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Kapitola 1 

Předmluva

Počátkem minulého století byly objeveny první slitiny, které v pevném sku
penství vykazují fázovou transformaci typu uspořádání-neuspořádání. Slitina 
zlata a mědi byla jednou z nich, a proto se stala prototypem pro studium 
struktury a vlastností transformace v mnoha dalších slitinách a dostala se na 
stránky učebnic nauky o materiálech.

Od svého objevu hrají fázové transformace stále důležitější roli v průmys
lových aplikacích nejrůznějšího zaměření. Může jít o přípravu materiálu se 
speciálními vlastnostmi, ale pak je třeba také zajistit, aby nový materiál své 
speciální vlastnosti neztratil ani v extrémních podmínkách. Nebo může jít o 
explicitní využívání vlastností fázového přechodu např. pro měření vysokých 
tlaků nebo nízkých teplot a v neposlední řadě o využití jevu tvarové paměti. 
Okruh materiálů zahrnuje různé typy ocelí, lehké slitiny na bázi hořčíku, 
keramiky, kovová skla, již zmíněné materiály s tvarovou pamětí a mnoho 
dalších.

Pro skutečně úspěšné průmyslové využití je nezbytně nutné porozumět 
procesům transformace do stále větších podrobností. Rozšiřující se výzkum 
přináší nejen nové a přesnější experimentální metody a teorie, ale také nové 
otázky a úhly pohledu.

S novými otázkami nebo novými metodami se vědci často vrací k Jed 
noduchým“ a „dobře známým“ slitinám, aby rozšířili obecnější znalosti o

5



KAPITOLA 1. PŘEDMLUVA 6

chovaní materiálu a vytvářeli základ pro pochopení složitějších systému. Sli
tina zlata a mědi je proto stále předmětem zájmu vědecké veřejnosti a mnoho 
odborných článků uvádí, že právě jednoduchost struktury, rozmanitost cho
vání a široká škála předchozích výsledků, která usnadňuje pochopení nových 
jevů ve srovnání s dosavadními výsledky, jsou hlavní motivací pro volbu této 
slitiny k detailnímu zkoumání.

Rozvoj počítačů v oblasti vyhodnocení experimentů umožnil vznik mnoha 
metod na trojrozměrné zobrazování materiálu (tunelovací mikroskopie, mi
kroskopie atomových sil -  AFM nebo 3D elektronová difrakce). Je možno 
zkoumat morfologii povrchu, tvary zrn, prostorové rozmístění poruch nebo i 
polohy jednotlivých atomů.

Jiné metody, které byly tradičně využívány jen za pokojových teplot bez 
možnosti aplikace specifických podmínek (post-mortem1), je nyní možné vy
užívat v reálném čase, kdy je vzorek vystaven specifickým podmínkám ex
perimentu (in-situ). Takové metody pak přímo vybízí ke srovnání výsledků 
získaných v režimech in-situ a post-mortem. Jde například o transmisní elek
tronovou mikroskopii nebo optickou mikroskopii.

Hlavní motivací k vytvoření této práce byly překvapivé výsledky2 [1, 2, 3, 
4, 5] pozorované na slitině CuAu při aplikaci nových metod (AFM, akustická 
emise, in-situ optická mikroskopie -  kinematografie) a netradičních režimů 
žíhání a kalení. Cílem práce je tedy podrobnější prozkoumání pozorovaných 
jevů při použití stejných metod a stejné slitiny ve vztahu k proměnným pod
mínkám experimentu (např. vnější mechanická napětí, proměnné rychlosti 
změn teploty nebo různé výchozí stavy vzorků).

Rozčlenění práce do jednotlivých kapitol odpovídá struktuře běžných od
borných publikací. Úvodní teoretická část je rozdělena do dvou na sebe na
vazujících bloků. První blok (kapitola 2) je zaměřen na seznámení s proble
matikou fázových transformací obecně a uvedení dále používaných pojmů.
V tomto bloku jsou zmiňovány vlastnosti slitiny CuAu pouze jako ilustra-

1Přesnéjší vymezení pojmů in-situ a post-mortem je uvedeno v kapitole 4
2Podrobněji viz kapitolu 3.6



KAPITOLA 1. PŘEDMLUVA 7

tivní příklad obecnějšího chování. Oproti tomu druhý blok (kapitola 3) shr
nuje vlastnosti slitiny CuAu podle dostupných literárních pramenů.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem pracovníkům katedry fyziky 
kovů MFF UK za jejich pomoc a asistenci při provádění experimentů, za četné 
konzultace, jakož i za osobní přístup a přátelské přijetí za člena týmu. Dále 
bych rád poděkoval rodičům, všem přátelům a kolegům, kteří mě po celou 
dobu podporovali. A přestože jsem nechtěl uvádět skutečně dlouhý jmenný 
seznam všech, kteří se přímo či nepřímo na práci podíleli, rád bych uvedl dvě 
jména. Chtěl bych poděkovat svému školiteli Doc. RNDr. Vladimíru Šímovi, 
CSc. za vedení po celou dobu práce, za nespočetné konzultace a v neposlední 
řadě za nekonečnou trpělivost, díky které se mi podařilo tuto práci dokončit. 
Pak bych rád poděkoval Prof. Dr. Hartmutu Neuhäuserovi, který mi zajistil 
pobyt na Technické univerzitě Carolo-Wilhelmina v Braunschweigu (SRN) 
a tím mi umožnil získat řadu výsledků na unikátním experimentálním vyba
vení. Jemu jsem vděčný za osobní přístup a za pomoc při řešení vědeckých, 
administrativních i osobních problémů spojených s dlouhodobým pobytem 
v zahraničí.



Kapitola 2 

Teoretický úvod

2.1 Popis fázových transformací

K pojmu „fázová transformace“ je možno dojít dvěma různými způsoby. Buď 
je možno hledat podmínky, za kterých je systém tvořen různými fázemi, nebo 
je možné spojovat fázovou transformaci s podmínkami, při nichž existuje ne- 
spojitost některých derivací Gibbsovy volné entalpie G. Druhý postup je 
zajímavý tím, že na základě derivací volné entalpie G můžeme odvozovat 
základní vlastnosti systému jako celku v podmínkách blízkých fázové trans
formaci (např. latentní teplo transformace, změny v objemu, entropii nebo 
specifickém teple), aniž bychom nutně museli studovat, zdaje systém homo
genní, či zda se skládá z více fází. Dá se ukázat, že oba postupy jsou vzájemně 
ekvivalentní. Začneme tedy pojmem fáze a možností rovnováhy více fází:

Fáze je homogenní část vzorku, která má stejné stavové fyzikální a chemické 
vlastnosti.

Každá fáze se může skládat z více nezávislých složek. Pokud nemohou 
v systému probíhat chemické reakce, pojem složka splývá s pojmem látka 
(prvek, sloučenina). V případě, že může docházet k reakcím, je počet nezá
vislých složek roven rozdílu počtu látek a počtu možných chemických reakcí. 
Počet nezávislých složek označme k.

