zvýšení teploty 

v něm budou probíhat děje směřující k rovnovážnému stavu. Je totiž zapotřebí dodat 

určitou aktivační energii, aby vůbec došlo k procesům, které budou vést k rovnovážné 

struktuře v materiálu. Tepelně aktivovanými procesy probíhajícími při žíhání lze docílit 

fyzikálních vlastností kovů, které měly před deformací. Rychlost vA tepelně 

aktivovaných dějů závisí na počtu atomů v nestabilní poloze, na teplotě T a na velikosti 

aktivační energie EA. Experimentálně je dobře ověřená platnost Arrheniovy rovnice [5]:









kT

E
v A

A expkonst. . (7)

Protože výsledkem deformace za studena je zpevnění, označují se děje probíhající za 

zvýšených teplot jako děje odpevňovací, ačkoli tento termín přesně nepopisuje všechny 

děje, které při něm probíhají nebo mohou probíhat. Tak například zvýšení koncentrace 

bodových poruch (zejména vakancí) má poměrně malý vliv na změnu mechanických 

vlastností, proto ani děje snižující koncentraci bodových poruch nebudou významně 

ovlivňovat mechanické vlastnosti. Dislokace naproti tomu mají na zpevnění při 

plastické deformaci rozhodující vliv. Proto zmenšení jejich hustoty nebo změna 

uspořádání se přímo projeví na úrovni mechanických vlastností. Změna velikosti zrna 

v běžných materiálech vyvolá menší změnu mechanických vlastností.

Často se děje probíhající při zvýšených teplotách u materiálů tvářených za 

studena rozdělují do dvou základních skupin:

 Zotavení – odstranění nadbytečných bodových poruch až k hodnotám blízkým 

rovnovážné koncentraci; přitom se může částečně snížit hustota dislokací a 

změnit se jejich uspořádání.

 Rekrystalizace – vznik nových zrn v původní matrici deformovaného materiálu 

spojený s podstatným snížením hustoty dislokací.
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2.2.1 Zotavení

Při zotavení se mechanické vlastnosti materiálu významně nemění a také změny 

struktury nejsou zřetelné. Můžeme však najít změny v substruktuře vznikem nebo 

zdokonalením subzrn. Snižuje se také vnitřní pnutí a mění se fyzikální vlastnosti.

Studium chování bodových poruch při žíhání vedlo k podrobnějšímu dělení 

zotavení na několik stadií [5]. Pro jejich definici a vysvětlení se zpravidla využívá 

měření změn některých fyzikálních vlastností, nejčastěji změn elektrického odporu 

(viz kap. 2.5). Při izochronním žíhání deformovaného vzorku lze pozorovat oblasti 

výrazných změn elektrické rezistivity. Vyneseme-li do grafické závislosti místo změny 

elektrické rezistivity derivaci této změny podle teploty, projeví se zotavovací stadia jako 

extrémy na této křivce. 

Podle probíhajících mikrofyzikálních dějů lze průběh změn s rostoucí teplotou 

schematicky rozdělit do tří oblastí:

 zotavení bodových poruch (stadium I-III);

 změny v hustotě a uspořádání dislokací (stadium IV);

 primární rekrystalizace (stadium V).

Zotavení bodových poruch

Pokles nadbytečné koncentrace bodových poruch během žíhání zpět na 

koncentraci rovnovážnou se uskutečňuje tepelně aktivovanou migrací poruch k norům 

či jejich vzájemnou anihilací, a to buď přímo nebo s dočasným zachycením poruch 

v pastech. Jako nory působí dislokace, hranice zrn nebo povrch vzorku. Úlohu pastí 

zpravidla hrají příměsové atomy nebo vyšší shluky bodových poruch.

Pokles koncentrace bodových poruch s dobou izotermického žíhání t lze popsat 

rovnicí [5]:

C
kT

E
K

t

C A 





 exp

d

d
0 , (8)

kde C značí okamžitou koncentraci bodových poruch. Aktivační energie probíhajícího 

procesu EA, tzv. řád kinetiky zotavování  i konstanta K0 jsou teplotně a koncentračně 

nezávislé. V případě, že při určité teplotě probíhá více procesů současně, odpovídá EA

jisté efektivní hodnotě aktivační energie, která se neshoduje s aktivační energií migrace 

některé konkrétní poruchy.
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Kromě plastické deformace při nízkých teplotách lze bodové poruchy 

v koncentraci vyšší než rovnovážná vytvořit i kalením z vysokých teplot či ozářením 

energetickými částicemi při nízkých teplotách. V případě deformovaných kovů je třeba 

vzít v úvahu následující rysy deformované struktury:

 podle předpokládaných mechanismů vzniku bodových poruch se může jejich 

značná část nacházet po skončení plastické deformace ve shlucích. Zároveň jsou 

při plastické deformaci produkovány ve velkém množství i dislokace, které 

působí jako zdroje i nory bodových poruch;

 střední volná dráha bodových poruch je v deformovaných kovech s ohledem na 

vysokou hustotu dislokací menší než v kovech kalených či ozářených a tedy 

shlukování a rekombinace bodových poruch jsou málo pravděpodobné.

Zotavení dislokační substruktury a polygonizace

V souvislosti se snížením hustoty dislokací a změnou jejich uspořádání uvnitř 

buněk vzniklých při deformaci mluvíme o zotavení dislokační substruktury. K těmto 

změnám dochází při žíhání deformovaného materiálu v oblasti teplot vyšších než je 

teplota nutná pro zotavení bodových poruch, ale nižších než je teplota rekrystalizace. 

Na rozdíl od zotavení bodových poruch je zotavení dislokační substruktury spojeno se 

změnami mechanických vlastností.

Během zotavování dislokační substruktury dochází, jak již bylo uvedeno, ke 

snížení celkové hustoty dislokací. Dále se migrací dislokací tvoří subhranice 

z původních buněčných stěn. Procesu, který vede k tomuto zvláštnímu typu zotavené 

substruktury, s pravidelnými subzrny a uspořádáním dislokací ve stěnách subzrn, 

říkáme polygonizace. Do jisté míry lze polygonizaci chápat jako přechod mezi 

zotavením a primární rekrystalizací (viz odst. 2.2.2). Růst subzrn lze totiž srovnat 

s počáteční fází rekrystalizace – s nukleací.

Jedním z mechanismů snížení hustoty dislokací je anihilace dislokačních dipólů 

s malou vzdáleností dislokací [9]. Tato představa však poskytuje dobrou aproximaci 

pouze v případech, kdy je stupeň předchozí deformace malý a dislokační struktura je 

dosud převážně tvořena dislokačními dipóly a multipóly. Realističtější model pro 

zotavení dislokací uvnitř buněk při vyšších deformacích vypracoval Sandström [10], 

který vycházel z předpokladu, že dislokace uvnitř buněk jsou náhodně uspořádány a 
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tvoří trojrozměrnou síť. V obou případech klesá hustota dislokací s druhou mocninou a 

je závislá na rychlosti pohybu dislokací za předpokladu, že je řízena šplháním dislokací.

Mnohem větší význam než anihilace dislokačních dipólů má však polygonizace. 

Základní představu o polygonizaci podal Cahn [11] na příkladu kovového krystalu 

deformovaného ohybem. Při ohřevu dislokace nestejného znaménka vymizejí a 

dislokace se stejným znaménkem se seskupují do polygonizačních stěn. Hlavním 

pohybem dislokací v tomto procesu je šplhání a rychlost polygonizace je řízena 

pohybem vakancí k dislokacím či vznikem skoků na dislokacích. V současné době je 

pojem polygonizace chápán mnohem šířeji a zahrnuje všechny změny dislokační 

substruktury vedoucí k tvorbě dokonalých subhranic. Pozorování v elektronovém 

mikroskopu ukázala, že dislokace mohou být již během deformace uspořádány do určité 

buněčné struktury, ale při polygonizaci se nepravidelné stěny buněk mění na dokonalé 

subhranice oddělující jednotlivá subzrna.

Při polygonizaci se uplatňují tyto procesy [10]:

 párová anihilace dislokací v subhranici;

 zabudování dislokací z vnitřku buněk do tvořících se subhranic, tím zároveň 

dochází k poklesu hustoty dislokací uvnitř buněk;

 emise dislokací ze subhranice.

Na základě relativně jednoduchého modelu došel autor k závěru, že pokud jsou 

celkové hustoty dislokací uvnitř vznikajících subzrn a v subhranicích podstatně vyšší 

než příslušné zbytkové hustoty, jsou procesy párové anihilace dislokací rychlejší než 

migrace dislokací. Zbytkovou hustotou dislokací přitom nazýváme rozdíl mezi 

hustotami dislokací s opačným Burgersovým vektorem. Spolu s tím, jak se celkové 

hustoty dislokací blíží zbytkovým hodnotám, zpomaluje se i proces zotavení. Pro dobře 

vyvinutou subhranici by měla být emise dislokací zanedbatelná a měla by se tedy 

uplatňovat pouze v počátečních fázích polygonizace.

2.2.2 Primární rekrystalizace

Rekrystalizace probíhá ve dvou fázích, a to nukleací a růstem. Při nukleaci 

vznikají nové zárodky v tvářené matrici. Ty se vyznačují nízkou hustotou dislokací a 

jsou odděleny od matrice vysokoúhlovými hranicemi (rozdíl orientace sousedních zrn je 

větší než 15). Růst rekrystalizovaných zrn je spojen s pohybem vysokoúhlových hranic 
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směrem do tvářené matrice až do okamžiku úplné transformace deformovaných zrn na 

zrna nová. Protože tento okamžik je obtížné experimentálně zjistit, zahrnuje se do této 

části rekrystalizace i rovnoměrný růst rekrystalizovaných zrn až do určité velikosti. Oba 

děje se společně nazývají primární rekrystalizací. Za určitých podmínek může dojít 

k rekrystalizaci sekundární, kdy přednostně rostou jen některá zrna, čímž vznikne 

značně nerovnoměrná struktura rekrystalizovaného materiálu.

Rekrystalizace je spojena s významnými změnami mechanických vlastností i 

termodynamických charakteristik a jejich hodnoty po ukončeném ději se blíží 

rovnovážnému stavu. Zásadně se mění charakter struktury materiálu a vznikají nová 

rovnoosá zrna.

Nukleační mechanismy

Na polygonizaci, která je jedním z posledních procesů zotavení navazuje tvorba 

zárodků. Kritická velikost zárodku při rekrystalizaci musí být taková, aby hnací síla 

dovolila tvorbu nové plochy hranice zrna a zárodek byl schopen samovolně růst migrací 

vysokoúhlové hranice. Jejich velikost může být řádově 1 až 10 m. Zárodky se objevují 

po určité (tzv. inkubační) době, která se zmenšuje s rostoucí teplotou žíhání a stupněm 

deformace.

Nejčastěji se vyskytují dva typy nukleace. Nová zrna mohou vznikat růstem 

subzrn nebo tzv. koalescencí subzrn.

 Růst subzrn migrací subhranic:

Pro vznik zárodků tímto mechanismem mají význam především velká subzrna 

v oblastech velké nehomogenity deformace, a tedy velkých lokálních rozdílů orientací. 

Taková zrna mohou růst migrací subhranic, neboť pohyblivost subhranic je zde vyšší 

než v oblastech s nižším vnitřním pnutím mřížky. Pohybující se rozhraní pohlcuje 

dislokace zbylé v matrici po deformaci a zanechává za sebou relativně neporušenou 

mřížku. Hybnou silou procesu je především snížení energie dislokací. Dislokace vázané 

v hranici mají menší celkovou energii než jakou měly jako izolované nebo jako součást 

méně pohyblivých subhranic.

 Koalescence subzrn:

Fujita [12] pozoroval u hliníku při zotavení tvorbu skupin subzrn, jejichž 

vzájemné rozdíly orientace uvnitř skupiny byly menší než u okolních subzrn. Hranice 
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skupiny subzrn pak může sloužit jako past pro dislokace a hranice uvnitř skupiny se 

mohou rozpadnout a být pohlceny hranicí skupiny. Tento proces byl později popsán 

Hsunem [13] a nazván koalescencí subzrn. Počáteční deformovaná struktura má několik 

vysokoúhlových hranic subzrn. Subzrna, která mají mezi sebou nízkoúhlové hranice, se 

začínají spojovat. Současně s rozpadem hranic mezi nimi se rotací subzrn vyrovnávají 

původní vzájemné rozdíly orientace. Nakonec vznikne rekrystalizované zrno 

s vysokoúhlovými hranicemi vzhledem k matrici a jeho rozměr je větší než kritický, 

takže je schopné dalšího růstu.

