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Kapitola 1

Úvod

Tato práce je svým obsahem zam¥°ena na základní studium slitin na bázi ho°-
£íku. Navazuje na dlouholetý výzkum v této oblasti na MFF UK. Cílem tohoto
výzkumu je vývoj ho°£íkových slitin s vhodnými uºitnými vlastnostmi pouºitelné
v mnoha oblastech.

Vlastnosti ho°£íku lze ovlivnit legujícími p°ísadami. Z mnoºství vhodných p°í-
sad prokázaly velmi dobré vylep²ení vlastností prvky vzácnách zemin. Umoº¬ují
dostate£né vytvrzení a vyzna£ují se dobrou teplotní stabilitou.

P°edkládaná bakalá°ská práce má za cíl studium rozpadu p°esycených tuhých
roztok· Mg-Gd slitin v pr·b¥hu ºíhání za pouºití metody diferen£ní skenovací
kalorimetrie.

Text bakalá°ské práce je rozd¥len do ²esti kapitol. Po úvodu jsou v druhé
kapitole shrnuty teoretické základy pot°ebné ke studiu fázových p°em¥n. T°etí
kapitola shrnuje vlastnosti ho°£íku a jeho vybraných slitin. Zvlá²tní pozornost je
zde v¥nována slitinám ho°£íku se vzácnými zeminami, zejména pak s gadoliniem.
Ve £tvrté kapitole je popsána pouºitá m¥°ící metoda a postup m¥°ení. Je zde
i popis pouºitého DSC kalorimetru. Následuje pátá kapitola, kde jsou diskuto-
vány výsledky m¥°ení a srovnávány s publikovanými výsledky na stejném typu
slitin. Text je uzav°en ²estou kapitolou, kde jsou shrnuty získané výsledky a jejich
diskuse. Celou práci ukon£uje seznam pouºité literatury.
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Kapitola 2

Teoretické základy

Sou£asné poºadavky kladené na vývoj kovových materiál· s vhodnými vlast-
nostmi vyºadují hlub²í teoretické znalosti metod zpracování na mikroskopické
úrovni. Jedním z klí£ových krok· v tomto moderním p°ístupu je studium fázo-
vých p°em¥n z hlediska termodynamiky.

2.1 Základní pojmy z termodynamiky

Termodynamickou soustavou nazýváme soubor £ástic vymezený n¥jakým obje-
mem. Sloºkami soustavy rozumíme navzájem nezávislé chemicky £isté látky v sou-
stav¥ obsaºené, které tuto termodynamickou soustavu tvo°í; jejich po£et ozna-
£ujeme s. Kaºdá látka se m·ºe vyskytovat v r·zných modi�kacích, které jsou
fyzikáln¥ stejnorodé, ale li²í se od ostatních modi�kací. Jako p°íklad r·zných
modi�kací zde m·ºe poslouºit pevný, kapalný £i plynný stav látky, pop°. r·zné
krystalické stavy rovn¥º p°edstavují r·zné modi�kace (kup°. koso£tvere£ná a jed-
noklonná síra). Takovéto modi�kace se obecn¥ ozna£ují jako fáze. Podle [1] tedy
�fází rozumíme stejnorodý (homogenní) soubor molekul, který je v p°íslu²né sou-
stav¥ ost°e ohrani£en od jiných soubor· molekul (z makroskopického hlediska),
jeº tvo°í jiné fáze�. Po£et r·zných fází p°ítomných v termodynamickém systému
zna£íme f . Tvo°í-li systém jediná fáze, hovo°íme o homogenním systému, hetero-
genní systém pak obsahuje více fází.

Je-li soustava, skládající se z s sloºek a f fází v rovnováze, pak se tato sou-
stava sama od sebe nem¥ní, tj. nep°ibývá ani neubývá ºádné z jejích fází. Stav
soustavy popisujeme intenzivními a extenzivními veli£inami. Extenzivní veli£iny
jsou aditivní. To znamená, ºe extenzivní veli£ina E systému jako celku je rovna
sou£tu díl£ích veli£in E1, . . . , En po rozd¥lení tohoto systému na n £ástí. Mezi
extenzivní veli£iny pat°í entropie, chemický potenciál, objem, £i látkové mnoº-
ství. Intenzivní veli£iny jsou naproti tomu invariantní v·£i d¥l¥ní termodynamic-
kého systému, tedy v analogii p°edchozí úvahy s d¥lením systému by pro inten-
zivní veli£inu I celého systému a díl£í veli£iny I1, . . . , In jeho £ástí platila rovnost
I = I1 = . . . = In. Intenzivní veli£iny jsou nap°íklad tlak nebo teplota, ale také
v²echny podíly dvou extenzivních veli£in.
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2.2 Termodynamické potenciály, Gibbsovo pravi-
dlo fází

V termodynamice se jako d·sledek principu maximální entropie S minimalizují
termodynamické potenciály F resp. G, volná energie resp. Gibbs·v potenciál
de�nované jako

F = U − TS (2.1)
G = H − TS , (2.2)

kde U je vnit°ní energie, T termodynamická teplota a entalpii H de�nujeme jako

H = U + pV , (2.3)

kde p je tlak a V objem termodynamického systému. Podle [1] lze provést odvo-
zení vztahu mezi po£tem fází a po£tem sloºek termodynamického systému. Stav
soustavy charakterizují prom¥nné p a V spole£n¥ s pom¥ry hmotností sloºek,
tvo°ících danou fázi. P°i s sloºkách je sloºení kaºdé fáze ur£eno (s − 1) pom¥ry
hmotností t¥chto sloºek. Je-li celkem f fází, je t¥chto pom¥r· (s−1)·f a p°i£teme-
li k t¥mto vnit°ním parametr·m soustavy je²t¥ dva, které ur£ují stav soustavy
jako celku, máme celkem (s−1)·f+2 parametr· [1]. Rovnováºný stav charakteri-
zovaný podmínkami rovnováhy vede na (f−1) podmínek pro kaºdou sloºku, tedy
celkem pro soustavu o s sloºkách existuje s · (f − 1) podmínek rovnováhy. Ov²em
t¥chto podmínek nutn¥ nem·ºe být více, neº po£et parametr·, které ur£ují stav
soustavy [1], tedy platí

s(f − 1) ≤ (s− 1)f + 2 , (2.4)
f ≤ s+ 2 . (2.5)

Tento vztah °íká, ºe v termodynamické soustav¥ nem·ºe v rovnováze po£et fází
f p°ekro£it o více neº dv¥ po£et navzájem nezávislých sloºek. Platí-li ve vztahu
(2.5) rovnost, pak je rovnováºný stav soustavy jednozna£n¥ ur£en. Kdyº ale v (2.5)
platí nerovnost, pak lze psát

v = (s− 1)f + 2− s(f − 1) (2.6)
v = s− f + 2 , (2.7)

kde v p°edstavuje po£et stup¬· volnosti soustavy, tj. parametr·, které se mohou
nezávisle m¥nit, aniº se zm¥ní po£et fází f . Vztah (2.7) se nazývá Gibbsovo fázové

pravidlo.
Soustavy ozna£ované jako invariantní mají nulový po£et stup¬· volnosti. Mo-

novariantní soustavy pak mají jeden stupe¬ volnosti, bivariantní dva atd. P°í-
kladem invariantní soustavy jsou t°i fáze jedné sloºky, které mohou koexistovat
v rovnováze pouze p°i zcela ur£itém tlaku a teplot¥, v trojném bod¥.

2.3 Fázové diagramy

K názornému zobrazení rovnováºných stav· koexistujících fází slouºí gra�cké
znázorn¥ní vzájemné závislosti mezi stavovými veli£inami, tzv. fázové diagramy.
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Kaºdý bod ve fázovém diagramu p°edstavuje konkrétní rovnováºný stav v závis-
losti na vn¥j²ích podmínkách. K°ivka ve fázovém diagramu odd¥luje navzájem
stavy existence jen jediné fáze a koexistence dvou fází, nazývá se proto n¥kdy
mezní k°ivkou.