8



KAPITOLA 2. TEORETICKÝ ÚVOD 9

Uvažujme nyní systém, složený z několika fází, který bude adiabaticky 
izolovaný od svého okolí. Systém tedy bude mít konstantní objem V, entro
pii S  a molární množství jednotlivých složek n\ až nk. Rovnováha takového 
systému je popsána minimem vnitřní energie U. Jednotlivé fáze si však mezi 
sebou mohou předávat jak teplo, tak množství jednotlivých složek a mohou 
měnit i objem. Z podmínky minima U a vnější izolace systému lze meto
dou Lagrangeových multiplikátorů odvodit, že teplota T, tlak P  a chemické 
potenciály μχ až μk jednotlivých složek musí být pro všechny fáze stejné1. 
Porovnáním počtu proměnných s počtem nezávislých rovnic dostaneme pod
mínku pro maximální počet p různých fází v systému. Symbolem /  označme 
počet stupňů volnosti -  tedy počet parametrů, které můžeme nezávisle měnit, 
aniž bychom porušili rovnováhu fází. Pak:

f  = k + 2 — p > 0 (2 .1 )

Tato podmínka je známa pod názvem Gibbsovo pravidlo fází. Například pro 
binární systém (k = 2 ) může mít jednofázová oblast (p =  1 ) tři nezávislé 
proměnné -  teplotu, tlak a složení. Zakreslíme-li do diagramu přítomnost 
jednotlivých fází v závislosti na teplotě a složení (pro konstantní tlak), dosta
neme plochy pro jednofázové oblasti, čáry pro dvoufázové oblasti a diskrétní 
body pro trojfázové oblasti -  tak vznikne „izobarický fázový diagram“.

Zastavme se u pojmu „čáry“ ve fázovém diagramu a všimněme si, že 
pěkný jednoduchý diagram dostaneme pro teplotu (tlak) a chemický poten
ciál, protože právě teplota, tlak a chemický potenciál jsou veličiny, které mají 
stejnou hodnotu pro obě koexistující fáze. Složení fází však může být odlišné, 
takže se „čára“ ve fázovém diagramu T  — x  rozštěpí na dvě, přičemž každá 
odpovídá složení jedné z fází. Oba typy diagramu jsou pro hypotetický systém 
znázorněny na obrázku 2.1. Jednofázové oblasti pro 4 možné fáze2 jsou ozna-

1 Rovnost tlaků může být narušena povrchovým napětím na rozhraní fází (tzv. Lapla- 
ceův tlak). O jeho roli při vzniku zárodků nové fáze bude pojednáno v kapitole 2.4.2

2Závislost mezi chemickým potenciálem μ  a molárním zlomkem x  je monotónní a v jed
nofázových oblastech dokonce ryze monotónní. Při záměně veličin na vodorovné ose diar 
gramu proto nedojde k žádným kvalitativním změnám rozmístění ploch.
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Obrázek 2.1: Ukázka kongruentniho (K ) ,  eutektického (E )  a peritektického 

( P )  bodu ve fázovém diagramu T  — μ, resp. T  — x.

čeny písmeny Pokud se rovnovážny systém „nachází“ mezi oběma

křivkami, tak to znamená, že jsou v systému dvě různé fáze s různým slože

ním odpovídajícím bodům na hranici (při dané teplotě). Dvoufázové oblasti 

nejsou v obrázku označeny žádným písmenem. Poměr množství jednotlivých 

fází se ustálí tak, že průměrné složení celého systému odpovídá poměru slo

žek ve slitině (tedy našemu složení v bodě mezi oběma křivkami). Křivky 

se mohou vzájemně dotýkat pouze v případě, že je složení obou fází stejné. 

Dochází k tomu zpravidla jen v několika diskrétních bodech pro maximální 

nebo minimální teplotu koexistence obou fází. Takový bod pak nazýváme 

kongruentní.

Tři různé fáze mohou v diagramu koexistovat pouze v diskrétních bodech. 

V  diagramu teploty a chemického potenciálu jde o jednoduchý hraniční bod 

tří různých oblastí. Mají-li hranice v okolí takového bodu tvar písmene Y  

(za předpokladu, že osa teploty je svislá a roste směrem vzhůru), pak bod



i

nazveme eu tektický3. Pokud mají hranice tvar písmene λ, pak bod nazveme 

peritektický. V  běžně používaném diagramu teploty a složení jsou všechny 

hranice rozšířené ve směru složení a tomu je přizpůsobeno i okolí eutektického 

a peritektického bodu . Všechny uvedené typy bodů jsou zobrazeny v obrázku 

2.1.
Vraťme se nyní ke vztahu mezi derivacemi Gibbsova potenciálu a existencí 

rovnováhy více fází. Pokud máme hovořit o dvou fázích, pak se (z definice) 

od sebe musí odlišovat alespoň jednou fyzikální vlastností. Jestliže však jsou 

podmínkami rovnováhy zafixovány parametry jako je tlak nebo teplota, pak 

musí jít o vlastnosti jako objem jednotlivých fází, entropie, specifické teplo, 

magnetizace nebo susceptibilita. To znamená, že se jednotlivé fáze musí odli

šovat alespoň v nějaké derivaci Gibbsova potenciálu při stejných hodnotách T  

a P. To je možné, pouze pokud budou mít derivace G  diskontinuitu. Pak bude 

vlastnost jedné fáze odpovídat derivaci zleva, zatímco vlastnost druhé fáze 

derivaci zprava. Má-li tedy Gibbsův potenciál pro jisté podmínky všechny 

derivace spojité, pak při těchto podmínkách nemůže existovat více fází.

Podle řádu derivace, která je nespojitá, rozdělil Ehrenfest fázové přechody 

na různé „druhy“ . Principiálně tedy mohou existovat fázové přechody libo

volného druhu, ale v praxi byly pozorovány pouze přechody I. a II. druhu. 

Vlastnosti transformací jednotlivých druhů sledoval podrobněji studoval Lan

dau ve své teorii. Jeho teorie je popsána v následující kapitole.

