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Plastická deformace, pokud je ovlivněna zpevněním volnými příměsovými atomy 
vykazuje mnoho fenoménů. Pokud se mohou volné příměsové atomy pohybovat 
v matrici kovu, stává se mikrostruktura deformované slitiny nestabilní. Tato nestabilita 
je způsobena migrací příměsových atomů k pohybujícím se dislokacím (efekt 
dynamického stárnutí). Toto je příčinou řady jevů: rostoucí či nemonotónní závislosti 
smluvního napětí na teplotě, negativní rychlostní citlivosti v určitém teplotním 
intervalu, post-relaxačním jevu či Portevin-Le Chatelierova jevu. Jev dynamického 
stárnutí byl zkoumán na slitině QE22 v teplotní oblasti 25°C-300°C metodami 
napěťové relaxace, změnami deformační rychlosti či jednoduchými deformačními 
křivkami při různým deformačních rychlostech 33-1700xl 0-6 s-1
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The plastic deformation of alloys exhibits many phenomena associated with solute 
strengthening. When solute atoms can move during plastic deformation the 
microstructure of deformed alloy is unstable. This instability is caused by solute 
migration towards to moving dislocations (the dynamic strain ageing effect). The effect 
brings about many phenomena: positive or nomnonotonous dependence of the flow 
stress on temperature, negative strain rate sensitivity, post relaxation effect or Portevin
Le Chatelier effect. There was studied the dynamic ageing effect on magnesium alloy 
QE22 in temperature range 25°C-300°C by stress relaxation, changing of strain rate 
during deformation or by basic stress-strain curves with different strain rate 33-
1700x10.{i s-1. 
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1 TEORIE 

1. 1 Materiál 

Pro experimenty byla použita hořčíková slitina QE22 připravená metodo.u tlakového 
lití. Slitina nebyla nikterak tepelně zpracována. Komerční slitina QE22 obsahuje dvě 
hmotnostní procenta stříbra a dvě hmotnostní procenta vzácných zemin, převážně 
neodymu. Slitina QE22 byla odvozena od slitin Mg-Re-Zr přidáním stříbra, které 
zlepšuje mechanické vlastnosti. Slitina QE22 má dobrou odolnost proti creepu, která je 
připisována jednak zpevňujícím účinkům precipitátů, jednak přítomnosti fází 
v hranicích zrn, které omezují pokluz po hranicích zrn. 
Precipitační procesy v QE22 závisí na obsahu stříbra. Jestliže je obsah stříbra menši než 
dvě hmotnostní procenta, tak se zdá, že precipitační proces je obdobný procesu, který 
se vyskytuje ve slitinách hořčíku a vzácných zemin Mg-Re.[11] Precipitace začíná 
tvorbou G-P zón (Mg-Nd-koherentní) a konči vznikem fáze Mg12Nd inkoherentni. Na 
obrázku 2 je vidět možná struktura fáze Mgl2Nd v QE22 podobná vláknům. Pro vyšší 
obsahy stříbra v hořčíku se byly pozorovány dva nezávislé precipitační procesy, oba 
začínající tvorbou G-P zónami a vedoucí k tvorbě rovnovážné fáze Mg12Nd2Ag. 

Váhové procento Mg 

.io oo so ;o eo 90100 

500 · 

400 · 

300 · 

80 go 
200 · 

100 
Atomové procento Mg 

Obr. I - Rovnovážný binární fázový 
diagram Mg-Ag. [12] 

Obr. 2 - Fáze Mg12Nd ve slitině QE22. 

Rozpustnost stříbra v hořčíku za teplot do 200°C je velmi nízká. Převážná část stříbra je 
v rovnovážném stavu vázána ve fázi AgM~, jak je patrné z rovnovážného binárního 
fázového diagramu Mg-Ag ukázaného na obrázku 1. Při teplotách nad 200°C stříbro 
z fáze AgMg4 přechází do tuhého roztoku stříbra v hořčíku označovaného jako ~ fáze. 
Maximální rozpustnost stříbra v hořčíku je při eutektické teplotě 4 72°C a dosahuje 
3,83at. %. Rozpustnost Nd a jiných kovů vzácných zemin je v hořčíku také velmi malá 
[12]. 
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1.2 Deformace 
Důležitou charakteristikou pevných krystalických látek jsou jejich mechanické 
vlastnosti. Veličiny, které charakterizují elastickou či plastickou deformaci nebo lom 
jsou velmi závislé na struktuře daného kovu, druhu a množství poruch krystalové mříže 
i na vnějších podmínkách, za kterých deformace probíhá. 

