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1.ÚVOD 

V současné době se dostávají do popředí zájmu konstruktérů hořčíkové slitiny, 

které nalézají použití zvláště v automobilovém a leteckém průmyslu, ale i 

v telekomunikacích, elektronice a výrobě sportovního nářadí. Zájem výrobců je 

koncentrován zvláště k vytvrditelným slitinám, jejichž vlastnosti jsou stabilní do 

relativně vysokých teplot. Takové slitiny pak mohou být použity na výrobu součástek 

dlouhodobě vystavených zvýšeným teplotám (více než 250°C) i mechanickému 

namáhání. Použitelnost hořčíkových slitin má poměrně nízkou teplotní hranici díky 

nízké teplotě tání hořčíku. Zlepšování teplotní stability mikrostruktury se hledá u litých 

slitin legováním netradičními prvky. Ukazuje se, že zvláště prvky vzácných zemin 

podstatným způsobem pozitivně ovlivňují jak absolutní hodnoty mechanických 

vlastností hořčíkových slitin, tak jejich teplotní stabilitu. 

Na MFF UK se tato problematika řeší již dlouhou dobu v rámci mezinárodní 

spolupráce s Technische Universitat Clausthal, SRN a Zentrum for Fuktionswerk

stoffe, Clausthal, SRN. Na MFF UK je toto studium v současné době předmětem 

projektu GAČR 106/03/0903 "Vliv mikrostruktury na lomové chování vytvrditelných 

komplexních slitin hořčíku připravených tlakovým litím". Do části základního výzkumu 

tohoto projektu spadá i předkládaná diplomová práce. 

Práce si klade za cíl prostudovat teplotní oblasti rozpadu přesyceného tuhého 

roztoku binárních slitin Mg-Tb pomocí elektrické rezistometrie. Tato hlavní 

experimentální metoda je doplněna určením základních materiálových charakteristik 

(velikost zrna) a měřením tvrdosti. Precipitační změny, případně rozpouštění jiných 

fází do roztoku, je studováno během izotermického a izochronního žíhání. Výsledky 

předložené práce umožnily velmi rychle začít s nezávislým paralelním výzkumem 

vývoje mikrostruktury, které naopak přispívá k interpretaci výsledků dosažených 

v této práci. 

Měření izochronních žíhacích křivek tvrdosti jsme provedli během studijního 

pobytu na Institut fOr Werkstoffkunde und Werkstofftechnik der TU Clausthal. 

Všechny ostatní experimentální práce probíhaly na KFNT a KFK MF UK. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodu následuje část věnující se 

základním poznatkům o fázových transformacích se zaměřením především na 

rozpad přesycených tuhých roztoků. Současný stav studované problematiky 

obsahuje kapitola 3. Důraz je zde kladen především na shrnutí poznatků o 
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precipitačních procesech v hořčíkových slitinách se vzácnými zeminami a na 

současné poznatky o binárním systému Mg-Tb. Vzhledem k volbě hlavni 

experimentální metody jsme se zaměřili i na vliv vzácných zemin na rezistivitu 

hořčíku a odchylky od Matthiessenova pravidla ve slitinách Mg se vzácnými 

zeminami. Další kapitola je věnována experimentálním metodám a popisu měřeni. 

Nejrozsáhlejší je kapitola 5, jež je věnovaná výsledkům měřeni a jejich diskusi. 

Kromě popisu výsledků porovnává i dosažené výsledky s výsledky jiných autorů na 

podobných slitinách, případně s výsledky získanými jinými metodami na binárních 

slitinách Mg-Tb. Stručně jsou zde uvedeny i dosavadní výsledky paralelního 

výzkumu mikrostruktury na námi studovaných slitinách. V poslední kapitole jsou 

hlavni dosažené výsledky shrnuty a text je doplněn seznamem použité literatury. 
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2. FÁZOVÉ PŘEMĚNY 

Moderní metody zpracování kovových materiálů vyžadují znalost vlivu jejich 

tepelného zpracování na fyzikální vlastnosti. K získání těchto znalostí významným 

dílem přispívá termodynamické studium fázových přeměn. 

2.1. Základní pojmy 

Budeme zkoumat fázové přeměny z hlediska termodynamiky. Termodynamika 

je fenomenologická věda, která se zabývá studiem nejobecnější rovnováhy 

makroskopických systémů, zejména v souvislosti s přenosem energie [1]. 

na: 

Termodynamický systém lze popsat termodynamickými veličinami, které dělíme 

• Extenzívní (veličiny množství) - to jsou takové veličiny, které závisí na 

množství uvažovaného systému (např. objem, látkové množství, vnitřní 

energie systému atd ... ) 

• Intenzívní (veličiny stavové) - to jsou takové veličiny, které na množství 

nezávisí (např. teplota, tlak, koncentrace atd ... ) 

Fáze jsou takové homogenní části vzorku, které mají stejné intenzivní fyzikální a 

chemické vlastnosti. Jako počet nezávislých složek pak označujeme nejmenší možný 

počet chemicky individuálních látek, pomocí kterých lze v rovnováze vyjádřit složení 

všech uvažovaných fází. 

Vystavíme-li vzorek působení neměnného souboru vnějších makroskopických 

podmínek, zjistíme, že po určité době nabudou vnitřní makroskopické vlastnosti 

vzorku konstantních hodnot. Takový stav se nazývá stavem termodynamické 

rovnováhy. 

Je to nejobecnější rovnovážný stav, k němuž je třeba rovnováhy mechanické 

(vyrovnání sil mezi vzorkem a jeho okolím), tepelné (vyrovnání teplot), chemické 

(dosažení rovnováhy v chemických reakcích) a fázové (ukončení změn ve hmotnosti 

a složení fází) [2]. 
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2.1.1.Podmínky fázové rovnováhy 

Při zaváděni termodynamických potenciálů můžeme podobně jako v klasické 

mechanice, kde je stav rovnováhy charakterizován minimem potenciální energie, 

charakterizovat stav termodynamické rovnováhy jako stav s nejnižší energií. Budeme 

se zabývat dvěma potenciály, a to 

• volná energie - F 

F = U-TS (2.1) 

• volná entalpie (Gibbsův potenciál, Gibbsova energie) - G 

G = H-TS, (2.2) 

kde H je entalpie .......... H = U + pV. (2.3) 

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

V uvažovaném systému mohou samovolně probíhat procesy, při kterých je změna 

volné entalpie nekladná, tedy 

dG s O, (T,p) = konst. (2.4) 

Znaménko rovnosti odpovídá stavu termodynamické rovnováhy a G nabývá 

minimální hodnoty. 

Volná entalpie závisí na hodnotách termodynamické teploty a tlaku: 

G = G(T,p). (2.5) 

Obdobně při konstantní teplotě a objemu mohou v systému probíhat samovolně jen 

ty procesy, při kterých změna volné energie je nekladná, tedy 

dFs O, (T,V) = konst. 
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Znaménko rovnosti odpovídá stavu termodynamické rovnováhy a F nabývá 

minimální hodnoty. 

Volná energie závisí na hodnotách termodynamické teploty a objemu: 

F = F(T,V) [2]. (2.7) 

Budeme uvažovat jednosložkový systém, obsahující n molů látky ve stavu 

termodynamické rovnováhy při dané teplotě T a tlaku p. Volná entalpie je v tomto 

případě funkcí T, p a n. Infinitezimální změna celkové volné entalpie je definovaná 

vztahem: 

dG = (aGlap)T,n dp + (aG/aT) p,n dT +(aG/an)T,p dn, (2.8) 

kde indexy u závorek parciálních derivací označují veličiny, které při jejich výpočtu 

zůstávají konstantní. Pro parciální derivace platí vztahy: 

(aG/aT)p = -S, (2.9) 

(aG/ap)T =v. (2.1 O) 

Pro další parciální derivaci zavádíme název chemický potenciál a označujeme ji µ, 

tedy: 

(aG/an)T,p = µ. (2.11) 

Budeme uvažovat jednosložkový systém, který je tvořen dvěma fázemi stejné 

látky, a budeme sledovat termodynamickou rovnováhu těchto dvou fází. Fáze 

označíme indexy 1 a 2. Předpokládáme, že pro volnou entalpii G platí: 

(2.12) 
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Platí tedy také: 

(2.13) 

Vrovnováze při konstantních Ta p dostáváme z rovnic (2.4), (2.8), (2.11), (2.13) 

vztah: 

(2.14) 

kde n1 resp. n2 značí počet molů látky ve fázi 1, resp. 2. Současně předpokládáme, 

že platí: 

n = n1 + n2. (2.15) 

Pokud celkový počet molů zůstává konstantní, musí platit: 

(2.16) 

Z rovnice (2.14) dostáváme: 

(2.17) 

Podmínkou termodynamické rovnováhy dvou jednosložkových systémů je 

splnění rovnováhy teplotní (T1 = T2). mechanické (P1 = P2) a rovnost jejich 

chemických potenciálů (1J1=112). 

Tyto úvahy lze zobecnit i na systém obsahující s navzájem neinteragujících složek 

v ffázích [2]. Označme fáze čísly 1,2,3, ... ,fa složky A,B,C, ... ,M. Analogicky k rovnici 

(2.14) platí pro složku A ve stavu termodynamické rovnováhy systému vztah: 

r µ1Ai dnAi = O, 
i=1 

(2.18) 

stejný vztah platí pro složky B,C, ... ,M. Z podmínky konstantního počtu molů složky A 

v systému dostaneme analogicky k (2. 17) soustavu rovnic: 
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(2.19) 

Stejné vztahy budou platit pro chemické potenciály složek B,C, ... ,M. 

Uvažujeme-li termodynamickou rovnováhu takového systému při daných 

hodnotách r intenzivních parametrů, je její stav popsán těmito r hodnotami a 

složením f fází. Protože při konstantním celkovém množství látky v jedné fázi je její 

složení určeno udáním množství s-1 složek, je stav celého systému udán f(s-1) + r 

hodnotami. Ty jsou navzájem vázány vztahy (2.19), tj. s(f-1) hodnotami chemických 

potenciálů. 

Podle Gibbsova fázového pravidla: počet stupňů volnosti v rovnovážné heterogenní 

soustavy s s nezávislými složkami a f fázemi je roven : 

v=s-f+2 [1], (2.20) 

může být současně v rovnováze r· fází, kde: 

f" =s+ r. (2.21) 

Počet stupňů volnosti systému je definován vztahem: 

v = r· - f(~O). (2.22) 

a udává, kolik z nezávislých proměnných není podmínkou rovnováhy přesně určeno 

a může nabývat různých hodnot. 

2.1.2. Fázové diagramy 

Údaje o rovnovážných stavech látek v závislosti na parametrech, které tyto 

stavy určují, geometricky znázorňujeme ve fázových diagramech. 

2.1.2.1.Jednosložkový systém 

Pro jednosložkový systém se nejčastěji užívá graf závislosti tlaku na teplotě 

(p,T diagram) nebo tlaku na objemu (p,V diagram)-viz Obr. 2-1. 
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-------- Kritický bod 

---~~...,;:..::;~.:,.,;;:,..........-.--+---- Trojný bod 

....,,,..;...;.;...._-+----- oblast Ill 

T 

Obr. 2-1: Jednosložkový fázový diagram. 
(převzato z [3]) 

Fázový diagram tvoří křivka tání kt. křivka syté páry kp a sublimační křivka ks. 

Tyto tři křivky se protínají v bodě A, kterému říkáme trojný bod. Znázorňuje 

rovnovážný stav pevné, kapalné a plynné fáze téže látky. Jednotlivé křivky kt, kp, ks 

rozdělují fázový diagram na tři oblasti I, II, m. Je-li bod určující stav látky znázorněn 

v oblasti I, je látka v pevném skupenství, v oblasti II je látka v kapalném skupenství a 

v oblasti m je látka v plynném skupenství. Bod K se nazývá kritický bod a mizí zde 

rozhranni mezi kapalinou a plynem [3]. 

2.1.2.2. Binární systém 

Fáze, jejíž složeni se může měnit v jistém intervalu hodnot, je vícesložková 

fáze. 

Pokud počet složek s je roven dvěma, jedná se o fázi dvousložkovou, nebo-li 

binární. Budeme nyní zkoumat podmínky, při nichž z mechanické směsi dvou složek 

může samovolně vzniknout binární fáze a jak souvisí vlastnosti binární fáze 

s vlastnostmi jejích složek a složením. Budeme předpokládat, že systém je ve stavu 

termodynamické rovnováhy, kdy při T = konst., p = konst. jsou složky a binární fáze 

stejného skupenství. Budeme počítat s molárními hodnotami příslušných termodyna

mických veličin ( to označíme indexem m u příslušných veličin). 

Pro molární volnou entalpii platí: 

IO 



(2.23) 

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

složky B a XA, x8 jsou molární zlomky (XA = nA/n, xe = neln) složky A a složky B ve 

směsi. Zároveň platí: 

XA+xe=1. (2.24) 

Pro molární volnou entalpii binární fáze Gm platí vztah: 

(2.25) 

kde GA, Ge. jsou parciální molární volné entalpie složek A a B a jsou to veličiny, které 

jsou závislé na složení směsné fáze a v důsledku promísení fáze nahradily molární 

volné entalpie GmA. Gme ze vztahu (2.23) [2]. 

Z mechanické směsi složek vznikne samovolně binární fáze, bude-li platit : 

óGsměš< O, (2.26) 

kde Gsměš se nazývá molární směšovací volná entalpie a platí pro ni: 

óGsměš = Gm - Gm,M (2.27) 

G-M .-·-· .... __ .~ ...... .--· 

A a 

Obr. 2-2: Koncentrační závislost molární volné entalpie binárního 
systému tvořeného mechanickou směsí složek A, B - odpovídá křivce 
Gm,M. resp. binární fáze - Gm. (převzato z [2]) 
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Podle vztahů (2.1) a (2.2) můžeme psát: 

(2.28) 

L\Fsměš = L\Usměš -TL\Ssměš, (2.29) 

kde Hsměš. Ssměš. Fsměš a Usměš označují molární směšovací entalpii, molární 

směšovací entropii, molární volnou energii a molární směšovací vnitřní energii. 