2.1.1 Landauova teorie fázových transformací

Landauova teorie fázových transformací je fenomenologickým popisem trans

formace, který se neomezuje na konkrétní projevy (jako změna skupenství 

nebo vznik uspořádání), ale obecně popisuje společné rysy transformací. Te

orie pracuje s jistou charakteristickou veličinou η, která popisuje odlišnosti 

mezi fázemi. Bez újmy na obecnosti proto můžeme zvolit parametr η tak,

3Pojmy „eutektický“ a „peritektický“ se používají při popisu tuhnutí slitiny, kdy jedna 

ze tří fází je kapalná a zbylé dvě jsou pevné. V  případě fázové transformace v pevném 

skupenství se používají pojmy „eutektoidní“ a „peritektoidní“

KAPITOLA 2. TEORETICKÝ ÚVOD 11
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aby pro jednu z fází měl hodnotu vždy rovnu 0. Zavedením nového parame

tru do zkoumání vlastností systému nijak nezvyšujeme počet stupňů volnosti 

systému, protože tento parametr není nezávislou proměnnou, ale jeho hod

nota je dána obvyklými podmínkami termodynamické rovnováhy. Význam 

parametru je závislý na podstatě zkoumaného fázového přechodu -  může jít 

o parametr uspořádání ve slitinách, spontánní magnetizaci, elektrickou pola

rizaci nebo jinou charakteristickou veličinu. Právě volbou vhodného parame

tru η je propojena obecná fenomenologická Landauova teorie s konkrétními 

vlastnostmi fázového přechodu.

Parametr η je třeba zvolit tak, aby funkce G (T , P, η) byla v bodě pře

chodu dostatečně hladká. Potom je možné tuto funkční závislost nahradit 

polynomem:

(2.2)

kde 7 i, . .. jsou jednoznačné a spojité funkce proměnných T a P .  Nespoji- 

tost derivací G, charakteristická pro fázové přechody, není obsažena přímo 

v rovnici (2.2), ale projeví se prostřednictvím závislosti rovnovážné hodnoty 

T)r =  ητ(T, P ), která -  jak se dále ukáže -  bude v případě fázového přechodu I. 

druhu nespojitá a v případě fázového přechodu II. druhu bude mít nespojité 

derivace.

Hodnoty některých parametrů 7  lze určit na základě termodynamických 

úvah. Má-li podle definice η být pro jednu fázi η =  0, pak musí platit, že

odkud 7 i =  0. Z podmínky, že stav η =  0 je na jedné straně přechodu 

stabilní zatímco na druhé straně nikoli, lze odvodit, že parametr 72 musí 

měnit znaménko.

Hodnoty dalších parametrů již závisí na tom, zda jde o přechod I. nebo 

II. druhu. Na tom závisí i význam teploty To- Nejprve provedeme odvození

pro přechod II. druhu, protože je jednodušší.

Pro přechod II. druhu je teplota, při níž 72 mění znaménko, přímo 

kritickou teplotou Tc. Přechod musí být spojitý, odkud plyne,
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že 72(Tc, Pc)  =  O a 73(TC, Pc) =  0 . Z podmínky minima pro fázi η φ 0  pak 

dostaneme podmínku 74 (Tc, Pc) >  0. Další členy rozvoje již nepřinášejí žádné 

kvalitativní změny. Má-li být současně splněna podmínka pro 72 i 73, pak buď 

musí docházet k přechodu jen v několika izolovaných bodech (Tc, Pc) nebo je 

73 rovno 0 identicky. Jinými slovy: Pokud zjistíme, že 73 pro náš systém není 

rovno 0, jde vždy o fázový přechod I. druhu.

ε
o

Obrázek 2.2: Závislost potenciálu G {q ) na parametru uspořádání η pro pře

chod II. druhu (vlevo) a I. druhu (vpravo). Tučná křivka vyznačuje polohy 

minima pro různé teploty T. Význam jednotlivých křivek je  popsán v textu.

Zvolíme-li závislost 72 =  a.(T — Tc), 73 =  0 a 74 konstantní kladné, 

dostaneme pro rovnovážnou hodnotu ηΓ vztah:

(2.3)

odkud dostaneme řešení rjr = 0 a η? = f -̂{Tc — T). Druhou derivací lze 

snadno ověřit, že pro T > Tc je jediným minimem ητ = 0 (druhé řešení je 

imaginární) a pro T < T C má funkce dvě minima ηΓ = ±^J^.(TC — T). Řešení 

η =  0 odpovídá lokálnímu maximu. Závislost je zachycena na obrázku 2.2 

vlevo. Křivka číslo 1 odpovídá teplotě T >  Tc a má pouze jedno minimum 

pro T]r =  0. Křivka číslo 3 odpovídá teplotě T < T C a má dvě různá minima 

pro různé znaménko parametru ηΓ. Závislost polohy obou minim pro různé
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teploty je vyznačena tučnou čarou. Je vidět, že obě minima spojitě přejdou 

do polohy ητ =  0 pro T  =  TC (křivka číslo 2).

Pro přechod I. druhu nelze tak snadno diskutovat hodnoty jednotlivých 

parametrů. Zůstává v platnosti pouze závěr, že 71 =  0 a že 72 mění při jisté 

teplotě To znaménko. Při této teplotě mizí minimum G  pro η =  0 a tato fáze 

se stává nestabilní. Na rozdíl od přechodu II. druhu však teplota T0 neodpo

vídá kritické teplotě přechodu Tc. Při konkrétní volbě parametru η se často 

setkáme se situací, kdy systém popsaný zápornou hodnotou η má nějakou úz

kou vazbu se systémem, který bychom popsali hodnotou kladnou (systémy se 

mohou například lišit pouze volbou soustavy souřadnic) a jsou proto z ter

modynamického hlediska vzájemně nerozlišitelné. V  takovém případě musí 

být volná entalpie G  sudou funkcí η a polynomický rozvoj obsahuje pouze 

sudé členy -  tak je tomu i pro stechiometrické složení CuAu. Ale například 

pro složení CU3AU je hodnota 73 nenulová [6].

Rozdíl oproti formulaci přechodu II. druhu je v tom, že nyní budeme 

předpokládat hodnotu 74 zápornou. Hodnota G  však nemůže bez omezení 

klesat pro rostoucí 17, a proto musíme přidat kladný člen 76 >  0. Rozvoj pak 

bude mít tvar:

(2.4)

Je-li T  <  To, dostaneme kvalitativně stejný výsledek jako pro přechod II. 

druhu v předchozím případě, tedy pro η =  0 nabývá G  lokální maximum. 

Pro hodnotu různou od 0 existuje jedno celkové minimum (přesněji dvě různá 

minima pro kladnou a zápornou hodnotu η). V  obrázku 2.2 vpravo najdeme 

odpovídající křivku pod číslem 5.

V  situaci kdy T  >  To je však situace složitější. Můžeme rozlišit dva pří

pady:

• Pro T  > To +  Δ  existuje jen jedno minimum pro η =  0, a proto vzniká

pouze jedna fáze. Jakákoli oblast druhé fáze je při této teplotě a tlaku

nestabilní a rozpadá se. V  obrázku 2.2 vpravo najdeme odpovídající

křivku pod číslem 1 . Pokud bychom přesně uvažovali tvar G  jako po

lynom šestého stupně, dostali bychom hodnotu Zavedením
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dalších členů rozvoje nebo odchylkou od tvaru polynomu bychom sice 

kvalitativně nic nezměnili, ale hodnota Δ  by vyšla jiná. Proto nemá 

příliš smysl se přesným vztahem pro Δ  hlouběji zabývat.