1.2.1 Deformace polykrystalů 
Deformace polykrystalů je velmi odlišná od deformace monokrystalů. Zatímco 
deformace u monokrystalů probíhá víceméně homogenně u polykrystalů je v různých 
zrnech jiná a může se lišit i v jednotlivých místech zrna. Plastická deformace 
polykrystalů může probíhat řadou mechanismů jako je pohyb dislokací dvojčatění 
pokluzem po hranicích zrn či difusními mechanismy. U slitiny QE22, připravenou 
tlakovým litím v teplotním rozmezí 25°C-300°C při defonnačnícb rychlostech (33-
1700)xl 0-6 s-1 převažuje deformace způsobená pohybem dislokací. V menší míře se při 
nižších stupních deformace vyskytuje i dvojčatění [l]. 
Deformační chování polykrystalických kovových materiálů je velmi ovlivněno 
velikostí zrna. Experimenty ukazují, že čím je průměrná velikost zrna menší, tím větší 
deformační napětí se pozoruje. Empiricky můžeme tuto závislost vyjádrit pomocí 
Hallova-Petchova vztahu 

a = u + Kd--o,s 
o ' ( 1 ) 

kde veličiny cro, K mohou být funkci deformační rychlosti, stupně deformace, teploty a 
strukturních parametrů materiálu. d je střední velikost zrna. 

1.2.2 Lukáčův-Balíkův model zpevnění a odpevnění 
Pro analýzu napěťové závislosti křivek zpevnění byla vytvořena řada modelů [2-7]. 
Tyto modely mohou dát informaci o vývoji dislokační struktury a deformačních 
procesech během deformace. V literatuře bylo ukázáno [8-9], že Lukáčův-Balíkův 
model [6] je vhodný k popisu deformačního chováni kovů s hexagonální těsně 
uspořádanou strukturou. 
Lukáč a Balík předpokládá dva zpevňovací a dva odpevňovací procesy při vývoji 
dislokační hustoty 

ap - K +K p 112 -Kp-K p 2 

8& - 1 2 3 4 
(2) 

Oni předpokládají, že ke zpevněni dochází v důsledku hromadění dislokací před 
neprůchodnými překážkami a v důsledku nárůstu hustoty dislokací lesa. Jako hlavni 
mechanismy odpevněni jsou uvažovány: anihilace dislokací umožněná příčným 

skluzem a šplháním dislokací. Souhrnný vývoj dislokační hustoty p během deformace E 

popsali vztahem (2), kde K1=1/bs, s je vzdálenost nepřekonatelných překážek a b je 
velikost burgersova vektoru, K2 je koeficient vztažený k hromadění dislokací 
v důsledku interakcí s dislokacemi lesa, K3 je koeficient intensity zotavení v důsledku 
příčného skluzu a~ je koeficient intensity zotaveni v důsledku šplhání dislokací. 
Napěťová závislost koeficientu zpevněni e pro polykrystaly může být zapsána: 
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e = A + B- c(a- - o- )- D(a- - o- r 
o--0" y y 

y 

(3) 

Parametr A souvisí s interakcí dislokací s překážkami nedislokačního typu, B je vztažen 
ke zpevnění v důsledku interakcí s dislokacemi lesa, C představuje zotavení v důsledku 
příčného skluzu a D je spojen se šplháním dislokací. cr představuje napětí a cry yield 
stress. 

1.2.3 Napěťová relaxace 
Napěťová relaxace SR je jeden z účinných nástrojů ke zkoumání deformačních dějů. 
Při napěťové relaxaci je vzorek nejprve deformován konstantní deformační rychlostí do 
stanovené úrovně napětí či deformace a poté je stroj zastaven. Napětí ve vzorku je 
umožněno relaxovat a sledujeme časovou závislost poklesu napětí na vzorku. Relaxace 
napětí je umožněna transformací elastické deformace vzorku a stroje v plastickou 
deformaci vzorku. Rychlost změny napětí & =dcr/dt je vztažena k rychlosti změny 
deformace i =dE/ dt 

. 1 . 
8=-0" 

M' 
(4) 

kde M je funkcí elastického modulu stroje, elastického modulu vzorku a geometrických 
parametrů vzorku. 
Plastická deformace během napěťové relaxace je realizována pohybem dislokací. 
Pohyb dislokací v krystalu je obecně nespojitý proces. Dislokace při průchodu 
potkávají mnoho druhů překážek ve skluzové rovině, které mohou být překonány 
s pomocí tepelné aktivace. Pokud je deformační proces ovlivněn tepelně aktivovanými 
procesy můžeme napětí potřebné pro deformaci rozdělit na dvě složky . 