Určíme-li L\Usměš a L\Ssměš. můžeme při daných hodnotách stavových proměnných 

zjistit, zda ve stavu termodynamické rovnováhy bude systém existovat jako binární 

fáze nebo jako směs dvou složek [2]. 

2.1.3. Klasifikace fázových přeměn 

Fázové přeměny jsou procesy, které probíhají při přechodu bodu, který 

znázorňuje stav termodynamického systému, přes křivku fázové rovnováhy 

v rovnovážném stavovém diagramu. 

Klasifikaci fázových přechodů podle spojitosti derivací chemických potenciálů 

vypracoval Ehrenfest [1]: Je-li chemický potenciál spojitý (JJA = µ8), ale jeho derivace 

jsou nespojité: 

(2.30) 

jedná se o fázový přechod prvního druhu. 

Obě fáze mají různé měrné objemy. K přechodu dochází za pohlcení nebo 

vydání tepla fázového přechodu L\Q. Při těchto transformacích bývá často dosažen 

metastabilní stav, tedy stav s omezenou dobou existence, kdy se systém nachází ve 

fázi 1, ačkoliv jeho rovnovážným stavem za daných podmínek je fáze 2. Příkladem 

přechodu prvního druhu jsou změny skupenství, polymorfní změny nebo přechod 

mezi vodivým a supravodivým stavem v magnetickém poli. 

Jsou-li chemický potenciál spojitý (JJA = µ8) a jeho první derivace spojitá 

({aJ.IA/aT)p = (aµa/aT)p). ale jeho druhé derivace jsou nespojité: 
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(2.31) 

mluvíme o fázovém přechodu druhého druhu. 

Pro fázové přechody druhého druhu není možno dosáhnout metastabilních 

stavů a teplo fázového přechodu AQ je rovno nule. Patří sem přechod mezi 

feromagnetickým a paramagnetickým stavem v nulovém magnetickém poli nebo 

změny krystalové struktury vedoucí k vyššímu stupni symetrie. 

Průběh fázové přeměny je také závislý na tom, jestli přechod od počátečních 

ke konečným hodnotám charakteristik probíhá spojitě nebo ne. Toto souvisí s tím, 

jestli je počáteční fáze při změně vnějších podmínek nestabilní vůči fluktuacím, 

v tomto případě hovoříme o heterogenní fázové přeměně; nebo metastabilní vůči 

fluktuacím, potom se jedná o homogenní fázovou přeměnu. 

Heterogenní fázová přeměna je charakterizována fluktuacemi, které 

představují výrazné změny v uspořádání atomů ve velmi malých objemech a jsou 

spojené se vzrůstem volné entalpie systému, pokud je konstantní tlak a objem, do 

fáze, kdy překonají jistou energetickou bariéru mezi výchozím a koncovým stavem. 

Fázová přeměna začíná probíhat v určitých centrech procesem zvaným nukleace, 

po ní následuje růst přeměněných oblastí až do konečného stavu. 

U homogenní fázové přeměny dochází k fluktuacím, které způsobují malé 

změny v uspořádání atomů v rámci velkých objemů. Je charakterizována plynulým 

poklesem volné energie. 

Heterogenní fázové přeměny můžeme dále dělit podle průběhu jejich 

růstového stádia, tedy podle charakteristik pohybu rozhraní mezi výchozí a konečnou 

fází. 

• Do první skupiny řadíme přeměny charakterizované atermickým růstem 

(přeměny bezdifúzní). Při něm rychlost pohybu fázového rozhraní nezávisí na 

teplotě. Při pohybu rozhraní dochází k výrazným tvarovým změnám vzorku a 

lze jej chápat jako druh plastické deformace. 

• Do druhé skupiny řadíme přeměny, při nichž se pohyb rozhraní uskutečňuje 

opakovaným překonáváním energetických bariér a oblasti nové fáze se 

zvětšují. Tepelně aktivovaným růstem, při kterém rychlost pohybu výrazně 
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závisí na teplotě. Při nízkých teplotách tento pohyb ustává. Při vhodné 

konstantní teplotě dojde postupně k úplné přeměně fáze výchozí na fázi 

konečnou. Vzorek se při této změně výrazně nedeformuje. Tuto skupinu 

můžeme dále rozdělit na dva případy. V prvním se fáze po obou stranách 

fázového rozhraní neliší svým složením a v druhém se liší. 

• První případ obsahuje polyformní přeměny, přechody mezi 

uspořádaným a neuspořádaným stavem, popř. rekrystalizací a 

růst v jedné a téže fázi. Rychlost růstu je v těchto případech 

určována migrací částic na krátkou vzdálenost. 

• V druhém případě je nezbytnou podmínkou migrace částic na 

velké vzdálenosti. Tento případ zahrnuje reakce kontinuální (se 

vznikem nové fáze dochází ke změnám složení v celém objemu 

zbylé · fáze výchozí) - např. růst krystalů z plynné fáze a 

kontinuální precipitace nebo rozpouštění; a reakce diskontinuální 

(složení fáze výchozí je stejné jako průměrné složení 

transformované části, která je tvořena dvěma fázemi rozdílného 

složení) - např. diskontinuální precipitace a eutektoidní přeměna. 

• Třetí skupina zahrnuje přeměny, u kterých je rychlost pohybu rozhraní 

rozhodujícím způsobem ovlivňována přívodem nebo odvodem tepla z oblasti, 

kde probíhá přeměna. Příkladem této přeměny je např. tání nebo tuhnutí [2]. 

2.2. Rozpad přesyceného tuhého roztoku 

2.2.1.Tuhé roztoky 

Tuhé roztoky jsou slitiny složené z více druhů atomů. Dále se omezíme na 

binární tuhé roztoky složené z atomů látky A a atomů látky 8. Rozlišujeme: 

• substituční tuhé roztoky: atomy 8 v nich substituují v některých mřížových 

polohách atomy A 
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• intersticiální tuhé roztoky: mezi atomy A jsou v meziuzlových polohách 

umístěny atomy B 

Jako mez rozpustnosti se označuje maximální množství atomů 8, které je 

mříž látky A schopna přijmout. Mez rozpustnosti lze vyjádřit v hmotnostní nebo 

atomové koncentraci. U substitučních tuhých roztoků je závislá na teplotě a platí pro 

ni tzv. Hume-Rotheryho pravidla [2]: 

1. Rozpustnost závisí na rozdílu atomových poloměrů 8r obou složek. 

(Atomový poloměr je polovina vzdálenosti nejbližších sousedů v mříži 

každého z prvků slitiny). S rostoucím atomovým poloměrem klesá mez 

rozpustnosti. Pokud je 18rl/rA > O, 15, je vznik substitučního roztoku 

nevýhodný. 

2. Čím je jeden prvek elektropozitivnější a druhý elektronegativnější, tím 

větší je tendence k tvorbě chemických sloučenin. 

3. Prvky s vyšším mocenstvím se lépe rozpouštějí v prvcích s mocenstvím 

nižším než obráceně. 

Pokud nejsou splněna Hume-Rotheryho pravidla, vznikne určitý typ 

intermediální fáze. Při překročení meze rozpustnosti se systém snaží minimalizovat 

svou volnou energii, vznikne směs dvou fází: dvou tuhých roztoků nebo pokud 

nejsou splněna Hume-Rotheryho pravidla, vznikne určitý typ intermediální fáze, která 

je v rovnováze s tuhým roztokem [2]. 

2.2.2. Nukleace a růst zárodku 

Při fázových přeměnách v pevných látkách, které probíhají nukleací a růstem, je 

fázové rozhraní mezi výchozí a vznikající fázi místem styku dvou krystalových mříží. 

Tyto mříže se mohou lišit orientaci v prostoru, velikostí elementární buňky, 

krystalografickým typem, mírou uspořádání částic nebo složením. 

Fázové rozhraní dělíme na koherentní, semikoherentní a nekoherentní, podle 

toho, jakým způsobem na sebe obě krystalové mříže po obou stranách fázového 

rozhraní navazují. Označme výchozí fázi a a konečnou fázi p. Koherenni rozhraní 

vzniká, pokud platí: 
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ňap = (aa - ap)/ap S 0, 1, (2.32) 

kde a0 , ap jsou mřížové parametry fázi a,p. Jestliže hodnota l5ap nepřesáhne příliš 

hodnotu 0, 1, vzniká semikoherentni rozhraní, které obsahuje dislokace. Při velmi 

vysokých hodnotách l5ap vzniká nekoherentní rozhraní [2). 

Rozhraní můžeme chápat buď jako ideální geometrickou plochu styku obou 

fází, nebo jako vrstvu konečné velmi malé tloušťky, která se mohou lišit od původní i 

nově vznikající fáze svými vlastnostmi. Proto existuje energetická bariéra mezi 

výchozím a vznikajícím stavem systému a také tzv. kritický rozměr zárodku (tj. 

rozměr, při němž je nárůst volné entalpie maximální). Jestliže je rozměr zárodku, 

který vznikne náhodou fluktuaci, větší než je kritický rozměr, pokračuje transformace 

jeho růstem. V opačném případě se zárodek samovolně rozpadá. Růst nadkritického 

zárodku probíhá samovolně, protože dochází ke snižováni _volné entalpie celého 

systému. 

l l 

\ r 
„~-~·· 

a) koherentní rozhraní 

., 
l 

,. -
,I b) semikoherentni rozhraní 

c) nekoherentní rozhraní 

a - výchozí matrice 
p - nově vznikající fáze 

Obr. 2-3: Rozhraní a částice v základní mříži. 
(převzato z [8]) 
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Jako nukleační centra, (tj. místa energeticky výhodná pro tvorbu zárodku), 

mohou sloužit poruchy krystalové mříže, zejména hranice zrn, dislokace a vrstevné 

chyby. Potom hovoříme o heterogenní nukleaci. Homogenní nukleace je takový 

proces, kdy zárodky vznikají v důsledku fluktuace koncentrace příměsových atomů 

v neporušeném objemu mříže. Fluktuací koncentrace rozumíme, že v daném 

okamžiku bude v některé části vzorku vyšší nebo nižší koncentrace příměsových 

atomů než je střední koncentrace daná složením roztoku. 

Nejstarší model popisující vznik zárodku pro tuhnutí čisté látky je založen na 

tom, že pokud snižujeme teplotu pod hodnotu Tt (teplota tuhnutí), vznikne ve výchozí 

fázi 1 oblast vznikající fáze 2. Tuto oblast nazveme zárodek a označíme její objem V2 

a povrch S2 a volnou entalpii vztaženou na jednotku objemu g2. Označme V1, S1, g1 

objem, povrch a volnou entalpii výchozí fáze. Pak pro celkovou změnu volné entalpie 

systému L\G spojenou se vznikem zárodku platí vztah: 

(2.33) 

Pro vznik zárodku v pevné fázi je třeba přidat člen L\GvE. který můžeme vyjádřit jako: 

(2.34) 

Rozdíl mezi mřížkami fází stýkajícími se na fázovém rozhraní, vyjádřeným 

parametrem 5aJ4. se projeví v hodnotách y, ale také v elastických pnutích v přilehlých 

oblastech krystalických mříží. Hodnota faktoru f 3 závisí na tvaru zárodku 

(viz Obr. 2-4). Zárodek tvaru rotačního elipsoidu je charakterizován osovým 

poloměrem. 

, ·~ osovy ............ 

Obr. 2-4: Závislost faktoru F3 na osovém poměru elipsoidálního precipitátu. 
(převzato z [2]) 
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Vzrůst ~G má několik důsledků: 

1) Na hodnotě ~a.li závisí tvar vznikajících zárodků, nejsnadněji vznikají zárodky, 

u nichž poměr plochy povrchu k velikosti objemu vede k minimálnímu vzrůstu 

~G. 

2) Vzrůst ~G vede ke zvýhodnění heterogenní nukleace před homogenní. Jako 

nukleační centra mohou sloužit poruchy krystalové mříže, vrstevné chyby a 

dislokace. Proto může být prostorové rozdělení zrn nových fází určováno 

tvarem fázového diagramu soustavy, způsobem a rychlostí ochlazování, ale i 

prvky systému, které ovlivňují typ, počet a rozložení poruch krystalové mříže. 

3) Energeticky výhodný může být vznik zárodku, jehož krystalová mříž se liší od 

mříže odpovídající termodynamickému rovnovážnému stavu, ale jehož fázové 

rozhraní má vyšši koherenci (viz Obr. 2-5 ) . 

. • ot:om ·Pfímisi' .. ~ o~ rozpouštědla 
o-.o o• o_·o o o .O~ .o. : ·o o o o.• o· o o o o 0 
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Obr. 2-5: Stadia rozpadu přesyceného binárního tuhého roztoku. 
a) přesycený tuhý roztok, 
b) koherentní zóna obohacená atomy příměsi, 
c) nekoherentní částice nové fáze. 

(převzato z [2]) 
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2.2.3. Izotermický rozpad tuhého roztoku 

Izotermický rozpad tuhého roztoku probíhá při konstantní teplotě. V případě 

homogenní transformace je pravděpodobnost, že za jednotku času dojde 

k přeměně malého objemu systému (v celém netransformovaném objemu systému) 

stejná. Z toho vyplývá, že velikost objemu, ve kterém za jednotku času proběhne 

transformace, bude úměrná velikosti objemu dosud netransformované části systému. 

Nebo-li: 

dVz /dt = KVa =K (V-Vz), (2.35) 

kde V je celkový objem systému, Va objem netransformované části, Vz objem 

transformované části a K je konstanta. 

Veličina, která vyjadřuje podíl transformované části objemu k objemu celého 

systému, označíme ~- Pro ni ze vztahu (2.35) plyne: 

~ = VzN = 1 - exp( - Kt), (2.36) 

Z výše uvedených rovnic plyne, že s rostoucím časem t rychlost transformace 

dVz /dt plynule klesá a transformovaná část roste - viz Obr. 2-6. 