• Pro existuje minimum pro η =  0, ale i další minimum

pro η >  0. V  obrázku 2.2 jde o křivky 2, 3 a 4. Pro termodynamic

kou rovnováhu je důležité absolutní minimum a tudíž je třeba sledovat,

které z lokálních minim má nižší hodnotu G. Hodnota minim závisí

na teplotě a je možné určit kritickou teplotu T * při které mají obě

minima stejnou hodnotu -  křivka 3. Při této teplotě mohou v termody

namické rovnováze současně existovat obě fáze, a proto při této teplotě

najdeme ve vzorku oblasti s rozdílnými hodnotami parametru η. Při

přechodu přes kritickou teplotu se rovnovážná hodnota parametru ητ

nemění spojitě, ale skokem. Existence lokálních minim má za následek,

že v intervalu teplot je vždy jedna z fází metasta

bilní. Tyto metastabilní stavy sice nejsou rovnovážné, ale snadno se do

nich materiál dostane při ohřevu nebo při chlazení. Dochází tak k pře

hřátí nebo podchlazení. Existence lokálních minim vypovídá i o procesu

transformace. Existuje-li lokální minimum, lze očekávat, že v průběhu

transformace budou existovat oblasti už přetransformované stabilní fáze

spolu s oblastmi netransformované metastabilní fáze. Oblasti metasta

bilní fáze budou na rozhraních postupně ustupovat oblastem stabilní

fáze a transformovat se, zatímco místa uvnitř oblasti metastabilní fáze

budou zůstávat v metastabilním stavu (půjde o transformaci nuldeací
a růstem). Pokud neexistují lokální minima, pak je netransformovaná

fáze nestabilní v celém svém objemu a má snahu se rozpadat v každém

místě nezávisle na stavu okolí (dochází ke spinodálnímu rozpadu).

2.1.2 Vnější projevy transformace

Tepelné projevy transformujícího se materiálu jsou zásadně odlišné pro pří

pad transformace I. nebo II. druhu. V  případě transformace I. druhu jsou
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(podle definice) nespojité první derivace volné entalpie G. Dochází tedy ke 

skokové změně entropie

indexy +  a — označují derivace zprava a zleva. Přímým důsledkem skoku 

v entropii při kritické teplotě je uvolnění nebo absorpce latentního tepla 

A Q  =  T .A S . Zároveň při měření latentního tepla a tepelné kapacity (tedy 

při ohřevu nebo chlazení) dochází k přehřátí nebo podchlazení, takže latentní 

teplo se uvolňuje při jiné teplotě, než při které se absorbovalo. Je tedy pozo

rovatelná teplotní hystereze chování.

V  případě transformace II. druhu jsou první derivace volné entalpie spo

jité, a proto nedochází ke skoku v parametru uspořádání ani v entropii nebo 

objemu. Nelze tedy pozorovat uvolňování nebo absorpci latentního tepla. 

Přesto ale dochází k velmi prudkému zvyšování entropie těsně pod kritickou 

teplotou. Jakmile dosáhne teplota hodnoty Tc, entropie se už dále nezvyšuje. 

Lze tedy pozorovat skok v první derivaci entropie (druhé derivaci G ), který 

se měřitelně projeví jako skok v teplotní závislosti měrné tepelné kapacity 

c =  T . f f  V  případě transformace II. druhu nedochází k podchlazení ani 

přehřátí a nelze tedy pozorovat hysterezní chování.

2.2 Uspořádání na dlouhou vzdálenost

V minulé kapitole byl popsán fenomén fázové transformace, aniž by bylo 

specifikováno, čím se od sebe liší jednotlivé fáze. Rozdíl mezi fázemi byl 

kvantifikován obecným parametrem η. Konkrétní volba parametru η vyplývá 

až z popisu konkrétního typu transformace.

Fázové transformace představují jistou změnu pořádku (strukturního, 

magnetického,. . . ) .  Pojmy „uspořádání“ a „neuspořádání“ lze vymezit např. 

na třech různých úrovních:
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• Uspořádání lze chápat v kondenzované látce jako přítomnost pravi
delného rozmístění atomů (krystaly, kvazikrystaly, modulované struk
tury) a neuspořádání jakožto absenci jakékoli pravidelnosti (kapa
liny, amorfní látky, skla). Fázové transformace budou mít podobu tání,
tuhnutí nebo krystalizace amorfního stavu.

• V případě substitučních tuhých roztoků budeme předpokládat, že po
lohy atomů tvoří jistou periodickou mřížku. Pojem uspořádání zde
potom bude znamenat, že symetrii lze najít i v rozmístění atomů jed
notlivých složek a lze tedy přesně říci, který prvek obsazuje které ato
mové polohy Pojem neuspořádání pak bude znamenat, že jednotlivé
atomové polohy v periodické mříži jsou náhodně obsazeny atomy růz
ných prvků. Přestože jsou tedy atomy umístěny v mřížce, jejíž polohy
se periodicky opakují v prostoru, není možné přesně říci, který prvek
bude nalezen v které poloze.

• Pokud je přesně dáno uspořádání atomů v mřížce včetně jejich druhu,
pak se pojmy uspořádání a neuspořádání budou týkat nějaké jiné
vlastnosti krystalu (například uspořádání spinových momentů u mag
netických slitin, nebo systematické změny v rozložení nábojových hus
tot atomů spojených s existencí elektrických dipólových momentů).

Přestože jsou tyto druhy uspořádání ve své podstatě velmi odlišné, je možné 
vysledovat některé společné rysy:

Prvním z nich je, že každá z uvedených forem uspořádání je spojena 
s možností fázové transformace mezi „uspořádaným“ a „neuspořádaným“ 
stavem. Konfigurační složka entropie je pro uspořádaný stav nižší než pro 
stav neuspořádaný. Proto je většinou uspořádaný stav stabilní při teplotách 
pod kritickou teplotou transformace Tc, zatímco neuspořádaný stav je stabilní 
pro teploty vyšší než Tc.

V neuspořádaném stavu nad Tc lze často pozorovat uspořádání na krát
kou vzdálenost, což je uspořádání, které se projevuje lokálně na vzdálenost 
několika meziatomových vzdáleností.
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Dokonce i mechanismy transformace mohou být podobné, například pro 
transformace prvního druhu je jedním z možných mechanismů tzv. nukleace 
a růst.

Společnou charakteristikou prvních dvou pojetí pojmu uspořádání je i 
velmi častá možnost zakalení. Pojem „zakalení“ můžeme chápat takto:

Zakalení je rychlé ochlazení materiálu z jedné teploty (teplota žíhání) na 
druhou (teplota kalení). Rychlost chlazení je zvolena tak, aby v jeho 
průběhu nemohlo dojít k výrazné migraci atomů. Kalením je tedy 
možné zachovat takové složení a strukturu vzorku, jaké odpovídalo tep
lotě žíhání, přestože rovnovážné složení a struktura vzorku odpovídající 
teplotě kalení může být obecně jiná. Teplota kalení je zpravidla volena 
tak, aby se nežádoucí difúze atomů omezila na zanedbatelnou úroveň a 
vzorek si dlouhodobě zachoval vlastnosti vzniklé kalením.