. 
O"= O";+ O" . (5) 

O'i je atermální složka často nazývaná vnitřní napětí a je úměrná druhé odmocnině 
z hustoty dislokací. cr* je nazýváno efektivní/termální napětí a je silně závislé na 
teplotě či rychlosti deformace. Pokud jsou tepelně aktivované procesy hlavním dějem 
ovlivňujícím napěťovou relaxaci můžeme rychlost deformace vyjádřit pomocí 
Arrheniovirovnice 

(6) 

kde Eo je předexponenciální faktor, ~G( cr •)je změna Gibbsovi volné entalpie závisející 
na efektivním napětí cr*, kje Boltzmanova konstanta a T je absolutní teplota. Závislost 
Gibbsovi volné entalpie na efektivním napětí může být jednoduše vyjádřena 

jednoduchým vztahem 

. ) . ~G(a- = ~G0 -Va- . (7) 
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f1GO je Gibbsova volná entalpie aktivace překonání překážky dislokací pň nulovém 
napětí a V je aktivační objem. 
Pro analýzu napěťových relaxací byla teoreticky odvozena řada modelů. Napěťová 
relaxace může být analyzována za použití teoreticky odvozeného vztahu mezi rychlostí 
změny napětí cr* a napětím cr [1 O] 

ln(-0-) = C + nln a (8) 

( 
dlni J 

n = dlna r' 
(9) 

kde C je konstanta a n je parametr napěťové citlivosti. Parametr napěťové citlivosti n 
má souvislost s aktivačním objemem V 

nkT =Va*. (10) 

Další model uvažuje logaritmickou závislost velikosti poklesu napětí na čase. 

!::l.a=sln(t+t0 ) , (11) 

kde s a to jsou konstanty. Koeficient s má souvislost s aktivačním objemem V, 
boltzmanovou konstantou k a absolutní teplotou T 

1 v 
(12) - = -

s kT 

2 EXPERIMENTÁLNÍ PROVEDENÍ 

Vzorky pro měření měly tvar kvádru a rozměrech 4mmx4mmx10mm. Deformace byla 
provedena na deformační aparatuře INSTRON 1186 v peci s teplotní regulací. Pec byla 
během měření chlazena vodou, což umožnilo vysokou teplotní stabilitu během měření. 
Změna teploty během měření byla menší než 0,3°C. Vzorek byl umístěn mezi dvě 
keramické plochy, které se pohybovali proti sobě konstantní rychlostí ve směru své 
nejdelší osy. Na styčné plochy keramiky a vzorku byla nanesena vrstva 
vysokoteplotního maziva snižující třecí sílu mezi vzorkem a keramikou pň deformaci 
vzorku. 
Výstupem měření je časová závislost síly aplikovaná na vzorku. Ze známé rychlosti 
příčníku bylo spočtena dráha, kterou příčník urazil. Tato dráha obsahuje jak elastickou 
deformaci vzorku a aparatury tak i plastickou deformaci vzorku. Pň zpracování 
naměřených dat byla nejprve odečtena elastická složka. Pro odečtení elastické 
deformace byla nafitována lineární závislost na křivku posun-síla v místě nejvyšší 
hodnoty první derivace síly dle posunu. 

7 
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Skutečná deformace e byla spočtena jako 

& = ln(tJ.l - !J.I~, J. 
lo 

(13) 

.11 je posun příčníku, Afe1 je odečtena elastická část, lo je počáteční délka vzorku. 
Skutečné napětí cr bylo spočteno dle (14) - předpoklad - plastická deformace 
zachovává objem 

F F(l0 -M-Me1) 
(j = --= ------

S(t) 8 0 / 0 

(14) 

kde F značí silu, a S průřez vzorku. 

3 VÝSLEDKY 

3. 1. Hladké křivky 
Na obrázku 3 je ukázána závislost skutečného napětí na skutečné deformaci pro lďivky 
deformované v teplotním intervalu 25-300°C. Počáteční rychlost deformace byla 
33x10-6 s-1

. Na obrázcích 4,5 jsou ukázány závislosti skutečného napětí na skutečné 
deformaci pro křivky deformované různými deformačními rychlostmi (33-1700)x10-<l 
s-1 při teplotách 25°C, 300°C respektivně. 

300 

• 025 e = 33xlO....(is-1 
o 

• 100 
250 • 150 

200 
• 250 

200 • 300 

ro 
o... 

150 ~ 
b 

100 

50 

o 
0.00 0 .02 0.04 0.06 0.06 0.10 0.12 0 .14 

ln (1/10) 

Obr. 3 - Napěťové křivky deformované konstantní rychlostí za různých teplot. 
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Obr. 4 - Napěťové křivky získané při 25°C různými deformačními rychlostmi. 
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Obr. 5 - Napěťové křivky získané při 300°C různými deformačními rychlostmi. 

