Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Martin Vlach

STUDIUM PRECIPITAþNÍCH DĚJŢ
VE SLITINÁCH NA BÁZI MG RESP. AL
KDF
Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.
RNDr. Jitka Pelcová, Ph.D.
Studijní program: uÿitelství pro SŠ, matematika – fyzika

Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedoucí diplomové práce
doc. RNDr. I. Stulíkové, Csc. a konzultantovi doc. RNDr. B. Smolovi, Csc. za
kvalitní metodické vedení, cenné rady pői interpretaci výsledkţ, podnětné
pőipomínky, péÿi a ochotu, kterou mi v prţběhu celé práce věnovali. Děkuji také
konzultantce RNDr. J. Pelcové, Ph.D. za peÿlivé proÿtení pőedkládané práce,
cenné rady a za pomoc v poÿátcích měőení. Děkuji RNDr. P. Zinburgovi za
podnětné návrhy a pí. M. þepové za pomoc pői zpracování metalografických
výbrusţ.
Velký dík za trpělivost, dţvěru a podporu bych chtěl vyjádőit celé rodině,
zejména rodiÿţm a také Lidce.

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně
a výhradně s použitím citovaných pramenţ. Souhlasím se zapţjÿováním práce.

V Praze dne 16. dubna 2004
Martin Vlach

OBSAH
1 ÚVOD
……………………………………………………………………………………………
2 FÁZOVÉ PŐECHODY
……………………………………………………………………………………………
2.1 Základní pojmy
……………………………………………………………………………………………
2.2 Termodynamické potenciály
……………………………………………………………………………………………
2.3 Fázové diagramy
……………………………………………………………………………………………
2.3.1 Jednosložkové systémy
……………………………………………………………………………………………
2.3.2 Vícesložkové systémy
……………………………………………………………………………………………
2.4 Klasifikace fázových pőeměn
……………………………………………………………………………………………
2.5 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku
……………………………………………………………………………………………
2.5.1 Izotermický rozpad tuhého roztoku
……………………………………………………………………………………………
2.5.2 Vliv nekoherentních precipitátţ na vlastnosti materiálu
……………………………………………………………………………………………
3
S
O
U
þ
A S N Ý S T A V P R OB L E M A T I K Y
……………………………………………………………………………………………
3.1 Použití hoőÿíku
……………………………………………………………………………………………
3.2 Vlastnosti Mg
……………………………………………………………………………………………
3.3 Vybrané systémy hoőÿíku se vzácnými zeminami
……………………………………………………………………………………………
3.3.1 Systém Mg-Gd
……………………………………………………………………………………………
3.3.2 Systém Mg-Y
……………………………………………………………………………………………
3.3.3 Systém Mg-Tb
……………………………………………………………………………………………
3.3.4 Systém Mg-Nd
……………………………………………………………………………………………
3.3.5 Systém Mg-Y-Nd, komerÿní őada slitin typu WE
……………………………………………………………………………………………
4 POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ METODY, PARAMETRY MĚŐENÍ
……………………………………………………………………………………………
4.1 Studované materiály
……………………………………………………………………………………………
4.2 Tepelné zpracování vzorkţ
……………………………………………………………………………………………
4.2.1 Izotermický režim žíhání
……………………………………………………………………………………………
4.2.2 Izochronní režim žíhání
……………………………………………………………………………………………
4.3
Elektrická rezistometrie
……………………………………………………………………………………………
4.3.1 Vliv pőíměsí na rezistivitu
……………………………………………………………………………………………
4.3.2 Vliv rozpadu pőesyceného tuhého roztoku na rezistivitu
……………………………………………………………………………………………
4.3.3 Měőení žíhacích kőivek rezistivity
……………………………………………………………………………………………
4.4 Tvrdost
……………………………………………………………………………………………
4.5 Metalografie
……………………………………………………………………………………………
5 VÝSLEDKY MĚŐENÍ A JEJICH DISKUSE
……………………………………………………………………………………………
5.1 Slitina WE43
……………………………………………………………………………………………
5.1.1 Rozpouštěcí žíhání
……………………………………………………………………………………………
5.1.2 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku WE43
……………………………………………………………………………………………
5.1.3 Rezistivita slitiny WE43
……………………………………………………………………………………………
5.1.4 Izochronní kőivka tvrdosti
……………………………………………………………………………………………
5.1.5 Srovnání výsledkţ práce s výsledky studia vývoje mikrostruktury TEM
……………………………………………………………………………………………
5.2
Slitina MgTb4Nd2
……………………………………………………………………………………………
5.2.1 Rozpouštěcí žíhání
……………………………………………………………………………………………
5.2.2 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku MgTb4Nd2
……………………………………………………………………………………………
5.2.3 Rezistivita slitiny MgTb4Nd2
……………………………………………………………………………………………
5.2.4 Izochronní kőivka tvrdosti
……………………………………………………………………………………………
5.2.5 Srovnání výsledkţ práce s výsledky studia vývoje mikrostruktury TEM
……………………………………………………………………………………………
6 ZÁVĚR
……………………………………………………………………………………………
7 POUŽITÁ LITERATURA
……………………………………………………………………………………………

1

3
5
5
6
9
9
10
12
14
18
20
21
21
21
23
24
25
26
28
30
34
34
35
35
36
37
38
39
40
43
44
45
45
45
47
51
53
56
57
57
58
61
64
66
68
71

OBSAH
1
2

ÚVOD 3
Fázové Pőeměny 5
2.1 Základní pojmy ..................................................................................................................... 5
2.2 Termodynamické potenciály ........................................................................................... 6
2.3 Fázové diagramy ........................................................................................................................ 9
2.3.1 Jednosložkové systémy......................................................................................................... 9
2.3.2 Vícesložkové systémy ......................................................................................................... 10
2.4 Klasifikace fázových pőeměn ................................................................................................. 12
2.5 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku ................................................................................... 14
2.5.1 Izotermický rozpad tuhého roztoku................................................................................. 18
2.5.2 Vliv nekoherentních precipitátţ na vlastnosti materiálu ............................................... 20

1

Název práce: Studium precipitaÿních dějţ ve slitinách na bázi Mg resp. Al
Autor: Martin Vlach
Katedra (ústav): Katedra didaktiky fyziky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., Kabinet výuky obecné fyziky,
Katedra fyziky nízkých teplot
e-mail vedoucího: Ivana.Stulikova@mff.cuni.cz
Abstrakt: Měőením změn rezistivity byly prostudovány ve slitinách Mg-Y-Nd-Zr (komerÿní
slitina WE43) a Mg-Tb-Nd fázové změny pői izotermickém (525°C, resp. 500°C) a izochronním
žíhání. Tyto změny (pői teplotě 77K a 293K) byly interpretovány na základě precipitaÿních dějţ.
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do 180°C. Tato precipitace zpţsobuje nárţst tvrdosti ~ 10%. Největší pokles rezistivity a vzrţst
tvrdosti o ~ 11% u WE43 byl zpţsoben tvorbou stabilní fáze Ƣ (pői 360°C). Největšího vytvrzení
u Mg-Tb-Nd se dosahuje po izochronním žíhání do 270°C, kde dochází k precipitaci destiÿek
metastabilní fáze E1. Stabilní fáze E precipituje v této slitině nad 420°C.
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precipitation processes. The hardness response on proceeding phase transformations was
determined in the identical isochronal annealing program (30°C/30 min). The parallel
investigation of microstructure by means of transmission electron microscopy revealed the
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1

ÚVOD

Pőedkládaná diplomová práce spadá do oblasti základního výzkumu a vývoje nových
konstrukÿních slitin na bázi hoőÿíku. Tento výzkum se na MFF UK provádí jako souÿást
dlouholeté mezinárodní spolupráce s Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik,
Technische Universität Clausthal, SRN a Zentrum für Funktionswerkstoffe gGmbH, Clausthal,
SRN. Cílem těchto prací je vývoj vytvrditelných hoőÿíkových slitin se zvýšenou odolností za
relativně vysokých teplot. V rámci uvedené spolupráce jsou pőipravovány lité slitiny, výzkum
jejich vlastností probíhá na všech tőech zmíněných pracovištích. Na MFF UK je v souÿasné době
tato problematika őešena v rámci grantového projektu GAþR 106/03/0903 „Vliv mikrostruktury
na lomové chování vytvrditelných komplexních slitin hoőÿíku pőipravených tlakovým litím“.
Ukazuje se, že prvky vzácných zemin (na tomto místě mezi ně zahrłme i yttrium a
scandium) jsou velmi vhodnými legujícími pőísadami v hoőÿíku. Mají většinou dostateÿnou
rozpustnost za vysokých teplot, která strmě klesá se snižující se teplotou, což umožłuje
dostateÿné vytvrzení zpţsobené precipitací ÿástic jiné fáze. Tyto ÿástice jsou ÿasto v hoőÿíkové
matrici pőísně orientované, mají tvar destiÿek a relativně dobrou teplotní stabilitu.
Jedním ze studovaných materiálţ je slitina WE43 (Mg-Y-Nd-Zr), která je komerÿně
využívána a její složení je patentováno. Využívá se pőedevším na lité konstrukÿní díly
v automobilovém a leteckém prţmyslu v místech, kde mţže být vystavena dlouhodobě teplotám
až 250°C. Výzkum vlastností této slitiny a jejich pőíÿiny však nebyly doposud detailně
prostudovány. Další studovanou slitinou je modelová ternární slitina Mg-Tb-Nd.
Pőedkládaná diplomová práce si klade za cíl prostudovat metodou měőení změn rezistivity
rozpad pőesycených tuhých roztokţ těchto slitin pői izochronním žíhání. Tato hlavní
experimentální metoda je doplněna měőením izochronních žíhacích kőivek tvrdosti a základními
metalografickými charakteristikami. Zároveł byly v práci urÿeny vhodné parametry pro
rozpouštěcí žíhání obou studovaných slitin na základě výsledkţ měőení izotermických žíhacích
kőivek rezistivity. Výsledky pőedkládané práce urÿily teplotní intervaly probíhajících precipitaÿních
procesţ, což posloužilo k zapoÿetí paralelního studia mikrostruktury pomocí transmisní
elektronové mikroskopie. Bylo proto možné provést srovnání výsledkţ této práce s pőímým
pozorováním vývoje vzniku a rozpadu jiných fází.
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Text pőedkládané práce je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodu následuje ÿást, která shrnuje
poznatky o fázových pőeměnách. Tőetí kapitola je věnována souÿasnému stavu problematiky a je
zaměőena pőedevším na vlastnosti slitin hoőÿíku se vzácnými zeminami. Největší pozornost je
věnována slitinám typu Mg-Y-Nd, resp. Mg-Y-Nd-Zr. Ve ÿtvrté kapitole jsou popsány použité
experimentální metody, postup měőení a vyhodnocování výsledkţ. Nejrozsáhlejší kapitolou je
kapitola ÿíslo pět, zabývající se výsledky měőení a jejich diskusí. Text konÿí závěrem, shrnujícím
hlavní získané výsledky.
Měőení izochronních žíhacích kőivek tvrdosti bylo provedeno během studijního pobytu na
Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik der TU Clausthal. Všechny ostatní
experimentální práce probíhaly na KFNT a KFK MFF UK.
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2

FÁZOVÉ PŐEMĚNY

Zpracování kovových materiálţ moderními metodami vyžaduje detailní popis vlivu
tepelného zpracování na jejich fyzikální vlastnosti. K získání těchto znalostí pőispívá velkým
dílem termodynamické studium fázových pőeměn.
2.1 Základní pojmy
Termodynamické veliÿiny, pomocí nichž popisujeme stav systému, rozdělujeme na tzv.
extenzivní a intenzivní parametry. Uvažujme systém S12 v rovnovážném stavu S12, rozdělme jej na
dvě ÿásti ve stavech S1, S2. Pokud budeme pőedpokládat, že parametry E(S) a I(S) nabývají ve
stavech S1, S2 a S12 hodnot E1, E2, E12 a I1, I2, I12, zavádíme extenzivní (množstevní) parametr E
aditivně tak, že platí

E12

E1  E 2 .

(2.1)

Jako evidentní pőíklad extenzivních parametrţ uveĐme napő. množství látky n (poÿet molţ
látky), hmotnost m, objem V, energii U atd. Extenzivní parametr se někdy definuje pőímo jako
úměrný látkovému množství n.
Pro intenzivní (stavový) parametr, který na množství nezáleží, v rovnováze platí

I 12

I1

I2 .

(2.2)

Zde se jedná napő. o termodynamickou teplotu T, tlak p apod. Mezi intenzivní parametry patőí
i všechny podíly dvou extenzivních veliÿin.
Vystavíme-li systém pţsobení neměnného souboru vnějších podmínek, po urÿité době
nabudou jeho vnitőní makroskopické vlastnosti (napő. hustota, magnetizace, chemické složení
apod.) konstantních hodnot. Takovýto stav nazýváme stavem termodynamické rovnováhy. Jeho
parametry se s ÿasem nemění, ani kdybychom systém zcela izolovali od okolí, zejména v něm
neexistují žádné toky fyzikálních veliÿin. K jeho realizaci je tőeba dosáhnout všech dílÿích
rovnováh, napő. mechanické (vyrovnání sil s okolím), tepelné (vyrovnání teplot), chemické
(dosažení rovnováhy v chemických reakcích) a fázové (ukonÿení změn ve hmotnosti a složení
fází) [7].
Fáze je Gibbsem zavedený pojem pro homogenní ÿást systému (podsystém, jednotný po
stránce chemického složení i fyzikálního stavu). Pőedpokládá se, že jednotlivé fáze tvoőící systém
jsou navzájem odlišitelné a jsou spolu v kontaktu. Energie i látka mţže tedy pőecházet z jedné
fáze do druhé. Systém tvoőený jedinou fází je systém homogenní, systém tvoőený více než jednou
fází nazýváme heterogenní.
5

Složka, ÿasto též komponenta, je chemické individuum vyskytující se v systému [6].
Zpravidla se pőepokládá, že se úÿastní chemických reakcí, popisujících vzájemné pőeměny
jednotlivých složek systému. Mţže též pőecházet z jedné fáze do druhé.

2.2 Termodynamické potenciály
Stejně jako v mechanice, kde odpovídá rovnovážný stav minimu energie, lze
v termodynamice zavést k hledání rovnováhy termodynamické potenciály tak, aby byly funkcemi
stavových proměnných, jejich změny vystihovaly změny tepla ÿi práce a rovnovážný stav
odpovídal jejich extrému. S ohledem na zadanou problematiku nás zajímají termodynamické
potenciály: volná energie F a volná entalpie G (zvaná též Gibbsţv potenciál [9], Gibbsova volná
energie, Gibbsova ÿi Helmholtzova funkce [6]). Jsou definovány vztahy:

F

U  TS ,

(2.3)

G

H  TS ,

(2.4)

kde H je entalpie dána jako

H

U  pV ,

(2.5)

kde U je vnitőní energie, T termodynamická teplota, S entropie, p tlak a V je objem.
Ze spojení 1. a 2. termodynamického zákona pro vratné i nevratné děje plyne [9]

dF d SdT  pdV

(2.6)

dG d SdT  Vdp .

(2.7)

a
Pro konstantní teplotu T a konstantní objem V tedy dostáváme

dF d 0

T ,V

konst.,

(2.8)

tj. za uvedených podmínek mohou v soustavě samovolně probíhat pouze procesy vedoucí
k poklesu F a stav rovnováhy odpovídá minimu volné energie. Hodnota F zőejmě závisí na
zadaných hodnotách T a V, což zapíšeme jako
F

F T ,V

(2.9)

Analogicky pro T = konst a p = konst mohou v uvažovaném systému probíhat spontánně
jen takové procesy, pői nichž je změna volné entalpie dG nekladná, tedy
dG d 0

T, p

konst.

(2.10)

a
G

G T, p .

(2.11)
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Jestliže v rovnováze, kdy platí (2.9), změníme infinitezimálně T a V o dT a d V , mţžeme
pro vratnou změnu dF psát
dF

§ wF ·
§ wF ·
¸ dV .
¨
¸ dT  ¨
© wT ¹ T
© wT ¹V

(2.12)

Pőitom lze ukázat [9], že platí
§ wF ·
¸
¨
© wT ¹V

S

(2.13)

§ wF ·
¨
¸
© wV ¹ T

p,

(2.14)

a

takže místo rovnice (2.12) dostáváme
dF

SdT  pdV .

(2.15)

Pro volnou entalpii obdobně platí
dG

§ wG ·
wG ·
¸¸ dp  §¨
¨¨
¸ dT ,
T
p
w
w
¹p
©
¹T
©

(2.16)

§ wG ·
¨
¸
© wT ¹ p

S

(2.17)

§ wG ·
¸¸
¨¨
© wp ¹ T

V

(2.18)

a

a tedy
dG

SdT  Vdp .

(2.19)

Jelikož U, S, V, H, F a G jsou extenzivní veliÿiny (jejich hodnoty závisí na množství látky),
platí pőedchozí vztahy pro systém o daném látkovém množství. Pokud uvažujeme jednosložkový
systém ve stavu termodynamické rovnováhy pői dané hodnotě teploty T, tlaku p a n molech látky,
hodnota volné entalpie G je pak funkcí T, p, n (podobně volná energie F funkcí T, V, n) a její
infinitezimální změna je dána vztahem:
dG

§ wG ·
wG ·
§ wG ·
¸¸ dp  §¨
¨¨
¸ dT  ¨
¸ dn ,
p
T
w
n
w
w
©
¹
©
¹T , p
p
,
n
¹ T ,n
©

(2.20)

kde indexy u závorek parciálních derivací oznaÿují, které veliÿiny jsou pői výpoÿtu konstantní. Pro
v poőadí tőetí derivaci ve vztahu (2.20) zavádíme název chemický potenciál s oznaÿením P.

7

Podobně lze definovat chemický potenciál z volné energie F a zavést jej pői konstantním
T a V jako
wF ·
¸ .
© wn ¹ T ,V

P { §¨

(2.21)

Sledujme nyní termodynamickou rovnováhu fází v pőípadě jednosložkového dvoufázového
systému (oznaÿme si je indexy 1 a 2) a pőedpokládejme, že platí
G G1  G2 ,

(2.22)

tedy také
dG

dG1  dG2 ,

(2.23)

což však z pőedcházejících úvah znamená (za pőedpokladu n

n1  n 2 , kde n1, resp. n2 znaÿí

poÿet molţ ve fázi 1, resp. 2), že má platnost vzorec

P 1dn 1  P 2 dn 2

(2.24)

0

a pokud zţstává celkový poÿet molţ konstantní, dostáváme
dn 1

dn 2 ,

(2.25)

resp.

P1

P2 .