Při transformaci nukleací a růstem je situace jiná - nejdříve musí náhodnou 

fluktuací vzniknout zárodek kritické velikosti. Doba, která je potřebná k jeho vzniku 

tzv. inkubační doba a, je nepřímo úměrná rychlosti nukleace. Teorie rozpadu 

nukleací a růstem vede k závislosti: 

~ = 1 - exp ( - Et"), (2.37) 

kde E, n jsou konstanty, které závisí na zvoleném mikroskopickém modelu 

probíhajících jevů a t je čas. Většinou má časová závislost ~ průběh znázorněný na 

Obr. 2-6. 
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o.s 

logt ~ 

Obr. 2-6 : Křivka izotermického rozpadu. 
(převzato z [2]) 

Podle rovnice (2.37) probíhá celá transformace neomezeně dlouho, protože pro 

různé hodnoty času t z intervalu (O,oo) získáváme různé hodnoty~- Rychlost průběhu 

d~dt je pro malé a velké hodnoty t velmi malá a experimentálně obtížně měřitelná. 

Proto určujeme časy počátku transformace tp a jejího konce Ík jako časy potřebné 

k dosažení dohodnuté hodnoty ~Pa ~k na počátku, resp. na konci transformace [2]. 

Obvykle se používá~ p=0,05 a~ k=0,95. Hodnoty ~Pa ~k závisí na teplotě, při které 

probíhá transformace, a na typu transformace. Při transformaci nukleaci a růstem 

můžeme tedy říci, že pro teploty T ~ Te (kde Te je teplota rovnováhy výchozí a 

vznikající fáze) nová fáze nevzniká. S rostoucím podchlazením roste rychlost 

nukleace, avšak klesá rychlost růstu. Ta závisí na překonáváni energetické bariéry 

tepelnou aktivaci při přechodu atomu z výchozí fáze do objemu zárodku 

Proto hodnoty tp a Ík pro T < Te nejprve klesají s klesající teplotou a později 

s dalším poklesem teploty opět rostou. Můžeme to pozorovat na Obr. 2-7, který se 

konstruuje z křivek izotermického rozpadu, získaných při různých teplotách. 
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T 

log t ----+ 

Obr. 2-7 : Izotermický transformační diagram. 
(převzato z [2]) 

Křivky tpa ~ zde ohraničují neoznačenou oblast výchozí fáze, šrafovaně je zde 

označena oblast přeměny a tečkovaně oblast fáze nově vzniklé. 
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3. SOUČASNÝ STAV STUDOVANÉ PROBLEMATIKY 

Zemská kůra obsahuje okolo 2% Mg v podobě magnezitové rudy jako uhličitan 

hořečnatý a dále jako dolomit. Další průmyslově využitelné množství Mg obsahuje i 

mořská voda. 

První užití kovového hořčíku sloužilo jako pyrotechnická směs a později jako 

zdroj oslnivého světla při fotografování. 

Čistý hořčík se přes svoji nízkou hustotu ke konstrukčním účelům téměř 

nepoužívá, protože má nízkou pevnost, špatnou tvárnost za studena a malou 

odolnost vůči korozi. Jeho vlastnosti se zlepšují přísadami dalších prvků. Takto 

upravená slitina je již vhodná pro aplikace. Použití hořčíkových slitin má dlouhou 

tradici především v odvětvích transportního průmyslu, jejich využití zasahuje také do 

oblastí vojenské technologie, astronautiky, elektroniky a výroby různých nářadí. 

Získání Mg z rud je situováno do míst s dostatkem energetické a průmyslové 

základny. Předními producenty kovového Mg jsou USA, Kanada, Rusko, Norsko, 

Francie, Itálie a Brazílie. Zpracování je buď elektrolytickým nebo termickým 

postupem. 

3. 1. Použití hořčíku 

Současná kapacita výroby hořčíku na světě je přibližně 300 000 t za rok. Na 

výrobu konstrukčních dílů je použito asi 45 000 t za rok, především v leteckém a 

automobilovém průmyslu. Počátek používání hořčíkových slitin v automobilovém 

průmyslu započal u firmy Volkswagen. Dlouho byla největší aplikací kliková a 

převodovková skříň u VW Beatle (20 kg hořčíku na automobil v roce 1971, celková 

spotřeba 42 000 t za rok). Odlitky z Mg představují asi 1 % hmotnosti auta. Dnes 

obsahují typy vozů VW Passat, Audi A4 a Audi A6 okolo 15 kg hořčíku na automobil. 

Další možnosti použití je i v lití kol. Technickou předností litých kol je jejich 

nízká hmotnost a vysoká tuhost. 

Současný vývoj předpovídá další rozšíření hořčíkových aplikací s vývojem 

nových moderních slitin. 
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3.2. Horčík a jeho vlastnosti 

Protonové číslo 

Atomová konfigurace 

Oxidační číslo 

Relativní atomová hmotnost 

Hustota (20°C) 

Teplota tání (pri tlaku 101,3kPa) 

Teplota varu (pri tlaku 101,3kPa) 

Mez pevnosti v tahu 

Tažnost 

Měrná elektrická vodivost 

Měrná tepelná vodivost 

Rok objevu 

12 

1 s22s22p62s2 

2 

24,305 

1738kg/m3 

648,8°C 

1090°C 

110-120 MPa 

10% 

25,3 X 106 Sm-1 

172 W m-1 K-1 

1775 [4]. 

Horčík je nepolymorfní kov bílé barvy, krystalizuje v šesterečné soustavě. 

Důležitou vlastností horčíku je jeho malá hustota. Podstatnějšímu rozšírení 

horčíkových aplikací brání jeho malá odolnost vůči korozi. Za studena je málo pevný 

a špatně tvárný (tvárným se stává až od teplot 225°C). 

Horčík je prvek silně elektronegativní, proto je náchylný ke korozi, na povrchu 

vytvárí vrstvu oxidu, která proniká do hloubky materiálu. 

Horčík a jeho slitiny výborně tlumí zvuk a vibrace, závisí to však na 

mikrostruktura a typu slitiny. 

Volba požadovaného prvku ve vývoji slitin závisí na požadované vlastnosti 

vznikajícího materiálu. Jiná príměs je treba ke zvýšení odolnosti vůči korozi, jiná pro 

snadnou odlévatelnost, jiná ke zvýšení pevnosti, jiná pro creepovou odolnost nebo 

pro vyšší modul pružnosti. Podle Hume-Rotheryho pravidel závisí rozpustnost 

pfiměsí na určitých parametrech. Atomová velikost príměsi musí být v rámci ±15% 

velikosti atomu. Rozpustnost také závisí na valenci príměsi a použitelnost výsledné 

slitiny určuje i výsledná hustota a predevším cena materiálu. 

Z tohoto pohledu se nabízí asi desítka prvků vhodných k legování Mg. Patrí 

k nim hliník, vápník, lithium, mangan, skupina vzácných zemin - RE, kremík, stríbro, 

thorium, ytrium a zirkon. 
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Legující prvek by měl být přiměřeně rozpustný v Mg. Pokud rozpustnost 

prudce klesá se snižující se teplotou, je možnost vysokého přesycení materiálu a 

následné vytvrzení. Vznikající precipitáty by měly tvořit významnou objemovou frakci 

a zároveň hustou disperzi. Zpevňující fáze by měla být teplotně stabilní. Kombinace 

několika příměsí by měla vést k vyšší hustotě a více typům precipitátů. Příměsi by 

měly mít v Mg nízkou difuzivitu, aby se předešlo přestárnutí materiálu. 

3.3. Hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami 

Hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami jsou základem několika komerčních 

slitin. Tyto slitiny se vyznačují zejména dobrou creepovou odolností při vysokých 

teplotách (-300°C) [5]. Jako nejefektivnější příměsový prvek bylo pozorováno 

thorium, které zlepšovalo vlastnosti hořčíku při vysokých teplotách, ale v důsledku 

slabé radioaktivity ho nešlo dále akceptovat. 

Vzácné zeminy (zahrnují se sem i Y a Se) můžeme dělit na: lehké (Ce, Pr, 

Pm) a těžké (Er, Dy, Gd), podle počtu valenčních elektronů: Ce skupina (La-Eu se 

dvěma valenčními elektrony), Y skupina (Y, Gd-Lu se třemi valenčními elektrony) 

nebo podle toho, jaký tvoří fázový diagram: eutektoidní (Dy, Er, Eu, Gd, Y) a 

peritektoidní (Se). Rozpustnost vzácných zemin Ce skupiny je výrazně nižší než 

prvků Y skupiny. Během rozpadu přesyceného tuhého roztoku slitin Ce skupiny 

dochází v raných stádiích k tvorbě G-P zón, které u skupiny Y nejsou pozorovány (6]. 

Podle typu rozpadové řady můžeme binární slitiny Mg-RE rozdělit do tří skupin 

[7], [8], [9], [1 O]: 

• Mg-Gd typ: (Gd) 

a·(cph)-+ Jf (D019)-+ J3·(cbco)-+ J3(MgsGd, fcc) 

• Mg-V typ: (Y, Tb, Dy, Ho, Er, Trn, Lu) 

a·(cph)-+ 13··(cbco)-+ J3·(cbco)-+ J3(Mg24Ys, bcc) 

• Mg-Nd typ: (Ce, Nd) 

a°(cph)-+ G-P zóny-+ 13··( D019)-+ J3.(fcc)-+ J3(Mg12Nd, bet) 

kde cph označuje hexagonální strukturu s těsným uspořádáním, 

cbco označuje ortorombickou strukturu bazálně centrovanou proti straně c 

(s parametry a= 2au9 = 0,641nm, b = 2,223nm, c = cu9 = 0,521nm), 

fcc označuje kubickou plošně centrovanou strukturu, 
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bet označuje tetragonálně prostorově centrovanou strukturu, 

fáze D01s má hexagonální strukturu (s parametry a = 2aM9 = 0,641 nm, 

c = CMg = 0,521 nm) a je koherentní s a -Mg. 

Tabulka 3-1: Rozpadové řady nejčastěji používaných hořčíkových slitin [1 O]: 

Mg-Al ssss -+MQ11Al12 equilibrium precipitate nucleated on (0001 )111g (incoherent) 
Mg-Zn(-Cu) ssss G-Pzones -+MgZnz -+MgZnz -+MgzZn3 

discs rod s discs trig ona I 
11{0001}Mg -L{OOOl}Mg ll{OOOl}Mg a=1, 724nm,b=1,445nm,c=0,52nm 
(coherent) - y=138° 

cph (1120)MgZn2 (1010)Mg (incoherent) 
a=0,52nm, c=0,85nm, cph 
(coherent) 

a=0,52nm, c= 0,848nm, 
(semi-coherent) 

Mg-RE(Nd) ssss -+G-Pzones -+li"" -+li' -+li 
(Mg-Nd) Mg3Nd? MgsNd Mg12Nd 
plates cph fcc bet 

11(1010)Mg 
(coherent) 

0019 superlattice plate s a=1,03nm, c=0,593nm 
plates (incoherent) 
(0001 )p" 11(0001 )111g a=0,736nm 

- -
{1010}p-- 11{1010)111g (011 }p· 11(0001 )Mg 

(111}p· 11(2110)Mg 
(semicoherent) 

Mg-Y-Nd ssss -+? -+li" -+li' -+li 
0011 superlattice Mg12NdY? Mg11NdY2? 
hexagonal bc orthorombic fcc 
plates plates (011 )(! 11(0001 )Mg 

(011)p" 11(0001)Mg (011 )p· 11(0001 )111g fi 11) (1210)111g (incoherent) 

[1010k11[1010] Mg (010) p·ll[21° 10]Mg 

[01 O] p· (0110) Mrl 
Mg-Th ssss -+li" -+-+ -+-+ -+li 

Mg3Th? ~ Mg:nTha 
cph ~ fcc 
D01a a=1,43 nm (incoherent) 
superlattice 
discs ~Mg2Th" 

-
11{1010}Mg 
(coherent) 

(i) li1 'hexagonal 
(ii) liz 'fcc 
(both semi-coherent) 

Mg-Ag-RE(Nd) rod-li ke -+-+ -+ y 
G-Pzones hexagonal rods 
..1.(0001)Mg a=0,963nm, c=1,024nm 
(coherent) 

ssss„ li to (0001]Mu (coherent) 

~ 

ellipsoidal -+-+ -+li -+MQ12Nd:zAg 
G-Pzones hexagonal complex 
li to (0001)Mu equiaxed hexagonal 
(coherent) 

a=0,556nm, lathes (incoherent) 
c=1,024nm 

(011 )p 11(0001 )111g 

(11°20}p 11(10°10)Mg 
(semi-coherent) 
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V Tabulce 3-1 je uvedena rozpadová řada nejčastěji používaných hořčíkových 

slitin podle Polmeara [1 O]. Z tabulky je vidět, že rozpadové řady hořčíkových slitin 

nejsou jednoduché. Precipitaci stabilní fáze předchází precipitace metastabilní fáze. 

Pro různé příměsové prvky mají fáze různou krystalografickou strukturu fáze stabilní i 

fáze metastabilní. Většina pozorovaných fází se nevyskytuje jako kulová částice, ale 

ve tvaru destiček, případně tyček. Většina fází má konkrétní orientaci vůči matrici. 

často se jako jedna z metastabilních fází vyskytuje fáze 0019, a to zvláště 

v systémech Mg-RE ve slitině Mg-Th. Tato fáze se nevyskytuje u slitin Mg-Al a Mg

Zn(-Cu). Metastabilní fáze 0019 patří k raným precipitačním stádiím. U některých 

slitin, např. Mg-Nd jí mohou předcházet G-P zóny. 

3.4. Binární systém Mg-Tb 

Rovnovážný fázový diagram Mg-Tb je znázorněn na Obr. 3-1. 

lfeighl Percenl Magnesium 
IO l!O 30 40 !IO llO 80100 

1289 

. . 
1000 „ 

u • 
o „ 
GI \ 
I. I 

::i ... ' I! 800 : 

! (aTb) \ 
E 
GI 

E'- IOO 

400 ' 

' . 

. 
' . 
' ' 

' . ' 

. 
' ' 

I 

" " " 

I o s3s.t' I 

:Ht--~ 
•' •' ,, 
'• 
" „„ 

~:: 
~:: .. 