Na obrázku 6 je ukázána závislost cro2 a crMAx na teplotě při deformační rychlosti 
33x10-ós·1. Na obrázku 7 je ukázána závislost cro2 na deformační rychlosti pro různé 
teploty deformace. Na obrázku 8 je ukázána závislost crMAx na deformační rychlosti pro 
různé teploty deformace. 
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Obr. 6 - Závislost cro2 a O"MAx na teplotě. 
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Obr. 7 - Závislost cro2 na deformační rychlosti pro různé teploty. 
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Obr. 8 - Závislost O"MAx na deformační rychlosti pro různé teploty. 

3.2 Napěťové relaxace 
Všechny experimenty s napěťovými relaxacemi byly měřeny za počáteční rychlosti 
deformace 166x10-6 s-1

. Obrázek 9, ukazující závislost napětí na deformaci, znázorňuje 
typický experiment, kde se vyskytují napěťové relaxace. Během deformace jednoho 
vzorku je provedeno několik napěťových relaxací. 

300 

250 

........ 200 
ro 
o... z 
'--' 150 
<( 
2: 
('.) 

U5 100 T =200 °C 

50 

o 
O.OD 0.05 0.1 o 0.15 0.20 

ln ( 1/10 ) 

Obr. 9 - Závislost napětí na deformaci pro experiment obsahující napěťové relaxace 
provedený pň 200°C a počáteční rychlosti deformace l66xl0-6s-1

. 
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Na obrázku 10 je závislost napětí na čase pro typický experiment s napěťovými 
relaxacemi. Na obrázku 11 jsou pak detailně znázorněny jednotlivé relaxace pro různé 
hodnoty startovacího napětí. V modrém oválu je znázorněna relaxace ze začátku 
deformace, která po 300s relaxování dosáhla vyššího napětí než bylo napětí na počátku 
relaxace. V notaci, která je použita v této práci, l'!.<J znamená pokles napětí během 
relaxace a bude mít v případě záporné relaxace zápornou hodnotu. Relaxace 
v červeném oválu bude mít !1<J po 300s kladné. 
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Obr. 10 - Závislost napětí na čase pro experiment obsahující napěťové relaxace 
provedený při 200°C a počáteční rychlosti deformace 166xl0-6s-1
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Obr.11 - Ukázka odečtu poklesu napětí během napěťové relaxace pro zápornou a 
kladnou relaxaci. 

Na obrázku 12 je ukázán odečet převýšení napětí l'!.cr po relaxaci - jelikož se jedná o 
odečítání převýšení na znázorněném obrázku bude mít l'!.cr kladnou hodnotu. 
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Obr.12 - Ukázka odečtu převýšení napětí po napěťové relaxaci. 

Na obrázcích 13-15 jsou ukázány závislosti poklesu napětí po různém časovém úseku 
na startovacím napětí. Na obrázku 16 je závislost poklesu napětí na deformaci při 
začátku relaxace pro různé teploty. 
Byli provedeny 2 série experimentů. Při první sérii byla doba relaxací 300s pri druhé 
sérii 1800s. 
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Obr. 13 - Závislost poklesu napětí na startovacím napětím SR během SR 
po 300s při různých teplotách. 
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Obr. 14 - Závislost poklesu napětí na startovacím napětí SR během SR po 
l 800s při různých teplotách. 
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Obr. 15 - Závislost poklesu napětí na startovacím napětí SR během SR 
mezi 300s a l 800s při různých teplotách. 
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Obr. 16 - Závislost poklesu napětí na deformaci kdy začala SR během 
SR po 1800s pň různých teplotách. 

Na obrázku 17 je závislost poklesu napětí na teplotě pro různé úrovně startovacího 
napětí. Hodnoty poklesu napětí pro zvolené hodnoty startovacího napětí byly 
interpolovány z napěťových závislostí. 
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Obr. 17 - Teplotní závislost poklesu napětí na startovacím napětí SR 
během SR po 1800s pro různé velikosti startovacího napětí. 

Na obrázku 18 je znázorněna závislost převýšení napětí po relaxaci na 
startovací deformaci relaxace. 
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Obr. - 18 Závislost převýšení napětí po relaxaci na startovací 
deformaci relaxace pro relaxace trvající 300s. 

Na obrázku 19 jsou ukázány separované relaxace získané při teplotě 100°C pro různé 
hodnoty startovacího napětí. Tyto závislosti byly za pomoci programu Table Curve® 
fitovány a byl získán parametr s - vztah 11 a následně spočten aktivační objem V dle 
vztahu 12. Aktivační objem V v závislosti na startovacím napětí relaxace je pro různé 
teploty ukázán na obrázku 20. 
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Obr. 19 - Závislost poklesu napětí na logaritmu času. 
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Obr. 20 - Závislost aktivačního objemu na napětí pro různé teploty. 