Jednosloºkový systém

Pro jednosloºkový systém se obvykle vyuºívá grafu závislosti tlaku p na teplot¥
T , tzv. p-T diagramu, £i grafu závislosti tlaku na objemu V nazývaném p-V

diagram. Tato gra�cká reprezentace umoº¬uje kvalitativn¥ posoudit chování ter-
modynamického systému p°i zm¥nách podmínek, kterým je systém vystaven.

Dvousloºkový systém

Dvousloºkové systémy se popisují nej£ast¥ji v tzv. binárním izobarickém fázovém
diagramu. Je-li moºné pro daný systém spo£ítat hodnoty Gibbsova potenciálu G
p°i daných hodnotách stavových veli£in, pak lze stanovit, kolik fází bude systém
v rovnováze obsahovat a diskutovat stabilitu jednotlivých struktur.

2.4 Fázové p°em¥ny

Fázovou p°em¥nou £i p°echodem ozna£ujeme termodynamický proces, který p°e-
chází p°es mezní k°ivku fázového diagramu rovnováºného stavu systému. Fázová
p°em¥na je autonomní zm¥na jedné fáze v druhou a p°i daném tlaku nastane vºdy
za dané teploty. Fázové p°em¥ny rozd¥lujeme podle Ehrenfestovy klasi�kace [2]
na p°em¥ny prvního a druhého druhu.

Fázové p°echody prvního druhu se vyzna£ují spojitostí chemického potenciálu

µ a nespojitostí jeho prvních derivací. Chemický potenciál je moºné de�novat
jako [1]

µ =

(
∂G

∂n

)
T,p

, (2.8)

kde n je po£et mol· látky dané sloºky a spodní indexy závorky, která uzavírá
parciální derivaci, vyjad°ují ty veli£iny, které z·stávají konstantní. Pro tento druh
fázových p°em¥n jsou typické nespojité zm¥ny entropie S a objemu V , skokové
zm¥ny vnit°ní energie U a entalpie H o kone£nou hodnotu a výdej £i p°íjem
skupenského £i latentního tepla. Tepelná kapacita látky je p°i fázovém p°echodu
prvního druhu nekone£n¥ velká [3]. K tomuto druhu fázových p°em¥n pat°í zm¥ny
skupenství a v¥t²ina p°em¥n mezi krystalovými modi�kacemi.

P°i p°echodu m·ºe nastat metastabilní stav látky, kdy jsou jiº vytvo°eny pod-
mínky pro výhradní existenci pouze druhé fáze, ale látka je²t¥ stále setrvává ve
fázi první. Za t¥chto podmínek je ale první fáze nestabilní.

Fázové p°echody druhého druhu si zachovávají spojitost chemického poten-
ciálu µ aº do prvních derivací. Tudíº i entropie a objem se m¥ní spojit¥. Druhé
derivace chemického potenciálu uº ale nejsou spojité, m¥ní se tak skokov¥ te-
pelná kapacita o kone£nou hodnotu. Nespojit¥ se m¥ní nap°. m¥rné teplo c = dQ

dT
,

stla£itelnost, objemová £i teplotní roztaºnost.
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Mezi fázové p°echody druhého druhu pat°í p°echod od vodivosti k supravo-
divosti nebo zm¥na feromagnetismu v paramagnetismus p°i p°ekro£ení Curieovy
teploty [4].

Gra�cké porovnání zm¥n termodynamických veli£in je zobrazeno v Obrázku 2.1
z [3].

Obrázek 2.1: Porovnání fázových transformací a) prvního a b) druhého druhu [3].

2.5 Rozpad p°esyceného tuhého roztoku

Fázovou transformaci, p°i které vznikají £ástice nové fáze ve fázi p·vodní ozna-
£ujeme jako precipitaci. Tyto £ástice pak nazýváme precipitáty. Charakteristic-
kým jevem precipitace je zm¥na chemického sloºení tuhého roztoku a precipitující
fáze. Opa£ný proces rozpou²t¥ní precipitujících £ástic ºíháním obvykle ozna£u-
jeme jako homogenizaci. Teoretický popis precipitace se v nejjednodu²²ím p°ípad¥
opírá o p°ípad tuhnutí £istého kovu (uspokojivý model na obecné úrovni totiº není
dosud vytvo°en) [4].

Pozorováním bylo zji²t¥no, ºe v¥t²ina fázových p°em¥n v kovech se uskute£¬uje
postupným p°emis´ováním atom· ze staré do nové fáze. Nová fáze se p°itom
za£íná tvo°it ve staré fázi v jistých místech a odtud se dále roz²i°uje. Tato místa
nazýváme zárodky £i nuklea£ní centra a jejich r·st ozna£ujeme jako nukleaci nové
fáze. Nuklea£ními centry bývají poruchy krystalové m°íºe, ale rovn¥º náhodné
shluky p°ím¥sových atom· p°i �uktuacích jejich koncentrace v roztoku [4]. Podle
zp·sobu, jak se p°i nukleaci atomy nové fáze p°emis´ují, rozli²ujeme p°em¥ny
heterogenní a homogenní [4].

Heterogenní p°em¥ny se vyzna£ují výraznými zm¥nami v uspo°ádání atom·
na lokální úrovni. P°i heterogenních p°em¥nách nejprve vzr·stá volná entalpie G,
neº dojde k p°ekonání energetické bariéry mezi výchozím a koncovým stavem. He-
terogenní nukleace se dále podle [5] d¥lí na atermický r·st, r·st °ízený p°enosem

tepla a tepeln¥ aktivovaný r·st.
Homogenní p°em¥ny pak ozna£ují malé zm¥ny v uspo°ádání atom· ve v¥t²ích

objemech. Stabilita zárodk· je podmín¥na poklesem volné entalpie systému p°i
jejich r·stu. K poklesu entalpie systému p°i r·stu zárodku dochází v²ak aº od
ur£ité kritické velikosti [4, 6].
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Oba typy p°em¥n mohou v tomto jednosloºkovém modelu probíhat pouze za
teplot niº²ích neº teplota tuhnutí Tt. Experimentáln¥ bylo zji²t¥no [7], ºe k ho-
mogenní nukleaci jednosloºkového systému dochází aº p°i podchlazení na teplotu
T = 0.8Tt. Heterogenní p°em¥ny jsou energeticky výhodn¥j²í, jsou tedy b¥º-
n¥j²í neº homogenní nukleace a nastávají p°ibliºn¥ p°i podchlazení na teplotu
T = 0.98Tt [7].

V pevných látkách p°i daných rovnováºných podmínkách jsou ob¥ fáze odd¥-
leny rozhraním, které rozli²ujeme podle návaznosti krystalových m°íºí na kohe-

rentní, semikoherentní a nekoherentní (Obrázek 2.2).

Obrázek 2.2: Typy rozhraní: a) koherentní, b) semikoherentní, c) nekoherentní
[6].

Celý proces precipitace ve slitinách ho°£íku probíhá obvykle p°es n¥kolik p°e-
chodových (metastabilních) fází, neº se vytvo°í rovnováºný precipitát. Pr·b¥h
precipitace lze schematicky shrnout podle [8]:

p°esycený tuhý roztok → p°edprecipita£ní procesy (shluky, GP zóny) →
→ metastabilní fáze → rovnováºný precipitát.

Tato posloupnost je £asto rovn¥º schématem p°echodu od útvar· koherentních
k semikoherentním a nekoherentním s mate£nou fází. Posloupnost proces· ve-
doucích k stabilní fázi v²ak není vºdy úpln¥ známa nebo dostate£n¥ popsána.
S tvorbou zón, metastabilních a stabilních precipitát· souvisí i zm¥ny mechanic-
kých vlastností.

Kinetické k°ivky závislosti objemového mnoºství vzniklé fáze α
V
(ozna£ované

£asto jako ξ) na £ase p°i heterogenní transformaci nazýváme podle jejich cha-
rakteristického tvaru tzv. S k°ivky. M·ºeme z nich ur£it dobu tp, za jak dlouho
za£ne probíhat p°em¥na po dosaºení transforma£ní teploty T a £asový interval
tk neº p°em¥na skon£í. Závislosti t¥chto teplot na £ase z n¥kolika izotermických
kinetických k°ivek pro r·zné teploty ºíhání lze vyuºít k na£rtnutí izotermického

transforma£ního diagramu (TTT diagram). Z n¥j lze pak pro libovolnou teplotu
transformace ur£it délku inkuba£ní doby a dobu pot°ebnou pro p°em¥nu staré
fáze na novou. P°íkladem S k°ivky je Obrázek 2.3 a jako ilustrace izotermického
transforma£ního diagramu poslouºí Obrázek 2.4.
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Obrázek 2.3: Izotermická k°ivka p°em¥ny [6].