Od společných projevů uspořádání přejděme k uspořádám v intermetalikách. 
Intermetalika jsou slitiny, v nichž alespoň jedna komponenta je kovový pr
vek, a vyznačují se tendencí atomů obklopovat se atomy ostatních druhů. 
Tato tendence za určitých podmínek vede k pravidelnému uspořádání atomů 
na dlouhou vzdálenost. Uspořádaná fáze má potom zcela jiné fyzikální vlast
nosti než fáze s náhodným uspořádáním atomů (byť se stejným složením). Pro 
intermetalika je tedy charakteristické druhé z výše uvedených pojetí pojmu 
uspořádání. Stechiometrický poměr intermetalik se dá popsat jednoduchým 
chemickým vzorcem, ale na rozdíl od chemických sloučenin bývá uspořádaná 
fáze stabilní v širokém okolí stechiometrického složení.

Nejprve si všimněme, co znamenají pojmy dokonale neuspořádaného a 
dokonale uspořádaného stavu. Stav budeme považovat za dokonale neuspořá
daný, pokud je každá z atomových poloh struktury obsazena náhodně atomy 
jednotlivých prvků s pravděpodobnostmi, které odpovídají molární koncen
traci prvků v materiálu. Naproti tomu dokonale uspořádaný stav je cha
rakteristický jednoznačným obsazením jednotlivých krystalografických poloh 
atomy konkrétních prvků. Skutečně dokonale uspořádaného stavu nelze z ter
modynamických důvodů nikdy dosáhnout. Bylo by k tomu potřeba absolutně
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přesné stechiometrické složení, žádné příměsi, vakance nebo jiné poruchy a 

navíc nulová termodynamická teplota.

Mezi uvedenými extrémy existuje široká škála částečně uspořádaných 

stavů, které se vyznačují tím, že obsahují několik různých atomových po

loh4, které jsou obsazeny náhodně, ale pravděpodobnosti jejich obsazení se 

liší od molárních koncentrací zastoupených prvků. Pro jednoduchost před

pokládejme, že v krystalu jsou jen atomy dvou různých prvků A  a B.  Jejich 

moláxní zlomky označme xa  a x b - Dále označme pravděpodobnost obsazení 

„správných“ poloh pravděpodobnost obsazení „špatných“ poloh

wa  a w b · Parametr uspořádání pak definujme jako rozdíl:

(2.5)

Oba vztahy dávají stejný výsledek protože:

(2.6)

Pro dokonale uspořádaný stav dostaneme τa =  tb =  1) zatímco pro dokonale 

neuspořádaný stav dostaneme ta =  wb  a re  =  w a - Většina učebnic definuje 

parametr uspořádám obdobně (např. [7, 8]), ale příliš se nezabývají otázkou, 

co je „správná“ a „špatná“ atomová poloha. Popišme problém trochu blíže. 

Ze vztahu 2.5 je zřejmé, že paxametr uspořádání η může nabývat hodnot 

z intervalu od —1 do 1. Už však z něho není zřejmé, že pokud existuje nějaký 

prvek symetrie5, který převede některé „správné“ polohy na „špatné“ a nao

pak, stane se tento prvek symetrie prvkem grupy symetrie6 neuspořádaného 

stavu, zatímco pro všechny ostatní hodnoty parametru uspořádání nemůže 

být prvkem grupy symetrie. Zvýšením počtu prvků symetrie v grupě symet

rie vzroste i počet ekvivalentních poloh a polohy, které byly v uspořádaném

4 Atomovou polohou v tomto kontextu budeme rozumět množinu všech pozic atomů 

v krystalu, které jsou v rámci dané mřížky ekvivalentní. Proto je možné uvažovat o atomové 

poloze tak, že je obsazena „průměrným atomem".
5Prvek symetrie je lineární transformace, která převádí krystalovou strukturu samu na 

sebe. Jde o posunutí, otočení, zrcadlení a jejich kombinace.
6Grupou symetrie budeme chápat grupu všech prvků symetrie krystalu. Jde tedy o 

prostorovou grupu, kterou doplníme o vSechny mřížové translace.
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stavu rozlišitelné a bylo možno je rozlišit na „správné“ a „špatné“, nyní roz
lišitelné nejsou. Zároveň může dojít i ke změně krystalové třídy. To znamená, 
že zánikem uspořádání, kdy parametr η =  0 , dojde k zásadní kvalitativní 
změně.

Komplikovaná je i interpretace záporných hodnot parametru uspořádání. 
Jednodušší případ nastane, máme-li pouze dvě atomové polohy, které se na
víc při zániku uspořádání stanou nerozlišitelnými. V takovém případě je zcela 
jedno, kterou z nich označíme jako „správnou“ a kterou jako „špatnou“. Při 
záměně významu atomových poloh dojde ke změně znaménka parametru η, 
ale nevznikne žádný dopad na fyzikální vlastnosti materiálu. Proto např. Gi- 
bbsův potenciál G musí být sudou funkcí parametru η. Tato situace nastává 
např. ve slitině CuAu.

Složitější situace nastane v případě, že do hry vstupuje více atomo
vých poloh. Například pro slitinu CuAuß je pro atomy mědi jedna poloha 
„správná“ a tři polohy „špatné“. Mějme nějakou kladnou hodnotu parame
tru uspořádání a postupně snižujme pravděpodobnost obsazení „správné“ 
polohy atomem mědi. Atomy začnou přecházet do zbývajících tří atomových 
poloh a parametr uspořádání se snižuje, až dosáhne nulové hodnoty. Budeme- 
li dále snižovat koncentraci mědi ve „správné“ poloze, může dojít ke dvěma 
různým situacím. Bucf se atomy mědi budou dále rozdělovat mezi všechny 
tři zbylé atomové polohy, nebo začnou preferovat jednu z nich. V prvním 
případě máme skutečně systém popsaný záporným parametrem uspořádání, 
zatímco v druhém případě je parametr uspořádání kladný a je třeba označit 
preferovanou polohu jako „správnou“. S ohledem na odlišnost obou možností 
nemusí být zde Gibbsův potenciál G sudou funkcí parametru η.

2.3 Makroskopické projevy uspořádání

2.3.1 Narušení symetrie a vznik domén

Už v minulé kapitole jsme uvedli, že při dosažení neuspořádaného stavu η = 0 
vzroste počet prvků symetrie v grupě symetrie krystalu. Grupa symetrie
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uspořádaného stavu je proto podgrupou grupy symetrie stavu neuspořáda

ného. Naopak při vzniku uspořádání dojde k úbytku počtu prvků symetrie.