3.3 Změny deformační rychlosti 
Tento typ experimentu byl proveden pro dv~e rychlosti. Jednak změna rychlosti z 33 
na 330x10-6 s-1 tak i ze 166 na 1660x10 s-1

. Výsledky z těchto dvou sérií jsou 
obdobné, ale pozorované efekty jsou výraznější při nižších deformačních rychlostech. 
Dále jsou ukázány pouze výsledky zjištěné při změnách rychlostí z 33 na 330xl 0-6 s-1
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Obr. 21 - Závislost napětí na deformaci pro experiment obsahující 
změny rychlosti provedený při 50°C a 200°C. 
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Na obrázku 21 je uvedena závislost napětí na deformaci pro experiment, kde jsou 
použity dvě různé rychlosti deformace. Tyto rychlosti se pravidelně měnili během 
experimentu na jednom vzorku. 
Na obrázku 22 je ukázáno, jak byly odečítány jednotlivé změny napětí při změně 
rychlosti. Byly odečítány dvě úrovně - maximální a extrapolovaná. Maximální hodnota 
změny napětí ~crMAX je rozdíl mezi napětím před snížením rychlosti a minimální 
hodnotou napětí následující po sníženi deformační rychlosti. Kladná hodnota této 
změny znamená, že pri zvýšení/snížení deformační rychlosti došlo k nárůstu/poklesu 
napětí na vzorku. Další hodnotou je extrapolovaná hodnota změny napětí po změně 
deformační rychlosti ~crExTRA. Tuto hodnotu získáme odečtením hodnoty napětí 
získaného lineární extrapolací závislosti napětí/deformace z ustálené části po změně 
deformační rychlosti od hodnoty napětí před touto změnou. 

,:g start 

Mi po snizeni rychlosti extrapolace 

po snizeni rychlosti minimum 

Obr. 22 - Obrázek ilustrující odečet ~cr MAX a ~cr EXTRA při sníženi 
deformační rychlosti 

Na obrázcích 23-26 jsou znázorněny teplotní závislosti změn napětí po změnách 
rychlosti pro různé úrovně napětí při kterých došlo ke změnám rychlosti. Tyto hodnoty 
byly interpolovány ze závislostí změn napětí na startovacím napětí. 

18 



20 

18 

16 

ro 14 o_ 
2 
·c: 12 
Q) 

.!:::::! 10 c cn 

;.;: 8 
2 

-8 6 

4 

2 

o 
o 

- 120 
-+- 150 
_._ 180 
....... 210 
-+- 240 

50 100 150 200 250 300 

teplota [°C) 

Obr. 23 - Teplotní závislost ~cr MAX pro různé hodnoty počátečního 
napětí pri zvýšení deformační rychlosti. 
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Obr. 24 - Teplotní závislost L'.lcr MAX pro různé hodnoty počátečního 
napětí pri zvýšení deformační rychlosti. 
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Obr. 25 - Teplotní závislost Licr EXTRA pro různé hodnoty 
počátečního napětí při snížení deformační rychlosti. 
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Obr. 26 - Teplotní závislost Licr EXTRA pro různé hodnoty 
počátečního napětí při zvýšení deformační rychlosti. 
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4 , DISKUSE 

Z obrázků 3-6 je patrné, že teplotní závislosti jak maximálních hodnot napětí crMAx, tak 
i smluvního napětí cro2 mají komplexní charakter. V teplotním rozmezí 25-200°C se 
crMAx píiliš nemění a dosahuje hodnot kolem 250MPa. Pro teploty vyšší než 200°C 
následuje strmý pokles a píi teplotě 300°C dosahuje hodnoty jen 90MPa. Hodnota cr02 

je při pokojové teplotě nižší než při teplotě 50°C, dále je patrné lokální minimum při 
100°C. Dalšího maxima napětí je dosaženo při 200°C, po kterém již následuje 
monotónní pokles s rostoucí teplotou. 
Lokální maximum cr02 při teplotě 50°C bylo pozorováno na řadě jiných hořčíkových 
slitin a kompozitů např. systému Mg-Al [14,15], tedy nejedná se o jev způsobený 
příměsovými atomy stříbra či vzácných zemin ve slitině QE22 ani nesouvisí s jinými 
fázemi či precipitáty v této slitině. 
Lokální minimum píi 100°C bylo experimentálně prokázáno i na jiných Mg slitinách 
obsahující vzácné zeminy například ZE41 a Mg+0,7%Nd [13], toto minimum nebylo 
pozorováno na Mg slitinách, které vzácné zeminy neobsahují -Mg-Zn, Mg-Li, Mg-Al, 
Mg-Ca. 
Rychlostní závislost smluvního napětí cr02 v teplotní oblasti 25-200°C má anomální 
charakter. Je obvyklé, že napětí roste s rostoucí rychlostí deformace - rostoucí trend 
napětí s rychlostí deformace ve stejném teplotním intervalu byl pozorován např. ve 
slitinách hořčíku s hliníkem, zinkem, lithiem, vápníkem [vlastní data]. Na druhé straně 
byl jev záporné rychlostní citlivosti pozorován ve slitinách obsahující vzácné zeminy 
např. ZE41 a Mg+-0,7%Nd [13]. Z výsledků měření se ukazuje, že minimálního napětí 
je dosaženo v teplotním intervalu 25-200°C při rychlosti deformace přibližně 330xl0-6 
s-1. Při teplotách 250°C a vyšších je pozorována standardní rostoucí závislost jak cr02 