 Deformací indukovaná migrace hranic:

Kromě výše uvedených mechanismů se na počátku rekrystalizace může uplatnit 

i další mechanismus – tzv. bezzárodková rekrystalizace [5]. Podle tohoto modelu může 

rekrystalizace probíhat migrací vysokoúhlových hranic zrn, které se v kovu nacházejí 

již po deformaci. Za hybnou sílu migrace je považován rozdíl volných energií po obou 

stranách migrující hranice, způsobený především rozdílnou hustotou mřížkových 

poruch. Tento mechanismus bývá pozorován zejména u vzorků s menším rozměrem 

zrna a po menších stupních deformace. V mnoha případech je však těžké rozhodnout, 

zda zrno vzniklo jedním z mechanismů nukleace či bezzárodkovou rekrystalizací.

Růst nových zrn

Růst nových zrn probíhá migrací vysokoúhlových hranic zárodků nadkritické 

velikosti. Hranice se pohybují ve směru rostoucí hustoty dislokací. Důležitým 

parametrem je zde rychlost migrace vysokoúhlové hranice, která obecně závisí na 

podmínkách, za kterých k migraci dochází (teplota, hybná síla migrace, vzájemná 

orientace oblastí oddělených migrující hranicí, čistota materiálu, koncentrace vakancí).

Z fenomenologického hlediska se průběh rekrystalizace při izotermickém žíhání 

obvykle popisuje závislostí rekrystalizovaného podílu objemu vzorku xv na době žíhání 

t. Průběh závislosti lze popsat Avramiho rovnicí [5]:

 n
v vtx  exp1 , (9)

kde n je kinetický exponent a v je kinetický koeficient, jehož teplotní závislost lze 

popsat Arrheniovou rovnicí (vztah (7)), kde EA je aktivační energie primární 

rekrystalizace.
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Po alespoň částečné primární rekrystalizaci dochází k hrubnutí zrn 

v rekrystalizované matrici. Hybnou silou tohoto procesu je snižování volné energie 

hranic zrn zmenšováním jejich plochy. Tento proces může probíhat dvěma způsoby, 

normálním nebo anomálním růstem zrn. Výsledkem normálního růstu jsou rovnoosá 

zrna přibližně shodné velikosti, jejichž hranice v místě styku tří zrn svírají úhly o 

velikosti 120. Anomální růst se projevuje růstem několika optimálních zrn na úkor 

ostatních. Výsledkem je nehomogenní struktura zrn.

2.3 Vliv příměsí na mechanické vlastnosti kovů

Přítomnost příměsí v matrici čistého kovu značně zvyšuje rozmanitost procesů 

probíhajících při termomechanickém zpracování, ovlivňuje mechanické vlastnosti 

materiálů v oboru jak elastické, tak zejména plastické deformace. Při popisu 

příměsových efektů je vedle znalosti typu a koncentrace příměsí stejně důležitá také 

jejich konfigurace v materiálu. V závislosti na konfiguraci příměsových atomů, resp. 

vlastnostech útvarů jimi vytvořených, byly vypracovány teorie substitučního, 

intersticiálního, precipitačního a disperzního zpevnění [1].

Zatímco v případě substitučního tuhého roztoku dochází kolem cizího atomu 

k symetrické distorzi mřížky, vzniká umístěním příměsového atomu v intersticiální 

poloze distorze mřížky asymetrická. V intersticiálních polohách se v kovech nacházejí 

nejčastěji atomy o malém atomovém poloměru (C, N, O, B). Vzhledem k substitučnímu 

charakteru běžných hliníkových slitin se v dalších úvahách omezíme na substituční tuhé 

roztoky.

2.3.1 Plastická deformace tuhých roztoků

Atomy příměsi v tuhém roztoku se odlišují od atomů matrice velikostí a 

elektrochemickými a elastickými vlastnostmi, porušují symetrii krystalové mřížky 

matrice a vytvářejí přídavná lokální napěťová pole. Důsledkem je vzrůst kritického 

skluzového napětí s rostoucí koncentrací příměsí. Přitom příměsi tvořící se základním 

kovem tuhé roztoky zvyšují kritické skluzové napětí intenzivněji než příměsi, které jsou 

v matrici nerozpustné.



- 17 -

Za rozhodující pro substituční zpevnění se pokládají dva typy elastické interakce 

dislokací s cizími atomy [1]:

 elastická rozměrová interakce – lze ji popsat parametrem  vyjadřujícím 

relativní změnu mřížkového parametru a s koncentrací příměsi c:

c

a

a d

d1
 (10)

 elastická modulová interakce – tu lze v analogii s předchozím případem 

charakterizovat relativní změnou smykového modulu G s koncentrací příměsi:

c

G

G d

d1
 (11)

Kromě elastické interakce mezi příměsovými atomy a dislokacemi lze uvažovat 

i interakci elektrickou (příměsový atom s rozdílnou valencí interaguje s elektrickým 

dipólem vzniklým v důsledku distorze mřížky u hranové dislokace) a interakci 

chemickou (přítomnost příměsových atomů v oblasti vrstevné chyby snižuje velikost 

energie vrstevné chyby). Ve srovnání s elastickou interakcí jsou však většinou tyto 

interakce slabé a lze je zanedbat.

Charakteristickými projevy interakce skluzových dislokací s pohyblivými 

příměsovými atomy jsou tzv. ostrá mez kluzu a Portevin – Le Chatelierův jev [1]. 

U obou jevů je příznačný nemonotónní průběh závislosti ().

2.3.2 Plastická deformace vícefázových slitin

V případě vícefázových materiálů je nutno při studiu závislosti průběhu 

deformace na koncentraci příměsí vést rozbor na úrovni částic zpevňující fáze. Jedná se 

o precipitáty vznikající při rozpadu přesycených tuhých roztoků, o disperzní částice 

(např. oxidy vzniklé interní oxidací) nebo vláknité či lamelové zpevňující složky 

kompozitních materiálů. V průběhu plastické deformace může u částic druhé fáze 

docházet ke změně tvaru, velikosti a dalších parametrů, obecný popis ovlivnění 

deformačního procesu je proto složitý. V následujících úvahách se omezíme na 

jednoduchý případ stabilních překážek pohybu dislokací.

Z hlediska mechanismu zpevnění je podstatné, zda je skluzová dislokace 

schopna protínat částice. Dále je důležitá geometrie rozložení všech fází, poměrné 

zastoupení jednotlivých fází a tvar jednotlivých částic. Možnost protínání částic 
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dislokacemi, tj. spojité pokračování skluzové roviny uvnitř částice, je možné jen u 

koherentních částic. Mezi ně patří menší koherentní precipitáty, mimo jiné i Guinier-

Prestonovy (GP) zóny, které mají stejnou krystalografickou strukturu jako fáze výchozí; 

odchylky ve složení se projevují odchylkami v hodnotách mřížkového parametru [1]. 

Tvar a mezní velikost koherentních částic lze odhadnout na základě velikosti 

rozměrového faktoru  (viz vztah (10)). V případě velkého rozměrového faktoru (např. 

=-12% pro Cu v Al) lze očekávat tvorbu destičkových útvarů, zatímco je-li faktor 

malý (=-2% pro Zn v Al), je energeticky výhodnější tvorba kulových precipitátů. Nad 

určitou kritickou velikostí  (asi 5% v případě precipitátu tloušťky tří atomových 

vrstev) je energeticky výhodnější tvorba semikoherentního rozhraní, kde je energie 

distorze úměrná , zatímco v případě koherentního rozhraní roste energie s 2. To je 

důvod, proč se pozoruje vznik malých precipitátů s velkým  přednostně u dislokací. U 

větších, nekoherentních precipitátů hraje důležitější roli energie rozhraní, proto vznikají 

přednostně u hranic zrn.

Při protínání precipitátů dislokacemi dochází ke vzniku antifázového rozhraní. 

Z energetické bilance lze určit kritický rozměr precipitátů, při jehož překročení 

k protínání nedochází a uplatní se tzv. Orowanův mechanismus překonávání překážek 

dislokacemi [1]. Zjednodušeně řečeno, skluzová dislokace se zde zachytí na částicích 

druhé fáze, dojde k jejímu prohnutí a dalším pohybem se kolem překážky vytvoří 

dislokační smyčka a dislokace putuje dále matricí. Rovněž nekoherentní precipitáty 

dislokace nemůže protnout, proto je překonává právě zmíněným mechanismem.

2.3.3 Zotavení a statická rekrystalizace v nízkolegovaných slitinách

Během žíhání v oboru vysokoteplotní části žíhacího spektra (stadium IV a V) 

dochází v deformovaném kovu k pohybu dislokací, vyšších dislokačních útvarů 

(buněčných stěn, subhranic) a hranic zrn. Z interakce dislokací s cizími atomy vyplývá, 

že příměsi tyto procesy brzdí, tj. při konstantní teplotě prodlužují dobu jejich proběhnutí 

a v žíhacím spektru způsobují posuv stadií k vyšším teplotám [14].

Vliv příměsí na tvar žíhacího spektra v oblasti stadií IV a V demonstruje 

následující příklad. Ve vysokoteplotní části žíhacího spektra zonálně čištěného hliníku 

deformovaného při teplotě 78 K bylo zjištěno pouze stadium V odpovídající 

rekrystalizaci, zatímco v méně čistém Al 4N5 leží ve vysokoteplotní části spektra dvě 

stadia, v nichž postupně probíhá polygonizace a primární rekrystalizace [15]. Autoři 
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došli k závěru, že průběh dějů závisí na poměru koncentrace příměsí a hustoty dislokací. 

Ve velmi čistých nebo silně deformovaných materiálech probíhá pouze rekrystalizace. 

V opačném případě probíhá polygonizace, která podstatně sníží velikost uložené energie 

a je tudíž následována málo výrazným stadiem primární rekrystalizace.

Přítomnost cizích atomů v krystalické mřížce základního kovu výrazně působí 

na průběh rekrystalizace. Nejvíce ji ovlivňují stopové obsahy příměsí a to tak, že 

zvyšují teplotu všech stadií odpevňovacích pochodů. Odpevňování je bržděno 

v důsledku interakce napěťových polí příměsí s poruchami mřížky, čímž je pohyblivost 

těchto poruch snížena. Zhorší se tím i podmínky pro vznik rekrystalizačních zárodků a 

současně je i snížena pohyblivost hranic zrn. Největší vliv na rekrystalizaci mají prvky 

s vysokým rozměrovým faktorem . Od určité koncentrace se zpravidla její další 

zvyšování výrazně neprojeví na rekrystalizaci a také přidání více prvků nemá sumární 

účinek, rozhodující je přítomnost prvků s největším vlivem. Nicméně řada přísad při 

nízkých obsazích může podle Lucciho [16] rekrystalizaci i urychlovat.

Byl též zkoumán vliv cizích atomů na jednotlivé fáze rekrystalizace. Avšak 

teprve s použitím transmisní elektronové mikroskopie se podařilo na počátku 

rekrystalizace zřetelně odlišit nukleaci od růstu zárodků. U hliníku s obsahem nečistot 

20-300 ppm byly měřeny teploty počátku obou dějů [17]. Podařilo se prokázat větší 

citlivost na přítomnost nečistot u růstu než u nukleace.

Při studiu rychlosti migrace hranic rekrystalizovaných zrn na koncentraci cizích 

atomů byly pozorovány tři odlišné oblasti. V první z nich, při nízkých koncentracích, je 

rychlost migrace koncentračně velmi málo závislá. Ve druhé oblasti nastává velmi 

prudký pokles rychlosti migrace. A konečně ve třetí oblasti rychlost migrace s rostoucí 

koncentrací trvale klesá.



- 20 -

2.4 Dosavadní výsledky studia zotavovacích procesů v Al slitinách

Hliník má kubickou plošně centrovanou mřížku (fcc) stabilní od 4 K až do 

teploty tání 933,5 K. Mřížkový parametr činí 4,0496.10-10 m při 25C, nejmenší 

vzdálenost mezi atomy mřížky je 2,86.10-10 m.

2.4.1 Procesy zotavení v čistém Al

Zotavení v kovech po deformaci lze dle zotavovacího spektra rozdělit do tří 

oblastí (viz odst. 2.2.1). První oblast (zotavování bodových poruch) se ještě dělí do tří 

stadií (I-III). Tímto tématem se ve svých pracích zabývali Vostrý [2] a Hašlar [18].