Z definice parametru uspořádání rovnicí 2.5 by se mohlo zdát, že pro 

vznik uspořádání je potřeba nejméně dvou vzájemně rozlišitelných atomo

vých poloh. Nicméně odlišení poloh může vzniknout až na základě narušení 

symetrie. Například ve slitině CuAu má neuspořádaný stav strukturu FCC 

a v ní má jen jednu atomovou polohu (respektive všechny atomové polohy 

jsou vzájemně ekvivalentní vůči grupě symetrie). To nijak nebrání, aby ve 

slitině vzniklo uspořádání.

Zůstane-li obecně po vzniku uspořádání ještě alespoň jedna poloha, která 

je obsazena náhodně atomy několika prvků, pak nic nebrání tomu, aby při 

vhodných podmínkách došlo dalším narušením symetrie k rozlišení více poloh 

a vzniku fázového přechodu typu pořádek-nepořádek jako dalšího stupně 

uspořádání. K tomu dochází například ve slitině Fe3Al.

Narušení symetrie je také společným znakem všech výše zmíněných po

jetí pojmu „uspořádání“ . V  případě vzniku krystalu z kapalné taveniny je 

třeba chápat taveninu jakožto kontinuum, které je symetrické vůči zcela li

bovolné transformaci souřadnic. Vznikem krystalu i v tomto případě dochází 

ke snížení počtu prvků symetrie.

Narušení symetrie s sebou přináší důležitý důsledek: Jestliže dojde ke 

snížení počtu prvků symetrie a tudíž některé původně ekvivalentní atomové 

polohy již ekvivalentní nejsou, musí v nějakém okamžiku dojít k „rozhodnutí, 

která bude která“ . Jestliže byly polohy opravdu ekvivalentní a žádné vnější 

pole nepředurčilo výslednou volbu, pak je volba zcela náhodná. Proto se 

snadno stane, že v různých místech materiálu dopadne tato volba jinak. Vzni

kají tak domény, které jsou sice uspořádané, ale jejich uspořádání není vzá

jemně kompatibilní. Možné typy domén jsou zcela přirozeně a jednoznačně 

dány těmi prvky symetrie, které byly porušeny, tedy například:

• Eliminace mřížové subtranslace v substitučních tuhých roztocích vede

ke vzniku antifázových hranic.

• Snížení symetrie ze čtyřčetné osy na dvoučetnou vede ke vzniku domén
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se vzájemně kolmou orientací príslušných význačných směrů.

• Zánik dvoučetné osy vede ke vzniku 180-ti stupňových domén.

• Zánik roviny zrcadlení vede ke vzniku zrcadlových dvojčat.

• V naznačené analogii vede zánik obecné symetrie kontinua taveniny ke
vzniku „domén“ -  krystalitů v polykrystalu, které mohou mít vůči sobě
zcela libovolnou polohu i natočení.

Vzhledem ke společným rysům vzniku domén lze najít podobné metody, 
jak vzniku domén zabránit (tedy zajistit, aby celý vzorek představoval jednu 
doménu). Postup je v zásadě dvojí: buď je možné během vzniku uspořádání 
aplikovat nějaké vnější pole, které vhodným způsobem poruší symetrii ne
uspořádaného stavu (například mechanické napětí nebo magnetické pole) a 
tím zvýhodní vznik některých domén na úkor jiných, nebo pomocí gradientu 
teploty zmenšit oblast vzorku, v níž dochází k „rozhodování“, aby vznikla jen 
jedna varianta. To je například postup pro pěstování monokrystalů známý 
jako Bridgmanova metoda.

Rozmístění domén je někdy možné dodatečně měnit. Například ve fe
romagnetických materiálech lze posouvat doménové stěny pomocí vnějšího 
magnetického pole nebo v případě mechanických dvojčat je možné vnější si
lou překlopit dvojče na jeho zrcadlový obraz. Naproti tomu růstová dvojčata 
překlopit nelze, stejně jako nelze změnit magnetickým polem rozložení domén 
v antiferomagnetiku.

2.3.2 Změny v difrakčním obrazu

Přímým důsledkem změny symetrie mřížky je změna obrazu difrakčního roz
ptylu elektronů, RTG záření nebo neutronů. Přestože je difrakce jednotlivých 
druhů částic citlivá na různé vlastnosti atomů, všechny odrážejí symetrii krys
talu jako celku, a proto má smysl mluvit o vlivu na „difrakční obraz“ bez 
ohledu na použitou metodu.
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Obecně lze říci, že úbytek počtu prvků symetrie vyvolá vznik nových 
difŕakčních reflexí. Příčinou je to, že v neuspořádané slitině byla amplituda 
rozptylu atomů v jednotlivých množinách atomových poloh statisticky stejná, 
a proto mohlo dojít v určitých směrech k totální negativní interferenci odra
žených vln s vlnami odraženými od ekvivalentních atomových poloh. V oka
mžiku uspořádání dojde ke změně průměrné amplitudy rozptylu atomů v jed
notlivých atomových polohách a tím k různé intenzitě odražených vln. Vzá
jemná negativní interference již není totální, ale jen částečná, a proto se 
objeví nová reflexe. Můžeme též hovořit o porušení „vyhasínacích pravidel“7.

Další důsledek změny symetrie mřížky souvisí s tím, že vazby mezi atomy 
jednotlivých prvků mají různou závislost síly na vzdálenosti mezi středy 
atomů. Změnou symetrie okolí jednotlivých atomů dojde ke změnám vzájem
ných vzdáleností mezi atomy a tím i ke změně rozměrů elementární buňky
V difrakčním obraze se změna poloh atomů projeví posunem odpovídajících 
reflexí. Může dojít též k rozštěpení jedné reflexe na několik nebo ke vzniku 
satelitních reflexí v okolí reflexe původní.

Skutečnost, že reflexe uspořádané slitiny je posunutá vůči poloze analo
gické reflexe ve slitině neuspořádané, ještě neznamená, že by se v průběhu 
procesu uspořádání musela reflexe spojitě stěhovat z jednoho místa na druhé. 
Může též plynule vyhasínat na původní pozici za současného růstu intenzity 
reflexe na nové pozici. Který z těchto dvou projevů bude pozorován, zá
visí nejen na vzájemných geometrických souvislostech mezi uspořádanou a 
neuspořádanou slitinou, ale i na procesu transformace mezi oběma stavy. 
P lynulý  posuv reflexe z jednoho místa na druhé odpovídá situaci, kdy se

7Pojem „vyhasfnací pravidlo“ je obvykle vázán na volbu centrované elementární buňky. 
K porušení pravidla pak dojde tak, že buňka vznikem uspořádání změní svou symetrii 
(centrování) aniž by změnila rozměr. Často ale popisujeme neuspořádanou fázi nějakou 
primitivní buňkou, která pro popis uspořádané fáze nestačí a je třeba vzít buňku několi
kanásobně větší. Se zvětšením elementární buňky je přímo svázáno zvýšení počtu reflexí. 
Vzhledem k tomu, že jde pouze o různý popis téhož fyzikálního jevu, není třeba mezi 
oběma „mechanismy“ rozlišovat (poloha pozorovaných reflexí nemůže záviset na volbě 
elementární buňky v dané mříži).
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spojitě transformuje většina objemu najednou. Vyhasínání původní 
pozice za vzniku reflexe v nové pozici odpovídá situaci, kdy v nějakém místě 
slitiny vznikne zárodek uspořádané fáze, který již má rozměry elemen
tární buňky odpovídající finálnímu stavu. Tento zárodek postupně narůstá 
do celého objemu vzorku. Mechanismy fázové transformace budou podrobněji 
popsány v kapitole 2.4.