(2.26)

Podmínkou termodynamické rovnováhy uvažovaných dvou jednosložkových podsystémţ
je tedy kromě splnění rovnováhy teplotní T

T1

T2

a mechanické

p

p1

p2

ještě

rovnost jejich chemických potenciálţ [7] – viz rovnice (2.26).
Pokud tyto úvahy zobecníme na systém obsahující s navzájem neinteragujících složek v f
fázích (oznaÿme fáze ÿísly 1, 2, 3, …, f a složky písmeny A, B, C, atd.), obdržíme analogicky ve
stavu termodynamické rovnováhy pro složku A rovnici
f

¦P

Ai

dn Ai

(2.27)

0

i 1

a z podmínky konstantního poÿtu molţ složky A

P A1

P A2

...

P Af .

(2.28)

Obdobné vztahy budou platit i pro chemické potenciály složek B, C, atd.
Uvažujeme-li termodynamickou rovnováhu takového systému pői daných hodnotách r
intenzivních parametrţ, je její stav popsán těmito r hodnotami a složením f fází. Protože pői
konstantním celkovém množství látky v jedné fázi je její složení urÿeno udáním s  1 složek, je
stav celého systému udán f s  1  r hodnotami, ty jsou navzájem vázány vztahy (2.28), tj.
s f  1 hodnotami chemických potenciálţ.

8

Z pőedcházejících úvah vychází Gibbsovo pravidlo fází [7], které őíká, že v rovnováze mţže
být souÿasně maximálně M fází, kde

M s r .

(2.29)

Veliÿinu v definovanou vztahem

M f t0

v

(2.30)

nazýváme poÿet stupłţ volnosti, udává kolik z nezávislých proměnných není podmínkou
rovnováhy pevně urÿeno [7].
Pro úplnost ještě dodejme, že podle poÿtu složek jde pro s
s

3 systém ternární a pro s

2 o systém binární, pro

4 o systém kvaternární.

2.3 Fázové diagramy
2.3.1 Jednosložkové systémy

Výše uvedené poznatky se využívají pői konstrukci rovnovážných fázových diagramţ,
sloužících k popisu systému v závislosti na vnějších podmínkách. Daný rovnovážný stav
zobrazujeme bodem ve fázovém diagramu.
Pro jednosložkový systém se nejÿastěji používají diagramy tzv. p–T (graf závislosti tlaku p
na teplotě T) ÿi p–V (graf závislosti tlaku p na objemu V), v nich jsou zachyceny existenÿní
oblasti jednotlivých fází. Názornější vhled získáme z „plného“ prostorového pVT diagramu –
Obr. 1-1.

Obr. 1-1: Fázový diagram pVT (pőevzato z [6]) látky mající
v pevné fázi vyšší hustotu než v kapalné (na rozdíl od vody), napő. CO 2 .
Detailní popis diagramu je uveden v [6].
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2.3.2 Vícesložkové systémy

Pro dvousložkové systémy se zpravidla používají binární izobarické fázové diagramy. Pro
naše úÿely se zaměőíme na popis fázového diagramu v pőípadě, kde složky A, B jsou navzájem
dokonale rozpustné ve skupenství kapalném a ÿásteÿně rozpustné ve skupenství pevném (popis
ostatních pőípadţ lze nalézt napő. v [8] nebo [19]).
Nás zajímá, za jakých podmínek mţže samovolně vzniknout z mechanické směsi dvou
složek binární směsná fáze téhož skupenství. Pro mechanickou směs složek A, B pői konstantní
teplotě T a konstantním tlaku p mţžeme psát s využitím pőedchozích vztahţ vážený prţměr
Gm, M

x A G mA  x B GmB ,

(2.31)

kde Gm,M , GmA a GmB jsou molární volné entalpie mechanické směsi, složky A a složky B, xA a
xB jsou molární zlomky složky A a B ve směsi, navíc platí
x A  xB

1.

(2.32)

Na základě vztahu (2.10) vznikne z mechanické směsi složek samovolně binární fáze, bude-li
platit 'Gsměm 0, pőiÿemž tuto veliÿinu nazýváme molární směšovací volnou entalpii a definujeme
vztahem
'Gsměm Gm  Gm, M ,

(2.33)

kde Gm je molární volná entalpie binární fáze. Vztah mezi jednotlivými veliÿinami pro binární
fázi složek A a B o složení x * A je na Obr. 1-2.

Obr. 1-2: Koncentraÿní závislost molární volné
entalpie binárního systému tvoőeného složkami A a B.

Podle vztahţ (2.3) až (2.5) mţžeme psát:
'Gsměm 'H směm  T'S směm,

(2.34)

'Fsměm 'U směm  T'S směm,

(2.35)

'H směm 'U směm  p'Vsměm,

(2.36)

kde 'H směm je molární směšovací entalpie, 'S směm molární směšovací entropie, 'U směm je molární
směšovací vnitőní energie a 'Vsměm molární směšovací objem.
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Z uvedených vztahţ je patrná úvaha, že na základě znalostí hodnot 'U směm, 'S směm a
'Vsměm mţžeme pői daných hodnotách stavových proměnných zjistit, zda ve stavu

termodynamické rovnováhy bude systém existovat jako binární fáze ÿi jako směs dvou složek.
Umíme-li na základě nějakého modelu (napő. model párových vazeb mezi nejbližšími
sousedy) spoÿítat pro uvažovaný systém hodnoty G pői daných hodnotách stavových
proměnných [7], mţžeme rozhodnout, zda v rovnovážném stavu bude systém jednofázový ÿi
vícefázový, která z uvažovaných struktur bude stabilní apod.
V systémech obsahujících tői složky A, B, C za podmínek, že vnějšími parametry jsou
teplota a tlak, je v rovnováze (z rov. (2.29) a (2.30)) nejvýše pět fází a nejvyšší stupeł volnosti je
roven ÿtyőem. Molární zlomky složek jsou vázány podmínkou
x A  x B  xC

1,

(2.37)

poloha bodu v izobarické fázovém diagramu je tedy urÿena tőemi souőadnicemi – teplotou a
dvěma molárními zlomky.
Údaje o složení znázorłujeme graficky napőíklad v koncentraÿním trojúhelníku
(viz Obr. 1-3), kolmo k jeho rovině mţžeme vztyÿit osu teplot (Obr. 1-4) a znázorłovat fázový
stav systému. Oba obrázky jsou pőevzaty z [7], podrobný popis najdeme tamtéž. Někdy se plochy
fázové rovnováhy mapují v koncentraÿním trojúhelníku „vrstevnicemi“ konstantní teploty, jde
vlastně o izotermy ve fázovém diagramu. Őezy trojrozměrným fázovým diagramem lze ovšem
provést a znázornit také jinak. Pőíkladem je udělat vertikální őez diagramu z Obr. 1-4 vedený body
E a B (pro danou koncentraci).

Obr. 1-3: Koncentraÿní trojúhelník

Obr. 1-4: Pőíklad ternárního

ternárního systému.

fázového diagramu.
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V pőípadě kvaternárních systémţ se ke znázorłování používá rovnostranný tetraedr, jehož
strany tvoőí koncentraÿní trojúhelníky. Pőíklad izoterm ve fázovém diagramu pro ÿtyősložkový
systém hoőÿíkové slitiny je uveden na Obr. 1-5. Pokud není fázový diagram znám (což je velice
ÿasté), sledovat poměry v kvaternárních soustavách je už velmi obtížné, ke zjištění fází se používá
fázová analýza, která se provádí speciálními analytickými postupy (zejména RTG difrakce,
mikroanalýza a transmisní elektronová mikroskopie – TEM). V őadě pőípadţ fázové diagramy
daných slitin vţbec neexistují (je nutné je spoÿítat, napő. vypoÿtený fázový diagram Mg-Sc-Mn
[25] – Obr. 1-6) nebo naměőená data vykazují rozpory se zveőejněnými diagramy. Jedinou
metodou pro urÿení spolehlivosti daného fázového diagramu je jeho porovnání s reálnými
fázovými daty. Vzájemné srovnání experimentálních a teoretických výsledkţ slouží tedy
pőedevším k pőípadnému upőesnění parametrţ fází termodynamických modelţ. Tento postup
získání resp. upőesnění termodynamických parametrţ modelu fází se nazývá anglickým výrazem
assessment (volně pőeloženo sesouhlasení).

Obr. 1-5 – Izotermy fázového diagramu

Obr. 1-6 – Vypoÿtený fázový diagram

Mg-Nd-Y pro 300°C a 1% Zn,

Mg-Sc-Mn pői T = 600°C, pőevzato z [25].

pőevzato z [35].

2.4 Klasifikace fázových pőeměn

Proces probíhající pői pőechodu bodu znázorłujícího stav termodynamického systému pőes
kőivku fázové rovnováhy v rovnovážném stavovém diagramu nazýváme fázovou pőeměnou
(transformací). Vzhledem k tomu, že pőedkládaná práce je zaměőena na studium těchto
transformací ve slitinách hoőÿíku pomocí rezistivity (viz kap. 4.3), věnujme se nyní jejich struÿné
klasifikaci.
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ProveĐme nejprve rozdělení fázových pőeměn z termodynamického hlediska (pro
jednosložkový systém tvoőený dvěma fázemi): podmínky rovnováhy zajišřují rovnost chemických
potenciálţ fází, ale netvrdí, že by potenciály obou fází měly na sebe navazovat hladce, tj. rovnost
derivací. Jestliže se v bodě pőeměny tyto derivace navzájem liší pro obě fáze (nebo také mţžeme
őíci, pokud je chemický potenciál spojitý, ale jeho první derivace jsou nespojité), mluvíme o
fázovém pőechodu prvního druhu (napő. skupenské pőechody, většina pőechodţ mezi
krystalickými modifikacemi, ale také pőechod mezi vodivým a supravodivým stavem
v magnetickém poli). Pro tento druh pőechodu je tedy charakteristické, že se nespojitě mění
entropie S a objem V (viz (2.17) a (2.18)). Pőechod doprovází pohlcení nebo vydání tepla
fázového pőechodu. þasto bývá dosažen metastabilní stav, kdy se systém nachází ve fázi první,
aÿkoli jeho rovnovážným stavem je za daných podmínek fáze druhá.
Pokud se v bodě pőechodu mění entropie i objem spojitě (jsou-li chemický potenciál i
jeho první derivace spojité), jedná se o tzv. fázový pőechod druhého druhu. Nespojitě se zde
mění druhé derivace, tedy napő. měrné teplo, stlaÿitelnost, teplotní a objemová roztažnost atd.
Fázové transformace mţžeme ovšem také rozdělit podle toho, jak pőechod probíhá –
spojitě ÿi nikoli, zda je výchozí fáze pői změně vnějších podmínek nestabilní nebo metastabilní
vţÿi fluktuacím ve složení. V prvním pőípadě mluvíme o heterogenních, v druhém o
homogenních pőeměnách.
U heterogenních pőeměn dochází k fluktuacím ve složení tak, že pőedstavují výrazné změny
v uspoőádání atomţ v malých objemech a jsou spojené nejprve se vzrţstem volné entalpie G
systému (pői konstantním tlaku a konstantní teplotě) až do pőekonání energetické bariéry mezi
výchozím a koncovým stavem. Transformace probíhá v urÿitých centrech procesem zvaným
nukleace a pokraÿuje za splnění daných podmínek rţstem ÿástic nové fáze až do koneÿného
stavu.
Heterogenní transformace dále dělíme podle prţběhu rţstu nové fáze na tői skupiny.
 Atermický rţst (bezdifúzní pőeměny) – rychlost pohybu fázového rozhraní nezávisí na

teplotě, pői pohybu rozhraní však dochází k výrazným tvarovým změnám vzorku a lze je chápat
jako zvláštní druh plastické deformace, napő. deformace dvojÿatěním.
 Rţst őízený pőenosem tepla – rychlost pohybu fázového rozhraní je závislá na pőívodu ÿi

odvodu tepla z místa pőeměny. Pőíkladem jsou pochody tání a tuhnutí.
 Tepelně aktivovaný rţst – pői vhodné konstantní teplotě dojde postupně k úplné pőeměně

fáze výchozí na koneÿnou, dochází k opakovanému pőekonávání energetických bariér a pohyb
rozhraní výrazně závisí na teplotě. Tuto skupinu dělíme dále podle toho, zda se fáze po obou
stranách rozhraní liší ÿi neliší svým složením. V prvním pőípadě mluvíme o migraci ÿástic na
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velkou vzdálenost, v pőípadě druhém o migraci ÿástic na krátkou vzdálenost (rţst krystalţ
z plynné fáze, rţst zrn).
U homogenních pőeměn vedou fluktuace ve složení pouze k malým změnám v uspoőádání
atomţ v rámci velkých objemţ. Tento proces je charakterizován plynulým poklesem volné
entalpie systému, pőíkladem je spinodální rozpad, podrobněji napő. [7].

2.5

Rozpad pőesyceného tuhého roztoku

Směsné fáze v pevném stavu složené z více druhţ atomţ oznaÿujeme jako tuhé roztoky,
tzn. fáze, kde je více druhţ atomţ promíseno na atomární úrovni. Podobně jako dőíve se pői
podrobnějším popisu omezíme pouze na dvousložkové roztoky (složené napő. z atomţ látek A a
B). Ukazuje se, že binární tuhé roztoky mţžeme rozdělit do dvou skupin:
 Substituÿní tuhé roztoky, v nichž atomy látky B nahrazují v některých mőížových polohách

atomy A.
 Intersticiální tuhé roztoky, kde jsou mezi atomy látky A v mezimőížkových polohách

umístěny atomy B.
Množství atomţ látky B, které je schopna mőíž pőijmout (v obou pőípadech), mţže být
omezené. Oznaÿuje se jako mez rozpustnosti (ve fázových diagramech znázorněna kőivkou
solvus), je závislá na teplotě. U rozpustnosti substituÿních tuhých roztokţ zhruba platí tzv.
Hume-Rotheryho pravidla (viz [5] ÿi [8]). V některých pőípadech jsou kovové slitiny tzv. dokonale
rozpustné, tj. dokonale mísitelné v pevném stavu na atomární úrovni a tvoőí substituÿní tuhý
roztok v celém oboru koncentrací. Pői náhlém pőekroÿení meze rozpustnosti se systém nachází
v termodynamicky nerovnovážném stavu, samovolně tedy probíhají pouze procesy vedoucí ke
snižování volné energie F. To se realizuje vznikem směsi dvou fází, a to buĐ dvou tuhých
roztokţ nebo pői nesplnění Hume-Rotheryho pravidel obyÿejně vznikem intermediální fáze. Typ
intermediální fáze závisí na tom, jaké z pravidel není splněno [7].
Zjednodušený postup pro výpoÿet volné energie je založen na modelu párových vazeb
s nejbližšími sousedy [8], kdy v analogii se silami elektrostatickými pőedpokládáme, že potenciální
energie ÿástice v poli nejbližších sousedţ lze vyjádőit jako souÿet energií párové interakce ÿástice
s jednotlivými sousedy, jejichž poÿet je roven koordinaÿnímu ÿíslu dané krystalové struktury.
Podrobně je tento výpoÿet uveden napő. v [8].
Vlivem snížení teploty systému, kdy dojde k pőekroÿení meze rozpustnosti, se pţvodně
jediná pevná fáze pőeměłuje na jednu nebo dvě fáze koneÿné. Ukazuje se, že takto chápané
fázové pőeměny se uskuteÿłují pőedevším dvěma mechanismy:
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 Spinodálním rozpadem.
 Nukleací a rţstem zárodku.

Spinodální rozpad najdeme podrobně rozebrán napő. v [8].
Pői fázových transformacích realizovaných nukleací a rţstem, je fázové rozhraní mezi
výchozí - D a vznikající - E fází místem styku dvou krystalových mőíží. Podle toho, jak na sebe
krystalové mőíže navazují, rozdělujeme rozhraní na koherentní, semikoherentní a nekoherentní
(viz Obr. 1-7).

Obr. 1-7: Rozhraní a ÿástice v základní mőíži: a) koherentní, b) semikoherentní,
c) nekoherentní. D znaÿí pţvodní fázi, E fázi nově vznikající.

Koherentní rozhraní vzniká pői malých relativních rozdílech G DE , tj. G DE d 0,1 [8], kde G DE
oznaÿuje podíl:

G DE

aD  a E
aD

,

(2.38)

kde a D , a E jsou mőížkové parametry fází D a E. Pokud hodnota parametru G DE nepőesáhne pőíliš
hodnotu 0,1, vzniká rozhraní semikoherentní obsahující dislokace, jež kompenzují rozdíly
mőížkových konstant v rozhraní. Na hustotě dislokací závisí měrná povrchová volná entalpie
rozhraní J, dosahuje hodnot z intervalu 2.10-1 J.m-2 až 5.10-1 J.m-2 (povrchová entalpie
koherentního rozhraní je őádu 10-1 J.m-2) [8]. Pői vysokých hodnotách G DE vzniká rozhraní
nekoherentní s hodnotami J őádu jednotek J.m-2. Rozhraním rozumíme ideální geometrickou
plochu styku dvou fází, resp. vrstvu koneÿné a velmi malé tloušřky, která se svými vlastnostmi liší
od pţvodní i nové fáze. Z pőedchozích úvah plyne existence energetické bariéry mezi výchozím a
vznikajícím stavem systému a tedy také existence tzv. kritického rozměru zárodku (viz Obr. 1-8).
Pokud je rozměr zárodku vzniklého náhodnou fluktuací větší než rozměr kritického zárodku,
pokraÿuje transformace jeho rţstem. V opaÿném pőípadě se zárodek rozpadá. Rţst nadkritického
zárodku probíhá samovolně, protože je to energeticky výhodné – pői jeho rţstu dochází ke
snížení volné entalpie celého systému. Jako nukleaÿní centra mohou sloužit poruchy krystalové
mőíže, zejména hranice zrn, vrstevné chyby a dislokace. V tomto pőípadě hovoőíme o heterogenní
nukleaci. Zárodky mohou vznikat i pői homogenní nukleaci, a to v dţsledku fluktuace

15

koncentrace pőíměsových atomţ v neporušeném objemu mőíže (fluktuací koncentrace rozumíme,
že v daném okamžiku bude v některé ÿásti vzorku vyšší nebo nižší koncentrace pőíměsových
atomţ než je stőední koncentrace daná složením roztoku).
Jeden z modelţ fázové transformace byl vypracován pro popis procesţ probíhajících
v ÿistém kovu – jednosložkovém systému – vyvolaných změnou teploty a vedoucí k tuhnutí
roztaveného kovu. Tento model vychází z pőedstavy, že nová fáze vzniká ve výchozí fázi nukleací
a rţstem zárodku. Pői daném tlaku existuje urÿitá teplota (teplota tuhnutí) Tt, pői níž jsou obě fáze
v rovnováze. Snižujeme-li teplotu k Tt, vznikne ve výchozí fázi 1 oblast (zárodek) vznikající fáze 2
s objemem V2, povrchem S2 a měrnou volnou entalpií g2. Změna volné entalpie systému 'G
spojená se vznikem zárodku je dána jako souÿet objemové a plošné složky:
'G

'GV  'GS

g 2  g 1 .V 2  J 21 .S 2 ,

(2.39)

kde 'GV je objemová složka (platí 'GV  0), 'GS ('GS ! 0) je povrchová složka (vyjadőuje
skuteÿnost, že povrchová vrstva zárodku má jiné fyzikální vlastnosti než materiál jejího
objemu), g1 je volná entalpie pţvodní fáze vztažená na jednotku objemu, J21 (J21 ! 0) měrná volná
entalpie rozhraní (má význam povrchového napětí). Hodnota 'G závisí na velikosti zárodku, za
pőedpokladu kulového tvaru mţžeme upravit výše uvedený vztah (2.39) na tvar:
'G( r )

4 3
Sr g 2  g 1  4Sr 2J 21 .
3

(2.40)

Prţběh funkce 'G(r) závisí na teplotě, pői Tt se rovnají molární volné entalpie obou fází a
pőibližně stejné jsou i molární objemy obou fází, tedy rozdíl měrných volných entalpií
jednotlivých složek jde k nule. Za těchto podmínek je 'G(r) rostoucí funkcí poloměru zárodku,
z ÿehož plyne nemožnost samovolného prţběhu tohoto procesu. Kdyby zárodek vznikl
náhodnou fluktuací, dojde samovolně k jeho vymizení.
Pro teploty T ! Tt je situace obdobná, neboř rozdíl
g 2  g 1 je větší než nula a 'G(r) roste se zvětšujícím se

poloměrem. Pro teploty T  Tt nabývá první sÿítanec
vztahu (2.40) záporných hodnot a tím se změní závislost
'G(r) – viz Obr. 1-8. Je vidět, že závislost 'G na r
nabývá maxima pői vzniku zárodku o poloměru r*.
Vznikne-li náhodnou fluktuací zárodek s poloměrem
Obr. 1-8: Závislost ' G na
poloměru zárodku r.

větším než r*, je jeho další rţst spojen s poklesem volné
entalpie a dochází k samovolnému rţstu ÿástic nové
fáze.
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Hodnotu r* získáme z rovnice (2.40) a podmínky pro maximum funkce 'G(r). Kritická hodnota
'G( r *)

'G * tedy je:

'G*

16S J 3 21
3 g 2  g1

2

.