První stadium I v deformovaném hliníku, na rozdíl např. od Al ozářeného, je 

nevýrazné. Žíhací stadium II se pozoruje v teplotním intervalu 60-160 K a je 

vysvětlováno migrací intersticiálů k dislokacím, rozpadem nebo migrací malých 

intersticiálních shluků, popř. přeuspořádáním větších intersticiálních shluků. Stadium III 

v deformovaném hliníku bývá pozorováno v teplotním intervalu 160-260 K a obvykle 

se skládá z několika podstadií. Podle většiny autorů zde dochází k zotavení poruch 

vakančního typu.

Studiu struktury stadia III se věnoval Vostrý [2]. Zkoumal žíhací spektrum 

vzorků Al čistoty 5N5 ve tvaru drátu, deformovaných torzí při teplotě 78 K. Rozlišil 

nejméně tři podstadia. Jejich původ vysvětlil migrací divakancí a monovakancí k norům 

a rozpadem vyšších vakančních shluků. Dále došel k závěru, že se ve stadiu III netvoří 

žádný nový typ poruchy, která by přetrvávala do teplot vyšších než jsou teploty uvnitř 

stadia III.

Alam [19] při studiu polykrystalů Al 5N deformovaných tlakem při teplotě 

78 K použil metodu pozitronové anihilace. Ve stadiu III zjistil, že v oboru teplot 190-

215 K dochází pravděpodobně ke shlukování vakancí. Při teplotách 215-260 K pak 

zřejmě dochází k zotavení malých vakančních shluků a monovakancí na dislokacích.

Experimentální výsledky nasvědčují tomu, že v deformovaném hliníku dochází 

při teplotách vyšších než 260 K k tepelně aktivovanému pohybu dislokací [2]. S růstem 

žíhací teploty dochází ve vzorku obecně nejprve k polygonizaci a poté k primární 

rekrystalizaci. V daném případě je průběh těchto dějů značně ovlivněn poměrným 

zastoupením poruch a dislokací ve vzorku.
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Podrobnou analýzu zotavovacího spektra Al 5N5 nad 260 K provedl Buršík 

[20]. V teplotním intervalu 280-390 K byla pozorována dvě stadia, označená jako IVA a 

IVB. Ve stadiu IVA dochází jen k nevýraznému odpevnění. Probíhá zde tvorba a 

postupné zdokonalování buněčné struktury, je pozorovatelný pokles hustoty dislokací 

uvnitř buněk a zaostřování buněčných stěn. Ve stadiu IVB již nastupuje tvorba subzrn. 

V materiálu jsou patrná protáhlá subzrna, uvnitř kterých postupně mizí stěny malých 

buněk. Odpevnění je zde oproti stadiu IVA znatelnější, avšak k opravdu výraznému 

odpevnění dochází teprve ve stadiu V. Je situováno v oboru teplot 390-440 K. Podle 

výsledků TEM zde probíhá primární rekrystalizace a uplatňuje se deformací indukovaná 

migrace hranic.

Měření provedená na Al 5N5 Buršíkem [20] byla rozšířena Cieslarem [21] do 

vyšších deformací, přičemž byly potvrzeny dříve získané výsledky. Dalším zkoumaným 

materiálem byl Al 4N [21]. U tohoto materiálu nedochází ve zkoumaném teplotním 

intervalu 78-560 K k úplnému odpevnění. Na druhou stranu je patrné, že podíl 

odpevnění příslušející statickému zotavení k celkovému odpevnění je větší, než stejný 

podíl u materiálu čistšího.

Izotermickou analýzu stadií IVA, IVB a V provedl Hašlar [18] a získal 

následující výsledky pro řád kinetiky zotavování  (vztah (8)): =3,5 pro teplotu žíhání 

TA=320 K a =1,9 pro TA=380 K. Tyto hodnoty znamenají, že převládajícím 

mikrofyzikálním procesem je vzájemná anihilace dislokací, k níž se přidávají i další 

možnosti anihilace bodových poruch. Stadium V pak odpovídá primární rekrystalizaci, 

při níž dochází k růstu rekrystalizačních zárodků vytvořených během žíhání ve stadiu 

IV. Dále se autor zabýval vlivem velikosti deformace na žíhací spektrum a došel 

k závěru, že poloha stadia III se nemění s velikostí deformace, zatímco u stadií IV a 

V jsou pozorovatelné zřetelné změny.

2.4.2 Al slitiny

Prodloužené zotavení a kontinuální rekrystalizace

Na rozdíl od běžného průběhu rekrystalizace označované jako diskontinuální, 

protože dochází k nukleaci a růstu zrn, pozoruje se ve slitinách, kde se nacházejí částice 

druhé fáze tzv. kontinuální rekrystalizace [22]. Pokud totiž po vzniku substruktury 

stabilizované částicemi dojde při dalším žíhání k zhrubnutí částic, může dojít 
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k homogennímu růstu subzrn, kontrolovanému růstem částic a zvětšováním jejich 

vzájemné vzdálenosti ve zrnech. Pokud růst subzrn pokračuje, rozměry substruktury se 

mohou stát srovnatelnými s rozměry normální struktury zrn. Správná terminologie 

k popsání rekrystalizace s absencí nukleace a růstu může záviset na relativních 

poměrech vysokoúhlových a nízkoúhlových hranic v substruktuře. Termín prodloužené 

zotavení je vhodnější pokud převažují nízkoúhlové hranice a kontinuální rekrystalizace 

pokud hranice mají spíše vysokoúhlový charakter.

Základní charakteristiky systému Al-Fe-Si

Na obr. 1 jsou uvedeny stavové diagramy systémů Al-Fe (a, b) a Al-Si (c, d). 

Nejpravděpodobnější fázové rozdělení v tuhém roztoku s obsahem 0,7 hm. % Fe je na 

obr. 1e.

Mondolfo uvádí [23], že se v systémech Al-Fe-Si nacházejí dvě ternární fáze, 

které mohou být v rovnováze s Al. Jsou to hexagonální fáze Al8Fe2Si a monoklinická 

Al5FeSi. Další fáze, tetragonální Al4FeSi2, je často přítomna ve slitinách s vyšším 

obsahem Si, a čtvrtá fáze, monoklinická Al3FeSi, se tvoří ve slitinách s vyšším obsahem 

Fe a Si. V systémech Al-Fe se vyskytuje rovnovážná fáze Al3Fe a metastabilní fáze 

Al6Fe, která vzniká při rychlém tuhnutí roztoku. V systémech Al-Si se vylučují částice 

čistého Si. V novějších studiích [24-26] byly tyto poznatky rozšířeny a upřesněny. 

Především se jedná o kubickou fázi Al12Fe3Si. Vzhledem k nejednotnosti označování -

fáze, budeme se držet označování obvyklého v novějších pracích, kde kubická fáze 

Al12Fe3Si je označována jako -fáze a hexagonální Al8Fe2Si jako fáze ’. Jelikož 

fázové diagramy uvedené na obr. 1 jsou převzaty ze starších publikací, je nutno mít na 

paměti, že fáze  odpovídá naší ’-fázi. Fáze ’-Al8Fe2Si (31,6% Fe, 7,8% Si) je 

hexagonální a vypadá na výbrusech ve světelném mikroskopu jako čínské písmo. Fáze 

-Al5FeSi (25,6% Fe, 12,8% Si) je monoklinická a tvoří velmi tenké destičky, které se 

v řezu jeví jako dlouhé jehlice. Fáze -Al4FeSi2 (25,4% Fe, 25,5% Si) je tetragonální a 

fáze -Al3FeSi (33,9% Fe, 16,9% Si) je monoklinická. Intermetalická fáze Al3Fe (40,7% 

Fe) je monoklinická a fáze Al6Fe je ortorhombická. Částice Si mají kubickou 

diamantovou strukturu. V dalším textu budou fáze -Al12Fe3Si a -Al5FeSi označovány 

jen jako -fáze a -fáze.

Křemík je v Al více rozpustný než železo. Rozpustnost Si při teplotě 850 K 

v systému Al-Si je 1,65 hm. %. Naproti tomu maximální rozpustnost Fe je při teplotě 
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928 K v systému Al-Fe pouhých 0,05 hm. %. Difúze atomů Si v tuhém roztoku je 

daleko rychlejší než atomů Fe, takže při homogenizačním žíhání lze dosáhnout 

rovnovážného stavu v systému Al-Si, na rozdíl od Al-Fe. Během přirozeného stárnutí 

slitin Al-Fe-Si precipituje křemík v rovinách Al (100) a (111) a FeAl3 jako jehlice 

v rovinách matrice (110). Při žíhání se často může dosáhnout rovnováhy difúzí v tuhém 

roztoku, načež se -fáze může vyskytovat ve tvaru čínského písma charakteristického 

pro ’-Al8Fe2Si a pak je identifikace fází podle tvaru zavádějící.

Obr. 1: Fázové diagramy systémů Al-Fe (a, b), Al-Si (c, d) a Al-0,7Fe-Si (e)
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2.4.3 Technické slitiny

Námi studovaná slitina patří do skupiny nevytvrzovatelných slitin, u kterých je 

zpevnění docíleno jinými způsoby než precipitačním vytvrzováním. Nedochází u ní 

totiž k výrazné tvorbě koherentních či semikoherentních precipitátů, jak je tomu 

například u systému Al-Cu. Mezi nejdůležitější mechanismy zpevnění slitin na bázi Al-

Fe-Si patří zpevnění rozpuštěnými příměsovými atomy v tuhém roztoku, deformační 

zpevnění, zpevnění texturou a v menší míře zpevnění hrubšími částicemi 

intermetalických fází [27].

Fázové složení slitin Al-Fe-Si, odlévaných v provozních podmínkách, je 

v důsledku nerovnovážné krystalizace značně složité. Donsová [28] analyzovala fáze 

v Al slitině obsahující 0,47 hm. % Fe a 0,64 hm. % Si a slitině s 0,60 hm. % Fe a 0,59 

hm. % Si. Bylo stanoveno fázové složení v litém stavu, po homogenizaci za různých 

teplot a s různou prodlevou, a po válcování za studena a žíhání při 450C po dobu 

168 h. V litém stavu slitiny obsahovaly fáze ,  (pouze slitina s poměrem Fe/Si  1), 

Al3Fe a Si. Po homogenizaci 610C/3h nedeformovaný materiál obsahoval převážně 

hexagonální fázi ’-Al8Fe2Si, přičemž deformovaný materiál obsahoval více částic 

kubické -fáze. Po dalším žíhání deformovaného materiálu při 610C se však velká část 

kubické -fáze transformovala ve fázi ’. Žíhání při 450C vedlo k transformaci všech 

fází ve fázi . Některé z částic fáze  obsahovaly také Mn, který byl rovněž přítomen ve 

slitinách (0,007 hm. %).

Vliv legujících prvků na vlastnosti Al slitin

Železo: Fe přispívá ke snížení velikosti zrna tvářených materiálů, neboť se 

vylučuje při rozpadu přesyceného tuhého roztoku ve formě drobných precipitátů, které 

stabilizují velikost zrna [29]. Vliv Fe na zjemnění zrna hliníkových slitin studoval 

Johnsson [30]. Zjistil, že zjemňující efekt Fe se sčítá s efektem ostatních legujících 

prvků (Ti, Si). Slitiny s obsahem Fe a Mn blízko složení ternárního eutektika mohou mít 

dobrou pevnost v kombinaci s dobrou tažností při pokojové teplotě a mohou zachovat 

svou vysokou pevnost i za vyšších teplot. Tyto vlastnosti vycházejí z jemnozrnné 

struktury, kterou stabilizují drobné precipitáty, obsahující Fe [29]. Tento efekt Fe se 

projevuje rovněž u slitin Al-Fe-Si a je připisován omezení dynamického zotavování a to 

díky vzniku drobných precipitátů Al3Fe při tepelném zpracování [31]. V případě slitin

s vysokým obsahem legovaného Fe a velkých redukcí při válcování za tepla, kdy 
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dochází ke spojité rekrystalizaci, může zůstat zachována válcovací textura nebo může 

dojít k jejímu zesílení [27].

Křemík: Si působí na velikost zrna u Al slitin intenzívněji než Fe, ale pouze při 

koncentracích nižších než 3 hm. % [27]. Legování Si do slitin Al-Fe podporuje 

dynamické zotavování díky potlačení precipitace drobných Al3Fe fází. Místo precipitátů 

Al3Fe vznikají precipitáty -AlFeSi [31]. Ve slitinách Al-Fe-Si vede zvýšení obsahu Si 

(z 0,1 na 0,4 hm. %) při konstantním obsahu Fe (0,4 hm. %) ke snížení teploty tání 

slitiny z 650,9C na 638C [32].
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2.5 Elektrická rezistivita

Většina fyzikálních vlastností kovů je ovlivněna poruchami krystalové mřížky. 