Můžeme tedy shrnout: Vznik uspořádání na dlouhou vzdálenost se projeví 
v difrakčním experimentu vznikem nových reflexí (porušením vyhasínacích 
pravidel) a posunem stávajících reflexí do nových pozic (prostým posunem, 
rozštěpením nebo vznikem satelitů kolem původní reflexe). Cílové polohy 
může reflexe dosáhnout buď spojitým přesunem nebo vyhasnutím na původ
ním místě a vznikem na místě novém.

2.3.3 Tvarové změny

Dalším poměrně logickým důsledkem uspořádání a s ním spojené změny sy
metrie vzorku je změna rozměrů vzorku. Už bylo zmíněno, že v uspořádaném 
stavu může být výrazně jiné nejbližší okolí jednotlivých atomů než ve stavu 
neuspořádaném, a proto lze očekávat i změny meziatomových a mezirovin- 
ných vzdáleností. V konečném důsledku pak dojde ke změně objemu a tvaru 
vzorku. Možnost skokové změny objemu během transformace fenomenolo
gicky připouští i samotná termodynamika transformace (viz kapitolu 2 .1 .2 ).

Pokud bodová grupa symetrie uspořádaného stavu dovoluje anizotropní 
chování (podle Neumannova principu musí grupa symetrie fyzikální veličiny 
obsahovat všechny prvky bodové grupy krystalu -  viz např. {9]), lze očekávat, 
že změna tvaru může být anizotropní. Takové chování lze pozorovat právě 
na slitině CuAu. Uspořádaný stav slitiny je tetragonální, což umožňuje jiné 
chování ve směru tetragonální osy c než ve směrech kolmých. Při uspořádání 
pak dochází ke zkrácení ve směru tetragonální osy c krystalu a prodloužení 
v rovině kolmé na tuto osu.

Se snížením symetrie je přímo svázán vznik domén. Jestliže symetrie ne
uspořádaného stavu neumožňuje anizotropii (neuspořádaný stav CuAu je



KAPITOLA 2. TEORETICKÝ ÚVOD 25

kubický) a uspořádaný stav je anizotropní, automaticky začnou vznikat do
mény, které se vzájemně liší právě orientací osy anizotropie. Pokud by byl 
zaručen zcela náhodný vznik domén, pak by celkový efekt roztažnosti v li
bovolném směru odpovídal objemové roztažnosti (resp. její jedné třetině). 
Problém je ale v tom, že při vzniku uspořádané domény v neuspořádané ma
trici dochází vlivem změny mřížových parametrů k lokálním mechanickým 
pnutím, a protože obecné pnutí může ovlivnit růst domén, dochází k tomu, 
že se vznikající domény navzájem ovlivňují ještě před tím, než se sejdou je
jich hranice. Proto lze očekávat poměrně složité efekty při měření roztažnosti 
slitiny CuAu.

2.3.4 Změny mechanických vlastností

Ze všech efektů, které mají vliv na mechanické vlastnosti materiálů, jsou dva 
výrazně svázány se vznikem uspořádání na dlouhou vzdálenost v substituč
ním tuhém roztoku. Jde o existenci superdislokací a o dvojčatění.

Existence superdislokací se přímo váže na existenci periodického střídání 
atomů různých druhů v krystalové mříži. V obecném pojetí průchod dislokace 
skluzovou rovinou představuje vzájemný posun částí krystalu nad rovinou a 
pod rovinou o délku Burgersova vektoru. V čistých kovech a v neuspořá
daných slitinách odpovídá Burgersův vektor nějaké nepříliš velké mřížkové 
translaci, takže po průchodu dislokace monokrystalickým prostředím nedo
chází k žádnému porušení krystalu. Proto není potřeba dodatečná energie 
k tvorbě poruch a dislokace potřebují pouze Peierlsovo -  Nabarrovo napětí8

(většinou poměrně malé), aby se mohly pohybovat. Hlavní překážkou pohybu 
dislokací, a tím i příčinou zpevnění, většinou není krystalová mříž sama, ale 
její poruchy.

8Peierlsovo -  Nabaxrovo napětí souvisí s energií dislokace, to znamená celkovou energií, 
která je potřeba na vychýlení atomň v okolí dislokace z jejich rovnovážných poloh. Při 
pohybu dislokace přes jednotlivé krystalové roviny hodnoty této energie mírně oscilují. 
Peierlsovo -  Nabarrovo napětí je tedy mechanické napětí, které je potřeba k tomu, aby 
dislokace při svém pohybu mohla překonávat lokální maxima své energie.



KAPITOLA 2. TEORETICKÝ ÚVOD 26

Vlivem uspořádání na dlouhou vzdálenost dojde k úbytku prvků syme
trie -  mezi nimi i možných translací (většinou těch nejkratších). Dislokace 
proto buď nemohou odpovídající skluzový systém už dále používat, nebo 
musí mít několikanásobně delší Burgersův vektor. Projde-li však za sebou 
několik dislokací toutéž skluzovou rovinou, pak výsledné posunutí v této ro
vině odpovídá součtu Burgersových vektorů dílčích dislokací. Pokud celkové 
posunutí v rovině odpovídá mřížové translaci uspořádané mříže, pak průcho
dem skupiny dislokací nedochází k porušení mříže ani v případě, že jednotlivé 
dislokace ve skupině mají Burgersův vektor podstatně kratší. Takovou sku
pinu dislokací, jejichž jednotlivé Burgersovy vektory neodpovídají translační 
symetrii uspořádané mříže, ale součtový vektor symetrii odpovídá, nazýváme 
superdislokace.

Z definice je zřejmé, že průchodem první dílčí dislokace se symetrie krys
talu poruší (průchody mezilehlých dislokací tuto poruchu dále modifikují) a 
teprve průchodem poslední dislokace patřící k dané superdislokaci se symet
rie krystalu opět obnoví. Mezi první a poslední dislokací tedy vzniká plošná 
porucha (antifázová hranice), která zvyšuje energii superdislokace. Plocha 
hranice a s ní související dodatečná energie roste s rostoucí vzdáleností první 
a poslední dislokace, proto existuje síla, kterou se obě dislokace vzájemně 
přitahují. Naproti tomu jejich souhlasná napěťová pole způsobují vzájemné 
odpuzování. Podmínka rovnováhy přitažlivé a odpudivé síly potom určuje 
rovnovážnou vzdálenost jednotlivých dislokací v superdislokaci.