(2.41)

Lze ukázat, že ve stacionárním stavu, kdy se poÿet zárodkţ rţzné velikosti s ÿasem nemění,
závisí jejich množství o kritické velikosti v jednotce objemu na výšce energetické bariéry 'G*
mezi oblastí podkritických a nadkritických zárodkţ. Na stupni podchlazení systému (rozdílu
teplot Tt – T) pak mţže záviset nejen rychlost nukleace, ale i tvar ÿástic vznikající fáze (v závislosti
na G DE ).
Pro vznik zárodku v pevné fázi je tőeba ke vztahu (2.39), resp. (2.40) pőidat ÿlen ¨GEV,
který mţžeme vyjádőit jako:
'G EV

2
G DE
cD  c E 2 K ,

(2.42)

kde c znaÿí koncentraci a bezrozměrný parametr K závisí na tvaru zárodku (viz Obr. 1-9), který je
charakterizován osovým poměrem rotaÿního elipsoidu.

Obr. 1-9: Závislost faktoru K na
osovém poměru elipsoidálního
precipitátu podle Nabarra [29].

Vzrţst ¨G má tedy dţsledky:
 Na hodnotě G DE závisí tvar vznikajících zárodkţ, nejsnadněji vznikají zárodky, u nichž poměr

plochy povrchu k velikosti objemu vede k minimálnímu vzrţstu ¨G.
 Vzrţst ¨G vede ke zvýhodnění heterogenní nukleace pőed homogenní. Jako nukleaÿní centra

mohou sloužit poruchy krystalové mőíže, vrstevné chyby a dislokace. Proto mţže být prostorové
rozdělení zrn nových fází urÿováno tvarem fázového diagramu soustavy, zpţsobem a rychlostí
ochlazování, ale i prvky systému, které ovlivłují typ, poÿet a rozložení poruch krystalové mőíže.
 Energeticky výhodný mţže být vznik zárodku, jehož krystalová mőíž se liší od mőíže

odpovídající termodynamickému rovnovážnému stavu, ale jehož fázové rozhraní má vyšší
koherenci.
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2.5.1 Izotermický rozpad tuhého roztoku

Všimněme si některých obecných rysţ kinetiky rozpadu za pőedpokladu, že probíhá pőí
vhodné konstantní teplotě. V pőípadě homogenní transformace je pravděpodobnost, že za
jednotku ÿasu dojde k pőeměně malého objemu systému, stejná v celém netransformovaném
objemu systému. Z toho plyne, že velikost objemu, v němž za jednotku ÿasu proběhne
transformace, bude úměrná velikosti objemu dosud netransformované ÿásti systému. Tuto
závislost mţžeme zapsat takto:
dVZ
dt

K V a

K  V  VZ ,

(2.43)

kde V je celkový objem, Va je objem netransformované ÿásti, VZ objem ÿásti transformované a
K je konstanta pro daný systém. Zavedeme veliÿinu [, která vyjadőuje podíl transformované ÿásti
objemu ku objemu celého systému, pro kterou ze vztahu (2.40) plyne:

[

VZ
V

1  e Kt .

(2.44)

§ dV ·
Z rovnic vyplývá, že s rostoucím ÿasem t rychlost transformace ¨ Z ¸ plynule klesá a
© dt ¹
transformovaná ÿást roste.
Pői heterogenní transformaci tj. transformaci nukleací a rţstem je situace odlišná. Nejdőíve
musí náhodnou fluktuací vzniknout zárodek kritické velikosti. Doba potőebná k jeho vzniku, tzv.
inkubaÿní doba W, je nepőímo úměrná rychlosti nukleace. Teorie rozpadu nukleací a rţstem vede
k závislosti (viz [8])

[ 1  e Nt ,
n

(2.45)

kde kinetické koeficienty N a n závisí na zvoleném mikroskopickém modelu probíhajících jevţ, [
je exponenciálně závislé na teplotě T, zatímco kinetický exponent n je teplotně nezávislý. Ve
většině pőípadţ má ÿasová závislost [ tvar znázorněný na Obr. 1-10.

Obr. 1-10: Kőivka izotermického rozpadu.

18

Z rovnice (2.45) plyne, že celá transformace probíhá neomezeně dlouho, avšak rychlost
§ d[
jejího prţběhu ¨¨
© dt

·
¸¸ je pro malé a velké hodnoty t velmi malá a experimentálně těžce měőitelná.
¹

Urÿujeme proto ÿasy poÿátku transformace tp a jejího konce tk jako ÿasy potőebné k dosažení
dohodnuté hodnoty [p na poÿátku a [k na konci transformace. Obvykle se používá [ p

[k

0,05 a

0,95 .

Hodnoty [p a [k závisí na typu probíhající fázové pőeměny a na teplotě, pői které probíhá.
Pői transformaci nukleací a rţstem mţžeme őíci, že pro teploty T t Tc, kde Tc je teplota
rovnováhy výchozí a vznikající fáze, nová fáze nevzniká. S rostoucím podchlazením roste
rychlost nukleace, avšak klesá rychlost rţstu, která závisí na pőekonávání energetické bariéry
tepelnou aktivací pői pőechodu atomu z výchozí fáze do objemu zárodku. Proto hodnoty tp a tk
pro T  Tc nejprve klesají se snižující se teplotou a později s dalším poklesem teploty opět rostou.
Tyto skuteÿnosti jsou zachyceny v transformaÿním diagramu.
Na Obr. 1-11 je zakreslen izotermický transformaÿní diagram, sestrojený z kőivek
izotermického rozpadu, které byly získány pői rţzných teplotách.

Obr. 1-11 : Izotermický transformaÿní diagram.

Kőivky tp(T) a tk(T) zde vyznaÿují oblast výchozí fáze (neoznaÿená), ÿárkovaně je oznaÿena
oblast pőeměny a teÿkovaně oblast nově vzniklé fáze. Tvar diagramu závisí na složení a jsou
v něm zachyceny všechny fáze vznikající pői transformaci vÿetně nerovnovážných. V praxi se
tento diagram zároveł uplatłuje jako mapa ÿasové a teplotní závislosti fyzikálních vlastností
systému.
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2.5.2 Vliv nekoherentních precipitátţ na vlastnosti materiálu

Zásadní vliv na mechanické vlastnosti (zejména pevnost) materiálu má hustota dislokací a
jejich pohyblivost. Obecně platí, že ÿím je pohyblivost dislokací nižší v mőížce vzorku, tím je
jeho mez Rp0,2 materiálu větší. Pőekážky pohybu dislokací mohou tvoőit buĐ hranice zrn,
pőíměsové atomy nebo precipitáty, pőíp. jiné dislokace. Na všech vyjmenovaných pőekážkách se
dislokace obvykle zastavují, avšak mohou je v některých pőípadech i pőekonávat. Pőíklad modelu
pőekonávání precipitátţ dislokací je znázorněn na Obr. 1-12.

Obr. 1-12 : Pőekonávání precipitátţ dislokací: a) dislokace se blíží k precipitátţm, b) dislokace
těsně pőed precipitáty, c) dislokace proniká mezi precipitáty, d) dislokace pőekonala precipitáty a
zanechala kolem nich dislokaÿní smyÿku, e) dislokace se vzdaluje precipitátţm.
Znaÿení: 1 – dislokace, 2 – precipitáty, 3 – dislokaÿní smyÿka, L – vzdálenost mezi precipitáty.

Z tohoto modelu vyplývá, že pro prţchod dislokaÿní ÿáry mezi ÿásticemi precipitátu, je
nutné, aby se tato ÿára zakőivila na poloměr rovnající se poloviÿní vzdálenosti mezi precipitáty.
þím je poloměr zakőivení dislokaÿní ÿáry menší, tím musí být smykové napětí pro pohyb
dislokace větší. Je zőejmé, že zpevłující úÿinek nekoherentních ÿástic bude tím menší, ÿím menší
bude poÿet ÿástic precipitátu v jednotce objemu slitiny. þástice precipitátu s postupujícím ÿasem
žíhání mohou rţst, jejich poÿet se pak snižuje a vzdálenosti mezi nimi se zvětšují, což má za
následek pokles meze Rp0,2* materiálu po dosažení urÿité optimální velikosti precipitátu.

*

Rp0,2 znaÿí tzv. smluvní mez v tahu, což je hodnota napětí zpţsobující plastickou deformaci 0,2%.
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3

SOUþASNÝ STAV PROBLEMATIKY

3.1 Použití hoőÿíku
Zemská kţra obsahuje okolo 2% hoőÿíku, a to pőedevším v podobě uhliÿitanu hoőeÿnatého
– MgCO3 a dolomitu – CaMg(CO3)2 (uhliÿitan vápenato-hoőeÿnatý). Další prţmyslově využitelné
množství Mg obsahuje i moőská voda [20]. þistý hoőÿík se i pőes svoji nízkou hustotu ke
konstrukÿním úÿelţm téměő nepoužívá, neboř má malou pevnost, špatnou tvárnost za studena a
anizotropní vlastnosti. Jeho charakteristiky se však zlepšují pőísadami dalších prvkţ. Většina
hoőÿíkových slitin má omezenou rozpustnost v pevném stavu. Pro zlepšení jejich mechanických
vlastností se provádí vhodné tepelné zpracování, kterým se dosáhne jejich vytvrzení. Pői tepelném
zpracování dochází ke změnám mikrostruktury a vzniku nových fází, který mají významný
zpevłující úÿinek. Takto upravená slitina je již vhodná pro aplikace, zejména v transportním
prţmyslu. Nejÿastější je v dnešní době použití Mg jako slitiny s Al, Zn a Mn pod dőívějším
obchodním názvem elektron (s oznaÿením AZ81 nebo AZ91) [21].
Zlom v používání hoőÿíkových slitin v nevojenském využití zapoÿal v Německu,
Volkswagen u svého „lidového vozítka“ Beetle použil více než 20 kg Mg na jedno vozidlo. Dnes
jsou ve využití hoőÿíku pői výrobě vozidel v ÿele USA (General Motors kolem 26 kg Mg na
vozidlo). S odstupem následuje Evropa, kde má však produkce stoupající tendenci. Nový pokrok
pőineslo tlakové lití hoőÿíkových slitin, umožłující vyrábět složité a zároveł tenkostěnné
konstrukÿní díly se sníženou potőebou obrábění: palubní desky, kryty na elektroniku (fotoaparáty,
CD, resp. mp3 pőehrávaÿe apod.), rámy sedadel (napő. Toyota, Arianne) ÿi pőevodové skőíně. S
nárţstem spotőeby hoőÿíkových slitin souvisí i otázka recyklace, která není v souÿasné chvíli
jednoznaÿně vyőešena.
3.2 Vlastnosti Mg
Hoőÿík je nepolymorfní kov stőíbrné barvy, jehož nejzajímavější vlastností je nízká hustota
1740 kg.m-3 (tedy o tőetinu méně než Al) [16], krystalizuje v hexagonální soustavě (a = 0,321nm,
c = 0,521nm), další vlastnosti jsou uvedeny v Tab. 3-1.
Většímu rozšíőení hoőÿíkových aplikací brání jeho malá pevnost a omezená tvárnost za
studena, hexagonální struktura je dţvodem toho, že Mg má pouze jeden snadný skluzový systém,
což vede k jeho anizotropním vlastnostem. Tvárným se stává až od teplot kolem 225°C, kdy se
aktivují vedlejší skluzové systémy, ovšem pőechod mezi kőehkým a tvárným stavem je velmi ostrý
(pői teplotách okolo 200°C je kőehký) [19].
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Většina Mg slitin tvoőí soustavu s eutektickým bodem, s omezenou klesající rozpustností na
straně Mg a tvorbou intermediální fáze [22]. Rozpustnost pőísad v Mg se v závislosti na teplotě
znaÿně mění.
Protonové ÿíslo
Atomová konfigurace
Relativní atomová hmotnost
Elektronegativita1
Oxidaÿní ÿíslo
Teplota tání2
Teplota varu2
Souÿinitel teplotní roztažnosti3
Měrná tepelná kapacita3
Hustota3
Měrná elektrická vodivost
Měrná tepelná vodivost
Rezistivita4
Teplotní souÿinitel odporu

12
1s22s22p63s2
24,305 r 0,001
1,23
2
648,8 °C
1091,1 °C
0,026.10-3 K-1
1,017 kJ.kg-1.K-1
1740 kg.m-3
25,3.106 S.m-1
172 W.m-1.K-1
0,044 P:.m
4,25.10-3 K-1

Tab. 3-1: Vybrané vlastnosti hoőÿíku. Pőevzato z [16] a [17].

Hoőÿíkové slitiny výborně tlumí zvuk a vibrace, mţžeme je spojovat všemi obvyklými
metodami (svaőování, pájení, lepení, nýtování apod.). Navzdory atraktivním vlastnostem je však
nutné mít na zőeteli jeho vysokou afinitu ke kyslíku a tendenci k explozivnímu chování (pői
odlévání těchto slitin se používá jako inhibitor napő. síra ÿi ochranná atmosféra, napő. argon), jako
prvek silně elektronegativní je náchylný ke korozi, stejně jako őada jeho slitin. Na povrchu vytváőí
vrstvu oxidu, jež však není tak kompaktní jako napőíklad u hliníku a nezbrałuje prţniku koroze
do celého objemu materiálu. Požadované vlastnosti slitin (creepová odolnost, korozivzdornost,
zvýšení pevnosti, odlévatelnost) tedy závisí na volbě pőíměsových prvkţ. Navíc podle HumeRotheryho (viz [5] ÿi [8]) závisí rozpustnost pőíměsi na urÿitých parametrech, napő. atomová
velikost pőíměsi musí být v rámci ±15% velikosti atomu hoőÿíku. Použitelnost a rozšíőení
výsledné slitiny je však z pochopitelných dţvodţ závislé pőedevším na ceně materiálu. Dţležitou
roli v moderním výzkumu hrají slitiny Mg se vzácnými zeminami (Rare Earths – RE), právě
studiem těchto slitin se zabývá pőedkládaná práce.
Dohodnuté znaÿení hoőÿíkových slitin v závislosti na složení pőíměsí je v Tab. 3-2.

1

Elektronegativita podle Allreda a Rochowa [tabulky]
Pői tlaku 101,3 kPa
3 Vlastnosti pői pokojové teplotě 20°C
4 Pői teplotě 0°C
2
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Jako pőíklad uveĐme: AZ91 znaÿí slitinu

Znaÿení

Pőíměs

A

Hliník – Al

C

MěĐ – Cu

E

Vzácné zeminy – RE

H

Thorium – Th

K

Zirkonium – Zr

L

Lithium – Li

M

Mangan – Mn

Q

Stőíbro – Ag

S

Kőemík – Si

W

Yttrium – Y

Tab. 3-2: Tabulka dohodnutého znaÿní pőíměsí

Z

Zinek – Zn

hoőÿíkových slitin.

s 9% hliníku Al a 1% zinku Zn. Ve starších
publikacích se mţže objevit jiné znaÿení daných
pőíměsí, napő. MEL Ltd. používá

znaÿení

písmenem T pro thorium (slitina ZT1 aj.).

3.3 Vybrané systémy hoőÿíku se vzácnými zeminami
Hoőÿíkové slitiny obsahující thorium (masivně zvyšuje creepovou odolnost za vyšších
teplot, zlepšuje odlévatelnost a svaőitelnost) a stőíbro (zvyšuje vytvrditelnost slitin s Th) patőí ke
slitinám s nejlepšími vlastnosti, bohužel vzhledem k slabé radioaktivitě thoria nelze tyto slitiny
použít v praxi. Souÿasný vývoj Mg slitin se zaměőuje pőedevším na slitiny hoőÿíku se vzácnými
zeminami (RE), jejichž studiem se zabývá i pőedkládaná práce, pro potőeby výzkumu hoőÿíkových
slitin se do skupiny vzácných zemin zahrnují kromě lanthanoidţ a aktinoidţ také zbylé prvky
III B skupiny periodické soustavy prvkţ: Y (yttrium) a Sc (scandium). Binární slitiny Mg-RE
mţžeme rozdělit podle typu rozpadové őady do tőí skupin [23, 24, 33]:
Mg-Gd typ, pro prvek Gd (resp. slitiny őady WE)

D´ (cph) o E´´ (D019) o E´ (cbco) o E (Mg5Gd, fcc).
Mg-Y typ, pro prvky Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu

D´ (cph) o E´´ (cbco) o E´ (cbco) o E (Mg24Y5, bcc).
Mg-Ce typ, pro prvky Ce, Nd

D´ (cph) o G-P zóny o E´´ (D019) o E´ (fcc) o E (Mg12Ce, bct).
Používáme znaÿení, kde se v pőípadě cph jedná o hexagonální strukturu s těsným
uspoőádáním, v pőípadě cbco o ortorombickou strukturu stěnově centrovanou typu C (parametry
a

0 ,641 nm

2 a Mg , b

2 , 223 nm # 8 d (10 10)

Mg

,c

0 ,521 nm

c Mg ), fcc znaÿí plošně centrovanou

kubickou strukturu, bcc kubickou prostorově centrovanou, bct tetragonální prostorově
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centrovanou strukturu. Fáze D019 má hexagonální strukturu s parametry a
c

0 ,521 nm

0 ,641 nm

2 a Mg ,

c Mg a je vždy koherentní s D-Mg. Během rozpadu tuhého roztoku u Y skupiny

slitin nebyly G-P zóny pozorovány [30], stejně tak u systému Mg-Gd [32].