" " " .. .. 

li30'C 

~+"'--...~...---.~ ......... _.........._~_.....·· ................. --....... --
0 IO eo :io 40 ~o eo 10 

Alomic: Perc:enl Magnesium 
811 90 

Tb 

Obr. 3-1 :Mg-Tb fázový diagram. 
(převzato z [11 ]). 

100 

Mg 

V rovnovážném fázovém diagramu Mg-Tb lze nalézt pět rovnovážných 

binárních sloučenin Mg24 Tbs (X2), Mgs Tb(X1), Mg3 Tb, Mg2 Tb a MgTb. Obě sloučeniny 

x1a X2 obsahují přibližně 17 hmotnostních % terbia, rozdíl mezi nimi je -1-1,5 
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hmotnostních %. Peritektická teplota sloučeniny x1 je stanovená v [11] na 555°C, u 

sloučeniny x2 není stanovená. Hranice slitin Mg3 Tb, Mg2 Tb a MgTb nejsou 

rozhodnuté, proto jsou ve fázovém diagramu naznačeny přerušovaně. 

Na Obr. 3-2 je část fázového diagramu Mg-Tb ze strany Mg. Předpokládá se, 

že nejbližší rovnovážná fáze Mg je Mg24 Tb5. Křivka liquidus a eutektická horizontální 

křivka jsou zakresleny na základě tepelné analýzy během chlazení (světlé body). 

Stanovená eutektická teplota 559°C je vyšší než je uvedeno v [12] (530°C) a 

eutektická koncentrace 41 hmotnostních% Tb se dobře shoduje s údajem uvedeným 

v [12] (40,7 hmotnostních% Tb). Křivka solidus mezi (Mg) a L +(Mg) byla určena na 

základě mikroskopického pozorování počátečního rozpouštění během žíhání na 

různých teplotách [12]. 

Charakteristiky binárních sloučenin jsou popsané v Tabulce 3-2 [11]. 

Tabulka 3-2: Krystalová struktura Mg-Tb binárních sloučenin 

Název sloučeniny/ Oblast homogennl Symbol Mrlžový parametr Pozn„ literatura 
Teplota rci existence Prototyp [nm] 

at.% Tb 
~.Mgz4Tbs -17 Cl58 a= 1,1283 (12) 
T< 559 a Mn 
X2,MgsTb -17 CF448 a= 1,1283 (7) 
T<559 Cd4sSm11 a= 2,232 (12), (13) 
Mg3Tb -25 CF16 a= 0,7300 at-22 at.%Mg (12) 
T<605 BiF3 a= 0,7296 (14) 

Mg2Tb -32-33,5 HP12 a = 0,6042, c = 0,9776 at-32 at. %Mg 
T<720 MgZnz (12) 

a=0,60512, c = 0,98074 (15) 
MgTb -48-54 cP2 a = 0,3775 -0,3787 (12) 
T<855 CsCI 

a= 0,3796 [16] 
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Obr. 3-2: Část rovnovážného stavového diagramu Mg-Tb ze strany Mg. 
(prevzato z [11 ]). 

3.5. Odchylky od Matthiessenova pravidla v binárních slitinách horčíku 

Elektrická rezistivita čistých kovů a zreděných slitin je obvykle popsána 

pomocí Matthiessenova pravidla (viz kapitola 4.3.) 

Vztah, který popisuje toto pravidlo, je jen aproximací a v praxi se vyskytují 

odchylky od Matthiessenova pravidla. Odchylky můžou být buď pozitivní nebo 

negativní v závislosti na systému slitiny. 

Změna celkové rezistivity l5p pri teplotě 77 K je definována vztahem: 

~p(77) = Palloy(77) - PMg(77). (3.1) 

Pro všechny slitiny je podíl l5p(T)/p(77) lineární s teplotou měření (přesahující 

9/4, kde 8 je Debye teplota matrice - pro horčík 0/4 - 80 K). 

Směrnice lineární závislosti změny rezistivity na koncentraci můžeme určit ze 

vztahu: 

~p(T)/p(77) = (Palloy(T)- PMg(T))/ (Palloy(77)- PMg(77)). (3.2) 
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Pokud l5p(T)/p(77) derivujeme podle teploty: 

d/dT(l5p(T)/p(77)) = k, (3.3) 

získáme koeficient k, podle kterého můžeme určit odchylky od Matthiessenova 

pravidla. Negativní odchylky (k<O (klesající přímka), k--104 K"1
) od Matthiessenova 

pravidla byly pozorovány u slitin Mg-Zn, Mg-Pb, Mg-Sn a Mg-Nd a pozitivní (k>O 

rostoucí přímka), k-+10"3K"1
) u slitin Mg-Ag a Mg-Li [17]. Matthiessenovo pravidlo je 

splněno u slitiny Mg-Th, kde k=O. 

Izochronní žíhání slitiny Mg-Gd do 200°c, které má za následek vznik fáze 

D019, nemění znaménko odchylky od Matthiessenova pravidla. Oproti tomu stárnutí 

slitiny Mg-Nd při teplotách 100°C, 200°c, 250°C a 350°C, při kterém vznikají Guiner

Preston zóny, 0019 koherentní fáze Wsemikoherentní Mg3Nd a stabilní tetragonální 

Mg12Nd fáze vede ke změně znaménka odchylky od Matthiessenova pravidla (17) 

(viz Obr. 3-3). Původní negativní odchylka pro tuhý roztok se nemění. Nejvyšších 

hodnot dosahuje, jsou-li ve slitině přítomny částice fáze w. Nižší hodnoty odchylky od 

Matthiessenova pravidla byli zaznamenány, když se tepelným zpracováním vytvořily 

Guinier-Prestonovy zóny nebo byla precipitací vytvořena rovnovážná fáze Mg12Nd 

(resp. Mg41Nds) (17). 

.,~ .-------------------. 
12 
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~ o o-----------=---
Salicl 
IOlut ... 

_, __ dil" ____ .._ ___ r------~h'----------i"'-
7 

Obr. 3-3: Teplotní závislost ~p(T)/p(77) pro různé slitiny Mg-Nd při různém 

precipitačním stavu. 

(převzato z (17)) 
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Na Obr. 3-4 [18] je znázorněna teplotní závislost odchylek od Matthiessenova 

pravidla ve slitině Mg-Al. Kladné odchylky byly pozorovány u slitin Mg-1,90%AI a Mg-

0,99%AI do teploty 75K, dále pak záporné. U slitiny Mg-1,90%AI jsou kladné i 

záporné odchylky větší. U slitiny Mg-0,22%AI byly negativní odchylky zaznamenány 

do 55K a negativní od 55K. Tyto odchylky však byly mnohem menší u slitin Mg-

1,90%AI a Mg-0,99%AI. 

i 
I ··„ 

<i 

Me•AI ALIOWS 

Obr. 3-4: Teplotní závislost odchylek od Matthiessenova pravidla v Mg-Al 

slitinách (převzato z [18]). 

3.6. Vliv vzácných zemin na rezistivitu hořčíku 

Slitiny obsahující příměsi Zn, Pb, Th a Nd splňují Nordheimovo pravidlo (viz 

(4.8)) [14]. Ve slitinách Mg-Gd, Mg-Nd a Mg-Se je splněno Nordheimovo pravidlo při 

teplotách 77 K a 293 K. U slitiny Mg-Se je korelační koeficient R2 závislosti pna c(1-

c) poněkud lepší než u závislosti p na c. Odpovídající rozdíly u slitin Mg-Gd a Mg-Nd 

jsou zanedbatelné [19]. 

Při teplotě 77 K u slitin Mg-Gd, Mg-Nd a Mg-Se byl příspěvek rezistivity od 1 

atomového % rozpuštěného prvku ~p/c pro Se, Nd a Gd v hořčíku roven hodnotám 

uvedeným v Tabulce 3-3. U slitin Mg-Nd a Mg-Gd je příspěvek rezistivity 

zaznamenán z několika literárních pramenů [19]. Z Tabulky 3-3 je patrné, že údaje 

od různých autorů se pooměrně lišl v případě slitin Mg-Nd (77-147 nnm/1at.%). 
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Lepší shody mezi různými autory bylo dosaženo v případě binárního systému Mg-Gd 

(82 - 91,3 n0m/1at.%). Malé změny l5p(77)/c mohou být připsány nekompletnímu 

rozpuštění příměsi. 

Tabulka 3-3: Hodnoty 6p(77) pro různé prvky rozpuštěné v hořčíku. 

Slitina 
5p(77)/c 

Literatura 
[n0m/1at%] 

Mg-Ag 7,1 [17) 

Mg-Zn 8,1 [17) 

Mg-Al 22,2 [17) 

Mg-Sn 84,8 [17) 

Mg-Pb 65,8 [17) 

Mg-Th 67,0 [17) 

Mg-Nd 115,0 [17) 

Mg-Nd 79,4 [11) 

Mg-Nd 77,0 [19) 

Mg-Nd 95 [20) 

Mg-Nd 147 [21) 

Mg-Se 50,9 [19) 

Mg-Gd 87,2 [19) 

Mg-Gd 91,3 [22) 

Mg-Gd 82 [20) 

V Tabulce 3-4 jsou uvedeny příspěvky rezistivity od 1 hmotnostního % 

rozpuštěného prvku pro různé hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami v teplotním 

intervalu 4,2K - 293K. Je vidět, že hodnoty příspěvku rezistivity pro slitinu Mg-Tb 

jsou pro teplotu vyšší než 77K rostoucí, proto směrnice lineární závislosti rezistivity 

na koncentraci klesá a odchylky od Matthiessenova pravidla jsou negativní. 
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Tabulka 3-4: Hodnoty příspěvku 1 at.% vzácných zemin k rezistivitě hořčíkových 

slitin při teplotách v intervalu 4,2K - 273K. 

l>p/c[n0m/1at%] 

Prvek/ 4,2K 77K 193K 273K Literatura 

teplota 

Cea 5,8 7,0 11,0 14,6 [22] 

Ce0 63,8 77,0 37,7 57,6 [22] 

Ce 16,6 [23] 

Pr 37,0 37,7 32,2 29,5 [22] 

Nd 78,1 79,4 72,3 65,9 [22] 

Nd 95,0 95,0 [20] 

Sm 81,4 78,6 81,4 80,1 [22] 

Eu 1,8 2,2 7,2„ [22] 

Gd 89,0 91,3 92,1 86,7 [22] 

Gd 82,0 82,0 [20] 

Tb 86,0 88,2 77,3 74,8 [22] 

Dy 77,7 76,7 55,9 43,0 [22] 

Ho 65,3 78,1a 69,7 69,0 [22] 

Ho 85,6 [24] 

Er 85,0 91,4 89,9 77,3 [22] 

Er 89,0 [23] 

Tm 75,0 75,1 49,6 33,7 [22] 

Yb 39,1 38,0 30,1 26,8 [22] 

Lu 61,8 69,2 84,9 98,3 [22] 
a 
pro c>0,04at. % 

b 
poeáteenl sklon krivky závislosti rezistivity na koncentraci 

c 
6p(T)<Opro malé c 

djen dvě slitiny 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ METODY A POPIS MĚŘENÍ 

4.1. Studované materiály 

Studovali jsme vzorky slitin MgTb10 a MgTb15 získané v Zentrum fur 

Funktionswerkstoffee gGmbH, Clausthal, SRN. 

4.1.1. Slitina MgTb10 a MgTb15 

Výběr slitin vzhledem k rovnovážnému stavovému diagramu je uveden na 

Obr. 4-1. Studované slitiny MgTb10 a MgTb15 jsou označeny vertikálními čarami. 

800. 

o o·. 
·ě- !JOO .. 
~ 
f 400 
~ 

300 

200 :-.j.' ~ ................... __, ....... ._.... ....... _....__.,,...... ........ -,.-..r..,.,.... 

.o 
Mg 

10 20 :30 
·Mass'S((lb 

40 50 

Obr. 4-1: Rovnovážný stavový diagram Mg-Tb s vyznačenými 
studovanými slitinami. 

V Tabulce 4-1 je uvedeno chemické složení těchto slitin podle údajů 

spektrální analýzy provedené na Institut fur Werkstoffkunde und Werkstofftechnik der 

TU Clausthal. 

Tabulka 4-1: Chemické složeni slitin MgTb10 a MgTb15 (v hm.%) 

M Tb10 M Tb15 

Tb 9,72 13,39 
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Obě studované slitiny byly odlity metodou squeeze casting. Tato metoda 

sestává z ohřátí připravené slitiny na teplotu tání (750°C-850°C). Tavenina se pod 

ochrannou atmosférou Ar + SF6 vtlačí za tlaku 50 MPa do formy, ve které se aplikuje 

tlak 150 MPa. Během 150 s tavenina utuhne a teplota odlitku klesne pod 500°C. 

Odlitý materiál se poté umístí na desku, která je předehřátá na teplotu 200°C, a 

pomalu chladne i s deskou na pokojovou teplotu. Výhodou tohoto způsobu přípravy 

je materiál s poměrně rovnoměrnou velikostí zrna a s velmi malou porozitou. Na 

odlitých materiálech byla měřena hustota a porovnána s teoretickou hodnotou 

určenou na základě pákového pravidla z hustot hořčíku a terbia [25]. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 4-2. Je vidět, že změřené hustoty v rámci chyby měření jsou 

identické s hustotami spočtenými podle pákového pravidla a svědčí opravdu o velmi 

malé porozitě. 

T b lk 4 2 H t t t d . h t 'ál o a u a - us o a s u ovanyc maen u 
Slitina Změrená hustota Teoretická hodnota hustoty 

kg/m3 kg/m3 

MaTb10 1880±2 1881 
MgTb15 1940±7 1939 

4.2. Příprava vzorků 

Zkoumané vzorky pro rezistometrické měření MgTb1 O a MgTb15 měly ve 

výchozím stavu tvar hranolu o rozměrech cca 6 mm x 5 mm x 85 mm. Elektrické 

kontakty byly zhotoveny mechanicky viz Obr. 4-3. Vzorek byl označen tak, aby 

nemohlo dojít ke změně polohy vzorku během montáže do držáku. 