Obrázek 2.4: Izotermický transforma£ní diagram [9].

2.6 Kinetika fázových p°em¥n

Modelování tepeln¥ aktivovaných reakcí, které m·ºeme m¥°it izotermicky a neizo-
termicky, je potenciáln¥ velmi komplikované. Díky p°edpokladu, o který se opírá
matematický model výpo£tu aktiva£ní energie podle [10], se problém podstatn¥
zjednodu²í. Tento základní p°edpoklad spo£ívá v separaci závislosti transforma£ní
rychlosti precipitace dα

dT
na teplot¥ T a mnoºství transformované frakce α, tedy

dα

dT
= f(α)k(T ) , (2.9)

kde funkce k závislá pouze na teplot¥ se p°edpokládá ve tvaru Arrheniova typu

k(T ) = k0 exp
(
− E

RT

)
, (2.10)

kde k0 a E jsou konstanty, p°itom E odpovídá molární aktiva£ní energii p°em¥ny.
V p°ípad¥ nem¥nné rychlosti oh°evu, kterou ozna£íme β, existuje °ada metod

výpo£tu aktiva£ní energie ze sledování reakce v experimentálním teplotním inter-
valu. V²echny spolehlivé metody vyuºívají teplot Tf (β), kdy je p°etransformována
ur£itá £ást objemu, pro r·zné rychlosti oh°evu.

Je-li β lineární funkcí £asu, lze pro teplotu ºíhání Ti psát v £ase t

Ti = T0 + βt , (2.11)
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kde T0 zna£í po£áte£ní teplotu. Rovnice (2.9),(2.10) a (2.11) vedou podle [10] na

dα

f(α)
=

k0
β

exp
(
− E

RT

)
dT . (2.12)

Integrací (2.12) dostáváme tzv. teplotní integrál [10]∫ α

0

dα

f(α)
=
∫ Tf

0

k0
β

exp
(
− E

RT

)
dT . (2.13)

Substitucí [10] y = E/RT , yf = E/RTf pak dostaneme

∫ α

0

dα

f(α)
=

k0E

βR

∫ ∞

yf

exp−y
y2

dy = p(yf ) . (2.14)

V poslední rovnici jsme podle [10] ozna£ili teplotní integrál jako p(yf ). Za p°ed-
pokladu yf � 1, který je zpravidla spln¥n pro pevné látky, pak zlogaritmováním
rovnice (2.14) dostaneme podle [10]

ln
∫ α

0

dα

f(α)
= ln

(
k0E

R

)
+ ln

(
1

βy2f

)
− yf . (2.15)

P°i konstantním objemu transformace α = konst. pak vztah (2.15) vede na

ln

(
β

T 2
f

)
= − E

RTf

+ C , (2.16)

kde C je konstanta. Podle poslední rovnice vede zobrazení experimentálních bod·

v sou°adné soustav¥ s osami ln
(

β
T 2
f

)
a 1

Tf
na lineární závislost. Z n¥kolika m¥°ení

tak lze sm¥rnici lineární aproximace experimentálních bod· povaºovat za odhad
aktiva£ní energie dané transformace. Toto zobrazení je obvykle ozna£ováno jako
tzv. Kissingerova metoda výpo£tu aktiva£ní energie.
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Kapitola 3

Úvod do problematiky

V sou£asné dob¥ je jednou z priorit pr·myslu vývoj a pouºití lehkých konstruk£-
ních materiál· s dobrými mechanickými vlastnostmi. Krom¥ oblastí, kde se p°ímo
vyºaduje pouºití co nejleh£ích materiál·, jako je letectví a kosmonautika, je pouºí-
vání lehkých konstruk£ních prvk· ekonomicky výhodné zvlá²´ v pozemním trans-
portním pr·myslu [11]. Zárove¬ krom¥ zlep²ení ekonomického hlediska se tímto
postupem zohled¬uje i hledisko ekologické, protoºe sníºením hmotnosti doprav-
ních prost°edk· se p°ímo sniºuje spot°eba energie, a tedy krom¥ sníºení náklad·
na dopravu se redukuje emise ekologicky zat¥ºujících látek. Jako zvlá²´ vhodný
se z tohoto pohledu jeví ho°£ík a jeho slitiny. �istý ho°£ík má totiº velice nízkou
hustotu ρMg = 1.738 g/cm3, výrazn¥ niº²í neº dosud velmi roz²í°ený hliník. Jeho
podstatnou ekologickou i ekonomickou výhodou je i to, ºe recykla£ní náklady
tvo°í pouze 5% výrobní ceny [12].

Technické nároky v²ak vyºadují lep²í mechanické a obecn¥ dal²í uºitné vlast-
nosti neº má samotný £istý ho°£ík. Kovový ho°£ík totiº má malou pevnost, ome-
zenou tvárnost za studena a anizotropní vlastnosti [13]. Krom¥ t¥chto mechanic-
kých nedostatk· je vzhledem k vysoké elektronegativit¥ ho°£ík náchylný ke korozi.
Dal²í nep°íjemnou vlastností ho°£íku je vysoká a�nita ke kyslíku a tendence k ex-
plozivnímu chování [13]. Proto se musí p°i odlévání jeho slitin pouºívat inhibitor
ho°ení, nej£ast¥ji síra, nebo ochranná atmosféra, zpravidla argonu. Omezení £i od-
stran¥ní mechanických nedostatk· se dosahuje p°ísadami dal²ích prvk·, vývojem
t¥chto slitin, jejich termomechanickým zpracováním £i pouºitím nekonven£ních
metod (rychlé tuhnutí, kompozitní materiály, nanokrystalické materiály). Limi-
tujícím faktorem pro ²ir²í vyuºití ho°£íku je jeho cena, kterou zvy²uje zejména
pouºití vzácných zemin jako vhodných legujících prvk·.

Prvního uºití ho°£ík dosáhl jako pyrotechnická sm¥s a jako zdroj silného sv¥tla
p°i fotografování [13]. Po£átkem t°icátých let dvacátého století na²el ho°£ík uplat-
n¥ní v automobilovém pr·myslu jako kliková a p°evodová sk°í¬ v automobilech
VW Beatle automobilky Volkswagen. Na první modely tohoto typu bylo uºito
asi 20 kg ho°£íku na automobil [12, 13] a do roku 1981 bylo v p°ibliºn¥ 20 mili-
onech vozidel odhadem uºito na 400 000 tun ho°£íku [13]. V dne²ní dob¥ ho°£ík
a jeho slitiny dosáhly ²irokého uºití v transportním pr·myslu, zvlá²t¥ letectví a
automobilovém pr·myslu, dále se uplat¬uje v oblastech astronautiky, vojenských
technologií, telekomunikací, elektroniky, ná°adí, sportovního ná°adí a po£íta£o-
vých komponent [12]. Ve vyuºívání ho°£íku v automobilovém pr·myslu dominují
Spojené státy Americké. V Evrop¥ jeho vyuºití v automobilech roste a p°edpo-
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kládá se dal²í roz²í°ení s vývojem moderních slitin. Podílí se i na výrob¥ výtah·,
lehkých ºeb°ík·, jízdních kol [13] a v poslední dob¥ se uplat¬uje i jako vhodný
materiál pro bioimplantáty v medicín¥ [14]. Jeho medicínské vyuºití se v sou£asné
dob¥ zam¥°uje na vývoj ortopedických implantát· £i cévních výstuºí, které jsou
biologicky odbouratelné [14]. V této oblasti je jeho tendence ke korozi v elektroly-
tickém vodním prost°edí vítanou vlastností. In vivo korodující ho°£íkové implan-
táty produkují rozpustné, netoxické látky, které se snadno vylu£ují s mo£í [14].
Av²ak p°íli² rychlé rozpou²t¥ní implantát· je nevhodné, protoºe mohou ztratit
ºádané vlastnosti je²t¥ d°íve, neº je zhojení na dostate£né úrovni.