3.3.1 Systém Mg-Gd
Systémem Mg-Gd se v posledních letech zabývali napőíklad práce [2, 23, 27, 34, 35, 37] aj.
Fázový diagram tohoto systému je na Obr. 3-1, který ukazuje existenci ÿtyő binárních fází:
Mg5Gd, Mg3Gd, Mg2Gd a MgGd. Experimentální data nicméně ukazují některé odchylky,
zejména podél kőivky (Mg) solvus a (DGd)/(DGd) + MgGd. Upravený fázový diagram najdeme
napő. v [32] nebo [35]. Rozpadový sled pőesyceného tuhého roztoku gadolinia - Gd v hoőÿíku je
uveden v úvodu kapitoly 3.3 (typ rozpadu Mg-Gd), ovšem u slitin s koncentrací Gd nižší než
10 hm.% není pozorována precipitace fáze E´ .
Slitiny Mg-Gd mají ve srovnání s komerÿně používanými materiály WE srovnatelnou
nebo mírně lepší creepovou odolnost. Stabilní fáze tohoto systému jsou uvedeny v Tab. 3-3.
Autoői se v uvedených parametrech ÿasto liší, napő. [35] ÿi [36].

Fáze

Rozsah teplot [°C]

Mg

-

DGd

-

EGd

! 1235

Mg5Gd

 642

Mg3Gd

 706

Mg2Gd

 755

MgGd

 867

Typ
hP2
Mg
hP2
Mg
cI2
W
cF448
Cd45Sm11
cF16
BiF3
cF24
Cu2Mg
cP2
CsCl

Parametr a [nm] Parametr c [nm]
0,321

0,521

0,363

0,578

0,406

-

2,234

-

0,733

-

0,855

-

0,381

-

Tab. 3-3: Parametry stabilních fází binárního systému Mg-Gd.
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Obr. 3-1: Rovnovážný fázový di agram binárního systému Mg-Gd, pőevzat z [36].

3.3.2 Systém Mg-Y
Ve spojení s ostatními RE zvyšuje yttrium pevnost a creepovou odolnost slitin až do
300°C. V pőípadě hoőÿíkových slitin podstatně snižuje korozi. Systém Mg-Y je též základem
komerÿních slitin őady WE (Mg-Y-Nd, resp. Mg-Y-Nd-Zr) [31]. Práce zabývající se Mg-Y jsou
napő. [2, 34, 35] ÿi [42].
Z fázového diagramu Mg-Y (viz Obr. 3-2) je viditelná poměrně velká rozpustnost Y v Mg,
proto je tento systém ÿasto legován dalšími prvky (napő. Zr, Mn) snižujícími rozpustnost yttria.
Hlavním znakem diagramu je existence tőí fází – Mg24Y5 (H), Mg2Y a MgY. V binárním systému
Mg-Y dochází v raných stádiích precipitace ke tvorbě dvou nerovnovážných fází E´´ a E´,
pőiÿemž obě mají ortorombickou stěnově centrovanou strukturu typu C. Nerovnovážná fáze E´
byla pozorována pőedevším u dislokací. Rovnovážná fáze Mg24Y5 nemá velký vytvrzovací efekt.
Fáze tohoto systému jsou uvedeny v Tab. 3-4, i zde nalezneme odchylky uvedených parametrţ u
rţzných autorţ.
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Obr. 3-2: Rovnovážný fázový diagram binárního systému Mg-Y, pőevzat z [32].

Fáze

DY

Rozsah teplot
[°C]

Typ

Parametr a [nm] Parametr c [nm]

hP2
0,365
0,573
Mg
cI2
0,407
! 1478
W
cI58
1,124
 605
DMn
hP12
0,604
0,975
 780
MgZn2
cP2
0,379
 935
CsCl
Tab. 3-4: Parametry stabilních fází binárního systému Mg-Y.
-

EY
Mg24Y5 (H)
Mg2Y
MgY

3.3.3 Systém Mg-Tb
Fázový diagram binárního systému Mg-Tb (viz Obr. 3-3) je založen pőedevším na
podobnosti s ostatními Mg-RE slitinami, kőivka solidus (Mg) a l+(Mg) byla urÿena na základě
mikroskopického pozorování rozpouštění během žíhání na rţzných teplotách. Později Saccone
[39] a další urÿili fázový diagram Tb-Mg (viz Obr. 3-4) pomocí rentgenové difrakce, metalografie
a elektronové mikroskopie. Specifický rys tohoto diagramu je existence dvou fází F1 (Mg5Tb) a

F2 (Mg24Tb5) v okolí 83 at.% Mg. Vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, aby na tak malém
intervalu koncentrací (~1 do 1.5 at.%) koexistovaly dvě fáze, bude jedna z fází metastabilní [39].
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Obr. 3-3: Rovnovážný fázový diagram binárního systému Mg-Tb. Pőevzato z [32].

Obr. 3-4: Rovnovážný fázový diagram binárního systému Tb-Mg. Pőevzato z [32].

Fáze systému Tb-Mg spolu s parametry jsou shrnuty v Tab. 3-5, jednotlivé údaje pochází z
[32, 35] a [39].
Binárním systémem Mg-Tb (pro slitiny MgTb10 a MgTb15) se zabývá paralelně probíhající
diplomová práce [38].
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Fáze

Rozsah teplot
[°C]

ETb

! 1289

DTb
TbMg
TbMg2
TbMg3

F1 (Mg5Tb)
F2 (Mg24Tb5)
Mg

Složení at.%
Tb

Typ

Parametr a
[nm]

cI2
0
0,402
W
hP2
0
0,3606
 53
Mg
cP2
48
0,3798
 855
CsCl
50
0,3787
66,5
0,6052
hP12
 720
68
0,6042
MgZn2
75
0,7312
cF16
 605
78
0,7300
BiF3
cF448
83
2,232
 559
Cd45Sm11
cI58
83
1,1260
 559
DMn
hP2
100
0,321
Mg
Tab. 3-5: Parametry fází binárního systému Tb-Mg.

Parametr c
[nm]
0,5697
0,9810
0,9776
0,521

3.3.4 Systém Mg-Nd
Binárním systémem Mg-Nd se zabývají napő. práce [ 2, 27, 35] a další. Fázový diagram
pőevzatý z [32] (viz Obr. 3-5) vznikl pőedevším na základě pőedpokládané podobnosti se systémy
Mg-La, Mg-Ce a Mg-Pr. Fáze Mg12Nd (typu Mn12Th) nalezl Saccone pomocí rentgenové difrakce
a následné chemické analýzy. S největší pravděpodobností se v pőípadě Mg12Nd jedná o fázi
metastabilní [39, 35]. Rozpadová őada Mg-Nd je tzv. Ce typu: D´ (cph) o G-P zóny o E´´ (D019)
o E´ (fcc) o E (Mg12Nd, bct), pőiÿemž metastabilní fáze E´ (fcc) má v pőípadě Mg-Nd parametry
a

0,735 nm a d (022) Ƣ´

d (0002) Mg [33].

Podobně jako u pőedchozích systémţ i zde se objevují odchylky mezi zjištěnými parametry,
zejména mezi pracemi L. L. Rokhlina [41, 40, 35] a pracemi ostatních autorţ. Patrné jsou rozdíly
mezi mőížovými parametry jednotlivých fází ÿi zveőejněnými fázovými diagramy v [35] a [32] –
viz Obr. 3-5 a Obr. 3-6. Parametry jednotlivých fází pőevzaté z [35] jsou uvedeny v Tab. 3-6.
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Obr. 3-5: Rovnovážný
fázový diagram binárního
systému Mg-Nd.
Pőevzato z [32].

Obr. 3-6: Rovnovážný
fázový diagram binárního
systému Mg-Nd.
Pőevzato z [35].

Fáze
Mg12Nd
metastabilní
Mg41Nd5
Mg3Nd
Mg2Nd
MgNd

Rozsah teplot
[°C]

Složení at.%
Nd

Typ

Parametr a
[nm]

tI26
~ 8,31
1,030
Mn12Th
tI92
~ 9,36
1,476
 560
Mg41Ce5
cF16
~ 25
0,7397
 780
BiF3
cF24
33,3
0,8662
~ 755 – 660
Cu2Mg
cP2
~ 50
0,3867
 800
CsCl
Tab. 3-6: Fáze binárního systému Mg-Nd. Pőevzato z [35].
~ 552
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Parametr c
[nm]
0,593
1,039
-

3.3.5 Systém Mg-Y-Nd, komerÿní őada slitin typu WE
Potőeba lehkých materiálţ, zejména v automobilovém a leteckém prţmyslu, pőedurÿila
hoőÿíkové slitiny k masovému využití v celé őadě aplikací. Hoőÿíkové slitiny se vzácnými
zeminami nabídly alternativu za mírně radioaktivní slitiny Mg se stőíbrem a thoriem a mají
výbornou creepovou odolnost, pevnost, malou korozi, ale pőedevším stabilitu až do 250°C.
Hlavně systém Mg-Y-Nd mezi slitinami Mg-RE zajistil kombinaci výborných mechanických a
korozi odolných vlastností a tvoőí základ celé őady komerÿně užívaných slitin typu WE (viz
Obr. 3-7), tyto materiály obsahují kromě
uvedeného ternárního systému navíc ještě další
těžké vzácné zeminy a minimálně 0,4 hm.%
Zr. Systémem Mg-Y-Nd, resp. WE se
v posledních letech zabývaly zejména práce [2,
12, 15, 24, 26, 35, 37, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53,
58] aj. Vybrané vlastnosti slitin WE43 a WE54
jsou uvedeny v Tab. 3-7 a Tab. 3-8.
Obr. 3-7: Pőevodová skőíł helikoptéry ze
slitiny WE43. Pőevzato z [31].

Hustota

1840 kg.m-3

Souÿinitel teplotní roztažnosti

26,7.10-6 K-1

Měrná tepelná vodivost

51,3 W.m-1.K-1

Měrná tepelná kapacita

966 J.kg-1.K-1

Teplotní interval tání

540–640°C

Tvrdost podle Vickerse

85–105

Rezistivita

148 n:.m
Y 4,75 – 5,5%
RE (Yb, Er, Dy, Gd) 1,0 – 2,0%
Nd 1,5 – 2,0%
Zr 0,4% min

Pőíměsi

Tab. 3-7: Vybrané vlastnosti slitiny WE43. Pőevzato z [31].
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Hustota

1850 kg.m-3

Souÿinitel teplotní roztažnosti

24,6.10-6 K-1

Měrná tepelná vodivost

52 W.m-1.K-1

Měrná tepelná kapacita

960 J.kg-1.K-1

Teplotní interval tání

545–640°C

Tvrdost podle Vickerse

85–105

Rezistivita

173 n:.m
Y 3,7 – 4,3%
RE 2,4 – 4,4%
Zr 0,4% min

Pőíměsi

Tab. 3-8: Vybrané vlastnosti slitiny WE54. Pőevzato z [31].

Slitinami typu WE se v roce 1985 zabývala Karimzadeho (University of Manchester)
doktorská disertaÿní práce, výsledky publikoval rok poté G. W. Lorimer [24] a později (v roce
1992) Ahmed, Lorimer a další v [49]. Rozpadová őada (pőevzata z [49]) je tvaru
Mg SSSS o E´´ o E´ o E . Destiÿkové precipitáty fáze E´´ mají orientaci vţÿi matrici:

>0001@E´´ >0001@Mg ,

^0110` ^0110`
E´´

Mg

^ `

, precipitáty fáze E´ >001@E´ >0001@Mg , ^100`E´ 2110

stabilní fáze E v orientaÿních modifikacích vţÿi Mg matrici 111

E

1210

Mg

Mg

, ^011`E 0001

a

Mg

[49].
Fáze E´´, která je metastabilní a koherentní s matricí, byla identifikována jako D019 [15, 44,
48, 49]. Polmear v [15] uvedl, že fáze D019 je ve slitinách Mg-RE typu Mg3X (X = RE) a má
hexagonální strukturu. Rozpadové őady zveőejněné v [15] pro systém Mg-Y-Nd však vykazují
odchylky, napő. s pracemi Smoly [12], Ahmeda [49] a dalších. K urÿení struktury precipitátţ fáze

E´´ byla použita difrakÿní rentgenová analýza [52] a její výsledek ukázal poměr Y:Nd = 6:1 ve
slitinách na bázi WE54, tedy složení ve tvaru Mg3(Y0,85Nd0,15). V souladu s [15, 52] uvádí Antion a
další [45] vývoj fáze E´´ v prvních stádiích precipitace pői nižších teplotách žíhání (150-200 °C) v
destiÿkovém tvaru. Většina z výše jmenovaných studií došla k závěru, že destiÿky fáze E´´ v

^ `

ternární slitině Mg-Y-Nd leží rovinách 1100

ve shodě s fází E´´ v ostatních Mg-RE slitinách,

Mg

^ `

aÿkoli Polmear [15] a Antion [45] zmiłují možnosti dvě: 1100

Mg

^ `

a 1120

Mg

.

V intervalu teplot žíhání 200°C – 250°C se objevuje metastabilní fáze E´ [15, 24, 49, 52],
ortorombické
c

c Mg

struktury

s parametry

a

2a Mg

0,640nm ,

b

4 a Mg . 3

2,223nm ,

^ `

0,521nm [44, 52], destiÿkového tvaru rovnoběžná s prismatickými rovinami 1010 .
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Polmear [15], Lorimer [52], Nie [44] a jiní uvádějí složení fáze E´ ve slitině WE54 jako Mg12NdY,
Azari-Khosroshaki [54] Mg24Y2Nd3.
Rozpadová őada konÿí rovnovážnou fází E, která má fcc strukturu s parametrem
a

2,223nm po žíhání pői teplotách vyšších než 250°C [15, 44, 49, 52]. Typ fáze E ovšem závisí

na složení dané slitiny: Antion [45] ve shodě s [44] uvádí Mg14Nd2Y ve slitině WE54, zatímco [52]
pőipisuje rovnost obsahu Nd a Y – Mg12NdY. Ve WE43 je typ Mg12Nd2Y pro fázi E pőiőazen v
[49]. Polmear [15] v rozporu s ostatními dokonce uvádí v rozpadové őadě systému Mg-Y-Nd (viz
dále Tab. 3-9) rovnovážnou fázi E kubicky prostorově centrované strukturu (bcc) typu
Mg11NdY2.
Precipitáty fáze E´´ jsou obvykle pozorovány ve tvaru destiÿek (po žíhání kolem teploty
150°C), kdežto pői teplotách vyšších dochází k transformaci na fázi E´ s jinou morfologií,
napőíklad ve slitině WE54 pozorovali Nie a Muddle [44] rţst kulových precipitátţ fáze E´ po
žíhání na 250°C. Kromě toho upozornili na existenci dosud neobjevené fáze v rozpadové őadě
slitin WE, kterou oznaÿili jako E1 (fcc) s parametrem a

0,74 r 0,01 nm a upravili rozpadovou

őadu WE na tvar: Mg SSSS o E´´ o E´ o E 1 o E . Fáze E1 precipituje v destiÿkách rovnoběžných

^ `

s prismatickými rovinami 1010 spoleÿně s kulovitou fází E´ a je strukturně shodná s Mg3X, kde

X representuje Nd, Ce, La, Pr, a Sm [44]. V dalším teplotním intervalu žíhání se E1 transformuje
do rovnovážné fáze E struktury fcc, izomorfní s Mg5Gd [44]. Fáze E1 byla také pozorována
pomocí TEM s vysokým rozlišením ve slitině WE43 [45] a i jinými ve WE54, napő. [50].
Slitinou WN42 (Mg-4%Y-2.25%Nd-0.6%Zr), zjednodušenou verzí slitiny WE43, se zabývá
práce [47]. Apps a další [47] uvedl rozpadovou őadu pro WN42 ve tvaru Mg SSSS o E 1 o E , fáze

E´´ a E´ nebyly v tomto pőípadě pozorovány.

3.4 Rozpadové őady hoőÿíkových slitin

V Tab. 3-9 je uvedena rozpadová őada nejÿastěji používaných hoőÿíkových slitin podle
Polmeara [15]. Z tabulky je patrné, že rozpadové őady hoőÿíkových slitin nejsou jednoduché.
Precipitaci stabilní fáze pőedchází precipitace jedné nebo více fází metastabilních. Pro rţzné
pőíměsové prvky mají fáze rţznou krystalografickou strukturu (jak fáze stabilní, tak i fáze
metastabilní).
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Většina uvedených fází má konkrétní orientaci vţÿi matrici a nevyskytuje se jako kulové
ÿástice, ale ve tvaru destiÿek, napő. metastabilní fáze D019 (zvláště v systémech Mg-RE a ve slitině
Mg-Th), která patőí k raným precipitaÿním stádiím. U některých slitin, napő. Mg-Nd jí pőedchází
tvorba G-P zón. Őada mikroskopických studií však vykazuje odchylky od Polmearových
rozpadových őad – viz napő. kap. 3.3.5.

Tab. 3-9: Rozpadové őady podle Polmeara. Pőevzato z [15].
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4

POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ METODY, PARAMETRY MĚŐENÍ

Ke studiu precipitaÿních dějţ ve zkoumaných slitinách jsme použili jako základní
experimentální metodu elektrickou rezistometrii. Tato metoda spoÿívá v měőení závislosti
elektrického odporu vzorkţ na době, resp. teplotě žíhání. Rezistivita kovţ je relativně snadno
měőitelný makroskopický parametr, citlivě reaguje na nejrţznější změny v mikrostruktuőe.
V návaznosti na výsledky získané rezistometrií byly stanoveny význaÿné stavy pro další
experimentální zpracování (metalografii a elektronovou mikroskopii). Tímto zpţsobem bylo
možné významně snížit poÿet metalografických (resp. mikroskopických studií), které měly
potvrdit fázové složení vzorkţ. Kromě rezistometrie a metalografie se tato práce zabývá rovněž
tvrdostí zkoumaných slitin.