tak i crMAx na deformační rychlosti, kde je růst napětí s deformační rychlostí velmi 
výrazný. 
Pro analýzu relaxačních experimentů byl použit parametr celkového poklesu napětí za 
stanovený čas - 300s a 1800s. Bylo zjištěno, že pokles napětí je rostoucí funkcí 
startovacího napětí relaxace v teplotním intervalu 25°C-300°C. Dále byl pozorován 
velmi neobvyklý jev záporné relaxace - napětí během relaxace roste - vzorek se pod 
vlivem tlakového napětí prodlužuje. Tento jev byl nejvýraznější mezi 300-1800s 
relaxace, kdy byl pozorován v teplotní oblasti 100°C-200°C pro nízká startovací napětí 
relaxaci. U teplot 100°C a 150°C se záporná relaxace vyskytuje až do 200MPa. 
Teplotní závislost poklesu napětí během napěťové relaxace při různých úrovních napětí 
je ukázána na obr. 17. Zatímco pro nižší startovací napětí je pokles napětí mezi 25°C a 
200°C klesající funkcí teploty. Pro napětí 180MPa je téměř konstantní a pro vyšší 
úrovně napětí výrazně roste s teplotou. Při teplotách vyšších než 200°C dochází k růstu 
poklesu napětí během relaxace s teplotou pro všechny úrovně napětí. 
Na deformačních kíivkách, na deformačních částech křivek během relaxačních 
experimentů byl pozorován jev dynamického stárnutí který se projevoval Portevin
LeChatelier jevem(PLC) a převýšením napětí po relaxaci. Závislost převýšení napětí po 
relaxaci na startovacím napětí pro různé teploty je na obrázku 18. Pro teploty 250°C a 
300°C bylo převýšení záporné a pro větší detail v ose ypsilon není znázorněno. 
Ukázalo se, že pro studium jevu dynamického stárnutí může být efektivnějším 
nástrojem experiment s proměnými deformačními rychlostmi na rozdíl od napěťových 
relaxací. Experimenty se změnou rychlostí byli provedeny s jemnějším dělením 
v teplotní ose. Na obrázcích 23-26 jsou vyneseny napěťové změny při změně 

deformační rychlosti. Nejlépe je efekt dynamického stárnutí pozorován při zvýšení 
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deformační rychlosti pro extrapolovanou změnu napětí .1crMAx. Je zřejmé, že při teplotě 
12$°C dosahuje zvýšení napětí při zvýšení deformační rychlosti lokálního maxima. 
V teplotní oblasti 150°C-225°C se pro napětí nižší než 210MPa vyskytuje záporná 
rychlostní citlivost. Nejvýraznější záporné rychlostní citlivosti je dosaženo při teplotě 
200°C. Při teplotách vyšších než 225°C zvýšení napětí při zvýšení deformační rychlosti 
dosahuje kladných hodnot a výrazně roste s teplotou. Pro rozlišení v ose ypsilon nejsou 
údaje pro 250°C a 300°C v obrázku znázorněny. 

Ve slitině můžeme, podobně jak je popsáno v Lukáčově-Balíkově modelu, rozdělit 
napětí na sumu dvou příspěvků: 

(15) 

crr se vztahuje ke tření mezi příměsovými atomy a dislokací a crdje vztaženo k interakci 
mezi jednotlivými dislokacemi. Hong [16,17] navrhl, že crr může být vyjádřeno jako 

(16) 

kde a je konstanta, () je rozdíl atomových rozměrů mezi příměsovým atomem a 
atomem čistého kovu, c je koncentrace příměsových atomů v tuhém roztoku, B je šířka 
rozdělení kolem teploty To a To je teplota, při které je nejvyšší interakce mezi 
příměsovým atomem a atomem čistého kovu. 
Kritická rychlost dislokací Ve při které je maximální třecí sila může být vyjádřena 

v = a kToDo exp(- Qn ) 
c 

1 Gbtn kT ' 
(17) 

kde a 1 je konstanta, Do je difusní konstanta příměsového atomu, n je atomový objem a 
Qn je aktivační energie pro difusi příměsového atomu v matrici. Kritická rychlost 
deformace, při které je maximální crr, může být předpovězena následující rovnicí 

& = b Jr(l- v)kToDo ex ( - QD) 
c Pm Gbtn p kT ' (18) 

kde v je poissonovův poměr, Pm je hustota pohyblivých dislokací. Vztahy 16-18 nám 
mohou osvětlit některé anomálie popsané výše. 