3.1 Vlastnosti ho°£íku a jeho slitin

Zemská k·ra obsahuje asi 2% ho°£íku a sv¥tové oceány a jezera jsou rovn¥º jeho
nezanedbatelným zdrojem [12, 13]. Základní vlastnosti ho°£íku jsou v Tabulce
3.1. Hustota ho°£íku je znateln¥ niº²í neº hustota hliníku, n¥které slitiny mají
dokonce niº²í hustotu neº v¥t²ina plast· [13]. Krystalizuje v hexagonální soustav¥
s parametry a = 0.32092 nm, c = 0.52105 nm [4]. Proto jsou jeho vlastnosti
zna£n¥ anizotropní. Za zvý²ené teploty se stává tvárným s ostrým p°echodem
mezi k°ehkostí a tvárností. Na povrchu ho°£íku i jeho slitin se vytvá°í vrstva oxidu
podobn¥ jako u hliníku, která v²ak není tak odolná a nezabra¬uje pr·niku koroze
do materiálu. Korozivnost se je²t¥ zvy²uje p°ím¥sí ºeleza a m¥di [12]. Ho°£ík a
jeho slitiny dále výborn¥ tlumí vibrace a hluk [4].

protonové £íslo 12
atomová kon�gurace 1s22s22p6

relativní atomová hmotnost 24.312
hustota (20 ◦C) 1738 kg/m3

teplota tání (normální tlak) 651 ◦C
mez pevnosti v tahu 110− 120MPa
taºnost 10%
m¥rná elektrická vodivost 25.3 · 106 Sm−1

m¥rná tepelná vodivost 172Wm−1K−1

Tabulka 3.1: Základní vlastnosti ho°£íku [2].

Dohodnuté ozna£ení slitin ho°£íku v závislosti na p°ím¥sích je shrnuto v Ta-
bulce 3.2. P°ím¥sové atomy ovliv¬ují speci�cké vlastnosti ho°£íkových slitin. N¥-
které p°ím¥si zvy²ují pevnost, jiné creepovou odolnost, odolnost v·£i korozi £i
modul pruºnosti. Rozpustnost p°ím¥si závisí krom¥ dal²ích parametr· také na
velikosti p°ím¥sových atom·. Atomová velikost p°ímesi se podle [15] musí pohy-
bovat v intervalu ±15% atomové velikosti Mg a rozpustnost závisí i na valenci
p°ím¥si.

Za vhodné legující prvky se povaºují hliník, vápník, lithium, mangan, vzácné
zeminy - RE, k°emík, st°íbro, thorium, ytrium a zirkon [12]. Tabulka 3.3 shrnuje
podle [12] základní charakteristiku t¥chto p°ím¥sí ve slitinách ho°£íku.

V moderním výzkumu se významn¥ prosazují ho°£íkové slitiny se vzácnými
zeminami. Mezi vzácné zeminy se °adí krom¥ lanthanoid· a aktinoid· také zbylé
prvky III.B skupiny periodické tabulky prvk·, yttrium (Y) a scandium (Sc).
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ozna£ení p°ím¥s chem. zna£ka p°ím¥si

A hliník Al
C m¥¤ Cu
E vzácné zeminy RE
H thorium Th
K zirkonium Zr
L lithium Li
M mangan Mn
Q st°íbro Ag
S k°emík Si
W yttrium Y
Z zinek Zn

Tabulka 3.2: Mezinárodní ozna£ení ho°£íkových slitin podle p°ím¥sí.

Al nejpouºívan¥j²í legující prvek, rozpustnost v ho°£íku do 12.7 hm.%, zvy-
²uje pevnost, odolnost v·£i creepu je limitována teplotní stabilitou vzni-
kající Mg17Al12 fáze, sniºuje náchylnost ke korozi

Ca zvy²uje odolnost v·£i creepu, p·sobí antioxida£n¥ p°i tavení a tepel-
ném zpracování, zlep²uje válcovatelnost a p°i koncentraci p°evy²ující
0.3 hm.% sniºuje svá°itelnost materiálu

Li jako jediný prvek je²t¥ sniºuje hustotu slitiny, rozpustnost v Mg do
5.5 hm.%, sniºuje pevnost a zvy²uje kujnost

Mn dopl¬uje dal²í p°im¥si, se kterými tvo°í intermetalické fáze, sniºuje roz-
pustnost dal²ích p°ím¥sí, zvy²uje pevnost a odolnost v·£i solným rozto-
k·m, zmen²uje velikost zrna, rozpustnost v Mg do 2 hm.%

RE zlep²ují pevnost a creepovou odolnost p°i vy²²ích teplotách, sniºují korozi

Si zvy²uje tekutost taveniny, s Fe sniºuje korozivnost, neuºívá se £asto

Ag zvy²uje vytvrditelnost slitin s Th £i RE za vy²²ích teplot

Th významn¥ zvy²uje odolnost v·£i creepu za vy²²ích teplot, zlep²uje od-
lévatelnost a svá°itelnost, pro svou slabou radioaktivitu se jiº prakticky
nepouºívá

Y spole£n¥ s RE ve slitinách zvy²uje creepovou odolnost aº do 300 ◦C, sni-
ºuje korozi

Zn jedna z nejpouºívan¥j²ích slitin, £asto s RE, Al nebo Zr, sniºuje korozi,
vytvrzuje slitinu

Zr zjem¬uje zrno, zvy²uje pevnost za vysokých teplot

Tabulka 3.3: Základní charakteristiky p°ím¥sí ve slitinách ho°£íku [12].
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Vzácné zeminy m·ºeme rozd¥lit podle n¥kolika kritérií, nap°. na lehké nebo
t¥ºké, podle typu fázového diagramu ve slitin¥ s ho°£íkem na diagram eutektoidní
£i peritektoidní, nebo podle po£tu valen£ních elektron·.

Rozpadové °ady Mg-RE se podle typu rozpadové °ady d¥lí do t°í skupin [16,
15, 17, 18]:

Mg-Gd: Gd
α′(cph)→ β′′(D019)→ β′(cbco)→ β (Mg5Gd, fcc),

Mg-Y: (Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu)
α′(cph)→ β′′(cbco)→ β′(cbco)→ β(Mg24Y5, bcc),

Mg-Nd: (Ce, Nd)
α′(cph)→ G-P zóny→ β′′(D019)→ β′(fcc)→ β(Mg12Nd, bct),

kde cph zna£í hexagonální strukturu s t¥sným uspo°ádáním, cbco ortorombickou
strukturu s bazáln¥ centrovanou stranou c, fcc kubickou plo²n¥ centrovanou struk-
turu, bcc kubickou prostorov¥ centrovanou strukturu, bct tetragonální prostorov¥
centrovanou strukturu, G-P zóny Guignier-Prestonovy zóny a D019 hexagonální
strukturu s parametry a = 2 ·aMg = 0.641 nm, c = cMg = 0.521 nm koherentní s α
fází Mg. Tyto rozpadové °ady mohou být dále modi�kovány, vºdy v²ak n¥kterou
z p·vodních fází.

3.2 Systém Mg-Gd

Gadolinium je typickým p°edstavitelem t¥ºkého typu vzácných zemin. Slitiny
ho°£íku s gadoliniem prokázaly zlep²ení mechanických vlastností £istého kovu:
pevnosti, creepové odolnosti srovnatelné s komer£n¥ pouºívanými materiály pod
ozna£ením WE [4] a rovn¥º s t¥mito slitinami bylo dosaºeno dobré teplotní sta-
bility [17].

Rovnováºný fázový diagram systému Mg-Gd v Obrázku 3.1 p°evzatý z [19]
ukazuje na existenci £ty° binárních fází: Mg5Gd, Mg3Gd, Mg2Gd a MgGd. Z ex-
perimentálních údaj· ale plyne moºnost odchylek v chemickém sloºení n¥kterých
fází [20]. Upravené fázové diagramy nabízí kup°. [21, 22].