4.3. Elektrická rezistometrie 

Ke studiu precipitačních dějů ve zkoumaných slitinách jsme použili jako hlavní 

experimentální metodu elektrickou rezistometrii. 

Rezistivita kovů je relativně snadno měřitelný makroskopický parametr, který 

citlivě reaguje na nejrůznější změny v mikrostruktuře. Výhodou této metody je její 

přesnost a rychlost. Měřením rezistivity můžeme získávat informace o mikrostruktuře 

kovových materiálů a jejich změnách (nedestruktivním způsobem). 
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Mezi elektrickým odporem a rezistivitou platí vztah: 

R= <pp, (4.1) 

kde R je elektrický odpor, p rezistivita a q> tvarový faktor, který je dán geometrií 

vzorku. 

Pro hodnotu elektrické rezistivity je rozhodující pohyblivost nositelů 

elektrického náboje v krystalu. V nejjednodušším případě jsou elektrony urychlovány 

vnějším elektrickým polem a bržděny rozptylovými procesy. V tomto případě 

vzájemnými srážkami a srážkami s poruchami krystalové mřížky. Rezistivita p se 

zvyšuje přítomností libovolných krystalografických poruch. V prvním přiblížení platí 

tzv. Matthiessenovo pravidlo [2]: 

p (T) = P1(T) + P2, (4.2) 

kde P1 je teplotně závislá složka daná především rozptylem vodivostních elektronů 

na fononech, P2 je teplotně nezávislá složka daná rozptylem vodivostních elektronů 

na mřížkových poruchách (např. vakance, cizí atomy, dislokace) a T je 

termodynamická teplota. 

Budeme-li předpokládat nezávislost příspěvků Pn od různých typů poruch, 

můžeme psát: 

P2 = r Pn· (4.3) 
n 

Pro nízké koncentrace poruch Cn můžeme P2 vyjádřit jako: 

(4.4) 
n 

kde On je konstanta, která nezávisí na teplotě a koncentraci. 

Předpoklady pro platnost Matthiessenova pravidla nejsou vždy splněny, což 

lze pozorovat z měření. Odchylkou od Matthiessenova pravidla je fakt, že On může 

záviset na teplotě a na koncentraci. Tuto teplotní závislost On odstraníme tak, že 

budeme provádět měření při konstantní teplotě T M· Z (4.2) plyne, že při konstantní 

teplotě je změna celkové rezistivity Ap je dána pouz~ změnou složky 4p2: 
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(4.5) 

pro relativní změny p platí: 

!lpi p(T M) = /lp/( P1(T M) + P2), (4.6) 

kde T M konstantní. Ze vztahu (4.6) plyne, že relativní změna rezistivity s klesající 

teplotou měření roste, proto je výhodné provádět měření při nízkých a dobře 

definovaných teplotách, v našem případě v lázni kapalného dusíku. 

4.3.1. Vliv příměsí na rezistivitu 

Ovlivnění P2 přítomností příměsí může probíhat různými rozptylovými 

mechanismy vodivostních elektronů. Obecně může přítomnost příměsí způsobit 

změny polohy Fermiho meze a změnu rozměrů a tvaru Brillouinovy zóny [25]. Přímá 

úměrnost mezi p2 a koncentrací c (4.3), (4.4) je v souladu s experimentálně zjištěným 

Lindeho pravidlem [27]: 

(4.7) 

.-
kde c je koncentrace příměsi, ka, kb jsou parametry závislé na elektronové struktuře 

matrice a příměsi, /J2. značí rozdíl valence mezi příměsí a rozpouštědlem. Pro 

obecnější případ binárních tuhých roztoků byl odvozen vztah: 

P2-c. (1 - c) (4.8) 

označovaný jako Nordheimovo pravidlo [27] (c zde značí atomovou koncentraci 

jedné ze složek). 

Lindeho pravidlo a Nordheimovo pravidlo platí, pokud v materiálu nedochází 

k fázovým přeměnám. 
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4.3.2. Vliv rozpadu přesyceného tuhého roztoku na rezistivitu 

V případě přesyceného tuhého roztoku dochází během prvních stadii rozpadu 

(tzv. předprecipitace) ke shlukováni příměsových atomů a vzniku koherentních G-P 

zón. Podle průběhu p2 (měřené při teplotě kapalného dusíku) při izotermickém žíháni 

lze příměsi rozdělit do dvou skupin: 

• příměsi, které způsobují při rozpadu přesyceného tuhého roztoku nejprve růst 

p2 do maxima, po kterém následuje pokles až do dosažení konstantní hodnoty 

(případ Zn, Ag, Cu, Mg, Li v matrici Al). 

• příměsi, které způsobují spojitý pokles p2 až do dosaženi plata (Fe, Cr, Mn v 

matrici Al). 

V dalších etapách rozpadu může dojít k precipitaci koherentní, semikoherentni 

a nekoherentní fáze, která je doprovázena poklesem elektrického odporu. Následuje 

hrubnuti částic druhé fáze, které vede rovněž k poklesu rezistivity a potom (při 

dlouhých časech nebo vyšších teplotách žíháni) opětovné rozpouštěni částic, který 

se projeví vzrůstem rezistivity. Tento obraz může být nadále komplikován, uplatni-li 

se polymorfní přeměny nebo uspořádání na krátkou vzdálenost. 

Rezistivita citlivě odliší i případ, kdy nové částice vznikají transformaci částic 

existujících od případu, kdy existující částice se nejprve rozpustí a nové částice 

vzniknou rozpadem obnoveného přesyceného tuhého roztoku. 

4.3.3. Žíhací křivky rezistivity 

Rezistivita vzorků byla měřena v kapalném dusíku (77K) stejnosměrnou 

přímou čtyřbodovou metodou, založenou na souběžném měření napětí na vzorku a 

proudu procházejícím vzorkem. 

Velikost proudu byla při všech měřeních stejná - 1,99 A. Jako zdroj 

konstantního proudu byl použit kombinovaný proudový a napěťový zdroj Keithley 

228 A, přesná hodnota proudu byla měřena digitálním multimetrem Keithley 195 A 

jako napětí na odporovém normálu O, 1 n. Úbytek napětí na vzorku byl měřen 

nanovoltmetrem Keithley 181 A. Aparatura je řízena počítačem Sapi 86-TS řady XT, 

kompatibilním s IBM PC. Schéma aparatury je na Obr. 4-2. 
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DM 

R2 

Obr. 4-2: Schéma měřící aparatury 

PC-XT 
TISK 
PZ 
ONV 
DM 
P1,P2 
K 
V1, V2 
V3 
R1 = O,OOHl 
R2 = O,Hl 

osobní počítač 
tiskárna 
proudový zdroj Keithley 228 A 
digitální nanovoltmetr Keithley 181 A 
digitální multimetr Keithley 195 A 
přepínače 
komutátor 
měřené vzorky 
srovnávací vzorek 

Na Obr. 4-3 je tvar vzorku, kde d značí aktivní část vzorku. 

1,..._: _____ d __ F 
Obr. 4-3: Tvar vzorku. 

V sérii se zkoumanými vzorky byl zapojen srovnávací vzorek ze slitiny Mg-Tb

Nd, který měl tvar hranolu o rozměrech cca 6 mm x 5 mm x 87 mm. Srovnávací 

vzorek, jehož odpor byl srovnáván s odporem vzorku měřeného, byl použit z důvodu 

vyloučení vlivu fluktuací teploty měřící lázně na měřené hodnoty. 

Se srovnávacím vzorkem se během měření nemanipulovalo a byl ponořen 

v měřící lázni s kapalným dusíkem. 

Při měření žíhacích křivek rezistivity byl dodržován následující postup: 
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1. Žíhání při zvolené teplotě zvolenou dobu. 

2. Při teplotě T < 240°C zachlazení vzorku do kapalného dusíku. 

3. Při teplotě T > 240°C zachlazení vzorku do vody. 

4. Montáž vzorku do měřících držáků a vložení do měřící lázně. 

5. Vyrovnání teploty vzorku s teplotou měřící lázně: dusík 3 minuty, ethanol 1 O 

minut. 

6. Změřen odpor vzorku a odpor srovnávacího vzorku při obou směrech 

průchodu proudu (nutná komutace pro potlačení termosil). 

Hodnota odporu byla při daném směru měřícího proudu získána výpočtem 

z deseti dvojic hodnot (proud - napětí) změřených bezprostředně po sobě a 

uložených do paměti řídícího počítače. 

V kapalném dusíku o teplotě 77K a v etanolu o teplotě 20°C jsme měřili 

výchozí stav vzorků před počátkem žíhání, po změření celé- žíhací křivky rezistivity a 

určité vybrané stavy. Z naměřených hodnot jsme spočítali hodnotu RRR definovanou 

vztahem: 

(4.9) 

kde R,2s3K> označuje hodnotu odporu vzorku v ethanolu a R,11K) hodnotu odporu 

v dusíku. 

Z hodnot odporu měřeného vzorku Rx a vzorku srovnávacího Rs jsme určili 

, poměr P, pro který platí 

P = Rx/Rs = PxfPx/ PsfPs, (4.10) 

kde Px,s jsou rezistivity a cpx,s jsou tvarové faktory vzorku měřeného a srovnávacího. 

Tvarový faktor vzorku je dán vztahem 

(4.11) 

kde 11 je délka vzorku a S1 je plocha příčného řezu vzorku. 

Předpokládáme, že změny tvarového faktoru zkoumaného vzorku způsobené 

tepelným zpracováním vzorku jsou zanedbatelné, a tudíž můžeme relativní změny 
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rezistivity vyjádřit pomocí relativních změn veličiny P: 

(4.12) 

kde Po a p0 jsou hodnoty týkající se výchozího stavu vzorku. 

Žíhací křivkou je v elektrické rezistometrii označován průběh závislosti 

rezistivity, resp. poměru llp/p0 na teplotě, resp. době žíhání. 

Body na žíhacích křivkách jsou přímým výsledkem měření. 

4.3.3.1. Izochronní režim žíhání 

Žíhání bylo na zkoumaných slitinách prováděno v intervalu 20°C - 600 °C. To 

vyžadovalo použití různých žíhacích zařízení: 

• 90°C - 240°C: žíhání probíhalo v lázni silokonového oleje Lukooil MF 

v termostatu UH4 s digitálním nastavením teploty. Teplota byla 

měřena rtuťovými teploměry a udržována s maximální odchylkou 

±1°C. Žíhání v oleji bylo ukončeno rychlým zachlazením vzorku do 

kapalného dusíku. čas od vyjmutí z olejové lázně do zachlazení do 

dusíku nepřesáhl 3 s. 

• 240°C - 600°C: žíhání probíhalo ve vertikální elektrické odporové 

peci s ochranou argonovou atmosférou. Teplotní rozdíl na celé délce 

vzorku nepřesáhl 2°C. Nastavená teplota byla měřena s přesností 

±1°C termočlánkem NiCr-NiAI, který byl připojen k digitálnímu 

nanovoltmetru Keithley 181. Přes rozhraní IMS-2 byla hodnota teploty 

zpracovávána v počítači PC-286 a udržována s přesností ± 1°C 

programem, který byl pro tento účel vytvořen. Žíhání bylo ukončováno 

rychlým zachlazením vzorku do vody o pokojové teplotě. 

Izochronní žíhání bylo provedeno v režimu 30K/30min. Vzorky byly žíhány 30 

minut na jedné konkrétní teplotě, která se měnila po 30 stupních a byl sledován 

časový průběh změn elektrického odporu. 
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Po ukončení žíhání a zachlazení vzorku byl vzorek namontován do držáků a 

vložen do měřící lázně. Izochronní režim žíhání spočívá v konstantním nárůstu 

teploty žíhání, které je vzorek vystaven po konstantní čas, což je schematicky 

uvedeno na Obr. 4-4. Tm ( = 77K) označuje teplotu měření a Tž teplotu žíhání. 

Tž 

Teplota 

Tž 

Tž J Tmll T Tm 

Obr. 4-4: Schéma izochronního režimu žíhání. 

4.3.3.2. Izotermické žíhání 

Rozpad přesycených tuhých roztoků bývá ve zkoumaných slitinách studován 

také při tzv. izotermickém režimu žíhání. Izotermické žíhání se používá také pro 

zjištění parametrů rozpouštěcího žíhání na jedné teplotě. Sledujeme, kdy rezistivita 

dosáhne svého maxima a dále se nemění - dojde k maximálnímu rozpuštění 

příměsí. Použiti žíhacích zařízeni a metod bylo stejné jako u izochronního žíhání. Při 

izotermickém režimu žíhání zůstává teplota žíhání konstantní a mění se čas žíhání 

(viz Obr. 4-5). Tm ( = 77K) označuje teplotu měření a Tž teplotu žíhání. 

Teplota Tž Tž Tž Tž 

Cas 

Obr. 4-5: Schéma izotermického režimu žíhání 
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4.4. Tvrdost 

Tvrdost byla měřena na Technické univerzitě v Clausthalu v Institut for 

Werkstoffkunde und Werkstofftechnik. Použili jsme metodu podle Vickerse. Princip 

této metody spočívá v tom, že do zkoušeného materiálu se vtlačuje čtyřboký jehlan 

(byl použit diamantový jehlan) o vrcholovém úhlu stran 136° (Obr. 4-6). 

Obr. 4-6: Měření tvrdosti podle Vickerse s použitím čtyřbokého diamantového 
jehlanu. 

(převzato z [28]) 

K určení tvrdosti se měří po odlehčení s velkou přesností úhlopříčka vtisku u, 

ze které je možno určit povrch vtisku. Tvrdost podle Vickerse je pak určena podílem 

zatížení P a povrchu vtisku S, který lze určit pomocí vztahu: 

S = u2/2 cos 22°= u2/1,8544 (4.13) 

Hodnota tvrdosti Hv se získá pomocí rovnice: 

Hv = P/S = 1,85844P/u2
. (4.14) 

Velikost Hv závisí na vlastnostech zkoušeného tělesa a na rychlosti vtisku. 