Teplotní závislost O'max a 0"02 

Pro hořčíkové slitiny je obvyklé, že hodnoty cr02 a crMAx krom malého lokálního 
maxima při 50°C klesají s rostoucí teplotou. Jelikož všechny pozorované jevy (PLC 
jev, záporná rychlostní citlivost, převýšení napětí po relaxaci) na provedených 
experimentech v teplotní oblasti 100°C-225°C ukazují na přítomnost fenoménu 
dynamického stárnutí, můžeme lokální maximum crMAx a cro2 při 200°C na obr. 6 
přisoudit interakci příměsových atomů s pohyblivými dislokacemi. To ze vztahů 16-18 
je rovno (200±25)°C. T 0 nejde přesněji určit, poněvadž ve výrazu 16 je teplotně závislá 
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i koncentrace příměsových atomů. crr bude navíc superpozicí maxim pro jednotlivé 
druhy příměsových atomů ve slitině QE22. 

Závislost O'max a cro2 na deformační rychlosti 
Bez jevu dynamického stárnutí by byla závislost cro2 i crMAx na deformační rychlosti pro 
všechny teploty rostoucí funkcí podobně jako je tomu při teplotě 300°C. V teplotní 
oblasti, kde jev dynamického stárnutí výrazně určuje hodnotu cr02, pak cr02 klesá 
s rostoucí deformační rychlostí. To že je cro2 při 200°C při deformačních rychlostech 
33-170x10-0 s-1 klesající funkcí deformační rychlosti je způsobeno právě dynamickým 
stárnutím. Na celou závislost se pak můžeme koukat jako na superpozici obecně 
netriviálně rostoucí funkce napětí na deformační rychlosti a maxima, které má střed při 
rychlosti dané vztahem 18. Jelikož je z obr. 7 pro 200°C zřejmá pouze levá část 
maxima, nemůžeme střed tohoto maxima přesně určit. Kritická rychlost Ve pro teplotu 
200°C bude menší než 33x10-6 s-1 jakje patrné z obrázku 7. 

Malygin [18] a Rubiolo s Bolzanem [19] předpokládali, že příměsové atomy v tuhém 
roztoku difundují k dislokacím zachycených po čas tw na lokálních překážkách. 
Koncentrace příměsových atomů na dislokační linii jako funkce času tw, který čeká 
dislokace než překážku překoná může být vyjádřena funkcí 

(19) 

(20) 

kde co je průměrná koncentrace příměsových atomů v tuhém roztoku a Cm je maximální 
koncentrace příměsových atomů, které se mohou navázat na dislokaci. WB je vazebná 
energie příměsového atomu k dislokaci. Hodnota parametru n závisí na detailní 
interakci mezi příměsovým atomem a dislokací. Exponent v rovnici 19 p=2/(n+2) je 
typicky 2/3 pro objemovou difusi a 1/3 pro lineární difusi podél dislokační linie. [20] 
Střední čas tw, během kterého dislokace čeká na úspěšnou tepelnou aktivaci je spojen 
s rychlostí deformace orowanovým vztahem 

(21) 

kde A je střední volná dráha dislokace. Pokud by dislokace lesa byli dominantními 
překážkami, které musí dislokace překonat, pak A=l/p/12 

- pr je hustota dislokací lesa. 
Za předpokladu, že jak dislokační napětí crd tak i třecí napětí mezi dislokací a příměsí 
crr je ovlivňováno pohyblivými priměsovými atomy, může být dynamické napětí 
rozloženo do dvou složek - na složku, která není ovlivněna pohybujícími se priměsemi 
CJna a na složku, která je odpovědná za dynamické stárnutí cra. Napěťová závislost 
přírůstku napětí v důsledku dynamického stárnutí je jednoduše vztažena k pohybovému 
zákonu ~c(tw) - rce 19 - pro lokální změny koncentrací 

(22) 
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První výraz f1 odpovídá vzájemné interakci mezi dislokacemi ovlivněnou dynamickým 
stárnutím a druhý výraz f2 odpovídá za interakci atom-dislokace při výskytu 
dynamického stárnutí. Z kombinace vztahu 19, 21 a 22 získáme negativní rychlostní 
závislost složky napětí ovlivněného dynamickým stárnutím cra. Zatímco cra klesá 
s rostoucí deformační rychlostí, O"na roste s deformační rychlostí (kratší čas tw - pro 
tepelnou aktivaci). Velikost O"a je podstatně závislá na rozdílu atomových poloměrů 
příměsi a matrice. Je zřejmé, že jev deformačního stárnutí se výrazně projeví, pokud 
jsou příměsovými atomy v matrici Mg kovy vzácných zemin s velkými atomovými 
poloměry na rozdíl např. od příměsových atomů Al, které mají velmi podobné atomové 
poloměry s Mg. Jevy dynamického stárnutí ve slitinách Mg-Al jsou oproti slitinám Mg
Re jen velmi slabé. 