V práci [15] byly podrobeny studiu t°i binární slitiny Mg-Gd s p°ím¥sí Gd
do 15 hm.%. V ozna£ení jednotlivých materiál· MgGd5, MgGd10 a MgGd15
se £íslem zna£í hmotnostní procento p°ím¥si Gd. Byla pozorována rozpadová
°ada p°esyceného roztoku gadolinia v ho°£íku typu Mg-Gd, tedy p°esycený tuhý
roztok fáze α-Mg se rozpadá podle schématu α → β′′ (D019)metastabilní →
β′ (cbco) metastabilní→ β (fcc) stabilní [15, 16, 23, 24]. Tvorb¥ fáze β′′ dle pozo-
rování �íºka p°edchází shlukování (klastrování) atom· Gd. Metastabilní fáze β′′

je koherentní s krystalovou m°íºí Mg [15, 23, 24] a podle práce �íºka a dal²í [23]
vede ve slitin¥ MgGd10 precipitace fáze β′′ k maximální tvrdosti.

Pro fázi β′′ byl vytvo°en alternativní model p°edpokládající strukturu cbco.
Strukturní model β′′ z práce [17] nabízí Obrázek 3.2. Tento model podle výpo£t·
na základ¥ práce [25] p°edpokládá, ºe struktura obou metastabilních fází β′′ a
β′ se shoduje v parametrech krystalové m°íºe a = 2a0 = 0.64 nm, b = 4

√
3a0 =

2.22 nm, c = c0 = 0.52 nm, kde a0 a c0 jsou m°íºové parametry fáze α, ale li²í se
v atomových pozicích a koncentracích. Metastabilní fáze β′ a β′′ tak lze dle [25]
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Obrázek 3.1: Rovnováºný fázový diagram systému Mg-Gd [19].

Obrázek 3.2: Strukturní model fáze β′′ [17].

povaºovat za vzájemn¥ izomorfní. Model podle výpo£t· [17] v²ak nebyl v binár-
ních slitinách MgGd potvrzen p°ímým pozorováním.

Na Obrázku 3.3 z [15] je snímek slitiny MgGd15 vyºíhané izochronn¥ do tep-
loty 240 ◦C, kdy do²lo k £áste£nému rozpou²t¥ní fáze β′′ a precipitaci β′. V tomto
stavu byl rovn¥º po°ízen snímek elektronové difrakce (viz Obrázek 3.4 p°evzatý
z [15]) dokazující p°ekryv t°í moºných orientací β′ v·£i matrici [15]. Metastabilní
fáze β′ je semikoherentní s m°íºí Mg [15, 23, 24]. Ve slitin¥ MgGd15 je trojúhelní-
kové uspo°ádání metastabilní fáze β′ p°í£inou vysoké tvrdosti [24] a vyzna£uje se
zna£nou teplotní stabilitou aº do teplot p°es 200 ◦C. Metastabilní fáze β′ je zachy-
cena na snímku z Obrázku 3.5 po°ízeném po vyºíhání MgGd15 do teploty 280 ◦C.
Snímek z Obrázku 3.6 slitiny MgGd15 po vyºíhání do teploty 330 ◦C ukazuje, ºe
se po ºíhání do této teploty zachovala jen jedna orientace fáze β′. Dal²ím ºíháním
se metastabilní fáze β′ rozpou²tí a sou£asn¥ precipituje stabilní β (Mg5Gd), která
je s m°íºí Mg nekoherentní [15, 23, 24], pozd¥ji se rozpou²tí i stabilní Mg5Gd fáze.
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Obrázek 3.3: Snímek transmisní elek-
tronové mikroskopie (TEM) zobrazující
jemné £ástice MgGd15 vyºíhané do tep-
loty 240 ◦C [15].

Obrázek 3.4: Snímek elektronové
difrakce slitiny MgGd15 po vyºíhání do
240 ◦C [15].

Obrázek 3.5: Snímek TEM slitiny
MgGd15 vyºíhané do teploty 280 ◦C [15].

Obrázek 3.6: Snímek TEM slitiny
MgGd15 vyºíhané do teploty 330 ◦C
s dopl¬ujícím snímkem elektronové
difrakce [15].
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Kapitola 4

Diferen£ní skenovací kalorimetrie

4.1 Princip metody diferen£ní skenovací kalorime-
trie

V ²edesátých letech dvacátého století vyvinuli E. S.Watson a M. J.O'Neill m¥°ící
metodu, kterou nazvali Di�erential Scanning Calorimetry (DSC) [2]. Diferen£ní
skenovací kalorimetrie je termoanalytická m¥°ící metoda, která sleduje chování
m¥°eného vzorku v·£i referen£nímu vzorku p°i jejich sou£asném ºíhání £i chlazení.
Princip této metody spo£ívá v detekci zm¥ny p°íjmu tepla vzorku v·£i referenci
p°i pr·chodu m¥°eného materiálu fázovým p°echodem. To se v praxi zazname-
nává jako rozdíl p°íkonu. Je nutné, aby referen£ní vzorek m¥l v celém teplotním
oboru navrhovaného experimentu dob°e de�novanou tepelnou kapacitu, nejlépe
nem¥nnou.

Pokud je fázový p°echod exotermní resp. endotermní, pak je teplotní p°íjem
vzorku niº²í resp. vy²²í neº reference. Zm¥°ením tepelného toku mezi vzorkem a
referencí je pak pomocí této metody moºné ur£it mnoºství p°ijatého nebo ode-
vzdaného tepla b¥hem fázových transformací.

M¥°ení metodou DSC jsou zpravidla navrºeny pro lineární vzr·st teploty m¥-
°ící pícky. Výsledkem m¥°ení diferen£ní skenovací kalorimetrie jsou k°ivky závis-
losti tepelného toku na teplot¥ £i relativním £ase od po£átku m¥°ení. Pouºívá se
dvojí konvence; pro exotermickou reakci m·ºe být £ást m¥°ící k°ivky odpovídající
oblasti transformace konvexní nebo konkávní. V p°ípad¥ konvence, kdy je exoter-
mická reakce konvexní se pak endotermická reakce jeví jako konkávní a naopak.
Pro sv·j tvar se konkávní k°ivky ozna£ují termínem peak, pop°. pík. Schematický
p°íklad moºných jev· pozorovatelných v DSC k°ivce je na Obrázku 4.1. Zde píku
odpovídá exotermická reakce a rozpou²t¥ní je charakterizováno oblastí k°ivky
s minimem. Skelný p°echod je v DSC k°ivce zobrazen jako skok bez návratu na
p·vodní hodnotu. T¥chto experimentálních dat lze následn¥ vyuºít pro výpo£et
aktiva£ní energie dané fázové transformace, viz kapitola 2.6.

4.2 Kalorimetr Netzsch DSC 200 F3 Maia

K experimentálnímu studiu slitin MgGd byl zvolen diferen£ní skenovací kalori-
metr Netzsch DSC 200 F3 Maia. Jeho technickým základem je tepeln¥ vodivá
podloºka, na kterou se umístí speciální kelímek na m¥°ený vzorek a na referen£ní
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Obrázek 4.1: Schematická k°ivka DSC, p°evzato z [2].

teplotní rozsah −170 aº 600 ◦C

rychlost oh°evu 0.001 aº 100K/min

rychlost chlazení 0.001 aº 100K/min

rozsah m¥°ení 0 aº ±600mW

teplotní p°esnost 0.1K

p°esnost m¥°ení energie < 1%

Tabulka 4.1: Vlastnosti pouºitého kalorimetru.

vzorek. Podloºka je podle zvoleného teplotního programu oh°ívána nebo chlazena
poºadovaným zp·sobem topnou spirálou. Pod kelímky na vzorky jsou umíst¥ny
termo£lánky. Je d·leºité zamezit teplotním tok·m které nesouvisejí s m¥°ením;
i malý nedostatek v tepelné izolaci by mohl do m¥°ení vná²et nezanedbatelné
chyby. Proto je pícka DSC kalorimetru uzav°ena t°emi ví£ky. Základní vlastnosti
kalorimetru Netzsch DSC 200 F3 jak je udává výrobce jsou shrnuty v Tabulce 4.1.
P°ístroj je vybaven za°ízením pro p°ívod chladícího média a ochranné atmosféry.
Ovládá se po£íta£em p°es software dodávaný výrobcem. S po£íta£em komunikuje
pomocí sb¥rnice USB. Výsledná experimentální data pak lze zobrazit a zpracovat
v programu Proteus, který rovn¥º dodává výrobce.
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Kapitola 5