Postup při měření: K dosažení správných hodnot je třeba, aby zatížení rostlo 

rovnoměrně bez rázů po dobu 1 O vteřin. Vzdálenost středů vtisku od okraje 

zkoumaného tělesa musí být alespoň trojnásobek úhlopříčky vtisku, stejně jako 

vzdálenost středů vtisku od obvodu sousedního vtisku. Úhlopříčka vtisku byla 
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měřena s přesností ±1%. Byly měřeny obě úhlopříčky a stanovila se z nich střední 

hodnota [28]. 

4.5. Metalografie 

Jeden z hlavních činitelů, který má vliv na mechanické vlastnosti kovu, je 

velikost zrna. Jemnozrnný materiál má vyšší mechanické vlastnosti než hrubozrnný. 

Při určování velikosti zrna se měří lineární velikost zrn, plocha zrna, počet zrn 

připadajících na jednotku, povrch zrn v jednotce objemu. Vzorek, jehož velikost zrna 

zjišťujeme, se připravuje pro mikroskopické pozorování metalografickou technikou: 

leptáním, broušením a leštěním. Pro určování velikosti zrna je důležité, aby hranice 

zrn byly dobře viditelné nebo dostatečně intensivně zabarvené a tím dobře 

pozorovatelné. 

Ze zkoumaného materiálu byly elektrojiskrově řezány terčíky tvaru kruhu o 

poloměru přibližně 2 mm, které byly mechanicky vyleštěny pomocí brusného papíru 

Strues Erpap 4000 (hrubost 5,0 µm). Poté byly naleptány Nitalem (1 %HN03) v 

ehanolu, po dobu 45 sekund a vloženy do lázně ethylalkoholu. Po vyjmutí byla zrna 

pozorována metalografickým mikroskopem IX - 70 BF Olympus. 

Pro určování velikosti zrna jsme použili metodu podle Jeffriese [28]. Touto 

metodou se měří plocha zrn v kruhu (viz Obr.č.11 ). Kružnice uzavírá určitý počet zrn 

a určitý počet zrn protíná. Je-li plošný obsah všech v kruhu uzavřených celých zrn E 

počet všech kruhem omezených zrn x, je plocha jednoho zrna E/x. Při plošném 

obsahu kruhu S a plošném obsahu všech celých zrn kruhem uzavřených E, je 

plocha připadající na proťatá zrna S - E. Je-li počet zrn proťatých kružnicí n, je 

střední velikost plochy připadající na jedno proťaté zrno (K - E)/n. Plošný rozdíl K - E 

je vztahován na všechna kružnicí proťatá zrna bez ohledu na to, že zbývající plocha 

přeťatých zrn leží mimo kruh. Z toho důvodu skutečná plocha proťatého se musí 

korigovat redukčním součinitelem t. Dostáváme vztah: 

E/x = (S - E)/nt. (4.15) 

Tento vztah vyjadřuje střední velikost plochy připadající na jedno proťaté zrno. 

Úpravou rovnice (4.15) dostáváme vztah pro redukční součinitel: 
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t = (S -E)x/nE, (4.16) 

kde S označuje obsah kruhu v, E plošný obsah všech v kruhu uzavřených celých zrn, 

n počet okrajově proťatých zrn, x počet všech kruhem omezených celých zrn. Vztah 

(4.16) vyjadřuje počet neproťatých zrn připadajících na plošnou jednotku silně 

ohraničené plochy (viz Obr. 4-7). 

Obr. 4-7: Určení velikosti zrna měřením plochy zrn v kruhu. 
(převzato z [28]) 

Měřením bylo zjištěno, že hodnota redukčního součinitele je přibližně t = 0,60. 

Střední plocha zrna se vypočte ze vztahu: 

E = S/((tn + x)Z2
), (4.17) 

kde Z je zvětšení mikroskopu [28]. 
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5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE 

5. 1. Určení parametrů rozpouštěcího žíhání 

Na základě měření izotermických křivek tvrdosti při teplotách z intervalu 500°C 

-530°C [25] byl na obou studovaných slitinách zkoumán vliv izotermického žíháni při 

teplotě 530°C na rezistivitu vzorků. Obr. 5-1 znázorňuje izotermickou žíhací křivku 

relativních změn rezistivity 4p/p0 měřených při teplotě kapalného dusíku (77K) slitiny 

MgTb1 O. Je vidět, že během prvních 30-ti minut žíhání dochází k nárůstu rezistivity o 

vice než 40%. Při pokračujícím žíhání na 530°C rezistivita ještě roste, maxima 

dosahuje po 120 minutách žíhání. S pokračujícím žíháním byl pozorován až do 

celkové doby žíhání 480 minut nevýrazný pokles rezistivity. 
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Obr. 5-1: Izotermická žíhací křivka relativních změn rezistivity Ap/p0 měřených při 

teplotě kapalného dusíku (77K) slitiny MgTb10. 

Obr. 5-2 znázorňuje vliv doby izotermického žíhání při 530°C na relativní 

změny rezistivity měřené při 77K pro slitinu MgTb15. Průběh této izotermické žíhací 

křivky je velmi podobný izotermické žíhací křivce u slitiny MgTb10 (viz Obr. 5-1.). 
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Obr. 5-2: Izotermická žíhací křivka relativních změn rezistivity llp/p0 měřených při 

teplotě kapalného dusíku (77K) slitiny MgTb15. 

Porovnáme-li obě křivky - Obr 5-3, je zřejmé, že relativní změny rezistivity u 

slitiny MgTb15 způsobené uvedeným žíháním jsou poněkud vyšší než u slitiny 

MgTb1 O. Maximální vzrůst (téměř 45% rezistivity) byl změřen pro slitinu MgTb15 po 

žíhání 120 minut. Také následný pokles relativni změny rezistivity je menší než byl 

pozorován u slitiny MgTb10. 
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1 Obr. 5-3: Izotermická žíhací křivka relativních změn rezistivity llp/p0 měřených při 

teplotě kapalného dusíku (77K) slitin MgTb10 a MgTb15. 
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Ve stavu po odlití a ve stavu po izotermickém žíhání 530°C/480min byl pro obě 

slitiny určen poměr rezistivit při teplotě 293 K a 77 K - parametr RRR (viz (4.9)). Jeho 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 5-1. 

Tabulka 5-1: Hodnoty parametru RRR. 

Slitina MgTb10 MgTb15 

RRR vých.stav 1,362 1,242 

RRR kane.stav 1,223 1,130 

Pro obě slitiny vede izotermické žíhání 530°C k poklesu hodnoty parametru 

RRR, což je ve shodě s pozorovaným růstem relativních změn rezistivity a svědčí o 

rozpouštění příměsových atomů Tb do hořčíkové matrice. Na základě provedeného 

měření se zdá, že k maximálnímu rozpuštění příměsových atomů Tb do matrice Mg 

dochází mezi 120 a 480 minutami žíhání na 530°C. Při izotermickém žíhání na 

530°C, jak je uvedeno v [25), dochází k růstu velikosti zrna ve slitinách MgTb10 a 

MgTb15. 

Tabulka 5-2. Závislost velikosti zrna [µm] na době žíhání při 530°C podle [25). 

O hod 8 hod 16 hod 24 hod 

MgTb10 100 110 140 450 

MgTb15 50 60 70 80 

Pozorované nevýrazné poklesy relativních změn rezistivity mezi 120 a 480 

minutami žíhání mohou být proto způsobeny růstem zrna. Metalografie, kterou jsme 

provedli na obou studovaných slitinách po homogenizačním žíhání 530°C/8h, 

umožnila určit lineární rozměr zrna Jeffriesovou metodou [28], viz kapitola 4.5. 

Snímky z metalografického mikroskopu obou studovaných slitin po izotermickém 

žíhání 530°C/8h jsou uvedeny na Obr. 5-4 a na Obr. 5-5. 

Z obrázků je vidět, že se nepodařilo ani v jednom případě rovnoměrně naleptat 

všechny hranice zrn. Lineární rozměr zrna může být proto zatížen poměrně velkou 

chybou. Hodnoty námi určených lineárních rozměrů zrna obou slitin po 

· homogenizačním žíhání 530°C/8h jsou uvedeny v Tabulce 5-3. 
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Obr 5-4: Metalografický výbrus slitiny MgTb1 O podrobený homogenizačnímu žíhání 

530°C/8h. 

I 200 ~m 

Obr 5-5: Metalografický výbrus slitiny MgTb15 podrobený homogenizačnímu žíhání 

530°C/8h. 

Tabulka 5-3. Lineární rozměr zrna v [µm] pro slitiny MgTb1 O a MgTb15 po žíhání 

530°C/8h. 

d [µm] 

MgTb10 191±7 

MgTb15 91±2 

Uvedený odhad chyb je pouze odhadem z vícenásobného měření při 

vyhodnocení jednoho metalografického výbrusu. Nepostihuje tedy nehomogenity 

podél vzorku. Je vidět, že ve shodě s výsledky v [25] je velikost zrna slitiny s nižším 
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obsahem terbia téměř dvojnásobná. Odlišnosti v absolutních hodnotách námi 

zjištěných lineárních rozměrů od hodnot uvedených v [25] lze přičíst jinému způsobu 

vyhodnocování a nehomogenitě použitých vzorků. 

Na základě provedených rezistometrických měření byly určeny parametry 

rozpouštěcího žíhání shodně pro obě slitiny jako 530°C po dobu 8 hodin. 

5.2. Studium fázových změn ve slitinách Mg-Tb 

5.2.1. Vliv izochronního žíhání na rezistivitu slitin 

Slitiny MgTb10 a MgTb15 po rozpouštěcím žíhání 530°C/8hod byly podrobeny 

izochronnímu žíhání v režimu 30°C/30min v intervalu teplot 90°C - 480°C. Po 

každém kroku žíhání byla měřena rezistivita vzorku při teplotě 77K. Relativní změny 

rezistivity v závislosti na teplotě žíhání jsou uvedeny na Obr 5-6 pro slitinu MgTb10 a 

Obr 5-7 pro slitinu MgTb15. Obě žíhací křivky rezistivity mají velmi podobný průběh 

charakterizovaný poklesem rezistivity od výchozího stavu až do teploty žíhání mezi 

150°C -180°C pro slitinu MgTb10 a do teploty žíhání 180°C pro slitinu MgTb15. 
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Obr. 5-6: Relativní změny rezistivity v závislosti na teplotě žíhání slitiny MgTb10. 
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Obr. 5-7: Relativní změny rezistivity v závislosti na teplotě žíhání slitiny MgTb15. 

Maximální relativní pokles rezistivity se pohybuje pro obě slitiny kolem 10%. 

Při pokračujícím žíháni rezistivita roste až do teploty žíhání 300°C u MgTb1 O a 

360°C pro MgTb15. Při vyšších teplotách žíháni se na žíhacích křivkách rezistivity 

objevuje velmi slabé lokální minimum situované u 450°C (MgTb10), resp. 490°C 

(MgTb15). Další žíhání vede k opětovnému růstu rezistivity až do teploty žíhání 

480°C. Hodnota rezistivity po tomto žíhání nedosahuje ještě zcela výchozí hodnoty, 

relativní rozdíl mezi hodnotou rezistivity na konci žíhací křivky a ve výchozím stavu 

nepřevyšuje však 1 %. 

Podobnost obou žíhacích křivek rezistivity dobře vynikne na Obr. 5-8. Posun 

absolutního i lokálního minima k vyšším teplotám se vzrůstem koncentrace Tb 

v matrici nepřevyšuje 30°C. Při hodnocení hloubky pozorovaného minima je třeba 

vzít v úvahu rozdílné absolutní hodnoty rezistivity ve výchozím stavu, takže lze 

konstatovat, že absolutní pokles rezistivity po izochronním žíháni do 180°C je ve 

slitině MgTb15 výraznější než ve slitině MgTb10. 
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1 Obr. 5-8: Relativní změny rezistivity v závislosti na teplotě žíhání slitiny MgTb15 a 

slitiny MgTb1 O. 

Změřené izochronní žíhací křivky obou slitin MgTb10 a MgTb15 jsou 

porovnány na Obr. 5-9 s žíhacími izochronními křivkami relativních změn odporu 

slitiny MgNd0,5. Tato slitina byla před měřením rezistivity podrobena rozpouštěcímu 

žíhání 520°C/5,5h následovaném zakalením do horké vody [29]. Izochronní žíhací 

křivka slitiny MgNd0,5 má dosti podobný průběh jako námi studované slitiny MgTb. 

Její hlavní minimum rezistivity je situováno u 200°C. Rozdílný je malý vzrůst 

rezistivity v počátku žíhání (80°C), který nebyl na námi studovaných slitinách MgTb 

pozorován. V práci [29] je toto maximum připisováno tvorbě G-P zón [30], zatímco 

hlavní pokles rezistivity končící u 200°C je připisován tvorbě destiček koherentní 

fáze 13 • • se strukturou 0019 [17]. Obdobný průběh počátečních stádií rozpadu přes 

tuhnutí roztoku (tvorba G-P zón, jejich transformace na částice 13 „ byl pozorován i v 

rychle utuhlé binární slitině Mg - 3hm.%Nd [31] po izochronním žíhání od 90°C do 

230°C. 
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Obr. 5-9: Relativní změny rezistivity v závislosti na teplotě žíhání slitiny MgTb15, 

MgTb1 O a MgNd0,5. 

Průběh změřených žíhacich křivek rezistivity obou studovaných slitin je dobře 

vidět na tzv. žíhacích spektrech, Obr. 5-10 a Obr. 5-11. Tato spektra vznikla 

numerickou derivací změřených žíhacích křivek z Obr. 5-6, Obr. 5-7. Teplotám, při 

kterých bylo žíhání prováděno, byla přiřazena teplota vypočtená jako derivace křivky 

třetího stupně proložené metodou nejmenších čtverců pěti body žíhací křivky. 