Převýšení napětí po relaxaci 
Důvodem převýšení napětí po napěťové relaxaci je obsazení pohyblivých dislokací 
příměsovými atomy a po relaxaci je potřeba vyššího napětí pro znovu odtržení 
dislokací z oblaku nadifundovaných příměsových atomů. Klesající závislost převýšení 
napětí na deformaci - obr. 18 může být vysvětlen následující úvahou. Převýšení napětí 
po relaxaci je úměrné počtu zachycených příměsových atomů na dislokační linii. 
Během deformace roste hustota dislokací, ale koncentrace příměsových atomů v matrici 
zůstává během deformace konstantní. Tedy koncentrace nevázaných příměsových 
atomů v matrici s deformací klesá a tím i klesá počet příměsí, které se mohou navázat 
na dislokace během relaxace (klesá parametr c0 ve vztahu 19). Převýšení napětí po 
relaxaci roste s rostoucí teplotou, to je způsobeno silnou teplotní závislostí difusního 
koeficientu na teplotě. 

Během deformace jsou tvořeny překážky pro pohyb dislokací. Při dostatečně velkém 
napětí mohou pohybující se dislokace příčně šplhat. Nastane odpevňování a podle toho 
klesá i koeficient zpevnění. Při vyšších napětích a teplotách úloha nebasálního kluzu 
roste. Mohou být rovněž uvažovány některé reakce mezi dislokacemi - dislokace 
mohou anihilovat, což opět přispívá k odpevňování, proto může být převýšení napětí po 
relaxaci záporné, jak se ukázalo u relaxací při teplotách nad 250°C. 
Za teplot vyšších než 225°C jsou tedy dominantními jevy při plastické deformaci 
odpevňovací procesy - ve výraznější míře se uplatňují tepelně aktivované děje - to má 
za následek pokles smluvního i maximální napětí s teplotou při teplotách nad 225°C a 
kladnou rychlostní citlivost pozorovanou na obr. 7-8 při teplotě 300°C. 

Závislost poklesu napětí během relaxace na startovacím napětí - obrázky 13-16 mají 
standardní rostoucí charakter - tedy pokud je na vzorku vyšší napětí, pokles napětí 
během SR je za stejný časový úsek vyšší. To lze vysvětlit následujícím. Rychlost 
poklesu napětí je tím větší, čím je vyšší termální složka napětí cr* (vztah 5 a 7). Tedy 
s probíhající deformací roste nejen vnitřní napětí O"i, ale i termální složka napětí cr*. 

Napěťová relaxace je mezním případem experimentu se změnami rychlosti, kdy nižší 
rychlost je nulovou rychlostí. Záporná relaxace se tedy vysvětlí stejným principem jako 
záporná rychlostní citlivost, kdy nižší deformační rychlosti odpovídá vyšší napětí. 

Jelikož závislost ~crExTRA na teplotě byla měřena s jemnějším dělením v teplotní ose 
můžeme upřesnit teplotní rozmezí jevu dynamického stárnutí. Lokální minimum 
pozorované při teplotě 100°C pro cr02 bude zřejmě posunuto k vyšší teplotě kolem 
125°C. Maximální efekt dynamického stárnutí se i zde projevil při 200°C, ale byl 
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pozorovaný i při 225°C. Degradace mechanických vlastností, kdy se významně 
" projevují odpevňovací mechanismy nastává při teplotě vyšší než 225°C. 

5 ZÁVĚR 

V teplotní oblasti 125°C - 225°C byli na hořčíkové slitině QE22 pozorovány jevy 
záporné rychlostní citlivosti, PLC jev, post relaxační jev či jev záporné relaxace. Tyto 
jevy byly vysvětleny fenoménem dynamickým stárnutím, kdy difundující příměsové 
atomy výrazně ovlivňují jak třecí odpor pohybujících se dislokací, tak i dislokační 
napětí potřebné pro překonání překážek. Mechanické vlastnosti nad teplotou 225°C 
velmi rychle degradují, což bylo přisouzeno rostoucímu vlivu odpevňovacích 
mechanismů podpořených tepelnou aktivací. 
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