Výsledky a jejich diskuse

5.1 M¥°ený materiál

P°edm¥tem studia byly binární slitiny Mg-Gd p°ipravené ve t°ech nominálních
koncentracích 5, 10 a 15 hmotnostních %. Skute£né koncentrace zji²t¥né pomocí
atomové absorp£ní spektroskopie jsou shrnuty v Tabulce 5.1. Vzorky jednotlivých
materiál· byly p°ipraveny tlakovým litím. Odlitky byly homogenizovány ºíháním
p°i 500 ◦C po dobu 6 h, coº je podle [16] dosta£ující pro rozpu²t¥ní atom· Gd
do ho°£íkové matice. Následn¥ byly vzorky zakaleny do vody o pokojové tep-
lot¥. Takto p°ipravený experimentální materiál byl uskladn¥n v kapalném du-
síku. K vlastnímu m¥°ení na diferen£ním skenovacím kalorimetru (DSC) byl ho-
mogenizovaný materiál upraven na vhodnou velikost elektroerozivním obráb¥cím
za°ízením nebo pomalob¥ºnou kotou£ovou °eza£kou s chlazením. M¥°ené vzorky
byly p°ipraveny s ohledem na to, aby jejich hmotnost byla p°ibliºn¥ 10�15mg. Od
ne£istot byly vzorky zbaveny v acetonové lázni pomocí ultrazvukové £isti£ky.

M¥°ící aparatura sestávala z DSC jednotky Netzsch DSC 200 F3 a pro m¥°ení
byla pouºita ochranná atmosféra dusíku, jehoº pr·tok byl nastaven na hodnotu
40ml/min. Kelímky pouºité k m¥°ení byly z materiálu Al2O3.

ozna£ení reálný obsah
Gd [hm.%]

MgGd5 4.47
MgGd10 9.33
MgGd15 14.55

Tabulka 5.1: Koncentrace Gd v m¥°ených MgGd slitinách.

5.2 Nam¥°ené DSC k°ivky

Studované materiály byly m¥°eny pro rychlosti ºíhání 0.5, 1, 2, 5, 10 a 20 K/min.
Teplota Tf , která byla programem Proteus pro analýzu DSC k°ivek vyhodno-
cována, odpovídá 50% podílu p°etransformované frakce. V Obrázcích 5.1, 5.2 a
5.3 jsou zachyceny vyhodnocené DSC k°ivky pro materiály MgGd15, MgGd10 a
MgGd5. Z nich je patrná existence aº t°í exotermních peak· p°i r·zných teplo-
tách, ozna£ené od nejniº²í teploty po nejvy²²í: peak 1, peak 2 a peak 3.
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Obrázek 5.1: DSC k°ivky materiálu MgGd15.

V materiálu MgGd15 byly pozorovány v²echny t°i peaky, jak je patrné z Ob-
rázku 5.1. Peak 1 vykazuje zvy²ující výraznost s vy²²ími rychlostmi ºíhání a
proto kv·li zachování p°ehlednosti jsou k°ivky pro 10 a 20 K/min v grafu vy-
kresleny s jiným m¥°ítkem neº ostatní k°ivky. Peak 1 pro nejniº²í rychlost ºíhání
0.5K/min má vyhodnocenou teplotu Tf = 129.8 ◦C a pro nejvy²²í rychlost ºíhání
pak Tf = 176.1 ◦C. Z vyhodnocených teplot Tf je patrné, ºe pro vy²²í rychlost
oh°evu se i teplota Tf dané p°em¥ny zvy²uje. Peak 2 je mén¥ výrazný a rovn¥º lze
pozorovat posun k vy²²ím teplotám. Teplotní interval, ve kterém byly vyhodno-
ceny jeho polohy, je 197.6 aº 229.2 ◦C. Peak 3 je nejvýrazn¥j²í pro rychlost ºíhání
2 K/min a op¥t se posouvá od teploty 243.4 ◦C k teplot¥ 282.3 ◦C s vy²²í rychlostí
ºíhání. V rychlosti 20K/min nebyla jeho poloha vyhodnocena z d·vodu malé vý-
raznosti. Vyhodnocené hodnoty ze v²ech m¥°ení pro MgGd15 jsou zaznamenány
v Tabulce 5.2.

rychlost
oh°evu peak 1 peak 2 peak 3
[K/min] Tf [

◦C] Tf [
◦C] Tf [

◦C]
0.5 129.8 197.6 243.4
1 138.7 193.9 259.2
2 151.2 205.0 276.9
5 158.1 216.5 277.1
10 166.3 223.8 282.3
20 176.1 229.2 -

Tabulka 5.2: Vyhodnocené polohy peak· materiálu MgGd15.
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Obrázek 5.2: DSC k°ivky materiálu MgGd10.

V k°ivkách pro materiál MgGd10 z Obrázku 5.2 je peak 1 výrazný a byl po-
zorován ve v²ech rychlostech ºíhání, jak je rovn¥º z°ejmé z Tabulky 5.3. Jeho
výraznost se zv¥t²uje s vy²²í rychostí ºíhání stejn¥ jako u MgGd15 a op¥t se
posouvá k vy²²ím teplotám v intervalu 129.5 aº 174.5 ◦C. Proto byla kv·li zacho-
vání p°ehlednosti k°ivka pro nejvy²²í rychlost vynesena v jiném m¥°ítku. Teplotní
interval prvního peaku se shoduje s intervalem peaku 1 pro materiál MgGd15.
Peak 2 je nevýrazný a byl vyhodnocen jen pro rychlosti 1 a 5 K/min. Peak 3
v rozmezí teplot 237.7 aº 287.2 ◦C se posunuje rovn¥º k vy²²ím teplotám pro ros-
toucí rychlost ºíhání a jeho poloha se dob°e shoduje s polohou peaku 3 ve slitin¥
MgGd15. V rychlosti ºíhání 1K/min nebyl peak 3 pro materiál MgGd10 vyhod-
nocen, protoºe jej nebylo moºno spolehliv¥ odli²it od pozadí ²umu. Vyhodnocené
hodnoty teplot Tf pro tento materiál jsou zaznamenány v Tabulce 5.3.

rychlost
oh°evu peak 1 peak 2 peak 3
[K/min] Tf [

◦C] Tf [
◦C] Tf [

◦C]
0.5 129.5 - 237.7
1 139.2 205.0 -
2 143.5 - 260.2
5 154.5 208.1 262.2
10 163.5 - 272.4
20 174.5 - 287.2

Tabulka 5.3: Vyhodnocené polohy peak· materiálu MgGd10.
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Obrázek 5.3: DSC k°ivky materiálu MgGd5.

Pro materiál s nejniº²í koncentrací gadolinia, MgGd5, byla pro malou výraz-
nost v²ech peak· vyhodnocena m¥°ení jen pro rychlosti ºíhání 5, 10 a 20 K/min.
Na k°ivkách v t¥chto rychlostech, které jsou na Obrázku 5.3, byl zaznamenán
pom¥rn¥ výrazný peak 1 na teplotách zapsaných v Tabulce 5.4. Jeho poloha pro
vyhodnocené rychlosti ºíhání se kryje s polohami peaku 1 v ostatních materiá-
lech. Peak 2 nebyl u slitiny MgGd5 pozorován v ºádné z nam¥°ených k°ivek, coº
je v souladu s m¥°ením materiálu MgGd10, kde bylo moºno peak 2 vyhodno-
tit jen ve dvou p°ípadech. Tato skute£nost potvrzuje obecnou tendenci k slábnutí
detekovaného signálu od probíhajících proces· v materiálu s niº²í koncentrací p°í-
m¥si. Slabá odezva byla zm¥°ena u peaku 3 ve dvou bodech 258.8 a 267.3 ◦C. Pro
rychlost 10K/min nebylo moºné peak 3 vyhodnotit pro jeho nepatrnost. V²echny
vyhodnocené teploty Tf jsou zapsány v Tabulce 5.4.