4.1 Studované materiály
Úkolem pőedkládané práce je studium precipitace ve slitinách MgTb4Nd2 a WE43, které
byly pőipraveny v Zentrum für Funktionswerkstoffe gGmbH, Clausthal metodou squeeze casting
(tlakové lití). Chemické složení uvedených materiálţ je uvedeno v Tab. 4-1 a Tab. 4-2. Do
zaÿátku měőení byly materiály skladovány na pokojové teplotě, v jeho prţběhu pak v kapalném
dusíku ve skladovací nádobě.
prvek

Mg

Y

Nd

Gd

Zr

hm. %

94,12

2,95

2,48

0,15

0,30

Tab. 4-1: Složení materiálu WE43.

prvek

Mg

Tb

Nd

hm. %

93,51

2,53

3,96

Tab. 4-2: Složení materiálu MgTb4Nd2.
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4.2 Tepelné zpracování vzorkţ
4.2.1 Izotermický režim žíhání
Zkoumané slitiny byly studovány pői umělém stárnutí (tj. pői izotermickém žíhání o
teplotách rţzných od teploty pokojové) z dţvodţ urÿení parametrţ rozpouštěcího žíhání. Vzorky
byly dlouhodobě vystaveny konstantní teplotě a byla sledována závislost relativních změn
rezistivity na době žíhání, která logaritmicky narţstala. V pőípadě slitiny MgTb4Nd2 pői
konstantní teplotě žíhání 500°C a v pőípadě WE43 pői teplotě žíhání 525°C.
Doba žíhání byla měőena digitálními stopkami a narţstala podle schématu na Obr. 4-3.
Izotermické žíhání probíhalo v odporové peci s ochrannou atmosférou (argon – Ar). Teplotní
rozdíl na celé délce vzorku nepőesáhl 2°C. Nastavená teplota byla měőena kalibrovaným
termoÿlánkem Ni-Cr-NiAl s pőesností r1°C, pőipojeným k digitálnímu voltmetru Keithley 181.
Teplota pece byla udržována s pőesností r1°C pomocí programu vytvoőeného pro tyto úÿely a
periferních zaőízení pőipojených k poÿítaÿi PC 486–DX pomocí univerzální GPIB karty (General
Purpose Interface Board, lze se však setkat s rţznými ekvivalentními názvy, napő. IEEE 488 ÿi
HPIB, u nás byla v minulosti podle normy þSN 35 6522 [14] pőijata definice informaÿněměőícího systému 2. generace, tzv. IMS-2), která umožłuje propojovat programovatelné i
neprogramovatelné elektronické (zejména pak měőící) pőístroje.
Žíhání bylo vždy zakonÿeno zakalením vzorku do vody o pokojové teplotě, pőiÿemž
prodleva do zachlazení nepőesahovala 3 s. Poté následovala montáž vzorkţ do držákţ a jejich
pőenesení do měőící lázně. Celková doba manipulace nepőesáhla dobu 5-ti minut.

Obr. 4-1: Schéma izotermické žíhání. T m znaÿí teplotu měőení (77 K), T ž teplotu žíhání.
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4.2.2 Izochronní režim žíhání
Pro urÿení teplotních oblastí pőerozdělování pőíměsí byl použit izochronní režim žíhání,
jenž spoÿívá v konstantním nárţstu teploty žíhání (viz Obr. 4-2). Zkoumaný materiál byl
vystaven po neměnný ÿasový úsek žíhání pői jisté teplotě, poté byl zakalen a změően jeho
elektrický odpor, resp. tvrdost. Další žíhání probíhalo pői vyšší teplotě po stejnou dobu. Rozdíl
žíhacích teplot byl udržován konstantní – 30°C. Tento proces byl prováděn vždy po dobu žíhání
30-ti minut v intervalu teplot 20°C až 500°C v pőípadě MgTb4Nd2 (resp. 20°C až 525°C
v pőípadě komerÿní slitiny WE43), což vyžadovalo použití dvou rţzných žíhacích zaőízení.
Pro teploty do 240°C – termostat UH4 s digitálním nastavením teploty s lázní silikonového
oleje Lukooil MF, teplota byla kontrolována rtuřovými teploměry a udržována na pőíslušné
teplotě s maximální odchylkou r1°C.
Pro teploty nad 240°C – vertikální odporová pec őízená poÿítaÿem.
Žíhání v olejové lázni, resp. v ochranné argonové atmosféőe bylo vždy zakonÿeno
zakalením vzorku do kapalného dusíku (teploty do 240°C – pőípad termostatu), resp. do vody o
pokojové teplotě (teploty nad 240°C – pőípad odporové pece). Po montáži do držákţ byly vzorky
pőeneseny do měőící lázně, doba manipulace nepőesáhla v obou pőípadech 5 minut.

Obr. 4-2: Schéma izochronního žíhání. T m znaÿí teplotu měőení (77 K), T ž teplotu žíhání.
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4.3 Elektrická rezistometrie
Měőením

rezistivity

mţžeme

nedestruktivním

zpţsobem

získávat

informace

o

mikrostruktuőe kovových materiálţ a jejích změnách. Dalšími výhodami této metody jsou
zejména její pőesnost a rychlost.
Z teoretického hlediska je rezistivita urÿena souborem mnoha dějţ probíhajících
v kovovém krystalu, k dţslednému rozboru je nutné využití kvantově-mechanického aparátu.
Zjednodušeně mţžeme őíci, že pro hodnotu elektrické rezistivity je rozhodující pohyblivost
nositelţ elektrického náboje v krystalu – jak jsou elektrony urychlovány vnějším elektrickým
polem a jak jsou bržděny rozptylovými procesy (vzájemné srážky a srážky s poruchami krystalové
mőíže). Je zőejmé, že pőítomností geometrických poruch se rezistivita zvyšuje.
Omezíme-li se na kovy, je vlastní elektrický odpor R vzorku spjat s rezistivitou U vztahem
R

U .Ɩ ,

(4.1)

kde ) je tzv. tvarový faktor1, daný geometrií vzorku.
Rezistivita většiny kovţ je pői pokojové teplotě (293 K) urÿována pőevážně srážkami
vodivostních elektronţ s fonony mőížky, pői teplotě kapalného helia (4,2 K) rozptylem na
atomech neÿistot a s poruchami mőížky [5]. Za pőedpokladu aditivity rozptylových mechanismţ
mţžeme rezistivitu kovţ napsat jako souÿet dvou ÿlenţ, nazývaným jako Matthiessenovo
pravidlo [5]:

UT

Um T  Up .

(4.2)

Teplotně závislý ÿlen Um lze pőipsat rozptylu vodivostních elektronţ na fononech, Up (tzv.
zbytková rezistivita) je ÿlen naopak ÿasto teplotně nezávislý daný rozptylem elektronţ na
statických poruchách. Rezistivita Um obvykle nezávisí na poÿtu poruch, pokud je jejich
koncentrace malá. Toto empirické Matthiessenovo pravidlo je velice užiteÿné pői analýze
experimentálních údajţ. Pokud provádíme měőení U vždy pői téže teplotě Tm, vyplývá z platnosti
(4.2), že změna celkové rezistivity 'U je dána pouze změnou složky 'U p a pro relativní velikost
těchto změn mţžeme psát vztah:
'U
U Tm

1

'U p

U m Tm  U p

, Tm = konst.

(4.3)

Vzhledem ke geometrii zkoumaných vzorkĤ mĤžeme tvarový faktor brát jako Ɩ

a S plocha pĜíþného Ĝezu.
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L
, kde L je délka vzorku
S

Ze vztahu (4.3) je zőejmé, že relativní změna rezistivity s klesající teplotou měőení roste a je
tedy výhodné provádět měőení pői nízkých a dlouhodobě stabilních teplotách. Tento požadavek
je dobőe splněn u teplot varu v lázni kryogenních kapalin (dusík, helium).
Velikost ÿlenu Up závisí v pőípadě geometrických poruch pouze na jejich koncentraci (za
pőedpokladu zanedbání jakékoli interakce). Složku Up mţžeme vyjádőit jako souÿet ÿlenţ
pőíslušných jednotlivým typţm poruch k (složku oznaÿme Uk) a őíci, že pőíspěvky Uk jsou
navzájem nezávislé, tedy

Up

¦U

k

.

(4.4)

k

V pőípadě odchylek v dţsledku vzájemného pţsobení poruch, hovoőíme o tzv.
konfiguraÿních odchylkách od Matthiessenova pravidla. Právě tento typ odchylek se
z experimentálního hlediska jeví jako pőíznivý pro studium procesţ jako je rozpad pőesyceného
tuhého roztoku, neboř umožłuje prostőednictvím změn rezistivity studovat s vysokou citlivostí
fázové transformace nebo změny v uspoőádání poruch, probíhající v mőíži na atomární úrovni.
Pro nízké koncentrace ck poruchy typu k lze pőedpokládat závislost

Uk

Ƣ k .c k

(4.5)

a tedy pro zbytkovou rezistivitu

Up

¦Ƣ

k

.c k ,

(4.6)

k

kde konstanta úměrnosti ȕ k t 0 je v našem pőiblížení teplotně a koncentraÿně nezávislá.
V opaÿném pőípadě mluvíme o tzv. teplotních a koncentraÿních odchylkách od Matthiessenova
pravidla. Pokud je tőeba vliv poslední jmenované odchylky potlaÿit, je nutno vhodně vybrat
teplotu měőící lázně a studovat poruchy u slitin s koncentracemi nižšími. Samotné teoretické i
experimentální studium těchto odchylek se soustőeĐuje zejména na dva dţsledky vzájemné
interakce systému fononţ a elektronţ: buĐ se zabývá vlivem mőížkových poruch na ÿlen Um(T)
nebo teplotní závislostí ÿlenu Up.

4.3.1 Vliv pőíměsí na rezistivitu

Ovlivnění složky rezistivity Up ze vztahu (4.2) pőítomností pőíměsí je zpţsobeno rţznými
rozptylovými mechanismy vodivostních elektronţ. V nejjednodušším pőípadě uvažujeme vliv
rozdílu valence 'Z mezi atomem pőíměsi a matricí, který se projeví změnou krystalového
potenciálu v okolí pőíměsi (z tohoto hlediska je vakance pőíměs s nulovou valencí) [5].
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Pőímá úměrnost mezi Up a koncentrací c pőíměsi (viz (4.5), (4.6), pro nízké koncentrace
poruch) je v souladu s empiricky zjištěným tzv. Lindeho pravidlem [18]:

Up

c ka  k b 'Z

2

,

(4.7)

kde ka, kb jsou parametry závislé na elektronové struktuőe matrice a pőíměsi, 'Z znaÿí rozdíl
valence mezi pőíměsí a rozpouštědlem. Vztah platí pouze pro nemagnetické směsi.
Pro obecnější pőípad binárních tuhých roztokţ byl odvozen vztah nazývaný Nordheinovo
pravidlo [18]:

Up | c 1  c ,

(4.8)

c zde znaÿí atomovou koncentraci jedné ze složek. Platnost tohoto pravidla se omezuje na slitiny
s podobnou elektronovou strukturou, dţležité je také, aby v celém oboru koncentrací tvoőily obě
komponenty tuhý roztok. Navíc obě uvedená pravidla platí v pőípadě, že v materiálu nedochází
k fázovým pőechodţm [18].
4.3.2 Vliv rozpadu pőesyceného tuhého roztoku na rezistivitu

V pőípadě rozpadu pőesyceného tuhého roztoku dochází ke změnám ve složce rezistivity Up.
Experimentálně byla zjištěna závislost mezi touto složkou a stavem mikrostruktury. Během
prvních stádií rozpadu (tzv. pőedprecipitace) dochází ke shlukování pőíměsových atomţ a vzniku
koherentních G-P zón (podrobněji viz [7]). Podle prţběhu Up (měőené v kapalném dusíku) pői
izotermickém žíhání lze rozdělit pőíměsi na dvě skupiny:
 Pői rozpadu pőesyceného tuhého roztoku zpţsobují nejprve rţst hodnoty Up do maxima,

následovaný poklesem až do dosažení plata.
 Zpţsobují spojitý pokles Up až do dosažení konstantní hodnoty

V dalších etapách rozpadu následuje precipitace semikoherentní a nekoherentní fáze, která
je jednoznaÿně doprovázena poklesem elektrického odporu. Následuje hrubnutí ÿástic druhé
fáze, které vede rovněž k poklesu rezistivity a posléze (pői dlouhých ÿasech nebo vyšších
teplotách žíhání) opětovné rozpouštění ÿástic, které se projeví vzrţstem rezistivity. Tento obraz
mţže být nadále komplikován, uplatní-li se spinodální rozpad, polymorfní pőeměny ÿi uspoőádání
na krátkou vzdálenost. Rezistivita citlivě odliší i pőípad, kdy nové ÿástice vznikají transformací
ÿástic existujících od pőípadu, kdy existující ÿástice se nejprve rozpustí a nové ÿástice vzniknou
rozpadem obnoveného pőesyceného tuhého roztoku.
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4.3.3 Měőení žíhacích kőivek rezistivity

Vlastní měőení rezistivity vzorkţ bylo prováděno stejnosměrnou pőímou ÿtyőbodovou
metodou, se souÿasným měőením proudu a napětí na vzorku, a to v lázni kapalného dusíku pői
teplotě 77 K. Měőení vybraných stavţ též probíhalo v lázni ethanolu o pokojové teplotě 20°C
(teplotní údaj byl získáván platinovým odporovým ÿidlem, jehož odpor byl měően digitálním
multimetrem Keithley, typ 177 DMM).
Velikost měőícího proudu byla po celou dobu konstantní – 1,99 A. Jako zdroj byl použit
pőístroj Keithley 228 A, pőesná hodnota proudu byla měőena digitálním multimetrem Keithley
195 A jako napětí na odporovém normálu 0,1 :. Úbytek napětí na vzorku byl měően
nanovoltmetrem Keithley 181. Měőící aparatura byla őízena poÿítaÿem SAPI 86-TS XT (PC
kompatibilní), její schéma je na Obr. 4-3.

Obr. 4-3: Schéma měőící aparatury:
PC-XT – osobní poÿítaÿ
TISK – tiskárna
PZ – proudový zdroj Keithley 228 A
DM – digitální multimetr Keithley 195 A
DNV – digitální nanovoltmetr Keithley 181
P1 – pőepínaÿ
P2 – pőepínaÿ
K – komutátor
V1 – měőený vzorek
V2 – měőený vzorek
V3 – srovnávací vzorek
R1 – rezistor 0,001 :
R2 – rezistor 0,1 :

Vzorky byly pro měőení upraveny ve formě tzv. H-hranolţ (viz Obr. 4-4) s rozměry cca
6x5x85 mm (MgTb4Nd2) a cca 6x4x78 mm WE43), kde největší rozměr pőedstavuje aktivní
délku l vzorku – Obr. 4-4. Elektrické kontakty byly pőipraveny mechanicky lupénkovou pilou a
oznaÿeny tak, aby nemohlo dojít ke změně polohy pői montáži vzorkţ do měőících držákţ.
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Obr. 4-4: Schematický nákres vzorku.

Srovnávací vzorek byl zapojen v sérii se vzorky zkoumanými, šlo o vzorek materiálu
MgTb4Nd2, který měl pőibližně stejné rozměry a byl vyroben týmž zpţsobem jako vzorky
měőené. Po celou dobu experimentu byl umístěn v měőící lázni s kapalným dusíkem a nijak se
s ním nemanipulovalo. Porovnávání elektrického odporu měőených vzorkţ a vzorku
srovnávacího sloužilo k eliminování vlivu teplotních fluktuací měőící lázně.
Velikost odporu byla pői daném směru proudu získána z deseti změőených dvojic hodnot
proudu a napětí bezprostőedně po sobě na všech vzorcích, a to v obou směrech proudu. Toto
uspoőádání potlaÿuje v prvním pőiblížení vliv parazitních termosil a fluktuaci měőícího proudu na
měőená napětí.
Pői vhodném uspoőádání experimentu lze urÿovat relativní změny rezistivity s pőesností
őádu 10-4 [13], v našem pőípadě se pői měőení dosahovalo pőesnosti cca 5.10-4. Pro výchozí stav
vzorkţ, pro stav koneÿný a pro urÿité vybrané stavy žíhací kőivky byl měően odpor jak
v kapalném dusíku R(77K) pői teplotě 77K, tak odpor R(293K) v ethanolu (pői pokojové teplotě 20°C).
Z těchto hodnot byl vypoÿítán parametr RRR, definovaný vztahem
R 293 K

RRR

R 77 K

.

(4.9)

Tento parametr tedy nezávisí na tvarovém faktoru vzorku.
Z hodnot odporu měőeného vzorku (oznaÿme Rx) a vzorku srovnávacího (Rs) byl urÿován
tzv. parametr P, daný vztahem
P

Rx
Rs

U xƖ x
,
U s Ɩs

(4.10)

kde Ux, Us jsou rezistivity jednotlivých vzorkţ a )x, )s jejich tvarové faktory. Vzhledem ke
geometrii vzorkţ mţžeme tvarový faktor brát jako
Ɩi

Li
,
Si

(4.11)

kde Si je prţőez a Li je aktivní délka vzorku. Použitý postup měőení pőedpokládá konstantní
rozměry vzorku.
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Zkušenost ukazuje, že i žíhání vzorku (tj. pouhé zahőátí a pomalé ochlazení zpět na výchozí
teplotu) mţže vyvolat změnu jeho rozměrţ, zejména po vyhőátí na teplotu pőevyšující 0,4
násobek teploty tání a pői velkém rozdílu mezi teplotami [10]. Odchylky od uvedených vztahţ
zpţsobené zanedbáním rozměrových změn nebudeme pro úÿely této pőedkládané práce
uvažovat.
Relativní změny rezistivity mţžeme měőit a vyjádőit pomocí relativních změn parametru P :
'U

U0

'P
,
P0

(4.12)

kde P0, U0 jsou hodnoty výchozího stavu vzorku. Vzhledem k (4.12) staÿí k urÿení relativních
změn rezistivity

'U

U0

sledovat hodnoty

'P
. V elektrické rezistometrii je žíhací kőivkou
P0

oznaÿován prţběh závislosti rezistivity U, pőíp.