Již bylo řečeno, že rezistivita  je makroskopickou fyzikální veličinou, která je často 

užívána ke studiu mikrofyzikálních dějů. Měření změn rezistivity  využívá elektrická 

rezistometrie.

Elektrický odpor kovů je relativně snadno měřitelný makroskopický parametr, 

který citlivě reaguje na nejrůznější změny v mikrostruktuře. Z teoretického hlediska je 

rezistivita dána širokým souborem dějů, probíhajících v krystalu. Důsledný rozbor 

problému využívá kvantově-mechanického aparátu, základem při popisu kinetiky dějů 

je termodynamika nevratných procesů [33].

Mezi elektrickým odporem R a rezistivitou  platí relace

.fR  , (12)

kde f je tvarový faktor. Rezistivita je mírou porušení ideální krystalové mřížky. Její 

původ je v rozptylových mechanismech vodivostních elektronů, přičemž k rozptylu 

dochází na všech typech poruch krystalové mřížky. Přítomností poruch se  zvyšuje.

Za zjednodušujících předpokladů, např. že rozdílné typy rozptylových center 

spolu navzájem neinteragují, elektrony jsou rozptylovány elasticky a izotropně a mají 

konstantní efektivní hmotnost, lze výslednou rezistivitu psát jako součet teplotně 

závislého a teplotně nezávislého členu. Jde o tzv. Matthiessenovo pravidlo [34]:

pm TT   )()( . (13)

Teplotně závislý člen m(T) vzniká v důsledku rozptylu vodivostních elektronů 

na fononech a mezi sebou navzájem a lze ho v dobrém přiblížení popsat pomocí 

polynomu 2. stupně [34]. Poruchová složka p se nazývá zbytková rezistivita a závisí 

jen na množství a konfiguraci geometrických poruch mřížky. Lze ji vyjádřit jako součet 

členů k příslušných různým typům poruch


k

kp  . (14)

Ukazuje se, že je-li koncentrace ck poruchy typu k malá, lze mezi k a ck

předpokládat přímou úměru

kkk c  , (15)
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přičemž konstanta úměrnosti k>0 je teplotně i koncentračně nezávislá. Ukazuje se, že 

předpoklady platnosti Matthiesenova pravidla jsou velmi obtížně přesně splnitelné a 

často jsou pozorovány větší či menší odchylky od uvedeného pravidla. Koeficienty k

jsou pak do jisté míry závislé na teplotě měření i na koncentraci poruch.

2.5.1 Vliv příměsí na rezistivitu

Ovlivnění teplotně nezávislé složky rezistivity p přítomností příměsí může 

probíhat různými rozptylovými mechanismy vodivostních elektronů. Nejčastěji je 

uvažován vliv rozdílné valence Z mezi atomem příměsi a matrice, který se projeví 

změnou potenciálu krystalové mřížky kovu v okolí příměsi. Z tohoto hlediska je 

vakance příměs s nulovou valencí. Přímá úměra mezi p a koncentrací příměsí (vztahy 

(14) a (15)) je v souladu s empiricky zjištěným Lindeho pravidlem [33]:

))(.( 2Zkkc bap  , (16)

kde ka a kb jsou parametry závislé na elektronové struktuře matrice a příměsi. Vztah (16) 

platí v oboru nízkých koncentrací nemagnetických příměsí.

Obecněji v případě binárních tuhých roztoků plyne z teorie pseudopotenciálu i 

četných experimentů tzv. Nordheimovo pravidlo [33]:

)1.(~ ccp  , (17)

kde c je atomová koncentrace jedné ze složek. Platnost pravidla se omezuje na slitiny 

prvků s podobnou elektronovou strukturou. Důležité je také, aby v celém oboru 

koncentrací tvořily obě komponenty tuhý roztok. V případě složitějších fázových 

systémů se v jednofázových oblastech řídí rezistivita Nordheimovým pravidlem, ve 

dvoufázových oblastech se mění s koncentrací lineárně [35].

2.5.2 Teplotní závislost rezistivity

Obecně je teplotní závislost rezistivity dána teplotně závislým členem m(T) ze 

vztahu (13). V případě úzkého teplotního intervalu můžeme závislost popsat lineárně:

)1.()( 0 TT   . (18)

Situace se dále komplikuje přítomností příměsí a probíhajícími fázovými 

transformacemi. K vyhodnocení teplotního intervalu, ve kterém dochází k fázové 
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přeměně, je vhodné vynést do grafu elektrického odporu též derivaci závislosti R(T) dle 

teploty. Na této křivce se fázový přechod jeví jako lokální extrém.

Protože fázové přeměny probíhají konečnou rychlostí, bude tvar závislosti R(T)

a tím i poloha extrému na křivce derivace záviset na rychlosti ohřevu. Dosavadní 

měření ukázala, že s klesající rychlostí žíhání se extrémy posouvají k nižším teplotám.

2.5.3 Studium fázových přechodů pomocí změn rezistivity

Průběh precipitace v Al slitinách je často studován měřením rezistivity, která 

citlivě reaguje na jednotlivá stadia rozpadu přesyceného tuhého roztoku. Během prvních 

stadií rozpadu obyčejně dochází ke shlukování příměsových atomů a vzniku 

koherentních Guinier-Prestonových zón – např. u slitin s Ag, Zn a Mg. V systémech Al-

Fe a Al-Mn rovněž vznikají precipitáty, ale jiným mechanismem – nevznikají 

koherentní GP zóny, ale vznikají a následně rostou nekoherentní zárodky částic. Podle 

průběhu p při izotermickém žíhání lze rozlišit několik typů příměsí, které

1. způsobují při rozpadu tuhého roztoku nejprve nárůst p do maxima, následovaný 

poklesem až do dosažení konstantní hodnoty (např. Zn, Ag, Mg, Li v Al matrici)

2. způsobují spojitý pokles p až do dosažení plata (např. Fe, Cr, Mn v Al matrici)

V dalších etapách rozpadu následuje precipitace semikoherentní a nekoherentní 

fáze, která je jednoznačně doprovázena poklesem elektrického odporu. Následuje 

hrubnutí částic druhé fáze, která vede rovněž k poklesu rezistivity a posléze (při 

dlouhých časech nebo vyšších teplotách žíhání) opětovný rozpad částic, který se projeví 

vzrůstem rezistivity. Buršík [36] uvádí, že rezistivita citlivě odliší i případ, kdy nové 

částice vznikají transformací částic existujících, od případu, kdy existující částice se 

nejprve rozpustí a nové částice vzniknou rozpadem obnoveného přesyceného tuhého 

roztoku.
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2.6 Termoelektrická síla

Mezi elektrickým odporem a tepelným tokem existují vazby vyvolávající 

transportní jevy známé jako Peltierův, Seebeckův a Thomsonův jev.

 Mějme obvod složený ze dvou vodivě spojených různých kovů A a B v pořadí 

A-B-A a nechme jím procházet elektrický proud. Pak bude např. u spoje A-B 

docházet k ohřevu a naopak u spoje B-A k ochlazování. Tento jev se nazývá 

Peltierův a závisí na vlastnostech kovů, směru a velikosti elektrického proudu.

 Seebeckův jev je vlastně obráceným jevem Peltierovým. Použijme shodný 

obvod jako v předešlém příkladu. Zajistíme-li různé teploty spojů A-B a B-A, 

můžeme mezi konci obvodu pozorovat vznik elektromotorického napětí, které 

závisí na rozdílu teplot a rozdílu termoelektrických sil kovů.

 Thomsonův jev spočívá v uvolňování nebo absorbování tepla ve vodiči, které je 

podmíněno gradientem teploty při průchodu elektrického proudu.

Podstatu termoelektrických jevů lze osvětlit z pásové teorie kovů. Na povrchu 

kovů vzniká potenciálová bariéra, která zamezuje výstupu elektronů. Protože velikost 

bariér je u rozdílných kovů různá, vzniká při jejím spojení potenciálový rozdíl, který se 

však v uzavřeném okruhu vyrovná. Má-li jeden spoj jinou teplotu, jsou i potenciálové 

rozdíly na obou spojích různé a vzniká elektromotorické napětí.

Protože jde o děje spojené s uvolňováním a pohlcováním tepla, bylo při jejich 

studiu použito termodynamické teorie. Zároveň byly navrženy různé závislosti mezi 

jevy a konstantami, které tyto jevy objasňují [33]. Lze zavést absolutní termoelektrickou 

mohutnost, definovanou výrazem [35]:


T

abs T
T

q
e

0
d , (19)

kde q je Thomsonovo teplo. Absolutní termoelektrická mohutnost je důležitou hodnotou 

kovů a slitin. S výjimkou nejnižších tepot (blízkých absolutní nule) je u většiny kovů 

její teplotní závislost lineární. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty pro čisté kovy při 0C 

a 100C [35].
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Kov e 0 [V.K-1] e 100 [V.K-1] Kov e 0 [V.K-1] e 100 [V.K-1]
Bi -54 -59 Zn 0,4 0,8
Co -18,6 -26,6 Rh 1 0,8
Ni -17,8 -21,6 Ir 1,2 0,9
Pd -6,7 -9,5 Ag 1,3 2
Pt -4,4 -7,3 Cu 1,7 2,2
Ta -5 -6,7 Au 1,7 2,2
Hg -3,2 -4,9 W 0,4 3,6
Al -1,6 -2,1 Cd 3,2 7,2
Mg -1,3 -1,5 Mo 4,7 8
Pb -1,2 -1,4 Fe 15 10,3
Sn -0,7 -1,1 Sb 21 25

Tab. 1: Absolutní termoelektrické mohutnosti čistých kovů

Absolutní termoelektrická síla S je definována pomocí elektrického pole 

v otevřeném obvodu, vyvolaném teplotním gradientem [34]:

TSE grad.


(20)

Termoelektrická síla je koeficientem udávajícím vztah mezi gradientem teploty 

v materiálu a v jeho důsledku vzniklým tzv. termoelektrickým polem E


. Přesný 

výpočet tohoto koeficientu je velice obtížný. Za jistých zjednodušujících předpokladů 

jej lze vyjádřit jako součet dvou členů [37]. Prvním je difúzní termoelektrická síla Sd

spojená s rozptylem vodivostních elektronů na náhodně rozložených rozptylových 

centrech jako jsou statické poruchy mříže a fonony, o nichž se předpokládá, že jsou 

v tepelné rovnováze při lokální teplotě. Druhým příspěvkem k celkové termoelektrické 

síle je tzv. fononové strhávání Sg zahrnující vliv nerovnovážného stavu fononového 

systému, kde díky gradientu teploty dochází k toku fononů z chladnějšího k teplejšímu 

konci vzorku, a tedy k předávávání hybnosti fononům.

Sd je lineární funkcí teploty s různými směrnicemi v oblasti velmi nízkých 

teplot, kde dominuje rozptyl elektronů na příměsích, a v oblasti nad Debyeovou 

teplotou TD s převládajícím elektron-fononovým rozptylem [38]. V teplotním intervalu 

mezi TD/100 a TD se podstatnými odchylkami celkové S od lineární závislosti projeví 

fononové strhávání Sg.
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3 Metody měření a vyhodnocování výsledků měření

3.1 Elektrická rezistometrie

Aparatura k měření odporu při lineárním ohřevu byla vyvinuta na katedře fyziky 

kovů MFF UK. Její dnešní podoba je schematicky znázorněna na obr. 2. Aparatura 

obsahuje osobní počítač PC, souřadnicový zapisovač XY4130 (plotter), proudový zdroj 

Keithley 228 VCS, digitální multimetr Keithley 196 DMM (pro měření teploty vzorku, 

napětí a proudu vzorkem), scanner Keithley 706S, regulaci topení a samotnou pec.

Obr. 2: Blokové schéma rezistometrické aparatury

Z uvedených součástí je jediné nekomerční zařízení pec, která byla sestavena na 

MFF UK. Topná část pece se skládá ze dvou ploten o výkonu 500W umístěných 

paralelně proti sobě. Měřený vzorek je z obou stran izolován slídovou folií a takto 

vložen mezi dvě niklové destičky. Tato sestava je zasunuta mezi plotny a zafixována 

svěrákem. Na spodní niklové desce je zářez, ve kterém je umístěn termočlánek, který 
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slouží k měření teploty. Konstrukce pece umožňuje vyčerpání vzduchu a vytvoření 

ochranné argonové atmosféry kolem vzorku, zabraňující oxidaci vzorku a topné části 

pece. Plášť je chlazen vodou.

Měření odporu vzorku probíhá tak, že vzorkem protéká konstantní elektrický 

proud a voltmetrem je na něm měřeno napění. K potlačení vlivu parazitních 

termoelektrických sil je měření provedeno v obou polaritách proudu. Změna proudu, 

frekvence měření napětí a teploty, stejně jako regulace topného výkonu je řízena 

pomocí počítače, který rovněž naměřené hodnoty zaznamenává.