Výjimku činí krajní body žíhací křivky, kde derivace počítána nebyla, a body s nimi 

sousedící, kde byla derivace určena z křivky druhého stupně procházející třemi body 

žíhací křivky. Derivace v bodě půlícím teplotní interval mezi sousedícími body žíhací 

křivky jsme určili jako směrnici přímkové spojnice těchto bodů [32]. Charakteristic

kým rysem izochronních žíhacích spekter obou slitin je maximum situované u teploty 

žíhání 135°C. Zdá se, že následující průběh nemá u slitiny MgTb10 jednoduchý 

charakter (absolutní minimum u 200°C, lokální minimum u 250°C), zatímco pro slitinu 

MgTb15 se pozoruje mnohem jednodušší průběh s absolutním minimem u 230°C. 

Připomeňme ještě, že maximum žíhacího spektra rezistivity odpovídá v dané 

representaci teplotně nejrychlejšímu poklesu relativních změn rezistivity a minimum 

pak nejrychlejšímu vzrůstu relativních změn rezistivity. 
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Obr. 5-10: Žíhací spektra slitiny MgTb10. 
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Obr. 5-11: Žíhací spektra slitiny MgTb15. 

Na počátku izochronních žíhacích křivek rezistivity obou materiálů 

podrobených předchozímu rozpouštěcímu žíhání stejně jako po izochronním žíhání 

do 180°C odpovídajícím minimu izochronních žíhacích křivek rezistivity a na konci 

těchto křivek po žíhání na 480°C byl určen parametr RRR k charakterizaci efektivní 

čistoty matrice. Jeho hodnoty jsou shrnuty v Tabulce 5-4. 
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Tabulka 5-4: Hodnoty parametru RRR 

Slitina MgTb10 MgTb15 

RRR po rozpouštěcím 1,223 1,130 
žíháni 

RRR po izochronnlm 1,260 1,160 
žíháni do 1 ao 0 c 
RRR po izochronnlm 1,223 1,132 
žíháni do 480°C 

Z těchto hodnot je zrejmé, že efektivní čistota materiálu MgTb1 O je vyšší než 

slitiny MgTb15 nejen po rozpouštěcím žíhání, ale i v průběhu provedeného 

izochronního žíhání od 90°C do 480°C. Dále je zrejmé, že izochronní žíhání do 

180°C vede u obou slitin ke vzrůstu parametru RRR, což odpovídá zvýšení čistoty 

matrice a indikuje u obou slitin probíhající precipitaci. Mezi izochronním žíháním na 

180°C a 480°C dochází k opětovnému poklesu hodnot RRR naznačujícímu opětovné 

rozpouštění částic druhé fáze spojené se zvyšováním koncentrace pfíměsových 

atomů v matrici. Hodnota RRR pro slitinu MgTb1 O po izochronním žíhání na 480°C 

nedosahuje ještě hodnoty po rozpouštěcím žíhání, zatímco pro MgTb15 jsou již obě 

hodnoty shodné. Chyba určení parametru RRR byla totiž odhadnuta fádově na 

1.10"3
. Rozdíl hodnot RRR na konci žíhací kfivky a po homogenizaci u slitiny MgTb10 

je však v rámci chyb měrení nevýznamný. 

5.2.2. Vliv izochronního žíhání na tvrdost slitin Mg-Tb 

Abychom mohli lépe odhadnout původ relativních změn rezistivity pfi 

izochronním žíhání slitin MgTb1 O a MgTb15, změrili jsme izochronní žíhací krivku 

tvrdosti HV3 v identickém žíhacím režimu slitin podrobených pfedchozímu 

rozpouštěcímu žíhání 530°C/8hod. Závislost tvrdosti HV3 obou materiálů je uvedena 

spolu s chybami měrení na Obr 5-12. Výchozí hodnota HV3 slitiny MgTb15 je zhruba 

o 1 O vyšší než slitiny MgTb1 O. Tento rozdíl pfipisujeme většímu pfíměsovému 

zpevnění ve slitině MgTb15. 

Pri izochronním žíhání do 150°C se tvrdost HV3 homogenizované slitiny 

MgTb15 mění jen nevýrazně. Největší vzrůst tvrdosti cca o 17% výchozí hodnoty je 

pozorován mezi 150°C a 180°C. Pfi dalším žíhání tvrdost postupně klesá a dosahuje 
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nejnižší hodnoty po žíháni na 360°C. Zdá se, že uvedený pokles je přerušen mezi 

210°c a 300°C. Od teploty žíhání 360°C - 420°C tvrdost narůstá a v intervalu teplot 

žíhání 420°C-480°C je její hodnota shodná s hodnotou ve výchozím stavu. Mezi 

480°C a 500°C byl pozorován pokles tvrdosti HV3 k hodnotě blížící se k stavu žíhání 

na 360°C, který vystupuje z chyby měření. 
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Obr 5-12: Tvrdost HV3 slitin MgTb10 a MgTb15 s chybami měření. 

Průběh izochronní žíhací křivky tvrdosti materiálu MgTb1 O podrobeného 

předchozímu žíhání 530°C/8hod je podobný s tím, že absolutního maxima tvrdosti -

vzrůst o cca 10% oproti výchozímu stavu - je dosaženo až po žíhání při teplotě 

210°C. Pozorované vzrůsty tvrdosti HV3 obou materiálů připisujeme precipitačnímu 

zpevnění díky možným probíhajícím precipitačním procesům. 

Pro snadnější identifikaci změn rezistivity v průběhu izochronního žíhání jsou 

na Obr. 5-13 a Obr. 5-14 vyneseny společně izochronní žíhací křivky rezistivity a 

tvrdosti, a to jak pro slitinu MgTb10, tak pro slitinu MgTb15. Z Obr 5-14 je patrné, že 

hlavní pokles rezistivity situovaný v intervalu žíhacích teplot 20°c - 160°C je 

doprovázen mírným vzrůstem tvrdosti následovaným mírným poklesem 

nedosahujícím výchozí hodnoty tvrdosti HV3. Absolutní maximum tvrdosti je 
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dosaženo v oblasti opětovného vzrůstu rezistivity. V této oblasti vzrůstu rezistivity 

pak dále tvrdost klesá pod výchozí hodnotu. 
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Obr. 5-13: Izochronní žíhací křivky rezistivity a tvrdosti slitiny MgTb10. 
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Obr. 5-14: Izochronní žíhací křivky rezistivity a tvrdosti slitiny MgTb15. 

Po izochronním žíhání do 180°C (minimum poklesu rezistivity) byla 

z metalografických výbrusů určena lineární velikost zrna, viz Obr. 5-15 a Obr. 5-16. 

Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 5-5. 
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Obr 5-15: Metalografický výbrus slitiny MgTb1 O podrobený homogenizačnímu žíhání 

530°C/8h a izochronnímu žíhání do 180°C. 

I 200 pm 

Obr 5-16: Metalografický výbrus slitiny MgTb15 podrobený homogenizačnímu žíhání 

530°C/8h a izochronnímu žíhání do 180°C. 

Tabulka 5-5: Lineární rozměr zrna v [µm] pro slitiny MgTb10 a MgTb15 po 

izotermickém žíhání 530°C/8h a po izochronním žíhání do 180°C. 

d [µm] 

MgTb10 160±10 

MgTb15 111±3 

Podobně jako při určování lineárního rozměru zrna homogenizovaných vzorků 

i zde může vzniknout chyba při určení lineárního rozměru zrna díky tomu, že všechny 

57 

!<NIHOVNA MAT.-FYZ. FAKULTY 
Knihovna Fr. Závišky (lyz. odd.) 

Ke Karlovu 3 
1 ? 1 16 Praha 2 



hranice zrn se nepodařilo rovnoměrně naleptat. Uvedená směrodatná odchylka 

z vícenásobného určování lineárního rozměru zrna z jednoho metalografického 

výbrusu je tedy pouze spodním odhadem chyby měření. Srovnáním hodnot 

uvedených v Tabulkách 5-3 a 5-5 je vidět, že izochronní žíhání do 180°C nevede 

k podstatné změně velikosti lineárního rozměru zrna a pozorované poklesy rezistivity 

a vzrůsty tvrdosti mají tedy jinou příčinu. Růstem velikosti zrna může však být 

způsoben pokles hodnot tvrdosti na konci izochronních žíhacích křivek tvrdosti 

pozorovaných pro obě slitiny. Kinetika růstu velikosti zrna při žíhání na teplotě 530°C 

je totiž poměrně pomalá, jak vyplývá z výsledků práce [25] - viz Tabulka 5-2. 

K ověření této hypotézy budou zhotoveny metalografické výbrusy vzorků 

podrobených po homogenizaci izochronnímu žíhání do 510°C. 

Oblast hlavního vzrůstu tvrdosti pro slitinu MgTb15 mezi 150°C - 180°C (viz 

Obr. 5-14) je posunuta vzhledem k průběhu žíhací křivky rezistivity k poněkud nižším 

hodnotám a maximum tvrdosti HV3 se pozoruje při teplotě žíhání odpovídající 

minimu relativních změn rezistivity (180°C). Vzrůst hodnot HV3 mezi 360°C - 420°C 

může být způsoben buď příměsovým zpevněním při opětovném rozpouštění částic 

druhé fáze nebo precipitačními změnami, kterým by napovídal sedlovitý průběh 

relativních změn rezistivity v tomto teplotnim intervalu. 

5.3. Vliv Tb na rezistivitu Mg 

Tvar vzorků umožnil určení absolutních hodnot rezistivity změřených při 

teplotě kapalného dusíku (77K) a při pokojové teplotě (293K). Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce 5-6 pro materiály podrobené předchozímu rozpouštěcímu žíhání 

530°C/8hod spolu s hodnotami technicky čistého hořčíku, který byl použit na výrobu 

slitin. Hodnoty p pro Mg pro obě uvedené teploty byly převzaty z [29]. 

Tabulka 5-7 pak uvádí hodnoty rezistivity při 77K a 293K obou studovaných 

slitin ve vyprecipitovaném stavu, konkrétně po izochronním žíhání do 180°C, které 

odpovídá minimu žíhacích křivek rezistivity obou materiálů. 
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Tabulka 5-6: Absolutní hodnoty rezistivity po rozpouštěcím žíhání. 

p[nCm] MgTb10 MgTb15 

p(77K) po rozpouštěclm žlhánl na 
(137±1) (204±1) 

530°C/8h 

p(293K) po rozpouštěclm žlhánl na 
(167±1) (231±1) 

530°C/8h 

Tabulka 5-7: Absolutní hodnoty rezistivity po izochronním žíhání do 180°C. 

p[nCm] MgTb10 MgTb15 

p(77K) po izochronnlm žlhánl do 180°C (123±1) (183±1) 

p(293K) po izochronnlm žlhánl do 180°C (155±1) (212±1) 

Ve shodě s očekáváním rostou hodnoty rezistivity se zvyšující se teplotou 

měření a s koncentrací příměsových atomů v tuhém roztoku Mg. Tento trend je 

patrný nejen srovnáním rezistivit slitin MgTb10 a MgTb15 po konkrétním žíhání, ale i 

srovnáním hodnot rezistivity pro jednu slitinu ve stavu po rozpouštěcím žíhání a ve 

vyprecipitovaném stavu. 
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Obr. 5-17: Koncentrační závislost absolutních hodnot rezistivity po rozpouštěcím 

žíhání. 

Na Obr. 5-17 je uvedena koncentrační závislost absolutních hodnot rezistivity 

měřených při 77K a při 293K pro materiály podrobené rozpouštěcímu žíhání. 

Z uvedených korelačních koeficientů lze konstatovat, že rezistivita lineárně roste 
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s koncentrací atomů Tb v tuhém roztoku Mg. Z naměřeného průběhu rezistivity na 

koncentraci atomů Tb byly určeny příspěvky 1 at. o/o Tb k rezistivitě Mg a to jak pro 

teplotu 77K, tak pro 293K. Hodnoty těchto příspěvků jsou uvedeny v Tabulce 5-8 

spolu s obdobnými hodnotami jak pro Tb, tak pro ostatní vzácné zeminy nalezenými 

v literatuře a uvedenými v Tabulce 3-4 v kapitole 3.6. 

Tabulka 5-8: Hodnoty příspěvku 1 at. o/o vzácné zeminy k rezistivitě hořčíkových 

slitin při teplotách v intervalu 4,2K - 293K. 

Prvek l>p [n!lm/1ato/o] 

4,2K 77K 193K 273K 293K Literatura 

ce· 5,8 7,0 11,0 14,6 [22) 

Cea 63,8 77,0 37,7 57,6 [22) 

Ce 16,6 [23) 

Pr 37,0 37,7 32,2 29,5 [22) 

Nd 78,1 79,4 72,3 65,9 [22) 

Nd 95,0 95,0 [20) 

Sm 81,4 78,6 81,4 80,1 [22) 

Eu 1,8 2,2 7,2'" [22) 

Gd 89,0 91,3 92,1 86,7 [22) 

Gd 82,0 82,0 [20) 

Tb 86,0 88,2 77,3 74,8 [22) 

Tb 83,6 79,1 [tato práce] 

Dy 77,7 76,7 55,9 43,0 [22) 

Ho 65,3 78,1a 69,7 69,0 [22) 

Ho 85,6 [24) 

Er 85,0 91,4 89,9 77,3 [22) 

Er 89,0 [24) 

Tm 75,0 75,1 49,6 33,7 [22) 

Yb 39,1 38,0 30,1 26,8 [22) 

Lu 61,8 69,2 84,9 98,3 [22) 
.. pro c>0,04at. % 

bpoeáteenl sklon kfivky závislosti rezistivity na koncentraci 

c dp(T)<Opro malé c 

djen dvě slitiny 

Srovnáním námi experimentálně určených hodnot s literárním údajem [22] 

můžeme konstatovat, že bylo dosaženo velmi dobré shody, přestože hodnota 

příspěvku lSp pro 77K je poněkud nižší, než udává literární pramen. Mnohem větší 
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rozdíly mezi těmito příspěvky byly změřeny různými autory např. pro Nd (viz 

Tabulka 5-8 ). 