U
'U
ÿi
na teplotě žíhání, resp. době žíhání.
U0
U0

Graf derivace teplotní závislosti relativní změny rezistivity se nazývá žíhacím spektrem
(derivovanou žíhací kőivkou). S ohledem na (4.12) staÿí urÿit


d
dT

§ 'U ·
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¸¸
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d
dT

§ 'P ·
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(4.13)

Body na žíhacích kőivkách jsou tedy pőímým výsledkem měőení. Žíhací spektra byla získána
numerickou derivací žíhacích kőivek pomocí programu urÿeného pro tyto úÿely, který pőiőadil
danému bodu vypoÿtenou hodnotu jako derivaci kőivky tőetího stupně (proložené metodou
nejmenších ÿtvercţ pěti body žíhací kőivky) [55]. Výjimku tvoőily krajní body žíhací kőivky, kde
nebyla derivace vypoÿítána, a body s nimi sousedící (derivace byla urÿena z kőivky druhého
stupně procházející tőemi body žíhací kőivky. Derivace v bodě pţlícím teplotní interval mezi
sousedními body žíhací kőivky byla urÿena jako směrnice pőímkové spojnice těchto bodţ [55].
Na zaÿátku každé žíhací kőivky byly změőeny rozměry: délka, šíőka a tloušřka elektricky
aktivní ÿásti vzorku. Délka byla změőena posuvným měőítkem s pőesností 0,1 mm, tloušřka a
šíőka mikrometrem podél celé aktivní ÿásti vzorku s pőesností 0,01 mm a výsledné hodnoty byly
urÿeny jako aritmetický prţměr z celkového poÿtu deseti měőení.
Pro úÿely rezistometrie byly vzorky uchyceny do jednoduchých držákţ, které umožłovaly
snadnou manipulaci se vzorky během měőení. Napěřové a proudové pőívody byly ke vzorkţm
pőipojeny mechanickými svorkami. Vlastní žíhání probíhalo buĐ v silikonovém oleji (teplotní
interval 20°C – 240°C) nebo ve vertikální odporové peci (od 240°C výše) v argonové atmosféőe.
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Pői měőení žíhacích kőivek rezistivity byl dodržován následující postup:
 žíhání pői zvolené teplotě po zvolenou dobu
 zachlazení vzorku do kapalného dusíku (silikonový olej teploty do 240°C), resp. do vody o

pokojové teplotě (pec - teploty nad 240°C)
 montáž vzorkţ do měőících držákţ
 pőenesení vzorku do měőící lázně
 po ustálení teploty (dusík 3 min, ethanol 10 min) změőení odporu vzorku Rx a odporu

srovnávacího vzorku Rs pői obou směrech prţchodu proudu
 demontáž vzorkţ
 další žíhání.
4.4 Tvrdost

Tvrdost definujeme jako mechanický odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa.
Jako jedna z mechanických vlastností má hlavně u kovových materiálţ mimoőádnou dţležitost:
mţžeme ji zjistit rychle, levně a i na pőedmětech menších rozměrţ. Z
tvrdosti usuzujeme na některé další vlastnosti materiálu (pevnost v tahu,
obrobitelnost), zjišřuje se buĐ na zkušebních vzorcích nebo pőímo na
hotových výrobcích. Tvrdost studovaných materiálţ byla zjišřována
zkouškou podle Vickerse, kdy se vtlaÿuje do zkoušeného materiálu ÿtyőboký
diamantový jehlan o vrcholovém úhlu stran 136° a okulárem mikroskopu
nebo projekcí zjišřujeme stőední délku d obou úhlopőíÿek u1, u2 (Obr. 4-5).
Tato metoda je velmi pőesná a není téměő závislá na zatížení [4]. Tvrdost
podle Vickerse HV je vyjádőena podílem zatížení F a povrchu vtisku P, jež
se stanoví ze vzorce:
Obr. 4-5: Schéma

P

zkoušky tvrdosti
podle Vickerse
s použitím
ÿtyőbokého
diamantového

d2
d2
|
.
136 1,8544
2 sin
2

(4.14)

Dosazením zjištěného povrchu vtisku se získá hodnota tvrdosti podle
Vickerse [4]:
HV

F
F
| 1,8544 2 [kg/mm2].
P
d

jehlanu. Pőevzato
z [4].
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(4.15)

K měőení tvrdosti studovaných materiálţ WE43 a MgTb4Nd2 bylo použito měőení podle
Vickerse HV3, tedy odpovídající zatížení F

29,41 N, doba pţsobení 10 sekund. Vlastní měőení

tvrdosti probíhalo v režimu odpovídajícímu izochronnímu žíhání (viz kapitola 4.2.2), zde ovšem
ve vzduchové peci. Vzorky byly kaleny ve vodě. Doba manipulace se vzorky během měőení
nepőekroÿila 10 minut.

4.5 Metalografie

Jeden z podstatných ÿinitelţ majících vliv na mechanické vlastnosti kovţ je velikost zrna,
kterou považujeme za jednu z charakteristik daného materiálu. Obecně lze őíci, že jemnozrnný
materiál má lepší mechanické vlastnosti než hrubozrnný, i když oba mohou mít stejné chemické
složení [3].
Pői urÿování velikosti zrna se měőí lineární velikost zrn, plocha zrna, poÿet zrn pőipadajících
na plošnou jednotku, povrch zrn v jednotce objemu, i když nejsprávnější by bylo měőení objemu
zrna. Vzorek, u něhož zjišřujeme velikost zrna, se pro mikroskopické pozorování pőipravuje
obvyklou metalografickou technikou, a to broušením, leštěním a leptáním. Pro měőení velikosti
zrna je vypracováno několik metod, jejichž vhodnost posuzujeme podle jednoduchosti a
pőesnosti, podrobněji napő. [3].
Vyhodnocení velikosti zrna d byla urÿena metodou kružnice a prţseÿíkţ:
d

2Sr 1
. ,
n Z

(4.16)

kde r je poloměr testovací kružnice, n je poÿet jejích prţseÿíkţ s hranicemi zrn a Z je zvětšení.
Pro metalografické pozorování byly vzorky

daného materiálu nejprve podrobeny

homogenizaÿnímu žíhání (WE43 – 525°C/4h, MgTb4Nd2 – 500°C/4h) a následně
elektrojiskrově odőíznuty na plátky silné cca 0,15 mm, z nichž byly po stejném izochronním
žíhání jako v pőípadě měőení rezistivity do teploty 360°C (WE43), resp. 330°C (MgTb4Nd2)
vyjiskőeny terÿíky o prţměru 3 mm. Po mechanickém zbroušení terÿíkţ brusnými papíry Struers
ERPAP 4000 (hrubost 5,0 Pm) byl povrch pro zviditelnění hranic zrn elektrolyticky naleptán
v nitalu (1% HNO3 v ethylalkoholu) po dobu 45 sekund. Výbrusy všech vzorkţ s takto
upraveným povrchem byly sledovány v metalografickém mikroskopu Olympus IX70.
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5
5.1

VÝSLEDKY MĚŐENÍ A JEJICH DISKUSE
Slitina WE43
5.1.1 Rozpouštěcí žíhání

Vzorky slitiny WE43 (složení viz Tab. 4-1) po odlití metodou squeeze casting byly
podrobeny izotermickému žíhání pői teplotě 525°C. Výběr teploty byl dán údaji o teplotě
rozpouštěcího žíhání, který poskytuje firma MEL Ltd. Manchester ve své databázi k této
komerÿní slitině [31].

Po každém kroku žíhání byla měőena rezistivita vzorkţ pői teplotě

kapalného dusíku. Na Obr. 5-1 je znázorněna izotermická žíhací kőivka relativních změn
rezistivity. Patrný je výrazný vzrţst rezistivity po prvních 30-ti minutách žíhání (více než 40%).
Pokraÿující žíhání pői teplotě 525°C nevede k dalším podstatným změnám v hodnotě rezistivity
vzorku, proto bylo toto žíhání ukonÿeno pői celkové době žíhání ÿtyő hodin.

'U/U0 [%]
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Obr 5-1: Izotermická žíhací kőivka relativních změn rezistivity as cast slitiny WE43 pői teplotě
žíhání 525°C, U 0 znaÿí hodnotu rezistivity ve výchozím stavu.
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V odlitém (tzv. as cast) stavu a po žíhání (tzv. homogenizace) 525°C/4h byl urÿován podle
vztahu (4.9) parametr RRR. Jeho hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5-1 a ukazují na to, že v prţběhu
žíhání došlo v matrici ke zvýšení koncentrace pőíměsových atomţ. Pozorovaný vzrţst rezistivity
pőipisujeme rozpouštění ÿástic druhé fáze a eutektika, a tím obohacování tuhého roztoku o atomy
pőíměsí. Z izotermické žíhací kőivky rezistivity a z hodnot parametru RRR usuzujeme, že za dobu
ÿtyő hodin žíhání na teplotě 525°C se do tuhého roztoku rozpustí maximální možné množství
pőíměsových atomţ. Na základě tohoto měőení byly urÿeny vhodné parametry rozpouštěcího
žíhání slitiny WE43 jako 525°C/4h.
Tab. 5-1: Hodnoty parametru

WE43 v litém stavu
1,340

WE43 po žíhání 525°C/4h
1,198

RRR v litém stavu a po
homogenizaÿním žíhání
525°C/4h.

Na slitině WE43 po rozpouštěcím žíhání 525°C/4h byla provedena světelná optická
mikroskopie za úÿelem stanovení odhadu velikosti zrna. Metalografický výbrus je uveden na
Obr. 5-2. Je patrné, že se nepodaőilo stejnoměrně naleptat všechny hranice zrn. Mţžeme však
konstatovat, že pozorovaná struktura nevykazuje pőednostní směr rţstu zrn a zrno je poměrně
homogenní. Z provedeného metalografického studia byl vyhodnocen lineární rozměr zrna podle
Ministrovy metody [46]. Odhad velikosti ÿiní 30 Pm.

Obr. 5-2: Světelná optická mikroskopie slitiny WE43 po homogenizaÿním žíhání 525°C/4h.
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5.1.2 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku slitiny WE43
Obr. 5-3 znázorłuje izochronní žíhací kőivky rezistivity vzorkţ slitiny WE43 v odlitém
stavu a ve stavu po rozpouštěcím žíhání. Režim žíhání byl pői teplotě 525°C upraven tak, aby
efektivní rychlost žíhání stále zţstávala rovna 1°C/1min. Rezistivita odlitého vzorku zţstává
téměő konstantní až do teploty žíhání 180°C. V intervalu 180°C – 240°C se objevuje slabý vzrţst
rezistivity následovaný slabým poklesem pod výchozí hodnotu. Minimum rezistivity bylo
pozorováno po žíhání pői 360°C. Pői vyšších teplotách žíhání rezistivita roste výrazně nad výchozí
hodnotu a po žíhání pői teplotě 525°C je hodnota rezistivity o více než 35% vyšší než hodnota
výchozí. Tento výsledek dobőe souhlasí s měőením izotermické žíhací kőivky pői teplotě 525°C
(viz Obr. 5-1), kde bylo dlouhodobým žíháním na teplotě 525°C dosaženo vzrţstu rezistivity o
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Obr. 5-3: Izochronní žíhací kőivky rezistivity v režimu 30°C/30 min slitiny WE43 v litém
stavu a ve stavu po rozpouštěcím žíhání, U 0 znaÿí rezistivitu vzorku ve výchozím stavu, T A
teplotu žíhání.

Izochronní žíhací kőivka materiálu po rozpouštěcím žíhání vykazuje několik odlišností.
Rezistivita mírně klesá od výchozího stavu až do teploty žíhání 210°C. Ve shodě s izochronní
žíhací kőivkou odlitého materiálu je velmi nevýrazné lokální maximum relativních změn rezistivity
pozorováno pői 240°C. Hlavní pokles rezistivity je situován v intervalu 240°C až 360°C.
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Maximální pokles rezistivity u tohoto materiálu ÿiní více než 26%. V intervalu teplot žíhání
360°C až 525°C rezistivita roste, nedosahuje však výchozí hodnoty.

Teplota [°C]
20
180
240
360
390
525

WE43 po žíhání
525°C/4h
1,198
1,238
1,241
1,307
1,278
1,212

WE43 v litém stavu
1,333
1,331
1,311
1,334
1,311
1,211

Tab. 5-2: Hodnoty
parametru RRR v litém
stavu a po homogenizaÿním
žíhání 525°C/4h v prţběhu
žíhací kőivky.

Ve význaÿných bodech žíhacích kőivek rezistivity byl urÿován parametr RRR, jehož
hodnoty jsou v Tab. 5-2. Srovnáme-li hodnoty parametru RRR slitiny WE43 v litém stavu
s obdobnou hodnotou téže slitiny z Tab. 5-1, mţžeme konstatovat, že rozdíl těchto hodnot
vystupuje z chyby měőení, která ÿiní cca 1.10-3. Tento rozdíl pőipisujeme poněkud odlišnému
složení, resp. odlišné koncentraci pőíměsových atomţ v matrici obou vzorkţ, což je jev dosti
obvyklý u prţmyslově pőipravených slitin.
Malá výraznost relativních změn rezistivity v prţběhu žíhaní vzorku v odlitém stavu až do
teploty žíhání 360°C až 390°C se odráží i v nevýrazných změnách hodnot parametru RRR.
Zmenšení hodnoty parametru RRR mezi 360°C a

525°C indikuje zvýšení koncentrace

pőíměsových atomţ v matrici v tomto intervalu teplot žíhání. Jednotlivá žíhací stadia izochronní
žíhací kőivky rezistivity vzorku WE43 po rozpouštěcím žíhání dobőe souhlasí se změőenými
hodnotami parametru RRR. Zdá se, že během poklesţ rezistivity tohoto vzorku dochází ke
zmenšování koncentrace poruch (pőíměsových atomţ) v matrici, vzrţsty rezistivity pak indikují
vzrţst koncentrace pőíměsových atomţ v matrici.
Prţběh izochronních žíhacích kőivek z Obr. 5-3 zőetelněji znázorłuje závislost numerické
derivace těchto kőivek na teplotě žíhání – tzv. žíhací spektrum. Tyto závislosti jsou uvedeny na
Obr. 5-4.
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Obr. 5-4: Izochronní žíhací spektra rezistivity slitiny WE43 v odlitém stavu a ve stavu po
rozpouštěcím žíhání, U 0 je rezistivita vzorku ve výchozím stavu, T A teplota žíhání.

Na žíhacím spektru slitin WE43 v odlitém stavu je vidět velmi nevýrazné žíhací stadium
s maximem u 135°C. Další žíhací stadium situované v intervalu žíhacích teplot 210°C až 345°C
nemá jednoduchý charakter a zdá se, že je složeno ze dvou podstádií. Rozpouštěcí žíhání slitiny
WE43 vede ke zvýraznění prvního stadia v žíhacím spektru rezistivity, pőiÿemž jeho maximum
zţstává pői teplotě 135°C. Výraznější je i druhé stadium, které opět nemá jednoduchý charakter.
Uvažujeme-li jeho rozdělení na obě podstádia, lze őíci, že maximum prvního z nich je situováno
pői teplotě 270°C a druhé mezi teplotami 300°C a 315°C. Provedená analýza svědÿí o tom, že
během izochronního žíhání dochází ve slitině WE43 k tvorbě metastabilní fáze, která se
transformuje ve fázi jinou, resp. k tvorbě metastabilních fází, které se transformují v jiné fáze.
Izochronní žíhací kőivky rezistivity námi studované slitiny WE43 velmi dobőe souhlasí
s izochronními žíhacími kőivkami rezistivity [26] měőenými v žíhacím režimu 20°C/10min slitin
MgY6Nd3 a WE63 (slitina MgY6Nd3Zr0.4), a to jak ve stavu po rozpouštěcím žíhaní, tak ve
stavu po odlití (viz Obr. 5-5). Jediným rozdílem je skuteÿnost, že rezistivita odlité slitiny
MgY6Nd3 do teploty 300°C nevykazuje hodnoty rezistivity vyšší než ve výchozím stavu [26].
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Obr. 5-5: Izochronní žíhací kőivky rezistivity slitiny WE43 v litém stavu a ve stavu po
rozpouštěcím žíhání, slitiny MgY6Nd3 v litém stavu a ve stavu po rozpouštěcím žíhání
a materiálu WE63 po rozpouštěcím žíhání, U 0 znaÿí rezistivitu vzorku ve výchozím stavu,
T A teplotu žíhání.

Na vzorku podrobeném rozpouštěcímu žíhání 525°C/4h následovaném izochronním
žíhání do 360°C v režimu 30°C/30min, odpovídá minimu relativních změn rezistivity (Obr. 5-3),
byla provedena světelná optická mikroskopie. Snímek metalografického výbrusu studované slitiny
ve výše uvedeném stavu je na Obr. 5-6. Zvětšení snímku je totožné se zvětšením
metalografického výbrusu slitiny WE43 po rozpouštěcím žíhání (viz Obr. 5-2). Stőední lineární
rozměr zrna byl stanoven Ministrovou metodou [46] jako 40 Pm. Srovnáním získaných rozměrţ
zrn ve stavu po rozpouštěcím žíhání a ve stavu po rozpouštěcím žíhání následovaném
izochronním žíhání do teploty 360°C je vidět, že izochronním žíháním do 360°C dochází
k mírnému vzrţstu velikosti zrn, pőestože slitina WE43 byla již žíhána poměrně dlouhou dobu pői
teplotě 525°C. Domníváme se, že během homogenizaÿního žíhání dojde za dobu 4 hodin
pőedevším k rozpuštění eutektika a ÿástic jiné fáze do tuhého roztoku (viz Obr. 5-1). Eutektikum
(pőípadně ÿástice jiné fáze) pőestane blokovat hranice zrn, a proto mţže pői následném žíhání i pői
nižší teplotě dojít k jejich pohybu. Pozorovaná struktura má charakter rovnoosých zrn bez
pőednostního směru rţstu.
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Obr. 5-6: Světelná optická mikroskopie slitiny WE43 po homogenizaÿním žíhání 525°C/4h
a následném izochronním žíhání do 360°C v režimu 30°C/30min.

5.1.3 Rezistivita slitiny WE43
Tvar vzorku umožnil i urÿení absolutní hodnoty rezistivity ve stavu po rozpouštěcím žíhání
a po izochronním žíhání do teploty 360°C, a to jak pői teplotě kapalného dusíku, tak pői teplotě
20°C. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5-3 spolu s mezní chybou měőení. Absolutní hodnota
rezistivity pői 293K vzorku homogenizované slitiny WE43 po izochronním žíhání do 360°C
dobőe souhlasí s hodnotou rezistivity uvedenou v databázi MEL Ltd. [31]. Pro stav vzorku po
rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí (tzv. stav T6) je tato hodnota z databáze MEL Ltd. rovna
148 n:m [31], pőiÿemž skuteÿná koncentrace yttria a zirkonu v našich vzorcích leží pod
toleranÿním rozmezím udávaným MEL Ltd. – viz Tab. 4-1 a kap. 3.3.5. Srovnání uvedených
hodnot rezistivity je v souladu i s kontrolním měőením hustoty námi studovaných vzorkţ. Vzorek
po rozpouštěcím žíhání měl hustotu 1813±1 kg.m-3. Tato hodnota je nižší než MELem Ltd.
udávaná hustota 1840 kg.m-3 a jejich rozdíl lze pőipsat nižšímu obsahu yttria a zirkonu, které mají
hustoty vyšší než hoőÿík ( U Y = 4472 kg.m-3, U Zr = 6503 kg.m-3, U Mg = 1740 kg.m-3 [16]).

Teplota
[K]

U po žíhání 525°C/4h
[n:m]

U po žíhání 525°C/4h a následném
izochronním žíhání do 360°C [n:m]

77

142 ± 1

105 ± 1

293

170 ±1

137 ± 1

Tab. 5-3: Absolutní hodnoty rezistivity U slitiny WE43 spolu s mezní chybou pői teplotách 77K
a 293K po rozpouštěcím žíhání 525°C/4h a po izochronním žíhání do teploty 360°C.
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Z absolutních hodnot rezistivity vzorku slitiny WE43 po rozpouštěcím žíhání a po
izochronním žíhání do 360°C měőených pői teplotě kapalného dusíku (77K) a pői pokojové
teplotě (293K) byly urÿeny stőední hodnoty teplotního souÿinitele odporu DA podle vztahu:

U( 293K )

U 0 ( 77 K ) 1  D A 293  77 .