3.2 Termoelektrická síla

Termoelektrická síla – TEP (z angl. Thermo-Electric Power), nebo jinak řečeno 

koeficient Seebeckova jevu, je u hliníkových slitin silně ovlivněna složením tuhého 

roztoku a to především množstvím železa rozpuštěného v tuhém roztoku [39]. Na druhé 

straně je TEP málo ovlivněna velikostí napětí matrice (stupněm deformace). Proto 

měření TEP mohou přinést velmi užitečnou informaci o strukturních změnách 

spojených s rozpadem přesyceného tuhého roztoku Al slitin.

Měření TEP jsou obyčejně prováděna při pokojové teplotě, TEP slitin je tedy 

dána především složkou Sd. Druhá složka Sg je převládající při nízkých teplotách 

blížících se absolutní nule. TEP je vždy funkcí množství příměsí v tuhém roztoku dané 

slitiny. Pro zředěné tuhé roztoky, což je případ studované slitiny, je relativní difúzní 

termoelektrická síla Sd při dané teplotě dána výrazem (Gorterovo-Nordheimovo 

pravidlo) [40]:
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kde 0 je rezistivita matrice bez rozpuštěných atomů, i je rezistivita každého z prvků 

příměsí. i lze psát jako i=ici, kde i je specifická rezistivita prvku i a ci je jeho 

koncentrace v tuhém roztoku. Si je specifická TEP atomu daného prvku v čisté matrici 

(bez vlivu jiných rozpuštěných prvků). Pokud je daný prvek ve formě precipitátu, tedy 

není v tuhém roztoku rozpuštěn, může také ovlivnit Sd, pak se v obou sumách uvažují 

členy i=ici, které tento fakt zohledňují. Tyto příspěvky jsou však ve většině 

případů mnohem menší než příspěvky od rozpuštěných atomů, což lze vyčíst 

z tabulky 2, kterou publikoval Borrelly a další [39].
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Prvek Fe Si Mn Mg

 S i  [V/K] -8,0 -0,74 -6,8 2,4

 i [.cm/hm.%] 2,56 1,02 2,94 0,54

 i  [.cm/hm.%] 0,058 0,088 0,34 0,22

Tab. 2: Vliv prvků na TEP a rezistivitu čistého Al

Z tabulky 2 je též patrné, že Mg má kladný příspěvek k TEP, zatímco Fe a Mn 

mají velmi silný záporný příspěvek. Záporný příspěvek Si je relativně malý.

Výsledky studia vlivu precipitátů na TEP slitiny AA 3004 [39] ukázaly, že 

hrubé koherentní precipitáty mají vliv zanedbatelný, pokud je jejich objemový podíl 

malý (<10%). Malé koherentní nebo semikoherentní precipitáty mohou mít slabý vliv. 

Velká hustota dislokací nemá podstatný vliv na TEP čistého Al, ale může ovlivnit 

kinetiku precipitace u jeho slitin a tím sekundárně změnit hodnoty TEP slitin. Navíc 

dislokace mohou ovlivnit rezistivitu a tím i TEP.

Obr. 3: Schéma aparatury k měření termoelektrické síly

Měření se uskutečnila v laboratoři GEMPPM-INSA Lyon ve Francii. Schéma 

aparatury URA 341 je znázorněno na obr. 3, podrobně je publikováno Borrellym [41]. 

Zařízení se skládá ze dvou hliníkových bloků, které jsou udržovány na konstantní 

teplotě T a T+T (v našem případě bylo T=15C  0,1C, T=10C  0,1C). Citlivost 
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aparatury je udána 0,002 V/K a relativní odchylka měření 0,2%. Plochý vzorek o 

rozměrech 70205 mm byl na obou koncích přitlačen k Al blokům tak, aby se zajistil 

dobrý tepelný a elektrický kontakt. Relativní termoelektrická síla S vzorku vůči 

referenčnímu kovu (hliníkovému bloku), při průměrné teplotě T+T/2 je dána vztahem

T

E
S




 , (22)

kde E je elektrické napětí vzniklé mezi dvěma Al bloky v důsledku Seebeckova jevu. 

Absolutní hodnota TEP vzorku je

SSS  (Al) , (23)

kde S(Al) je absolutní termoelektrická síla hliníku (-1,42 V/K při 20C). Použitá 

aparatura měří přímo relativní termoelektrickou sílu S vzorku s přesností 0,2%. 

Přesnost měření není závislá na rozměrech vzorku, pouze na kvalitě jeho povrchu –

např. silnější zoxidovaná povrchová vrstva může přesnost měření značně snížit.

3.3 Tvrdost

Byla provedena měření tvrdosti materiálu metodou podle Vickerse [42]. Metoda 

spočívá ve vtlačování diamantového tělesa tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu do 

studovaného vzorku po dobu 10 s. Tvrdost podle Vickerse je veličina, vyjádřená jako 

poměr zkušebního zatížení F k ploše povrchu vtisku. Ze změření úhlopříček vpichu 

pomocí optického zařízení, které je součástí přístroje, a dosazení do vztahu 

HV=0,189.F/d2 (Hardness Vickers) je možno určit zkoumanou tvrdost.

U vzorků TS (označení vzorků viz kap. 4) byla změřena tvrdost HV30, kdy 

zkušební zatížení odpovídá hmotnosti 30 kg. Měření bylo realizováno na tvrdoměru 

WOLPERT Dia Testor 2RC ve VÚK v Panenských Břežanech.

U vzorků SNH byla změřena mikrotvrdost HV0,1. Označení mikrotvrdost 

vychází ze skutečnosti, že zkušební zatížení v tomto případě odpovídá hmotnosti 0,1 kg. 

Měření mikrotvrdosti bylo realizováno na mikrotvrdoměru LECO M400A. Před 

vlastním měřením byly všechny vzorky zality Dentakrylem a plošky vzorků vyleštěny 

diamantovou pastou.
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3.4 Světelná mikroskopie

Metalografická analýza je jednou ze základních metod studia struktury a 

strukturních změn, ke kterým dochází v průběhu tepelně-mechanického zpracování 

kovových materiálů.

Pomocí světelného mikroskopu NEOPHOT 32 byl proveden strukturní rozbor 

jednak sady vzorků, u kterých byla proměřena rezistometrická křivka, tak u vzorků, 

které byly použity pro měření termoelektrické síly.

Tyto vzorky byly zality Dentakrylem a po standardním broušení „za mokra“ na 

papírech různé hrubosti a vyleštění diamantovou pastou, byly pro zvýraznění a 

zviditelnění zrn a částic druhé fáze plošky vzorků leptány po dobu 3s 0,5% vodným 

roztokem HF.

3.5 Elektronová mikroskopie

3.5.1 Řádkovací elektronová mikroskopie

Řádkovací elektronový mikroskop – SEM (z angl. Scanning Electron 

Microscope) je z hlediska jeho dosahovanému zvětšení určitým mezistupněm mezi 

světelným mikroskopem a transmisním elektronovým mikroskopem. Jednou z jeho 

výhod je, že zkoumaný vzorek stačí připravit podobně jako pro světelnou mikroskopii, 

tudíž lze použít relativně masivních vzorků a není zapotřebí složité a časově náročné 

přípravy, jak je tomu u TEM.

Ostře fokusovaný svazek elektronů se pohybuje po povrchu vzorku a emitovaný 

signál se po elektronickém zpracování přivádí na obrazovku. Zdrojem signálu mohou 

být např. zpětně odražené elektrony (BSE), sekundární elektrony (SE) či 

charakteristické Roentgenovo záření v případě, že SEM je vybaven odpovídajícím 

spektrometrem – mikrosondou. Pomocí mikrosondy lze identifikovat prvkové složení 

fází, které jsou v kovu přítomny.

Analýza rozložení prvků v matrici a u tzv. licích struktur druhých fází byla 

zpracována na řádkovacím elektronovém mikroskopu OPTON DSM 940, pracujícím při 

urychlujícím napětí 20 kV, pomocí vlnově-disperzní mikrosondy MICROSPEC WDX -

3PC.
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Vzorky pro analýzu v SEM byly připraveny mechanickým broušením „za 

mokra“ na papírech různé hrubosti, poté leštěny na diamantových pastách zrnitosti 7, 5, 

3 a 1 m. Dále bylo použito i konečné dolešťování, které je prováděno s použitím 

speciální emulze, obsahující kromě jemných diamantových částic (< 0,25 m) i složky, 

které chemicky leští Al matrici.

3.5.2 Transmisní elektronová mikroskopie

Při studiu poruch mřížky ovlivňujících mechanické vlastnosti kovů a slitin a při 

sledování průběhu jejich zotavení a rekrystalizace hraje důležitou úlohu transmisní 

elektronová mikroskopie (TEM) spolu s difrakcí elektronů na krystalové mřížce [43].

Mikrostruktura vzorků byla studována transmisním elektronovým mikroskopem 

JEOL JEM 2000 FX pracujícím při 200 kV, vybaveným energiově disperzním 

analyzátorem LINK AN10000.

Vzorky SNH byly připraveny z plechu tloušťky 0,3 mm. Na jiskrové řezačce 

Servomet byly vyřezány kruhové terčíky o průměru 3 mm.

U vzorků TS byly ze středů hranolků vyřezány na jiskrové řezačce Servomet 

proužky o tloušťce cca 0,5 mm. Jejich plocha byla rovnoběžná se směrem válcování a 

kolmá na rovinu válcování. Na stejném přístroji byly z proužků vyřezány kruhové 

terčíky o průměru 3 mm. Následovalo ztenčení na metalografické brusce firmy Struers 

brusnými papíry hrubosti 1000 na tloušťku cca 0,2 mm.

Takto připravené terčíky vzorků SNH i TS byly na přístroji Tenupol 

elektrochemicky sleštěny, ve středu těchto terčíků byly vyleptány otvory a tím 

připraveny pro pozorování v TEM. Parametry slešťování: roztok 33% HNO3 + 66% 

CH3OH, t ~ -17°C, U = 10 V, I = 100 mA.
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4 Výsledky měření a jejich diskuse

Ke studiu zotavovacích procesů byla použita hliníková slitina technického 

označení AA 8011, kterou dodal Výzkumný ústav kovů v Panenských Břežanech. 

Vzorky byly odebrány z plynule odlitých pásů tloušťky 8,5 mm, které byly válcovány 

za studena na tloušťku 5,1 mm. V tomto stavu byly použity pro experimenty TEP. Pro 

rezistometrická měření byl plech ještě válcován za studena na tloušťku 0,3 mm.

Charakteristika a označení vzorků:

 SNH: tl. 0,3 mm pro rezistometrii, tj. redukce 96%;

 TS: tl. 5,1 mm pro měření termoelektrické síly, tj. redukce 40%.

V tabulce 3 jsou uvedeny koncentrace hlavních příměsových prvků ve slitině.

Prvek Fe Si Zn Ti Mn Cu Mg
[hm. %] 0,69 0,68 0,018 0,015 0,012 0,009 0,003

Tab. 3: Hlavní příměsové prvky slitiny AA 8011

4.1 Elektrická rezistometrie – vzorky SNH

Z plíšku tloušťky 0,3 mm byl na elektrojiskrové řezačce vyroben vzorek o 

rozměrech 81,3 cm a tvaru, který je znázorněn na obr. 4. Takto připravený vzorek byl 

vložen do pece aparatury a v režimu 0,5 K/min byl lineárně ohříván v ochranné 

atmosféře argonu do teploty 600C a následně lineárně chlazen opět rychlostí 0,5 K/min 

na pokojovou teplotu. Trojice údajů čas – teplota – odpor byly průběžně snímány a 

ukládány do datového souboru.

Obr. 4: Tvar vzorku pro rezistometrická měření

Výsledky měření elektrického odporu v závislosti na teplotě byly zpracovány do 

grafu (obr. 5), ze kterého je patrné, že rezistivita vzorku s rostoucí teplotou stoupá. 