Vý²e uvedené grafy slouºí pro p°ehledné zobrazení nam¥°ených a vyhodnoce-
ných dat. M¥°ítko graf· bylo nutno zvolit tak, ºe £asto nelze mén¥ výrazné peaky
vid¥t. V následujících grafech je proto uvedeno n¥kolik k°ivek v detailn¥j²ích vý-
°ezech.

rychlost
oh°evu peak 1 peak 3
[K/min] Tf [

◦C] Tf [
◦C]

5 170.8 258.8
10 171.9 -
20 185.0 267.3

Tabulka 5.4: Vyhodnocené polohy peak· materiálu MgGd5.
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Obrázek 5.4: Detail k°ivek MgGd15 v rychlostech 2 a 5 K/min.
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Obrázek 5.5: Detail k°ivek MgGd15 v rychlostech 10 a 20 K/min.

Obrázky 5.4 a 5.5 nabízí detailní pohled na vybrané vyhodnocené DSC k°ivky
materiálu MgGd15. Obrázek 5.4 nabízí k°ivky s typickým posunem vyhodnoce-
ných peak· k vy²²í teplot¥ p°i r·stu rychlosti ºíhání. To zde lze pozorovat na
peaku 1 a 2. Peak 3 pro rychlost 20K/min nebylo moºno vyhodnotit. Naproti
tomu je peak 3 v rychlosti 2K/min pom¥rn¥ výrazný.
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Obrázek 5.6: Detail k°ivek MgGd10 v rychlostech 2 a 5 K/min.
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Obrázek 5.7: Detail k°ivek MgGd10 v rychlostech 10 a 20 K/min.

V Obrázcích 5.6 a 5.7 jsou zobrazeny detaily vybraných k°ivek pro materiál
MgGd10. Obrázek 5.6 je p°íkladem charakteristického r·stu teploty pro zvy²ující
se rychlost ºíhání, tuto tendenci zde lze pozorovat na peaku 1 a peaku 3. V tomto
obrázku je peak 2 vyhodnocen jen pro k°ivku pro rychlost ºíhání 5 K/min. V Ob-
rázku 5.7 jsou vyhodnoceny jen peaky 1 a 3 a jsou typickým p°íkladem posouvání
k vy²²ím teplotám.
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Obrázek 5.8: Vyhodnocení aktiva£ních energií proces· odpovídajících peaku 1, 2
a 3 materiálu MgGd15 pomocí Kissingerovy metody.
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Obrázek 5.9: Vyhodnocení aktiva£ních energií proces· odpovídajících peaku 1 a
3 materiálu MgGd10 pomocí Kissingerovy metody.

K výpo£tu aktiva£ní energie proces·, které odpovídají peak·m 1 aº 3, byla
uºita Kissingerova metoda (viz kapitola 2.6) s uváºením, ºe teplota Tf ze vztahu
(2.16) v kapitole 2.6 odpovídá 50% podílu p°etransformované frakce. Náhled na
spo£ítané výsledky a experimentální body pro MgGd15 a MgGd10 dávají Obrázky
5.8 a 5.9.
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materiál Epeak 1 [kJ/mol] Epeak 2 [kJ/mol] Epeak 3 [kJ/mol]
MgGd15 115± 8 177± 24 153± 41
MgGd10 119± 6 - 175± 23
MgGd5 126± 65 - -

Tabulka 5.5: Aktiva£ní energie proces· spo£tené pomocí Kissingerovy metody pro
MgGd15, MgGd10 a MgGd5.

V t¥chto grafech jsou zakresleny £ásti p°ímek, které byly na�továny pomocí
metody nejmen²ích £tverc· na body získané z m¥°ení. Jejich záporn¥ vzatá sm¥r-
nice, která je u kaºdé zapsána, jsou úm¥rné hodnot¥ aktiva£ní energie daného
procesu (viz kapitola 2.6). Chyby lineárních �t· jsou odhadem pouºité metody
nejmen²ích £tverc·.

V Obrázku 5.8 lze vid¥t t°i lineární �ty provedené na materiálu MgGd15.
Proces odpovídající peaku 1 má nejniº²í energii (115 ± 8) kJ/mol a vzhledem
k tomu, ºe peak 1 byl v DSC k°ivkách nejvýrazn¥j²í je pak i lineární regrese
t¥chto dat p°esn¥j²í, neº u ostatních proces·. Proces, který jsme ozna£ili peak 2,
má energii (177 ± 24) kJ/mol. Tato energie je vy²²í neº energie procesu peak 3,
která byla spo£tena na (153± 41) kJ/mol. Nicmén¥ s p°ihlédnutím k nejistotám
vypo£ítaných aktiva£ních energií jsou ob¥ hodnoty srovnatelné.

Obrázek 5.9 nabízí vypo£ítané aktiva£ní energie proces· ve slitin¥ MgGd10
pro procesy s nejniº²í a nejvy²²í teplotou; u procesu odpovídajícího peaku 2 nebylo
moºno vyhodnocení provést pro malý po£et dat. Pro proces ozna£ený jako peak 1
byla aktiva£ní energie spo£tena jako (119 ± 6) kJ/mol. Tato hodnota se velmi
dob°e shoduje s hodnotou pro peak 1 u MgGd15 v£etn¥ nízké nejistoty �tování.
Aktiva£ní energie procesu peak 3 byla spo£tena jako (176 ± 23) kJ/mol. Tato
hodnota se v rámci chyby také shoduje s hodnotou pro peak 3 materiálu MgGd15.

P°ehledn¥ jsou aktiva£ní energie proces· ozna£ených peak 1 aº peak 3 za-
psány v Tabulce 5.5 v£etn¥ aktiva£ní energie procesu odpovídajícího peaku 1 pro
materiál MgGd5, pro který nebyl uveden graf.

5.3 Srovnání výsledk· s literaturou a jejich inter-
pretace

�íºek a dal²í [23, 26] uvádí, ºe po zakalení homogenizovaného materiálu Mg-Gd
dochází ke vzniku pár· atom· Gd-vakance. Pomocí pozitronové anihila£ní spek-
troskopie byly pozorovány defekty, s nejv¥t²í pravd¥podobností vakance, stabili-
zované atomy gadolinia. Auto°i dále uvádí, ºe p°i izochronním ºíhání s rychlostí
oh°evu 1K/min dochází ve slitin¥ MgGd10 k pohybu t¥chto vakancí a tím následn¥
k shlukování atom· Gd zhruba do teplot ºíhání 140 ◦C. Tento proces, ozna£ovaný
jako klastrování, p°edchází tvorbu metastabilní fáze β′′(D019) [23]. Podobné cho-
vání v binárních slitinách Mg-Nd pozoroval i Pike a dal²í [27]. Pomocí elektrické
rezistometrie totiº bylo pozorováno, ºe p°i izochronním ºíhání 1K/min vede shlu-
kování atom· Nd, které p°edchází tvorb¥ fáze β′′, k poklesu rezistivity do teplot
180 ◦C.
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Obrázek 5.10: Relativní zm¥ny rezistivity ∆ρ/ρ0, kde ρ0 je po£áte£ní hodnota
rezistivity, v pr·b¥hu izochronního ºíhání MgGd slitin [15].

Rezistometrická m¥°ení prokázala podobný pokles rezistivity v d·sledku klastro-
vání i ve slitinách Mg-Th a Mg-Mn [27]. Nuttall a dal²í [28] zm¥°ili analogický
pokles rezistivity ve slitinách Mg-Nd-Zn a tento jev p°ipsali klastrování atom· Nd.