Materiál

Mg
WE43 po rozpouštěcím
žíhání
WE43 po izochronním
žíhání do 360°C

(5.1)

Teplotní souÿinitel
odporu DA [K-1]
-3

4,25.10

Tab. 5-4: Hodnoty teplotního souÿinitele
odporu slitiny WE43 po rozpouštěcím
žíhání a po izochronním žíhání do

0,92 r 0,01 .10 3

360°C. Teplotní souÿinitel odporu

1,42 r 0,01 .10 3

0°C – 100°C pőevzat z [16].

hoőÿíku pro teplotní interval

Hodnoty takto urÿeného parametru DA jsou v Tab. 5-4 spolu s mezní chybou. Velikost
teplotního souÿinitele odporu D hoőÿíku se liší až o tői őády v teplotním oboru od 4,2 K do 300K
[57]. V Tab. 5-4 uváděná hodnota pro Mg je pro teplotní interval 0°C – 100°C. Z Tab. 5-4 je
vidět, že stőední hodnota teplotního souÿinitele DA je nižší ve vzorku po rozpouštěcím žíhání než
ve vzorku po izochronním žíhání do 360°C, kde je nižší koncentrace pőíměsových atomţ
v matrici díky precipitaci druhé fáze. V pőípadě platnosti Matthiessenova pravidla by souÿin

D(T).U0(T) pro slitinu pői dané teplotě T neměl být závislý na koncentraci pőíměsových atomţ a
měl by se rovnat tomuto souÿinu pro Mg. Na Obr. 5-5 jsou uvedeny hodnoty souÿinu DA. U(77K)
pro binární slitiny hoőÿíku se vzácnými zeminami a Sc [27] spolu s námi získanou hodnotou
tohoto souÿinu pro slitinu WE43 po rozpouštěcím žíhání. Některé hodnoty souÿinu DA. U(77K) pro
binární slitiny Mg-Nd pőevzaté z [28] jsou výsledkem výpoÿtu. Z Obr. 5-7 je patrné, že souÿin DA.

U(77K) klesá s rostoucí koncentrací vzácné zeminy v hoőÿíkové matrici a ukazuje na odchylky od
Matthiessenova pravidla. Zdá se, že všechny měőené i vypoÿítané hodnoty vÿetně námi získané
hodnoty pro slitinu WE43 leží pravděpodobně na jedné koncentraÿní závislosti bez ohledu na typ
pőíměsi, což by mohlo indikovat podobné mechanismy rozptylu vodivostních elektronţ na
atomech Gd, Nd, Sc v Mg i ve slitině WE43.
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Obr. 5-7: Koncentraÿní závislost D A . U ( 7 7 K ) pro rţzné slitiny [27] spolu s námi
zkoumanou slitinou WE43.

5.1.4 Izochronní žíhací kőivka tvrdosti

Abychom lépe ozőejmili pţvod jednotlivých stádií na izochronních žíhacích kőivkách
rezistivity, změőili jsme izochronní žíhací kőivku tvrdosti HV3 slitiny WE43 po rozpouštěcím
žíhání ve stejném žíhacím režimu 30°C/30min (viz Obr. 5-8). Je vidět, že tvrdost tohoto
materiálu roste v intervalu teplot žíhání 120°C až 180°C, poté se mění jen nevýrazně až do
teploty žíhání 330°C. Absolutního maxima dosahuje po žíhání pői teplotě 360°C –

HV 3

73 r 1 . Pői vyšších teplotách žíhání tvrdost klesá až do teploty žíhání 510°C, nebylo

tedy dosaženo pői provedeném izochronním žíhání návratu hodnoty tvrdosti na výchozí hodnotu
na poÿátku žíhání. Dţvodem mţže být mírný vzrţst velikosti zrn, který jsme pozorovali již pői
teplotě izochronního žíhání 360°C (srovnej Obr. 5-2 a 5-6) a který mţže pői vyšších teplotách
žíhání ještě pokraÿovat. Studium velikosti zrn na konci izochronního žíhání nebylo zatím
provedeno.
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Obr. 5-8: Izochronní žíhací kőivka tvrdosti HV3 slitiny WE43
po rozpouštěcím žíhání v žíhacím režimu 30°C/30min.

Srovnání izochronních žíhacích kőivek rezistivity a tvrdosti HV3 slitiny WE43 po
rozpouštěcím žíhání je uvedeno na Obr. 5-9. Je vidět, že oblastem poklesu rezistivity odpovídají
oblasti vzrţstu tvrdosti HV3 s tím, že poÿátek vzrţstţ tvrdosti HV3 je posunut oproti
rezistometrické žíhací kőivce k poněkud vyšším teplotám. Navíc poÿátek vzrţstu rezistivity od
teploty 360°C dobőe souhlasí s poÿátkem poklesu tvrdosti HV3. Ze srovnání obou izochronních
žíhacích kőivek a z hodnot parametru RRR urÿených ve význaÿných bodech izochronní žíhací
kőivky rezistivity (viz Tab. 5-2) se domníváme, že v teplotních intervalech poklesu rezistivity
dochází k precipitaci ÿástic druhé fáze a v teplotních oblastech vzrţstu rezistivity pak k jejich
rozpouštění do tuhého roztoku matrice.
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Obr. 5-9: Izochronní žíhací kőivky rezistivity a tvrdosti HV3 slitiny WE43
po rozpouštěcím žíhání v žíhacím režimu 30°C/30min.

Porovnáním námi získaných hodnot HV3 s hodnotami tvrdosti HV10 pro slitinu WN42
(Mg-4hm.%Y-2,25hm.%Nd-0,6hm.%Zr) uvedenými v [50] konstatujeme, že bylo dosaženo velmi
dobré shody hodnot tvrdosti ve stavu po rozpouštěcím žíhání. Autoői [50] naměőili po
dlouhodobém žíhání na 250°C hodnotu tvrdosti HV 10

80 . V tomto stavu prokázali ve

vzorcích pőítomnost stabilní fáze E. Maximální hodnota tvrdosti na izochronní žíhací kőivce HV3

(viz Obr. 5-8) ÿiní HV 3

73 r 1 . Je tedy o něco nižší, což mţžeme pőipsat tomu, že pői

izochronním žíhání nedojde k precipitaci maximálního objemového podílu ÿástic jiné fáze.
Pőedpokládáme zde, že pői izochronním žíhání do 360°C precipituje stejná fáze jako v [50].
Tento pőedpoklad je oprávněný, jak vyplývá z popisu paralelního výzkumu mikrostruktury
pomocí TEM (viz kap. 5.1.5).

55

5.1.5

Srovnání výsledkţ práce s výsledky studia vývoje
mikrostruktury transmisní elektronovou mikroskopií

Na základě výsledkţ pőedkládané práce byl proveden paralelní výzkum mikrostruktury
pomocí transmisní elektronové mikroskopie – TEM a elektronové difrakce – ED. Vzorky (ve
formě

terÿíkţ

o

prţměru

cca

3mm

a

tloušřce

0,15mm)

byly

pőipraveny

pro

elektronomikroskopická pozorování identickým izochronním žíháním do teplot ve význaÿných
bodech izochronní žíhací kőivky rezistivity (180, 240, 360°C).
Během izochronního žíhání slitiny WE43 po homogenizaci 525°C/4h dochází k poklesu
rezistivity v teplotním intervalu 20°C až 180°C, naopak tvrdost pői teplotě 180°C nabývá
lokálního maxima (viz Obr. 5-7). Elektronová difrakce vzorkţ po izochronním žíhání do teploty
180°C ukázala tvorbu malých a jemných precipitátţ fáze D019 [43], podobně jako u slitin Mg-Gd
[23, 33]. V následujícím intervalu teplot dochází k vzrţstu relativních změn rezistivity (pői teplotě
240°C nabývá lokálního maxima), což ukazuje na ÿásteÿné rozpouštění fáze D019. TEM ukázala,
že nedojde k jejímu úplnému rozpuštění, fáze D019 se transformuje do tvaru tenkých destiÿek o
prţměru ~ 10 – 20 nm a tloušřce ~ 2 nm. Destiÿky jsou rovnoběžné s prismatickými rovinami

^1120`

[43]. Precipitace fáze D019

v tomto teplotním oboru je ve shodě s pozorováními

v ostatních slitinách typu WE [24, 45], i v binárních slitinách Mg-Gd [27].
Další pokles změn rezistivity po izochronním žíhání v intervalu teplot 270°C – 330°C
ukazuje na výrazné precipitaÿní procesy, pravděpodobně kombinované, jak lze usuzovat
z prţběhu žíhací kőivky i spektra (viz Obr. 5-3 a 5-4). TEM vzorku WE43 po izochronním žíhání
do teploty 360°C (minimum žíhací kőivky, resp. maximum tvrdosti HV3 – viz Obr. 5-9)
prokázala precipitaci stabilní fáze E, typické pro slitiny typu WE (izomorfní se stabilní fází
Mg5Gd) [1, 2, 24, 44, 45]. Tato fáze byla uvnitő zrn pozorována v poměrně hustém
trojúhelníkovém uspoőádání destiÿek (prţměr 0,5 – 1Pm a tloušřky cca 20 – 30 nm)
rovnoběžných s rovinami

^1010`

Mg

[43]. Takové trojúhelníkové uspoőádání prismatických

destiÿek je nejefektivnější pőekážkou pro pohyb bazálních dislokací, což koresponduje
s pozorovaným vzrţstem HV3 pői teplotě 360°C (viz Obr. 5-8, resp. Obr. 5-9). Stabilní fáze se
objevuje i na hranicích zrn.
Rozdělení stádia spojeného s tímto hlavním poklesem změn rezistivity na dvě podstádia
(Obr. 5-3) naznaÿuje, že precipitaci stabilní fáze pőedchází nebo s ní probíhá souÿasně precipitace
některé z metastabilních fází, pozorovaných v rozpadové őadě slitin WE. Mţže se jednat o fáze

E´ (cbco) nebo E1 (fcc), pőípadně i o jejich kombinaci, tak jak bylo pozorováno pomocí TEM
s vysokým rozlišením ve slitinách WE54 [44, 50] a WE43 [45].
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Vzrţst změn rezistivity a pokles tvrdosti HV3 pői izochronním žíhání nad teplotu 360°C je
spojen s rozpouštěním rovnovážné fáze beta.

5.2 Slitina MgTb4Nd2
5.2.1 Rozpouštěcí žíhání

Vzorky ternární slitiny MgTb4Nd2 (její složení je uvedeno v Tab. 4-2) v as cast stavu byly
podrobeny homogenizaÿnímu žíhání pői teplotě 500°C. Stejně jako u slitiny WE43 byla po
každém kroku žíhání měőena rezistivita vzorkţ pői teplotě kapalného dusíku (77K). Výsledek
izotermické žíhací kőivky relativních změn rezistivity je uveden na Obr. 5-10. Výrazný vzrţst
relativních změn rezistivity (~ 50%) byl pozorován po prvních 30-ti minutách žíhání. Pokraÿující
žíhání pői teplotě 500°C vedlo k mírnému poklesu v hodnotě rezistivity vzorku (téměő 10%
oproti stavu po žíhání 30 minut), proto bylo toto izotermické žíhání pői celkové době žíhání ÿtyő
hodin ukonÿeno.
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Obr 5-10: Izotermická žíhací kőivka relativních změn rezistivity as cast slitiny MgTb4Nd2
pői teplotě žíhání 500°C, U 0 znaÿí hodnotu rezistivity ve výchozím stavu.
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Parametr RRR v as cast stavu a ve stavu po homogenizaÿním žíhání 500°C/4h byl urÿen
podle vztahu (4.9), hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5-5. Pokles RRR pőisuzujeme zvýšení
koncentrace pőíměsí v matrici, stejně jako vzrţst rezistivity lze pőiÿíst rozpouštění ÿástic spojeném
s obohacováním tuhého roztoku o pőíměsi.

MgTb4Nd2 v litém stavu

MgTb4Nd2 po žíhání
500°C/4h

1,553

1,326

Tab. 5-5: Hodnoty parametru
RRR v litém stavu a po
homogenizaÿním žíhání
500°C/4h.

Po rozpouštěcím žíhání 500°C/4h byla na ternární slitině MgTb4Nd2 provedena optická
mikroskopie. Metalografický výbrus vzorku je na Obr. 5-11. Uspoőádání metalografické soupravy
bohužel neumožłovalo menší zvětšení snímku, což znamená, že lineární rozměr zrna je zatížen
velkou chybou. Velikost zrna odhadujeme minimálně na 500 Pm.

Obr 5-11: Světelná optická mikroskopie slitiny MgTb4Nd2 po homogenizaÿním žíhání
500°C/4h.

5.2.2 Rozpad pőesyceného tuhého roztoku slitiny MgTb4Nd2

Rozpad pőesyceného tuhého roztoku v ternární slitině MgTb4Nd2 byl studován pői
izochronním žíhání v intervalu 20°C až 500°C. Výsledky měőení jsou shrnuty v izochronní žíhací
kőivce rezistivity na Obr. 5-12. Efektivní rychlost žíhání byla 1°C za 1 minutu, tento režim byl
dodržován po celou dobu měőení.
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Prţběh kőivky relativních změn rezistivity vzorku v as cast stavu lze rozdělit na několik
oblastí. Do teploty žíhání 150°C zţstává rezistivita litého materiálu téměő konstantní. Mírný
vzrţst rezistivity s lokálním maximem pői teplotě 210°C je následován dominantním poklesem,
kde pői žíhání do teploty 300°C nabývá minima. Celkový pokles rezistivity ÿiní více než 12%
pţvodní hodnoty. Pői vyšších teplotách žíhání roste rezistivita výrazně nad hodnoty výchozího
stavu. Po ukonÿení izochronního režimu žíhání na teplotě 480°C je hodnota rezistivity téměő o
40% vyšší než na poÿátku. Tento výsledek dobőe koresponduje s měőením izotermické žíhací
kőivky pői homogenizaÿním žíhání o teplotě 500°C – viz Obr. 5-10.
V izochronní žíhací kőivce MgTb4Nd2 po homogenizaci 500°C/4h je vidět několik
odlišností, pőedevším je patrný pokles rezistivity od výchozího stavu do teploty žíhání 180°C.
Naopak ve shodě se vzorkem v as cast stavu nabývají relativní změny rezistivity nevýrazného
lokálního maxima pői teplotě 210°C. Na žíhacím spektru – Obr. 5-13 – je vidět u materiálu
v litém stavu nevýrazné žíhací stádium s maximem u teploty 135°C. Rozpouštěcí žíhání
MgTb4Nd2 vede ke zvýraznění tohoto stadia v žíhacím spektru, jeho maximum je pői stejné
teplotě 135°C. Druhé žíhací stádium homogenizovaného vzorku leží v intervalu 210°C až 330°C.
Prţběh poklesu změn rezistivity (maximální pokles rezistivity MgTb4Nd2 po rozpouštěcím
žíhání ÿiní téměő 30%) od teploty 210°C do hlavního minima naznaÿuje, že pokles je zpţsoben
několika precipitaÿními ději. Z žíhacího spektra (viz Obr. 5-13) jsou patrná dvě podstádia, první
s maximem kolem teploty 225°C a druhé pői 285°C. Pői teplotách izochronního žíhání nad 330°C
rezistivita obou vzorkţ roste, což je zőejmě zpţsobeno rozpouštěním ÿástic jiné fáze v matrici a
zvýšením koncentrace pőíměsí v matrici. V intervalu teplot 390°C – 450°C je vzrţst relativních
změn rezistivity zpomalen. Pőíÿina mţže být v transformaci ÿástic fáze ve fázi jinou, což potvrzují
žíhací spektra na Obr. 5-13. Pro vzorek po rozpouštěcím žíhání je toto stadium zvýrazněno a
opět nemá jednoduchý charakter.
Výsledky měőení parametru RRR ve význaÿných bodech žíhací kőivky rezistivity (jak pro
vzorek v as cast stavu, tak pro vzorek po homogenizaÿním žíhání 500°C/4h) jsou uvedeny v Tab.
5-6. Srovnáním hodnot parametru RRR ternární slitiny MgTb4Nd2 v litém stavu z Tab. 5-5
s hodnotou RRR téže slitiny z Tab. 5-6 je vidět, že rozdíl hodnot je v rámci chyby měőení.
Izochronní žíhání homogenizovaného vzorku do teploty 330°C je doprovázeno významným
vzrţstem poměru RRR, což dokumentuje efektivní ÿištění matrice v dţsledku precipitaÿních
procesţ. U vzorku v litém stavu není vzrţst hodnot parametru RRR tak výrazný. Pokles hodnot
parametru RRR mezi 330°C a 480°C je v souladu s rţstem rezistivity a ukazuje na zvýšení
koncentrace pőíměsí v matrici.
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Obr 5-12: Izochronní žíhací kőivky rezistivity v režimu 30°C/30min v as cast stavu a ve stavu
po rozpouštěcím žíhání 500°C/4h. U 0 znaÿí rezistivitu vzorku ve výchozím stavu,
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Obr 5-13: Izochronní žíhací spektra rezistivity slitiny MgTb4Nd2 v odlitém stavu a ve stavu po
rozpouštěcím žíhání, U 0 je rezistivita vzorku ve výchozím stavu,
T A teplota žíhání.
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Teplota [°C]

20
330
480

MgTb4Nd2 po žíhání
500°C/4h
1,326
1,532
1,380

MgTb4Nd2 v litém
stavu
1,554
1,594
1,367

Tab. 5-6: Hodnoty
parametru RRR v litém
stavu a po homogenizaÿním
žíhání 500°C/4h v prţběhu
žíhací kőivky.

Na vzorku slitiny MgTb4Nd2 pro metalografické zpracování podrobeném izotermickému
žíhání v režimu 500°C/4h a poté izochronnímu žíhání do teploty 330°C (stav, kde relativní
změny rezistivity nabývaly minima – viz. Obr. 5-12) byla provedena optická mikroskopie.
Snímek metalografického výbrusu je znázorněn na Obr. 5-14. Zvětšení snímku je z dţvodţ
možnosti porovnání totožné se zvětšením fotografie výbrusu slitiny MgTb4Nd2 po rozpouštěcím
žíhání na Obr. 5-11. Lineární rozměr zrna (vzhledem k nejmenšímu možnému zvětšení
metalografického mikroskopu) odhadujeme podobně jako v pőedchozím pőípadě na minimálně
500 Pm.

Obr. 5-14: Světelná optická mikroskopie slitiny MgTb4Nd2 po homogenizaÿním žíhání
500°C/4h a následném izochronním žíhání do 330°C v režimu 30°C/30min.