Tento výsledek je v souladu s Matthiesenovým pravidlem (13). Převládá zde totiž 

teplotně závislý člen m vzhledem k tomu, že daný experiment probíhal in situ a 
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výsledky byly sbírány průběžně během lineárního ohřevu. V proměřeném intervalu 

teplot se závislost rezistivity na teplotě, kterou lze obecně popsat polynomem 2. stupně, 

jeví jako závislost téměř lineární (vztah (18)). Na křivce je několik zlomů, které 

můžeme snadněji identifikovat pomocí křivky její derivace. Nejvýraznější změny 

nastávají při teplotách 200-250C, 300C a 400-460C, kde má normovaná křivka 

derivace odporu (dR/dT)/R několik extrémů.
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Obr. 5: Teplotní závislost odporu R a normovaná derivovaná křivka odporu (dR/dT)/R

Pro další měření a studium strukturních změn byly použity vzorky, které byly 

vyválcovány na finální tloušťku 0,3 mm a žíhány stejným způsobem jako při měření 

rezistometrické křivky, tj. lineárním ohřevem rychlostí 0,5 K/min. Během tohoto žíhání 

byly zakaleny z několika různých teplot, které odpovídaly bodům zlomu na 

rezistometrické křivce, jak ukazuje schéma na obr. 6.
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Obr. 6: Schéma žíhání vzorků zakalených z význačných teplot rezistometrické křivky

4.2 Termoelektrická síla – vzorky TS

Pro měření termoelektrické síly byly připraveny vzorky žíhané dle schématu na 

obr. 7 a zakalené (do vody) z vybraných teplot. Tento způsob tepelného zpracování 

simuluje homogenizační žíhání materiálu v průmyslové výrobě. Kromě nežíhaného 

výchozího stavu byl experiment prováděn na vzorcích zakalených z teplot 270, 370, 

430, 470 a 510C. Z teploty 540C byl odebrán vzorek po výdrži 3 hodiny na této 

teplotě. Dva vzorky byly vyžíhány do teploty 550C, jeden byl zakalen po dosažení této 

teploty a druhý po šesti hodinách výdrže na teplotě 550C. Uvedené vzorky byly 

označeny jako TS (výchozí stav), TS27, TS37, TS43, TS47, TS51, TS54, TS551 a 

TS552.
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Obr. 7: Schéma procesu žíhání

Na obr. 8 je znázorněn vývoj relativní termoelektrické síly zkoumaných vzorků. 

Body na křivce jsou vždy průměrnými hodnotami z měření 3 vzorků, které byly žíhány 

současně. Rozptyl naměřených hodnot v daném bodě nepřesahoval 1%.
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Obr. 8: Závislost TEP na teplotě žíhání
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Z vývoje TEP v průběhu tepelného zpracování lze soudit, že v průběhu žíhání 

dochází k výrazným změnám složení tuhého roztoku z litého stavu, který je v důsledku 

vysoké rychlosti krystalizace silně přesycen atomy příměsových prvků. Na křivce TEP 

(obr. 8) lze rozlišit několik stadií s odlišnou směrnicí závislosti S na teplotě T. V první 

části žíhání, kdy byly vzorky ohřívány rychlostí 0,55 K/min z pokojové teploty na 

teplotu 270C je nárůst relativní termoelektrické síly malý. V rozmezí teplot 270C a 

370C, kdy ohřev probíhal rychlostí 0,22 K/min je nárůst S prudší než v první části. 

Poté se její velikost v rozmezí teplot 370-470C nemění. Prudký pokles u teploty 510C 

je následován prakticky konstantní hodnotou S až k nejvyšší teplotě žíhání 550C.

4.3 Tvrdost

4.3.1 Vzorky SNH

Vývoj mikrotvrdosti vzorků během žíhání je patrný z grafu závislosti HV0,1 na 

teplotě (obr. 9). K největšímu odpevnění dochází mezi teplotami cca 200°C a 300°C, 

poté se mikrotvrdost již prakticky nemění.
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Obr. 9: Vývoj mikrotvrdosti vzorků SNH s teplotou žíhání
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4.3.2 Vzorky TS

Vývoj tvrdosti vzorků během žíhání je patrný z grafu závislosti HV30 na teplotě 

(obr. 10). Až do teploty 270°C se tvrdost prakticky nemění. K největšímu odpevnění 

dochází mezi teplotami 270°C a 370°C, tj. později než u vzorků SNH. Při vyšších 

teplotách následují jen nevýrazné změny v tvrdosti materiálu.
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Obr. 10: Vývoj tvrdosti vzorků TS s teplotou žíhání

4.4 Světelná mikroskopie

4.4.1 Vzorky TS

Pro pozorování průběhu rekrystalizace a změn morfologie částic byly použity 

vzorky TS žíhané ve stejném režimu jako vzorky, u nichž byla proměřena křivka TEP.

Vývoj struktury deformovaného materiálu během žíhání je dokumentován na 

obr. 11. Výchozí matrice vzorku, jenž byl válcován za studena z tl. 8,5 mm na 5,1 mm 

(redukce 40%), je tvářená (obr. 11a). Tento charakter struktury je zachován až do 

teploty 370C (obr. 11c), kdy je materiál téměř plně rekrystalizován. Je obtížné určit, 

kdy přesně začíná rekrystalizace, neboť nebyly odebrány vzorky z teplot mezi 270C a 

370C. Nicméně při pozorování ve světelném mikroskopu vzorku zakaleného z 270C 

(obr. 11b) je možné rozlišit několik málo velmi drobných rekrystalizačních zárodků, ale 
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je nutné podotknout, že tato technika není dostatečně citlivá ke stanovení počátku 

rekrystalizace. Rekrystalizace pokračuje s postupujícím časem a teplotou. Rozdělení 

velikosti zrn u vzorků zakalených z teplot 370C a 430C je nehomogenní a jejich 

hranice jsou nerovnoměrné. Zrna postupně hrubnou a velikosti zrn se vyrovnávají.

a) výchozí stav: struktura tvářená b) 270C: první rekrystalizační zárodky

c) 370C: struktura téměř rekrystalizovaná d) 470C: struktura plně rekrystalizova-

ná, nehomogenní rozdělení velikosti zrn

e) 510C: struktura plně rekrystalizovaná, f) 550C+6h: hrubnutí zrna

počátek hrubnutí zrn

Obr. 11: Vývoj struktury vzorků TS
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Změny morfologie částic druhé fáze během pomalého náběhu na 550C a 

výdrže na této teplotě je dokumentován na obr. 12. Ze snímků je patrné, že dochází 

s postupující dobou a zvyšující se teplotou žíhání k postupné transformaci eutektických 

kolonií na samostatné hrubší částice rovnovážných fází. Při prohlížení vzorků ve 

světelném mikroskopu se podařilo rozlišit drobné precipitáty pouze u vzorků 

zakalených z teploty 270C a 370C (obr. 12d), u ostatních vzorků nebyly pozorovány.

a) výchozí stav: eutektické kolonie b) 270C: transformace eutekt. kolonií

c) 370C: transformace eutekt. kolonií d) 370C: drobné precipitáty

Obr. 12a,b,c,d: Vývoj morfologie částic dalších fází u vzorků TS 
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e) 470C: transformace eutekt. kolonií f) 510C: hrubnutí částic druhé fáze

g) 550C: hrubnutí částic druhé fáze h) 550C+6h: hrubnutí částic druhé fáze

Obr. 12e,f,g,h: Vývoj morfologie částic dalších fází u vzorků TS

4.4.2 Vzorky SNH

Pro pozorování vývoje tvářené struktury během žíhání byla použita sada vzorků, 

které byly žíhány ve stejném režimu, ve kterém probíhalo rezistometrické měření.

Vývoj struktury deformovaného materiálu během lineárního ohřevu je 

dokumentován na obr. 13. Je patrné, že silně tvářená struktura výchozího stavu, kdy 

jsou zrna protáhlá ve směru válcování, postupně rekrystalizuje. První velmi drobné a 

ojedinělé rekrystalizační zárodky byly pozorovány u vzorku zakaleného z 230C (obr. 

13b). Při 300C je materiál částečně rekrystalizovaný z cca 50-60% (obr. 13c) a při 

330C je matrice téměř plně rekrystalizovaná (obr. 13d). Se zvýšením teploty dochází 

k pozvolnému hrubnutí zrn (obr. 13e a 13f).

Vzhledem k tomu, že vývoj morfologie částic druhých fází u vzorků SNH je 

velmi podobný s vývojem u vzorků TS, nebyla provedena u vzorků SNH fotodokumen-

.
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a) 170C: silně deformovaný materiál b) 230C: první velmi drobné a ojedinělé

rekrystalizační zárodky

c) 300C: struktura částečně rekrystalizovaná d) 330C: téměř zcela rekrystalizovaná

struktura

e) 410C: zcela rekrystalizovaná struktura f) 600C: hrubnutí zrna

Obr. 13: Vývoj struktury vzorků SNH

tace. Se zvýšením teploty dochází k postupné transformaci eutektických fází. Fáze, 

které ve výchozím litém materiálu tvoří kolonie drobných protáhlých částic, se postupně 

transformují na samostatné částice, které jsou hrubší než složky eutektických kolonií.
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4.5 Elektronová mikroskopie

4.5.1 Řádkovací elektronová mikroskopie – vzorky TS

a) výchozí stav: BSE a) výchozí stav: BSE

b) výchozí stav: rtg. mapa Fe b) výchozí stav: rtg. mapa Fe

c) výchozí stav: rtg. mapa Si c) výchozí stav: rtg. mapa Si

Obr. 70: Obraz odražených elektronů (a) Obr. 71: Obraz odražených elektronů

a plošné rozložení prvků Fe (b) a Si (c) (a) a rtg. mapy prvků Fe (b) a Si (c)

v segregačním útvaru, výchozí stav v matrici vzorku výchozího stavu
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a) 370°C: BSE a) 550°C: BSE

b) 370°C: rtg. mapa Fe b) 550°C: rtg. mapa Fe

c) 370°C: rtg. mapa Si c) 550°C: rtg. mapa Si

Obr. 72: Obraz odražených elektronů Obr. 73: Obraz odražených elektronů

(a) a rtg. mapy prvků Fe (b) a Si (c) (a) a rtg. mapy prvků Fe (b) a Si (c)

v matrici vzorku vyžíhaného do 370°C v matrici vzorku vyžíhaného do 550°C
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Na obr. 70a je pomocí zpětně odražených elektronů (BSE) zdokumentován 

anomální segregační útvar v matrici výchozího stavu, který se vytvořil při odlévání 

rychlým chladnutím taveniny. Tato fáze je bohatá na Fe a Si, což dokazuje obr. 70b,c, 

kde je zachyceno plošné rozdělení prvků Fe a Si pomocí charakteristického rtg. záření, 

čáry Fe K a Si K. Kvantitativní rozbor prvků, přítomných v uvedené fázi, se bohužel 

nepodařilo provést, jelikož rozměr útvaru není dostatečně velký a oblast vybuzená 

primárními elektrony příliš zasahuje do matrice.

Na obr. 71, 72 a 73 je zaznamenáno typické rozdělení částic druhé fáze v matrici 

vzorku výchozího stavu a vzorků žíhaných do teplot 370°C a 550°C, spolu s mapami 

rozložení prvků Fe a Si. Zobrazené struktury pomocí zpětně odražených elektronů, které 

jsou citlivé na atomovou hmotnost prvků, odpovídají shlukům eutektických částic 

pozorovaným také ve světelném mikroskopu.

4.5.2 Transmisní elektronová mikroskopie – vzorky SNH

Substruktura

Struktura výchozího stavu po válcování je silně deformovaná s dobře vyvinutou 

buněčnou substrukturou a dislokacemi soustředěnými především v buněčných stěnách. 

Velikost buněk je 400-500 nm (obr. 14). Při teplotě žíhání 170°C je struktura neustálená 

a částečně dynamicky zotavená (obr. 15). Po žíhání při 230°C je struktura částečně 

zotavená a asi v polovině objemu jsou již dobře vyvinutá subzrna (obr. 16). Dislokace 

se vyskytují pouze ve zbytcích buněčných stěn (obr. 17). Po žíhání při 300°C je 

struktura částečně rekrystalizovaná, zrna jsou částečně zhrubnutá a navzájem se výrazně 

liší velikostí (obr. 18 a 19). Rozměr zrn je 1-15 m. Při 330°C je struktura téměř 

rekrystalizovaná s minimálním množstvím dislokací. Rozměr zrn je 2-10 m, převládají 

zrna o velikosti 10 m. Od 410°C je struktura rekrystalizovaná, zrna jsou sice rovnoosá, 

ale hranice ještě prohnuté (obr. 20), což naznačuje, že začíná hrubnutí zrn. Při teplotě 

460°C je struktura plně rekrystalizovaná (obr. 21), se zrny o velikosti cca 30 m. Po 

žíhání při teplotě 600°C je struktura již plně rekrystalizovaná se zbytky dislokací u 

hrubých částic.