V binárních slitinách Mg-Gd byl také pozorován pokles rezistivity v po£áte£-
ních stadiích rozpadu, jak je uvedeno v práci [15]. Vostrý a dal²í ve své práci [15]
uvádí graf relativních zm¥n rezistivity materiál· MgGd15, MgGd10 a MgGd5.
Tento graf je na Obrázku 5.10. Pokles rezistivity v²ech studovaných materiál· p°i
izochronním ºíhání rychlostí 1K/min byl pozorován na teplotách do 200 ◦C (viz
Obrázek 5.10). U materiálu MgGd5 lze pokles detekovat p°i teplotách ºíhání do
teploty 160 ◦C, u MgGd10 pak do teplot 180 ◦C a pro MgGd15 do teplot 200 ◦C.
Situace je komplikovaná tím, ºe sou£asn¥ probíhá více d¥j·. Teplotní oblasti nej-
v¥t²ích zm¥n rezistivity lze lépe rozli²it v Obrázku 5.11, kde jsou zakresleny zá-
porn¥ vzaté numerické derivace k°ivek relativních zm¥n rezistivity izochronního
ºíhání. V tomto grafu, který se ozna£uje jako ºíhací spektrum, jsou patrná t°i
význa£ná stadia zvlá²´ v k°ivce MgGd15, která jsem ozna£ili stadium I (I st.),
stadium II (II st.) a stadium III (III st.). Stadium I s maximem na 130 ◦C je dob°e
patrné pro v²echny m¥°ené materiály. Teplotní oblast stadia I odpovídá oblasti,
kde byly nam¥°eny teploty Tf peaku 1 v k°ivkách DSC. Ze srovnání dostupných
poznatk· s pozorovanými výsledky se tedy domníváme, ºe proces odpovídající
peaku 1 lze s velkou pravd¥podobností p°ipsat klastrování atom· Gd. Aktiva£ní
energie peaku 1, tedy p°edpokládaného klastrování Gd, m·ºeme porovnat s lite-
raturou. Energie difúze Gd v ho°£íku je 134 kJ/mol, energie pohybu vakancí je
48 kJ/mol [27]. Nuttall [28] uvádí hodnotu aktiva£ní energie po£áte£ních stadií
ve slitin¥ Mg-Nd-Zn na 82 kJ/mol, Pike [27] pro slitinu Mg-Nd uvádí 74 kJ/mol
a podle [29] pak (92± 7) kJ/mol pro materiál MgTbNd.
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Obrázek 5.11: �íhací spektra slitin Mg-Gd [15].

Dle autor· [27, 28, 29] je tvorba po£áte£ních stadií v Mg-Nd a Mg-Nd-Zn usnad-
n¥na pohybem zakalených vakancí po ºíhání a proto jsou tyto energie relativn¥
malé. Pro peak 1 ve studovaných slitinách Mg-Gd byly spo£teny vy²²í ener-
gie (zhruba 120 kJ/mol). Tato skute£nost v²ak velmi dob°e koresponduje s tím,
ºe podle pozorování �íºka [23, 26] dochází po homogenizaci v materiálu Mg-
Gd k omezení pohybu zakalených vakancí v d·sledku tvorby páru Gd-vakance.
Nicmén¥ je vhodné poznamenat, ºe potvrzení tvorby páru Gd-vakance pomocí
pozitronové anihila£ní spektroskopie v r·zných typech slitin Mg-Gd bude vyºa-
dovat dal²í studium.

Dal²ím pohledem na Obrázek 5.10 a 5.11 m·ºeme nahlédnout následující po-
dobnost. V m¥°eních DSC je peak 2 výrazn¥ slab²í u MgGd10 neº u MgGd15 a
u MgGd5 zcela chybí. V rezistometrických m¥°eních k tomu podobn¥ lze spat°it
podobnou situaci v teplotní oblasti stadia II. V grafu z Obrázku 5.11 je rozdíl
mezi MgGd15 a ostatními materiály vid¥t podstatn¥ lépe. K°ivka pro MgGd15 se
do teploty 200 ◦C skládá ze dvou stadií. Stadium II materiálu MgGd15 je z°etelné.
To koresponduje spolehlivé detekci peaku 2 v DSC k°ivkách u MgGd15. M¥°ení
materiálu MgGd10 má stadium II nevýrazné a pro materiál MgGd5 toto stadium
chybí, coº je op¥t v souladu s m¥°ením DSC. V teplotním intervalu mezi shluko-
váním Gd a precipitací β′ podle práce [26] probíhá precipitace fáze β′′. Vzhledem
k diskutovaným argument·m lze proces ozna£ený jako peak 2 p°i°adit precipitaci
metastabilní fáze β′′.
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Obrázek 5.12: Srovnání m¥°ení tvrdosti pro MgGd15 a MgGd10 [15].

Na Obrázku 5.11 je dále u MgGd15 z°etelný proces v oblasti teplot stadia
III. Tomu odpovídá v grafu relativních zm¥n rezistivity na Obrázku 5.10 výrazný
pokles rezistivity v teplotním intervalu 250-270 ◦C u slitiny MgGd15. V ostatních
materiálech v²ak tento pokles není patrný. Pozorování z práce [15] lze roz²í°it
o analogické poznatky z m¥°ení DSC. Peak 3, který se teplotn¥ kryje se stadiem III
z Obrázku 5.11, je mén¥ výrazný u materiál· MgGd5 a MgGd10 neº u MgGd15.
Lze tedy peak 3 z DSC k°ivek ztotoºnit s tímto procesem z rezistometrických
m¥°ení. S p°ihlédnutím k [15] tak peak 3 p°edstavuje s velkou pravd¥podobností
teplotní odezvu precipitace fáze β′. V grafu na Obrázku 5.12 p°evzatém z [15]
jsou zaznamenána m¥°ení tvrdosti materiál· MgGd15 a MgGd10. V oblasti teplot
stadia III bylo u MgGd15 pozorováno vytvrzení vysv¥tlené práv¥ precipitací fáze
β′. Jak je ale z Obrázku 5.12 z°ejmé, nebylo u MgGd10 vytvrzení pozorováno,
coº souhlasí se slabou odezvou u materiál· MgGd10 a MgGd5 v DSC m¥°eních
a absenci stadia III v m¥°eních rezistivity t¥chto materiál·. Vzhledem k tomu,
ºe aktiva£ní energie tohoto procesu odpovídající peaku 3 (p°ibliºn¥ 160 kJ/mol)
je srovnatelná s energií difuze Gd v ho°£íku (134 kJ/mol), m·ºeme tento proces
ozna£it jako proces kontrolovaný difuzí.
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Kapitola 6

Záv¥r

Dosaºené výsledky z kalorimetrických m¥°ení metodou DSC materiál· MgGd5,
MgGd10 a MgGd15 publikované v p°edkládané práci lze shrnout do následujících
bod·:

• Byly zm¥°eny t°i procesy, které byly detekovány na teplotách p°ibliºn¥
130 aº 185 ◦C, 198 aº 229 ◦C a 238 aº 287 ◦C, po °ad¥ ozna£eny peak 1,
peak 2 a peak 3; s vy²²í rychlostí oh°evu byl pozorován posun t¥chto peak·
k vy²²ím teplotám.

• Peak 1 byl z°etelný pro v²echny materiály, peak 3 taktéº, zatímco peak 2 byl
z°etelný jen pro materiál MgGd15. Tyto rozdíly v z°etelnosti jsou srovna-
telné s m¥°eními elektrické rezistivity, s m¥°eními tvrdosti a s pozitronovou
anihila£ní spektroskopií z dostupné literatury.

• Na základ¥ srovnání s literaturou byl peaku 1 p°i°azen proces klastrování
atom· Gd, peaku 2 precipitace metastabilní fáze β′′ a peaku 3 precipitace
metastabilní fáze β′. Teplotní odezva odpovídající precipitaci stabilní fáze
β nebyla pozorována.

• Aktiva£ní energie proces· byly spo£teny pomocí Kissingerovy metody na
(115±8) kJ/mol, resp. (119±6) kJ/mol, resp. (126±65) kJ/mol pro klastro-
vání atom· Gd a pro materiály po °ad¥ MgGd15, MgGd10 a MgGd5. Pro
precipitaci fáze β′′ pak (177±24) kJ/mol pro materiál MgGd15 a pro preci-
pitaci fáze β′ (153±41) kJ/mol, resp. (175±23) kJ/mol a materiály MgGd15
a MgGd10.
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