Kromě lineární representace (uvedené na Obr. 5-17) je na Obr. 5-18 

znázorněna závislost absolutních hodnot rezistivity na parametru c*(1-c), kde c je 

koncentrace příměsových atomů terbia v atomových zlomcích. I zde bylo dosaženo 

velmi dobrých korelačních koeficientů a z jejich hodnot nelze rozhodnout, zda je 

v našem případě lépe splněno Lindeho pravidlo nebo Nordheimovo pravidlo. 

MgTb po r0zpouštěcím žíhání 530°C/8hod 293K 
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Obr. 5-18: Závislost absolutních hodnot rezistivity na parametru c*(1-c) po 

rozpouštěcím žíhání. 

Z porovnání příspěvků 1 at. % Tb v rezistivitě Mg pro 77K a 293K (viz Obr. 5-

17) je vidět, že tento příspěvek poněkud klesá s rostoucí teplotou měření a jasně 

svědčí o negativní odchylce od Matthiessenova pravidla. Tento výsledek je ve velmi 

dobré shodě s experimentálními hodnotami uvedenými v [22], kde pozitivní odchylka 

od Matthiessenova pravidla pro slitiny Mg-Tb byla nalezena mezi 4,2K a 77K, 

negativní odchylky od Matthiessenova pravidla byly zjištěny v teplotních intervalech 

77K - 193K, 193K -273K a 273K - 373K. 
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Obr. 5-19: Koncentrační závislost absolutních hodnot rezistivity po rozpouštěcím 

žíhání 530°C/8h a izochronním žíhání do 180°C. 

Koncentrační závislosti absolutních hodnot rezistivity pro slitiny Mg-Tb ve 

stavu po izochronním žíhání ve stavu do 180°C (odpovídá minimu na izochronních 

žíhacích křivkách rezistivity) jsou uvedeny v lineární representaci na Obr. 5-19 a 

v representaci odpovfdající platnosti Nordheimova pravidla na Obr. 5-20. 
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Obr. 5-20: Závislost absolutních hodnot rezistivity na parametru c*(1-c) po 

rozpouštěcím žíhání 530°C/8h a izochronním žíhání do 180°C. 
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V lineární representaci bylo dosaženo dobrých korelačních koeficientů, které 

se nijak neliší od korelačních koeficientů v representaci odpovídající Nordheimovu 

pravidlu. Ani zde tedy nelze z experimentálních hodnot stanovit, zda je v našem 

případě lépe splněno Lindeho nebo Nordheimovo pravidlo. Zjištěné směrnice 

lineárních závislostí rezistivity na celkové koncentraci ve slitinách Mg-Tb 

podrobených rozpouštěcímu žíhání a ještě izochronnímu žíhání v režimu 

300K/30min do 180°C jsou jak pro teplotu měření 77K, tak pro pokojovou teplotu 

293K poněkud nižší než pro případ vzorků podrobených pouze rozpouštěcímu 

žíhání. 

200 ...........• I •••••••••••••• MgTb . ... " ........... " ••.... 

150 -E 
0:100 c .... 

50 

77K 

I 

po llhénl 53P"Cl8 h + 
1 1 1 Izochronně .io 1ao•c 

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
I Oil""!~~-- I I _... y = 74.69x + 6.97 

I I I ............................................ 
I I I 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 
c [at.%] 

Obr. 5-21: Srovnání koncentrační závislosti rezistivity při 77K pro stav po 

rozpouštěcím žíhání a stav po rozpouštěcím žíhání následované 

izochronním žíhání v režimu 30K/30min do 180°C. 

Obr. 5-21 srovnává koncentrační závislosti rezistivity při 77K pro stav po 

rozpouštěcím žíhání a stav, kdy bylo rozpouštěcí žíhání následováno izochronním 

žíháním v režimu 30K/30min do 180°C. Pozorované snížení směrnice koncentrační 

závislosti rezistivity s tvorbou jiné fáze je ve shodě s experimentálními výsledky 

pozorovanými na slitinách Mg-Gd [19]. Z Obr. 5-21 je dále patrné, že směrnice pro 

teplotu měření 77K je vyšší než pro teplotu 293K. Konstatujeme tedy, že i zde jsou 

pozorovány negativní odchylky od Matthiessenova pravidla. 
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Z absolutních hodnot rezistivity byl určen průměrný teplotní součinitel odporu 

aA v intervalu teplot 77K a 293K. Jeho hodnoty pro obě slitiny jak ve stavu po 

rozpouštěcím žíhání, tak ve stavu po izochronním žíhání do 180°C jsou uvedeny 

v Tabulce 5-9 spolu s hodnotou pro Mg. Teplotní součinitel odporu aA byl v našem 

případě určován podle vztahu 

p(293k) = p (77K)*(1 + OA *(293-77)) (5.1) 

Tabulka 5-9: Hodnoty průměrného teplotního součinitele odporu aA. 

0A(10-.3K-1
] Mg MgTb10 MgTb15 

po rozpouštěclm žlhénl 
0,43* (1,03±0,01) {0,60±0,02) 

530°C/8h 

po izochronnlm žlhénl 
(1,20±0,01) (0,74±0,02) 

do 1ao0 c 
* v intervalu 0°C - 100°C, (33] 

Hodnota aA pro hořčík je pro teplotní interval 0°C - 100°C. Tento údaj je 

důležitý vzhledem k tomu, že hodnota teplotního součinitele odporu Mg se ve své 

velikosti liší až o tři řády v teplotním intervalu 4,2K - 300K [34]. Z Tabulky 5-9 je vidět, 

že hodnoty teplotního součinitele aA klesají s rostoucí koncentrací příměsových 

atomů v matrici. Tento fakt je patrný nejen z porovnání aA slitin MgTb10 a MgTb15 

po rozpouštěcím žíhání, ale i srovnáním jedné slitiny ve stavu po rozpouštěcím 

žíhání a ve vyprecipitovaném stavu. 

Platí-li Matthiessenovo pravidlo, měl by být součin absolutní hodnoty rezistivity 

p(T) a teplotního součinitele odporu a(T) pro slitinu při jisté teplotě T nezávislý na 

koncentraci příměsových atomů a měl by se rovnat tomuto součinu pro rozpouštědlo 

(v našem případě Mg). Na Obr. 5-22 je vynesena závislost průměrného teplotního 

součinitele aA a absolutní hodnoty rezistivity při teplotě 77K u námi studovaných 

slitin (označeno Tb) a pro další hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami uvedenými v 

[19]. Z tohoto obrázku je zřejmé, že hodnota aA.p(77) není na koncentraci 

příměsových atomů vzácných zemin v Mg zdaleka konstantní a klesá s rostoucí 

koncentrací příměsí v matrici. Tento fakt jasně dokládá odchylky od Matthiessenova 

pravidla. Zdá se, že pro všechny uvedené vzácné zeminy včetně námi studovaných 

slitin MgTb je závislost aA.p(77) společná bez ohledu na typ příměsi, což by mohlo 
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nasvědčovat podobným procesům rozptylu vodivostních elektronů na atomech Gd, 

Nd, Se i námi studovaném Tb. 

0,20 
0,18 -- 0,16 "l"'9 
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~ 0,14 . 
E 0,12 -c 0,10 -c ..... 0,08 --..... 0,06 -..... - 0,04 Q. -„ 
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Obr. 5-22: Závislost průměrného teplotního součinitele aA a absolutní hodnoty 

rezistivity při teplotě 77K pro hořčíkové slitiny se vzácnými zeminami. 

Námi studované slitiny jsou označeny Tb, Se, Gd, Nd a WE jsou 

z literatury [19), [22), [35). 

5.4. Srovnání studia mikrostruktury a relativních změn rezistivity ve slitinách Mg-Tb 

Pro identifikaci fázových změn během izochronního žíhání zjištěných v této 

práci pomocí změn rezistivity a tvrdosti byl na těchto slitinách nezávisle paralelně 

započat výzkum přímého pozorování mikrostruktury pomocí transmisní elektronové 

mikroskopie [36). Pro tento účel byly vzorky určené k studiu mikrostruktury žíhány 

v identickém izochronním režimu 30K/30min do stavů vybraných na základě námi 

provedených měření rezistivity a tvrdosti. Studovány byly obě slitiny MgTb1 O a 

MgTb15 po rozpouštěcím žíhání 530°C/8hod. 

U obou slitin MgTb1 O a MgTb15 byla provedena elektronová mikroskopie po 

izochronním žíhání do teploty 180°C (v minimu relativních změn odporu). V obou 

slitinách byla identifikována precipitace metastabilní fáze s hexagonální strukturou 

0019 s parametry odpovídajícími fázi ~„z binárního systému Mg-Nd [37], [17]. 
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Fáze w· byla prokázána pouze z difrakčního projevu. Difúzní charakter 

difrakčních stop svědčí o velmi malém rozměru částic této fáze. Tvar částic je zřejmě 

kulovitý. Ve slitině MgTb15 jsou difrakční projevy této fáze významnější, to odpovídá 

předpokládanému většímu objemovému podílu. 

Precipitace fáze 0019 způsobuje u obou slitin pokles obsahu Tb v matrici a 

tedy sníženi rezistivity. Hustá disperze velmi jemných částic fáze 0019 vede ke 

zvýšení tvrdosti, které byla v této teplotní oblasti u obou slitin naměřeno. 

Rozpouštění fáze 0019 při žíhání na vyšších teplotách vede k opětovnému 

vzrůstu koncentrace Tb v matrici. S rozpouštěním fáze 0019 je následovně spojen 

pokles tvrdosti obou slitin. 

Zastavení růstu rezistivity a následný pokles (300°C - 360°C pro MgTb10, 

330°C - 390°C pro MgTb15) je sice velmi nevýrazný, je však nutné jej přičíst témuž 

precipitačnímu procesu. Objemový podíl vyprecipitované fáze je zřejmě velmi nízký, 

vliv na čistotu matrice i na tvrdost je proto malý. Podle teplotního oboru tohoto děje 

se lze domnívat, že se jedná o precipitaci metastabilní fáze J31, nelze však vyloučit, 

že precipituje i stabilní fáze J3. 
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6. ZÁVĚR 

Nejdůležitější výsledky získané v rámci předložené diplomové práce lze shrnout 

následujícím způsobem: 

1. Pro slitiny MgTb10 (Mg-9,72 hm.%Tb) a MgTb15 (Mg-13,39 hm.%Tb) 

připravené odlitím metodou squeeze casting byly stanoveny z měření izotermických 

žíhacích křivek rezistivity parametry rozpouštěcího žíhání: 530°C/8h. Určené lineární 

rozměry zrna po rozpouštěcím žíhání jsou v poměrně dobré shodě s výsledky 

dosaženými v [25] na slitinách Mg-Tb se stejnými koncentracemi příměsi. 

2. Byl prostudován u obou zkoumaných slitin ve stavu přesyceného tuhého 

roztoku vliv izochronního žíhání v režimu 30K/30min od 90°C do 480°C na rezistivitu. 

Lze konstatovat, že v oblasti teplot 90°C -180°C dochází k poklesu rezistivity o cca 

10% výchozí hodnoty, který je způsoben podle výsledků paralelního výzkumu 

mikrostruktury precipitací metastabilní fáze 0019 s hexagonální strukturou, která je 

koherentní s matricí. Rozměr částic této fáze po izochronním žíhání do 180°C je 

zřejmě velmi malý a tvar těchto částic je pravděpodobně kulovitý. Teplota minima na 

žíhacích křivkách rezistivity se výrazně nemění s koncentrací terbia ve slitině. Při 

teplotách žíhání vyšších než 180°C dochází k růstu rezistivity, který je připsán 

rozpouštění fáze 0019 a opětovnému vzrůstu koncentrace Tb v matrici. V intervalu 

330°C - 480°C (MgTb1 O), resp. 330°C - 480°C (MgTb15), je růst rezistivity přerušen 

nevýrazným poklesem. Podle teplotního oboru se lze domnívat, že v tomto teplotním 

intervalu dochází buď k tvorbě metastabilní fáze J31 nebo k precipitaci stabilní fáze J3. 
Tento spekulativní závěr však čeká ještě na své potvrzení přímým pozorováním 

mikrostruktury. 

3. Průběh změřených izochronních křivek rezistivity dobře souhlasí s touto 

křivkou změřenou pro přesycený tuhý roztok Mg-Nd [29], kde byla též pozorována 

tvorba metastabilní fáze 0019, s tím, že minimum rezistivity je posunuto o 20°C k 

vyšším teplotám. 

4. Vývoj hodnot parametru RRR jak během izotermického žíhání na 530°C, tak 

během izochronního žíhání 90°C - 480°C dobře souhlasí s průběhem žíhacích křivek 

rezistivity. 

5. Ze změřených izochronních žíhacích křivek tvrdosti HV3 přesycených tuhých 

roztoků vyplývá po porovnání s izochronními žíhacími křivkami rezistivity, že tvorba 
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metastabilní fáze 0019 vede k maximálnímu vzrůstu tvrdosti HV3o - 17% u slitiny 

MgTb15 a o - 10% u slitiny MgTb10. Při vyšších teplotách žíhání tvrdost postupně 

klesá k hodnotám blížícím se k hodnotám ve výchozím stavu. 

6. Z koncentrační závislosti absolutních hodnot rezistivity nelze rozhodnout, zda 

je pro systém Mg-Tb lépe splněno Lindeho či Nordheimovo pravidlo. U obou typů 

koncentračních závislostí bylo dosaženo poměrně dobrých korelačních koeficientů, a 

to jak pro přesycený tuhý roztok, tak pro tuhý roztok s částicemi metastabilní fáze 

0019. 

7. Byl stanoven příspěvek 1 at. o/o Tb k rezistivitě Mg a to 83,64 nQm/1 at. o/o při 

teplotě 77K a 79,05 nQm/1 at. o/o při teplotě 293K pro přesycený tuhý roztok Mg-Tb. 

Tyto hodnoty dobře souhlasí s údaji uvedenými jinými autory. 

V teplotním intervalu 77K - 293K byly pozorovány negativní odchylky od 

Matthiessenova pravidla, a to jak z porovnání příspěvků 1 at.% Tb k rezistivitě Mg, 

tak porovnáním stanovených hodnot teplotního koeficientu odporu a absolutní 

velikosti rezistivity v obou studovaných slitinách. 
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