- 50 -

Obr. 14: výchozí stav – struktura silně Obr. 15: 170°C – struktura neustálená,

deformovaná částečně dynamicky zotavená

Obr. 16: 230°C – struktura částečně Obr. 17: 230°C – struktura částečně

zotavená, dobře vyvinutá subzrna zotavená, dislokace v buněčných stěnách

Obr. 18: 300°C – struktura částečně Obr. 19: 300°C – rekrystalizované zrno

rekrystalizovaná
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Obr. 20: 410°C – struktura rekrystalizo- Obr. 21: 460°C – struktura

vaná, ale hranice prohnuté rekrystalizovaná

Částice druhé fáze

Ve výchozím stavu se vyskytují částice čistého Si a shluky eutektických fází 

bohatých na Fe, podle analýzy EDX s největší pravděpodobností nerovnovážné fáze . 

Stejné rozdělení je patrné i u vzorku zakaleného ze 170°C (obr. 22 a 23). U vzorku 

zakaleného z teploty 230°C jsou v matrici nehomogenně rozmístěny částice bohaté na 

Fe jehlicovitého tvaru o velikosti 1-2 m, jedná se zřejmě o pozůstatky eutektických 

fází. Ve větším počtu jsou přítomny částice bohaté na Si oválného tvaru o velikosti 0,5-

1,5 m. V matrici se vyskytují shluky drobných částic velikosti 50-100 nm, jedná se 

pravděpodobně o čistý Si, analýza EDX to však neprokázala (obr. 24). I po teplotě 

žíhání 300°C se uvnitř zrn ojediněle vyskytují hrubé zbytky částic Si (obr. 26), zřejmě 

nerozpuštěné při termomechanickém zpracování. Ve shlucích uvnitř zrn lze pozorovat 

drobné částice -fáze o velikosti 50-100 nm (obr. 27), které jsou nehomogenně 

rozdělené v matrici i uvnitř zrn. U vzorku zakaleného z 330°C se na hranicích zrn 

vyskytují nehomogenně rozmístěné částice Si oválného tvaru velikosti 0,3-1,5 m. 

V místech, kde nebyly rozpuštěny zbytky eutektických kolonií jsou shluky tyčkovitých 

částic -fáze a ve shlucích tvoří lamelovou strukturu (obr. 28). Velmi zřídka se 

vyskytují částice bohaté na Fe velikosti 2-3 m, které mohou účinně bránit 

rekrystalizaci (obr. 29). Jedná se zřejmě opět o pozůstatky dendritických struktur, 

vzniklých při lití. Uvnitř zrn jsou nehomogenně rozmístěny drobné částice bohaté na Fe 

a Si, zřejmě -fáze, 50-100 nm veliké (obr. 30). Po žíhání při 410°C se uvnitř zrn 

vyskytují částice Si kulovitého tvaru o průměru 1 m, cca 2-3 na zrno (obr. 31). Na 

hranicích zrn jsou zakotveny jehlicovité částice délky 1-2 m a tloušťky 0,5 m a 

částice oválného tvaru velikosti 2 m a jedná se patrně o pozůstatky licích 
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dendritických struktur -fáze (obr. 32). Drobné částice o velikosti do 50 nm jsou 

nehomogenně rozmístěny v matrici, s největší pravděpodobností se jedná o -fázi (obr. 

33). Hrubé částice často brání růstu zrn blokováním pohybu hranic. Vzorek zakalený ze 

460°C má uvnitř zrn nehomogenně rozmístěné oválné a tyčinkovité částice -AlFeSi 

s malým obsahem Mn o velikosti 0,5-2 m (obr. 34). Na obr. 36 je zachycen shluk 

transformovaných hrubých částic -fáze s množstvím dislokací. Drobné částice bohaté 

na Si, zřejmě -fáze, jsou dokumentovány na obr. 37. Při teplotě 600°C lze u hrubých 

částic pozorovat zbytky dislokací, které zřejmě vznikly při zakalení vlivem vnitřního 

pnutí a rozdílných koeficientů tepelné roztažnosti hrubých částic a matrice (obr. 38). Na 

hranicích zrn se ojediněle vyskytují hrubé destičkovité částice Al-Fe s velmi malým 

množstvím Mn a Si o velikosti 1-2 m, které brání dalšímu růstu a hrubnutí zrn. Uvnitř 

matrice se nacházejí drobné částice -fáze velikosti 200-400 nm, různých morfologií. 

Uvnitř zrn jsou přítomny dislokační smyčky (50 nm), vzniklé zřejmě kolapsem 

vakančních shluků při zakalení (obr. 39). Analýza EDX v nich neprokázala přítomnost 

jiných prvků než Al, tudíž předpoklad, že se jedná o drobné částice je málo 

pravděpodobný.

Obr. 22: 170°C – pozůstatky licích Obr. 23: 170°C – částice čistého Si 

struktur -fáze
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Obr. 24: 230°C – shluk drobných Si Obr. 25: 300°C – pozůstatky dendritic-

částic v matrici kých struktur -fáze bránících růstu zrn

Obr. 26: 300°C – hrubé Si částice Obr. 27: 300°C – drobné částice -fáze

Obr. 28: 330°C – shluky částic -fáze Obr. 29: 330°C – tyčkovitá částice

bohatá na Fe
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Obr. 30: 330°C – shluky drobných Obr. 31: 410°C – zbytky licích struktur

částic -fáze spolu s dislokacemi transformovaných z -fáze na -fázi

Obr. 32: 410°C – přehled částic Obr. 33: 410°C – drobné částice -fáze

druhých fází

Obr. 34: 460°C – nehomogenní Obr. 35: 460°C – přehled částic

rozdělení částic -fáze uvnitř zrn druhých fází
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Obr. 36: 460°C – shluk hrubých částic Obr. 37: 460°C – drobné částice bohaté

transformované -fáze na Fe a Si, -fáze

Obr. 38: 600°C – hrubé částice -fáze Obr. 39: 600°C – drobné dislokační

se zbytky dislokací a dislokační smyčky smyčky

Při rychlé krystalizaci taveniny během spojitého odlévání v provozních 

podmínkách dochází k segregaci monoklinické fáze , která je stabilizována malým 

množstvím Mn obsaženého v tuhém roztoku. Fáze  vytváří shluky hrubých částic 

lamelární struktury (obr. 22), které při následném žíhání mohou působit jako nukleační 

centra pro rekrystalizaci. Během válcování za studena s redukcí 96% došlo v materiálu 

k výraznému zvýšení hustoty mřížkových poruch, především dislokací.

Z mikrostrukturních pozorování vyplývá, že v průběhu lineárního ohřevu 

rychlostí 0,5 K/min z pokojové teploty na teplotu 200°C dochází u deformovaného 

vzorku k migraci dislokací do buněčných stěn a hranic subzrn, kde část z nich anihiluje. 

Ačkoli rezistivita na samotný proces migrace příliš citlivá není, má přeuspořádávání 

dislokací na rezistivitu (obr. 5) sekundární vliv, a to v důsledku přerozdělování 

příměsových atomů původně vázaných na dislokacích. Příměsové atomy se mohou 

vlivem anihilace dislokací shlukovat a tím snižovat koncentraci legur rozpuštěných 
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v tuhém roztoku. K výraznějším změnám mechanických vlastností po žíhání při teplotě 

170°C nedochází, jak naznačuje graf mikrotvrdosti na obr. 9.

Až od teploty 200°C dochází k zotavování buněčné substruktury a tím i 

k vysokému odpevnění materiálu. Tomu odpovídá prudký pokles mikrotvrdosti mezi 

teplotami 170°C a 330°C. V oboru teplot 200°C až 300°C dochází k transformaci a 

přeuspořádávání drobných částic Si (obr. 24), přičemž atomy Si difundují do míst 

s vyšší koncentrací Fe a vytvářejí částice druhé fáze. Tvorba drobných částic je 

mikroskopií dokumentována v rozmezí teplot 300-460°C a jedná se s největší 

pravděpodobností o kubickou fázi  (obr. 27).

V průběhu celého procesu lineárního ohřevu dochází k pomalé transformaci 

částic eutektické fáze  na rovnovážnou fázi , přičemž cca od teploty 410°C o nich lze 

již hovořit jako o přetransformovaných částicích -fáze (obr. 31). Hrubé částice často 

brání migraci vysokoúhlových hranic a tím i růstu zrn (obr. 25). Strukturní změny 

probíhající v materiálu během ohřevu od 330°C do vyšších teplot, kdy je struktura již 

rekrystalizovaná (obr. 21), nemají výraznější vliv na mechanické vlastnosti, což 

dokazuje měření mikrotvrdosti. Mikrotvrdost materiálu se v oboru teplot 300-600°C 

téměř nemění a odchylky jsou v toleranci chyby měření.

4.5.3 Transmisní elektronová mikroskopie – vzorky TS

Substruktura

Vzorky TS byly deformovány s menší redukcí než vzorky SNH, přesto jsou 

tvářená subzrna protáhlá do směru válcování (obr. 40). Dislokace se vyskytují 

v dislokačních spletích (obr. 41), jsou zakotveny v buněčných stěnách a subhranicích 

(obr. 42) a zabudovány v nízkoúhlových hranicích (obr. 43). Velikost buněk je 1-1,5 m 

(obr. 44). Ani po žíhání při 270°C není struktura ještě zotavená, obsahuje množství 

dislokačních spletí (obr. 45). První subzrna o velikosti 1,5-2 m stále obsahují mnoho 

dislokací zachycených v buněčných stěnách (obr. 46). Částečně rekrystalizovaný stav 

s ojedinělými zbytky substruktury byl pozorován u vzorku zakaleného ze 370°C. Ve 

struktuře je již oproti předchozím stavům podstatně méně dislokací, které jsou vázány 

především v subhranicích (obr. 47 a 48). Při 430°C je struktura rekrystalizovaná, 

hranice zrn jsou ještě mírně prohnuté. Rozdělení velikosti zrn je stále nehomogenní, 

vyskytují se zrna o velikosti od 10 m do 40 m, přičemž převládají zrna o velikosti 30-
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40 m. Hustota dislokací je nízká, dislokace mají původ pravděpodobně v broušení a 

ztenčování vzorku. Od teploty 470°C je struktura již plně rekrystalizovaná 

s minimálním množstvím dislokací (obr. 49). Po žíhání při 540°C dochází k hrubnutí 

zrn, uvnitř zrn se vyskytuje veliké množství dislokačních smyček vázaných 

pravděpodobně na příměsi. U vzorku zakaleného z 550°C pokračuje hrubnutí zrn. 

Uvnitř matrice lze pozorovat drobné útvary (50 nm), dávající tzv. coffee-bean kontrast a 

nelze u nich s jistotou říci zda se jedná o dislokační smyčky nebo drobné částice. Ve 

všech rekrystalizovaných stavech je poměrně hodně dislokací (viz dále – obr. 61 a 67). 

Tyto poruchy mohly vzniknout kolapsem vakančních shluků. V blízkosti precipitátů se 

mohly vytvořit při zachlazení z vysoké teploty vlivem rozdílných koeficientů tepelné 

roztažnosti precipitátu a matrice.

Obr. 40: výchozí stav – deformovaná Obr. 41: výchozí stav – subzrna a

struktura dislokační spleti

Obr. 42: výchozí stav – dislokace Obr. 43: výchozí stav – dislokace

v buněčných stěnách a subhranici zabudované v nízkoúhlové hranici mezi

subzrny (obraz v slabém svazku)
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Obr. 44: výchozí stav – dislokační Obr. 45: 270°C – dislokační spleti

substruktura v substruktuře

Obr. 46: 270°C – dislokace v buňkách Obr. 47: 370°C – dislokace v subzrnech

Obr. 48: 370°C – subzrna Obr. 49: 470°C – rekrystalizovaná

struktura

Částice druhé fáze

Ve výchozím stavu se vyskytuje lamelární struktura eutektické fáze (obr. 50). 

Jednotlivé částice mají tvar tyčinek o tloušťce cca 200 nm a jsou delší než 5 m. 

Pravděpodobně se jedná o nerovnovážnou fázi . U vzorku zakaleného z 270°C byly 

pozorovány náznaky rozpouštění velkých shluků eutektické -fáze (obr. 51) a v jejich 
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blízkosti dochází k precipitaci drobných částic fáze  (obr. 52). Po žíhání při 370°C se 

uvnitř zrn i na hranicích stále nacházejí hrubé částice eutektické fáze (obr. 53), které se 

začínají transformovat na rovnovážnou fázi  (obr. 54). Stále jsou přítomny ve shlucích 

i drobné částice -fáze (obr. 55). Po žíhání při 430°C a 470°C lze pozorovat pozůstatky 

kolonií eutektické -fáze, u kterých se mění morfologie (obr. 56 a 58) a transformují se 

na -fázi. V matrici se vyskytují nehomogenně rozmístěné drobné částice -fáze (obr. 