5.2.3 Rezistivita slitiny MgTb4Nd2

Podobně jako v pőípadě slitiny WE43 nám tvar vzorku umožłoval urÿit absolutní hodnoty
rezistivity po homogenizaci (500°C/4h) a po izochronním žíhání do teploty 330°C. V Tab. 5-7
jsou uvedeny absolutní hodnoty rezistivity spolu s mezní chybou, a to jak pői teplotě kapalného
dusíku (77K), tak pői teplotě pokojové (293K).
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Teplota
[K]

U po žíhání 500°C/4h

U po žíhání 500°C/4h a následném

[n:m]

izochronním žíhání do 330°C [n:m]

77

94 ± 1

66 ± 1

293

125 ±1

101 ± 1

Tab. 5-7: Absolutní hodnoty rezistivity U slitiny MgTb4Nd2 spolu s mezní chybou pői teplotách
77K a 293K po rozpouštěcím žíhání 500°C/4h a po izochronním
žíhání do teploty 330°C.

Z absolutních hodnot rezistivity po rozpouštěcím žíhání a po izochronním žíhání do 330°C
měőených pői teplotě kapalného dusíku (77K) a pői pokojové teplotě (293K) byly urÿeny stőední
hodnoty teplotního souÿinitele odporu DA podle vztahu (5.1). Hodnoty parametru DA jsou
uvedeny v Tab. 5-8 spolu s mezní chybou. Vyšší stőední hodnota teplotního souÿinitele DA po
izochronním žíhání do 330°C oproti vzorku po homogenizaci koresponduje s již zmiłovaným
závěrem nižší koncentrace pőíměsových atomţ v matrici díky precipitaÿním procesţm.

Materiál

MgTb4Nd2 po
rozpouštěcím žíhání
MgTb4Nd2 po
izochronním žíhání do
330°C

Teplotní souÿinitel
odporu DA [K-1]

Tab. 5-8: Hodnoty teplotního souÿinitele
odporu slitiny MgTb4Nd2 po

1,51 r 0,02 .10 3

rozpouštěcím žíhání a po následném

2,47 r 0,04 .10 3

izochronním žíhání do 330°C.

Souÿin D(T).U0(T) v pőípadě platnosti Matthiessenova pravidla (viz kap. 4.3) není pro slitinu
pői dané teplotě T závislý na koncentraci pőíměsových atomţ. Uvedený souÿin by se tedy měl
rovnat tomuto souÿinu pro hoőÿík – Mg. Podobně jako u slitiny WE43 jsou na Obr. 5-14
uvedeny hodnoty souÿinu DA. U(77K) pro binární slitiny hoőÿíku s Gd, Nd a Sc [27] spolu s námi
získanou hodnotou tohoto souÿinu pro ternární slitinu MgTb4Nd2 po rozpouštěcím žíhání.
Pozorovaná závislost indikuje negativní odchylky od Matthiessenova pravidla. Stejně jako u námi
měőeného komerÿního materiálu WE43 leží hodnoty slitiny MgTb4Nd2 na jedné koncentraÿní
závislosti bez ohledu na typ pőíměsi, což ukazuje na podobné mechanismy rozptylu vodivostních
elektronţ na atomech Gd, Nd, Sc v hoőÿíku, ale i ve WE43 a v MgTb4Nd2.
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Obr 5-14: Koncentraÿní závislost D A . U ( 7 7 K ) pro rţzné slitiny [27] spolu s námi zkoumanou
slitinou WE43. Některé hodnoty souÿinu D A . U ( 7 7 K ) pro binární slitiny Mg-Nd pőevzaté z [28]
jsou výsledkem výpoÿtu.

Pőestože z našich měőení usuzujeme na negativní odchylky od Matthiessenova pravidla,
pokusili jsme se na základě údajţ o pőíspěvcích 1 at.% Nd a Tb k rezistivitě materiálu spoÿítat
podle Matthiessenova pravidla hodnotu rezistivity námi studované slitiny MgTb4Nd2. Pőíspěvky
1 at.% Nd a Tb k rezistivitě hoőÿíku nalezené v literatuőe jsou uvedeny v Tab. 5-9.

Pőíměs

Teplota
[K]

Tb

77

Tb
Nd
Nd

293

GU
[n:m/1 at.%]

Literatura

74,69

[38]

88,2

[28]

71,09

[38]

95

[56]

76,99

[27]

74,40

[27]

77
293

Tab. 5-9: Pőíspěvky prvkţ Tb a Nd k rezistivitě hoőÿíku.
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Pro teplotu 77K jsme spoÿítali dvě hodnoty rezistivity, jednak na základě prţměru
v literatuőe objevujících se hodnot GU od 1at.% Tb, jednak na základě výsledkţ paralelně
probíhající diplomové práce [38], kde jsou uvedeny i hodnoty tohoto parametru pro 293K. Stejně
tak jsme v prvním pőípadě brali prţměr hodnot od 1 at.% Nd z literatury uvedené v Tab. 5-9,
v pőípadě druhém pouze hodnotu publikovanou v práci [27]. Výsledky těchto výpoÿtţ jsou
uvedeny v Tab. 5-10 spolu s hodnotami rezistivity získanými experimentálně v této práci pro
vzorky po homogenizaÿním žíhání.

Teplota
[K]

U z prţměru GU
[n:m]

[n:m]

77

98,0

89,6

94 ± 1

293

-

123,6

125 ± 1

U

U - tato práce
[n:m]

Tab. 5-10: Hodnoty rezistivity získané experimentálně a na základě literatury (viz Tab. 5-9).

Z Tab. 5-10 je vidět, že bylo dosaženo velmi dobré shody poÿítaných i změőených hodnot
pői pokojové teplotě. Námi změőená experimentální hodnota pői teplotě 77K spadá do intervalu
spoÿítaných hodnot z literatury.
5.2.4 Izochronní žíhací kőivka tvrdosti

Kromě pőedcházejících výsledkţ a zjištění jsme provedli měőení izochronní žíhací kőivky
tvrdosti HV3 ternární slitiny MgTb4Nd2 po homogenizaÿním žíhání ve stejném režimu žíhání
30°C/30 min, její prţběh je znázorněn na Obr. 5-15. Srovnání izochronních žíhacích kőivek
rezistivity a tvrdosti HV3 po homogenizaci MgTb4Nd2 uvedené na Obr. 5-16 prokazuje, že
teplotní oblasti poklesu rezistivity poměrně korespondují s oblastmi vytvrzení slitiny s tím, že
změny tvrdosti HV3 nepatrně pőedchází relativní změny rezistivity. Lokálního maxima nabývá
tvrdost HV3 pői teplotě 150°C. Absolutního maxima dosahuje tvrdost HV3 materiálu
MgTb4Nd2 pői teplotě 270°C ( HV 3

68 r 1 ). Precipitaÿní jevy vyvolané izochronním žíháním

vedou k vytvrzení nepőesahujícímu 25% pţvodní hodnoty. V následujícím intervalu teplot žíhání
pak tvrdost rovnoměrně klesá, ovšem na konci (teploty od 410°C) žíhacího intervalu vykazuje
mírné změny vlivem pőíměsového zpevnění, tento efekt však nevystupuje z chyb měőení.
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Obr 5-15: Izochronní žíhací kőivka tvrdosti HV3 slitiny MgTb4Nd2 po rozpouštěcím žíhání
v žíhacím režimu 30°C/30min.
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Obr 5-16: Izochronní žíhací kőivky rezistivity a tvrdosti HV3 slitiny MgTb4Nd2 po
rozpouštěcím žíhání v žíhacím režimu 30°C/30min.
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5.2.5 Srovnání výsledkţ práce s výsledky studia vývoje
mikrostruktury transmisní elektronovou mikroskopií

Vzorky slitiny MgTb4Nd2 pro paralelní výzkum mikrostruktury pomocí TEM a ED byly
podrobeny identickému homogenizaÿnímu žíhání 500°C/4h a následnému izochronnímu žíhání
do význaÿných bodţ námi získané izochronní žíhací kőivky rezistivity (viz Obr. 5-12), a to 180,
240, 270, 330 a 450°C.
Z Obr.5-16 je patrný výrazný pokles rezistivity v intervalu teplot 20°C – 180°C, což
odpovídá ÿištění materiálu matrice. Elektronovou difrakcí byla identifikována jemná disperze fáze
D019 [43] ve vzorku žíhaném do 180°C. Difrakÿní stopy této fáze v elektronových
difraktogramech jsou difúzní, což svědÿí o malých rozměrech ÿástic [43]. Vzhledem
k pőedcházejícím závěrţm jsou precipitáty nejspíše kulové. Podobně jako u slitiny WE43 dochází
k následnému rozpouštění fáze D019, to ovšem není tak výrazné, neboř rezistivita MgTb4Nd2
v intervalu 180°C až 210°C roste pouze nepatrně.
Prţběh poklesu změn rezistivity od teploty 210°C do hlavního minima naznaÿuje, že pokles
je zpţsoben několika precipitaÿními ději, probíhajícími souÿasně. Proto byly provedeny
mikroskopické studie vzorkţ po izochronním žíhání jak do 240°C tak do 270°C. Ve vzorku
žíhaném do teploty 240°C se kulový precipitát transformoval do jemného destiÿkového, pői
dalším žíhání do 270°C dochází k rţstu velikosti i hustoty tohoto destiÿkového precipitátu fáze
D019 (prţměr ~20 – 30 nm) [43]. Destiÿky D019 jsou v hustém trojúhelníkovém uspoőádání

^ `

rovnoběžně ke všem ekvivalentním rovinám 1120

Mg

[43]. S tím dobőe souhlasí pozorovaná

maximální hodnota tvrdosti, která je zpţsobena tímto nejefektivnějším uspoőádáním
prismatických destiÿek [33].
Z žíhacích spekter (Obr. 5-13) je zőejmé, že stadium mezi teplotami žíhání 210°C a 300°C
nemá jednoduchý charakter. První lokální stádium, jak bylo popsáno v pőedchozím odstavci, lze
pőiőadit precipitaci fáze D019 v trojúhelníkovém uspoőádání prismatických destiÿek.
Druhé lokální stadium (odpovídající hlavnímu minimu změn rezistivity pői teplotě 330°C –
viz Obr. 5-12) je zpţsobeno precipitací fáze s kubickou plošně centrovanou strukturou a
s mőížovým parametrem shodným s parametrem fáze E1, známé z rozpadové őady slitin WE [44,
45].
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Tato fáze, budeme ji ve slitině MgTb4Nd2 oznaÿovat E1, je strukturně shodná též s fází E´
z rozpadové őady hoőÿíkových slitin s RE typu Ce. Fáze E1 byla po žíhání do 330°C pozorována

^ `

ve tvaru destiÿek (prţměr ~200 – 500 nm) rovnoběžných s prismatickými rovinami 1010

Mg

v hustém trojúhelníkovém uspoőádání [43]. Fáze E1 má stejnou vzájemnou orientaci vţÿi matrici
jako Mg5Gd, resp. Mg24Y5: 111

E1

1120

Mg

^ `

, 110

E1

0001

Mg

.

Vzrţst změn rezistivity pői žíhání do vyšších teplot je pak zpţsoben rozpouštěním fáze E1.
V intervalu teplot 390°C – 450°C izochronního žíhání je tento vzrţst zpomalen precipitací nové

^ `

fáze. Tato fáze má též tvar destiÿek rovnoběžných s rovinami 1100 , jejich prţměr je však
výrazně větší, cca 2 – 3 Pm. Elektronová difrakce ukázala, že se jedná (pői 450°C) o fázi
s kubickou strukturou. Získané difraktogramy neumožnily urÿit zda se jedná o typ fáze Mg24Y5 ÿi
Mg5Gd, vzájemná orientace vţÿi matrici je však shodná s orientací obou uvedených fází [43].
Prţběh HV3 (viz. Obr. 5-15) vykazuje nevýrazný vzrţst, který by mohl odpovídat hrubé a őídké
disperzi

destiÿek, s pőihlédnutím k chybě měőení HV3 je však tento závěr problematický.

Nejnovější výsledky studia fázového složení binárních slitin Mg-Tb ukázaly existenci obou typţ
kubických fází F1 a F2 [39], což znamená, že i v pőípadě ternární slitiny MgTb4Nd2 je možný
výskyt obou strukturních typţ.
Pői dalším žíhání do vyšších teplot dochází k opětnému vzrţstu změn rezistivity, a tedy
k rozpouštění pozorované fáze. Z toho lze usoudit, že se již jedná o rovnovážnou fázi. Minimum
tvrdosti HV3 na konci izochronní žíhací kőivky ukazuje, že koncentrace pőíměsí ještě
neodpovídají výchozím hodnotám. S dále rostoucí teplotou lze oÿekávat též rţst tvrdosti HV3
díky pőíměsovému zpevnění.
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6

ZÁVĚR

Hlavní dosažené výsledky pőedkládané diplomové práce lze shrnout takto:

Pro slitiny WE43 (Mg-2,95hm.%Y-2,48hm.%Nd-0,3hm.%Zr-0,15hm.%Gd) a MgTb4Nd2

(Mg-3,96hm.%Nd-2,53hm.%Tb) byly stanoveny parametry rozpouštěcího žíhání měőením
izotermických žíhacích kőivek relativních změn rezistivity. Tyto parametry jsou: 525°C/4h pro
slitinu WE43 a 500°C/4h pro slitinu MgTb4Nd2.

Byly změőeny izochronní žíhací kőivky rezistivity v režimu 30°C/30 min v litém stavu a ve stavu

po rozpouštěcím žíhání. Rozborem těchto kőivek byly stanoveny teplotní intervaly rozpadu
pőesyceného tuhého roztoku. Ukazuje se, že v homogenizované slitině WE43 pőedchází tvorbě
stabilní fáze vznik a ÿásteÿné rozpouštění alespoł jedné metastabilní fáze. Tvorba této
metastabilní fáze, která byla identifikována pomocí paralelně probíhajícího výzkumu
mikrostruktury jako hexagonální fáze D019, konÿí u teploty 210°C. Pői vyšších teplotách
izochronního žíhání dochází k ÿásteÿnému rozpouštění této fáze, zbylé ÿástice se transformují do
tvaru tenkých destiÿek o prţměru 10 – 20 nm. Největší pokles rezistivity u 360°C je podle
výsledkţ této práce zpţsoben vznikem ÿástic stabilní fáze E. Nad teplotou žíhání 360°C dochází
k rozpouštění těchto ÿástic. Relativní změny rezistivity zpţsobené izochronním žíhaní slitiny
WE43 v litém stavu jsou méně výrazné do 360°C, nad touto teplotou dochází k výraznému rţstu
rezistivity nad pţvodní hodnotu, svědÿící o úspěšném rozpouštění těch ÿástic jiných fází do
tuhého roztoku, které byly v materiálu pőítomny po odlití.

Změny hodnot parametru RRR slitiny WE43 v litém i homogenizovaném stavu plně souhlasí

s prţběhem izochronních žíhacích kőivek rezistivity.

Byly stanoveny absolutní hodnoty rezistivity pői teplotě 77K a 293K slitiny WE43 po

homogenizaÿním žíhání a po homogenizaÿním žíhání následovaném izochronním žíhání do
360°C. Ve shodě s platnými pőedstavami se zvyšuje hodnota rezistivity s rostoucí teplotou
měőení. Vlivem provedeného izochronního žíhání hodnota rezistivity klesá, jak pői teplotě měőení
77K, tak pői 293K. Její hodnota pői pokojové teplotě je v dostateÿném souhlasu s hodnotou
uvedenou v databázi výrobce MEL Ltd. Stanovené stőední hodnoty teplotního souÿinitele odporu

DA souhlasí s hodnotami DA pro další slitiny hoőÿíku se vzácnými zeminami.
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Izochronní žíhací kőivka tvrdosti HV3 slitiny WE43 po rozpouštěcím žíhání dosahuje maxima

( HV 3 73 r 1 ) po žíhání pői 360°C, které odpovídá minimu izochronní žíhací kőivky rezistivity.
Na základě studia mikrostruktury lze tento vzrţst pőiÿíst pőítomnosti destiÿek stabilní fáze E
rovnoběžných s prismatickými rovinami prvního druhu

^1010`

Mg

, které byly pozorovány

v poměrně hustém trojúhelníkovém uspoőádání. Precipitace metastabilní fáze D019, která byla
pőímým pozorováním prokázána po izochronním žíhání do 180°C zpţsobuje vytvrzení cca 10%.
Pozorovaný rţst velikosti zrna během izochronního žíhání (z 30 µm na 40 µm) je zőejmě
dţvodem, proÿ jsou hodnoty HV3 na konci izochronní žíhací kőivky menší než ve výchozím
stavu.

Charakteristickým rysem izochronní žíhací kőivky rezistivity slitiny MgTb4Nd2 po

rozpouštěcím žíhání 500°C/4h jsou dva poklesy rezistivity. První v intervalu teplot 20°C – 180°C
je pőipsán na základě paralelního výzkumu tvorbě destiÿkovitého precipitátu hexagonální fáze

^ `

D019 rovnoběžného se všemi prismatickými rovinami druhého druhu 1120

Mg

. Ve druhém

intervalu poklesu rezistivity mezi 210°C a 330°C dochází k precipitaci kubicky plošně centrované
fáze E1. V oblasti minima rezistivity byla tato fáze pozorována ve tvaru destiÿek o prţměru 200500 nm rovnoběžných s prismatickými rovinami prvního druhu. Nad 330°C dochází
k rozpouštění této fáze.

Podobně jako u slitiny WE43 i slitina MgTb4Nd2 v litém stavu vykazuje poměrně malé změny

rezistivity zpţsobené izochronním žíháním do 300°C. Nad 300°C dochází k rozpouštění ÿástic
fází vzniklých během izochronního žíhání v intervalu 210°C až 300°C a ÿástic, které byly ve
vzorku pőítomné po odlití. To se projevuje výrazným vzrţstem hodnot rezistivity nad hodnotu
v litém stavu.

V plném souladu s pozorovaným prţběhem rezistivity po izochronním žíhání je i měőení

izochronní žíhací kőivky tvrdosti HV3 slitiny MgTb4Nd2 po pőedchozím homogenizaÿním
žíhání. V teplotním oboru tvorby fáze D019 je pozorováno poměrně malé zvýšení tvrdosti HV3
(cca 10%). Největšího vytvrzení se dosahuje po izochronním žíhání do 270°C ( HV 3 68 r 1 ),
zvýšení cca o 21%, kde dochází k precipitaci destiÿek fáze E1 (prţměr 200-500 nm) rovnoběžných
s prismatickými rovinami prvního druhu hoőÿíkové matrice.
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Pro slitiny MgTb4Nd2 po rozpouštěcím žíhání byly urÿeny absolutní hodnoty rezistivity pői

77K a 293K. Hodnoty rezistivity spoÿtené ze stanovených koncentrací pőíměsových prvkţ a
z literatury známých pőíspěvkţ Tb a Nd k rezistivitě Mg dobőe souhlasí s experimentálně
zjištěnými hodnotami jak pői 77K tak pői 293K. Stanovené prţměrné hodnoty teplotního
souÿinitele rezistivity DA spolu s hodnotou rezistivity ukazují, podobně jako u slitiny WE43 a
binárních slitin hoőÿíku s Nd, Gd a Sc, na negativní odchylky od Matthiessenova pravidla
v teplotním intervalu 77K – 293K.
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