57 a 59). U hrubých částic se nacházejí dislokace (obr. 60), které patrně vznikly při 

zakalení vzorku vlivem rozdílných koeficientů tepelné roztažnosti precipitátu a matrice. 

U vzorku zakaleného z teploty 510°C jsou opět přítomny dislokace a drobné částice -

fáze, na kterých jsou zachyceny dislokace (obr. 61). Část shluků nerovnovážné -fáze je 

přetransformována na rovnovážnou -fázi a částice jsou seřazeny do směru válcování 

(obr. 62). Od teploty 540°C lze mluvit již o přetransformovaných strukturách fáze 

(obr. 63, 65 a 67). Drobné částice -fáze nebyly za vyšších teplot žíhání pozorovány, 

drobnými útvary na obr. 64 jsou zřejmě dislokační smyčky. Na obr. 66, 68 a 69 jsou 

zobrazeny hrubé částice, které brání pohybu hranice a brzdí tak proces hrubnutí zrna.

Obr. 50: výchozí stav – lamelární Obr. 51: 270°C – struktura eutektické

struktura eutektické -fáze -fáze
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Obr. 52: 270°C – precipitace drobných Obr. 53: 370°C – struktura eutektické

částic -fáze v blízkosti hrubé -fáze -fáze

Obr. 54: 370°C – transformovaná hrubá Obr. 55: 370°C – drobné částice -fáze

-fáze

Obr. 56: 430°C – pozůstatky -fáze Obr. 57: 430°C – drobné částice -fáze
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Obr. 58: 470°C – změna morfologie -fáze Obr. 59: 470°C – drobné částice

-fáze u hrubé částice -fáze

Obr. 60: 470°C – dislokace u hrubých Obr. 61: 510°C – dislokace zachycené na

částic přetransformované -fáze drobných částicích -fáze v blízkosti

hrubých částic -fáze

Obr. 62: 510°C – částice přetransformo- Obr. 63: 540°C – přehled přetransfor-

vané -fáze seřazené do směru válcování movaných struktur -fáze
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Obr. 64: 540°C – dislokační smyčky Obr. 65: 550°C – přetransformované

kolonie -fáze

Obr. 66: 550°C – hrubé částice bránící Obr. 67: 550°C+6h – přetransformovaná

pohybu hranice zrna struktura -fáze na rovnovážnou fázi 

Obr. 68: 550°C+6h – hrubé částice Obr. 69: 550°C+6h – částice brání

zakotvené na hranicích zrn hrubnutí zrna
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Z vývoje relativní termoelektrické síly (obr. 8) v průběhu tepelného zpracování 

lze usuzovat, že v průběhu žíhání dochází k výrazným změnám složení tuhého roztoku 

z litého stavu, který je v důsledku vysoké rychlosti krystalizace silně přesycen atomy 

příměsových prvků. Stejně jako u vzorků SNH, vyskytují se ve výchozím stavu hrubé 

částice eutektické fáze .

V první části žíhání, kdy byly vzorky ohřívány rychlostí 0,55 K/min z pokojové 

teploty na teplotu 270C, je nárůst relativní termoelektrické síly malý. Jak ukazují 

strukturní pozorování, dochází zde k přerozdělování atomů Fe a Si v matrici a 

v blízkosti velkých shluků eutektické fáze  probíhá precipitace drobných částic 

kubické fáze  (obr. 51). Začíná také transformace monoklinické fáze  na 

rovnovážnou . Mikrostruktura materiálu je po žíhání 270C ještě nezotavená s velkým 

množstvím dislokačních spletí (obr. 45) a odpevnění materiálu je nevýrazné, jak 

ukazuje měření tvrdosti (obr. 10).

V rozmezí teplot 270C a 370C, kdy ohřev probíhal rychlostí 0,22 K/min, je 

nárůst S prudší než v první části. Ve větší míře se zde uplatňuje precipitace a jelikož 

má Fe mnohem silnější vliv na změnu S než Si, lze očekávat, že oproti první části 

dochází za těchto teplot k výraznějšímu přeuspořádávání a precipitaci Fe. K nápadným 

strukturním změnám, spojeným s výrazným odpevněním materiálu, dochází až při 

teplotě 370C, kdy je struktura částečně rekrystalizovaná (obr. 48). Na obr. 10 je v grafu 

proto patrný silný pokles tvrdosti materiálu mezi teplotami 270C a 370C. Při vyšších 

teplotách následují jen nevýrazné změny v tvrdosti materiálu.

Mezi teplotami žíhání 370C a 470C se hodnota S nemění, což znamená, že 

nedochází k ochuzení ani obohacení tuhého roztoku příměsovými atomy. V této části 

převažuje proces transformace hrubé eutektické fáze  na fázi . Při žíhání za teplot nad 

470C dochází znovu k poklesu TEP, který je spojený s opětovným rozpouštěním 

určitého množství atomů příměsí z precipitátů a hrubých částic do matrice. Drobné 

vyprecipitované částice -fáze se zcela rozpouštějí do tuhého roztoku. Lamelová 

struktura -fáze se rozpadla na jednotlivé částice -fáze, avšak heterogenní rozmístění 

částic i po vysokoteplotním žíhání zůstalo zachováno (obr. 63). Výsledná hodnota S je 

však stále mnohem vyšší než hodnota S ve výchozím stavu materiálu, což znamená, že 

koncentrace legur v matrici materiálu žíhaného za vysokých teplot je značně nižší než u 

materiálu před tímto žíháním.
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U studované slitiny lze očekávat, že v průběhu delšího žíhání při teplotě 600°C 

bude probíhat transformace kubické -fáze na fázi hexagonální ’-Al8Fe2Si, jak uvádí 

Birol a další [44].

Identifikací primárních fází vyloučených při klasickém odlévání se zabývala 

Donsová [25]. V nedeformované slitině s obsahem 0,60 hm. % Fe a 0,59 hm. % Si 

určila pomocí TEM a chemické analýzy, že primární fáze  a částice čistého Si se 

s postupujícím zvyšováním teploty žíhání transformují na fáze  a ’-Al8Fe2Si. To je 

v souladu s našimi výsledky, pravděpodobně díky velmi podobnému složení slitin, 

přestože termomechanické zpracování bylo odlišné.

Davies a další [22] studovali vliv částic druhé fáze na rekrystalizaci ve slitině 

s obsahem 1,33 hm. % Fe a 0,06 hm. % Si. Materiál byl válcován za studena s redukcí 

97%. Autoři pozorovali kontinuální rekrystalizaci, kdy nehomogenně rozmístěné 

drobné částice Al3Fe v substruktuře blokovaly růst subzrn zachycením subhranic a za 

vyšších teplot hrubnutím kontrolovaly homogenní růst subzrn. Výskyt binární 

intermetalické fáze Al-Fe (Al3Fe, Al6Fe) je v námi studované slitině nepatrný vzhledem 

k vyššímu obsahu Si, který komplikuje precipitaci této fáze. Zřídka byla intermetalická 

fáze Al-Fe pozorována v blízkosti eutektických fází.

Naše pozorování jsou v dobré shodě s výsledky, které uvádí Birol a další [45]. 

Ti studovali vliv poměru Fe/Si v hm. % na typ vyloučené primární fáze v průběhu 

spojitého odlévání slitiny Al-Fe-Si. Při poměru Fe/Si<2 byla pozorována monoklinická 

fáze , při Fe/Si>4 kubická fáze  a intervalu 2<Fe/Si<4 odpovídá hexagonální fáze ’-

Al8Fe2Si. Vzhledem ke skutečnosti, že poměr Fe/Si je v námi studované slitině roven 

jedné a vyskytuje se v ní především fáze , jsou naše pozorování v souladu s jejich 

závěry.
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6 Závěr

Cílem této práce byla interpretace naměřené křivky elektrické rezistivity při 

lineárním ohřevu u vzorků hliníkové slitiny na bázi Al-Fe-Si. Tyto byly odebrány ze 

spojitě odlitých pásů, válcovaných za studena s redukcí 96%. Druhým úkolem byla 

interpretace křivky termoelektrické síly u vzorků válcovaných za studena s redukcí 40% 

a žíhaných speciálním režimem, simulujícím průmyslové homogenizační žíhání. Byl 

studován vliv legujících prvků Fe a Si na fyzikální vlastnosti slitiny (rezistivitu a 

termoelektrickou sílu). Souvislost mezi změnou těchto vlastností a vývojem struktury 

materiálu během žíhání byla vyhodnocována na základě studia mikrostruktury vzorků. 

Tento rozbor byl proveden pomocí světelné mikroskopie, řádkovací elektronové 

mikroskopie a transmisní elektronové mikroskopie. Doplněn byl o měření tvrdosti.

Dosažené výsledky lze shrnout takto:

Vzorky SNH

 V průběhu lineárního ohřevu z pokojové teploty na teplotu cca 200°C dochází 

v deformovaném materiálu k zotavování buněčné substruktury.

 Rekrystalizace materiálu začíná při teplotě 230C.

 Během ohřevu dochází k rozpouštění primárně vyloučených částic Si, které 

v tuhém roztoku setrvávají až do teploty 230C.

 V přesyceném tuhém roztoku dochází v teplotním intervalu 300-460C 

k precipitaci drobných částic kubické fáze  a při teplotách nad 460C k jejich 

opětovnému rozpouštění do tuhého roztoku.

 Během celého procesu lineárního ohřevu dochází k transformaci částic 

eutektické fáze  na rovnovážnou fázi , přičemž cca od teploty 410°C o nich 

lze již hovořit jako o přetransformovaných částicích -fáze.

 K vysokému odpevnění materiálu dochází mezi teplotami 170°C a 330°C a je 

způsobeno především zotavením buněčné substruktury a rekrystalizací 

materiálu.



- 66 -

Vzorky TS

 V první části žíhání, kdy byly vzorky ohřívány rychlostí 0,55 K/min z pokojové 

teploty na teplotu 270C dochází v deformovaném materiálu k zotavování 

buněčné substruktury.

 Rekrystalizace materiálu začíná při teplotě cca 270C.

 Během ohřevu z pokojové teploty na teplotu 270C, dochází k přerozdělování 

atomů Fe a Si v matrici. V blízkosti velkých shluků eutektické fáze  probíhá 

precipitace drobných částic kubické fáze , které se následně při teplotách nad 

470C rozpouštějí zpět do tuhého roztoku.

 V rozmezí teplot 270C a 370C, kdy ohřev probíhal rychlostí 0,22 K/min, se 

ještě ve větší míře než v první části žíhání uplatňuje proces precipitace, 

především drobných částic -fáze.

 V průběhu celé procedury žíhání dochází k transformaci hrubé eutektické fáze 

na fázi , nejvýrazněji mezi teplotami žíhání 370C a 470C.

 K vysokému odpevnění materiálu dochází až mezi teplotami 270C a 370C, 

kdy je struktura částečně rekrystalizovaná.

U vzorků TS dochází k odpevnění materiálu později než u vorků SNH. Je to 

dáno nižší uloženou energií vytvořenou menší redukcí při válcování (40% u TS oproti 

96% u SNH) a tím nastartováním procesu rekrystalizace za vyšších teplot než je tomu u 

vzorků SNH. Také transformace hrubé eutektické fáze  na fázi  je urychlena vyšším 

stupněm deformace vzorků SNH. Nemalou roli jistě také hraje rozdílné tepelné 

zpracování obou sad vzorků. Přestože byla rekrystalizace u vzorků SNH nastartována 

dříve než u vzorků TS a poslední žíhání probíhalo za vyšší teploty, stále je střední 

velikost zrn třikrát menší než u vzorků TS. Konečný rozměr zrn po žíhání při teplotě 

600C je u vzorků SNH cca 50 m a u vzorků TS po žíhání při teplotě 550C cca 

150 m. S největší pravděpodobností je to dáno brzdícím účinkem částic jiných fází, 

jejichž rozmístění v materiálu je zřejmě po větší redukci homogennější.
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Za hlavní přínos této práce považuji zmapování procesů probíhajících ve slitině 

během termomechanického zpracování po spojitém odlévání. Byly nalezeny některé 

nedostatky ve struktuře a fázovém složení materiálu, zejména nehomogenní rozdělení 

precipitátů v matrici. Důsledkem je zhoršení mechanických vlastností slitiny a proto 

předmětem navazujícího výzkumu bude snaha odstranit tyto problémy nalezením 

takových podmínek, které zajistí rovnoměrnější rozdělení částic druhých fází. Toho lze 

dosáhnout s největší pravděpodobností změnou obsahu příměsových prvků, ale také 

změnou postupu při termomechanickém zpracování.
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