Energie superdislokace je podstatně větší než energie samostatné dislo
kace, a proto je výrazně omezena možnost vzniku superdislokaci. Jejich po
hyb by ale neměl být výrazně omezen, protože veškerá energie potřebná k vy
tváření antifázové hranice by se měla uvolnit při jejím zániku po průchodu 
poslední dislokace. Problém je v tom, že atomy na antifázové hranici mají 
nyní pozměněné nejbližší sousedy a to tím nejméně výhodným způsobem. Po
kud jim to difúze dovolí, pak se pokusí znovu vytvořit uspořádaný stav. Tím 
se ale antifázová hranice „rozmaže“ a závěrečná dislokace nemůže dokonale 
navrátit uspořádaný stav. Energie, která se průchodem poslední dislokace
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uvolní, je pak podstatné menší než energie, která byla zapotřebí k vytvoření 
neporušené antifázové hranice. S poklesem energie „rozmazané“ hranice však 
poklesne i přitažlivá síla mezi dislokacemi, jejich vzdálenost se zvýší a tím 
vzniká ještě větší možnost difúzního porušení hranice. V konečném důsledku 
se mohou jednotlivé dislokace od sebe zcela odtrhnout. Proto je pohyb su- 
perdislokací výrazně obtížnější než pohyb jednoduchých dislokací. Výrazně 
je omezen i počet možných skluzových systémů a materiál proto vykazuje 
v uspořádaném stavu mnohem vyšší pevnost.

Pojem „dvojčatění“ není přímo svázán s existencí uspořádání, ale spíše 
obecně s krystalovými strukturami, které nemají některé roviny zrcadlení.
V takové struktuře mohou vznikat oblasti, které mají vzájemně zrcadlové 
uspořádání atomů. Tyto oblasti se označují jako dvojčata . Pokud se ani při 
přímém porovnání struktury dvojčat od sebe příliš neliší (například v jedné 
modifikaci je klíčový atom vychýlen ze střední polohy na levou stranu a 
v druhé modifikaci naopak na pravou stranu), pak je možné vnějším mecha
nickým napětím dvojče „překlopit“ na opačnou orientaci. Překlopení pro
běhne jako při pádu dominových kostek, tedy rychlostí zvuku se překlopí 
jedria část za druhou, až se překlopí celý objem dvojčete. Po vzniku uspořá
dání se však může stát, že překlopením dojde k přerozdělení uspořádaných 
atomů tak, že jejich vzájemné polohy neodpovídají potřebné uspořádané 
struktuře a vznikne úplně jiná struktura. Takové překlopení je energeticky 
velmi nevýhodné, a proto prakticky nemožné. Vznikem uspořádání tedy do
jde k zablokování některých možností mechanického dvojčatění, což stejně 
jako vznik superdislokací vede k vyšší pevnosti uspořádaného materiálu.

Pomocí překlápění mohou vznikat nebo zanikat tzv. m echanická dvoj
čata. Existují však i dvojčata, která není možné pouhou mechanickou silou 
překlopit z jedné orientace na druhou, protože je k tomu potřeba přemístění 
atomů na vzdálenost delší než je mřížková konstanta. Vzniknou například 
při krystalizaci materiálu a zůstávají v něm v nezměněné podobě. Taková 
dvojčata se nazývají růstová. Růstová dvojčata také přispívají k pevnosti 
materiálu, protože žádné nebo jen některé dislokace mají vhodný Burgersův
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vektor, aby mohly volně projít oběma orientacemi dvojčete. Všechny ostatní 
dislokace se na hranici dvojčat zastaví a nemohou pokračovat, nebo musí 
vytvořit superdislokace. Obdobně je přítomností růstových dvojčat kompli
kováno mechanické dvojčatění.

Jak tedy souvisí dvojčatění s procesem uspořádání? Souvislost se objeví 
v případě, že v důsledku úbytku symetrie během uspořádání vymizí i ně
které zrcadlové roviny. V uspořádané slitině pak mohou vznikat dvojčata, 
která nemohla vzniknout v neuspořádaném stavu. Pokud mají tato dvoj
čata povahu mechanických dvojčat, pak vzniká v uspořádaném stavu nový 
deformační mechanismus, který nebyl možný v neuspořádaném stavu a me
chanické vlastnosti uspořádaného stavu proto budou jiné.

Samozřejmě, že během rozuspořádání se opět objeví roviny zrcadlení a 
vymizí veškeré rozdíly mezi „levými“ a „pravými“ dvojčaty a všechna dvoj
čata v těchto rovinách zmizí. Důsledek je velmi důležitý a zajímavý. Slitiny 
s touto vlastností mají totiž „tvarovou paměť“. Jestliže necháme vzorek sli
tiny v nějakém tvaru uspořádat a pak jej zdeformujeme do jiného tvaru (je 
třeba dodržet malé deformace «  1% tak, aby veškeré deformace v uspořáda
ném stavu proběhly pouze dvojčatěním), dojde deformací k přeuspořádání 
dvojčat. Při zpětném rozuspořádání se však zcela setřou rozdíly mezi dvoj
čaty a tudíž i důsledky jejich přerozdělování a vzorek se vrátí do tvaru, který 
měl před uvedením do uspořádaného stavu.

Demonstrační pokus může probíhat například takto: Vezmeme drátek 
vyrobený z materiálu s tvarovou pamětí (drátek proto, že i velká ohnutí způ
sobují jen malé deformace a pokus je působivější). Drátek v neuspořádaném 
stavu vytvarujeme do nějakého složitého tvaru (deformace probíhá bez účasti 
dvojčat a je proto trvalá). Potom vzorek ochladíme (necháme uspořádat) a 
můžeme ho třeba narovnat. Necháme-li vzorek znovu ohřát, dojde k rozuspo
řádání a vzorek se sám „po paměti“ zkroutí do onoho složitého tvaru.

K paměťovému jevu mohou přispívat i růstová dvojčata. Ta sice není 
možné přímo překlopit mechanickou silou, ale pokud budeme na vzorek pů
sobit silou během procesu uspořádání, můžeme preferovat některé orientace
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dvojčat. Během procesu uspořádání se bude vzorek pomalu deformovat smě
rem, který jsme mu vnější silou „naznačili“ . Může dokonce v deformování 
pokračovat i po odtížení vnější síly, protože s pokračujícím procesem uspo
řádání dále narůstají dvojčata, která byla vnější silou iniciována Při ohřevu 
a návratu do neuspořádaného stavu se vzorek vrátí do původního tvaru. Jev 
byl pozorován přímo na slitině CuAu v práci [10].

Detailní popis dislokací, superdislokací, mechanických a růstových dvojčat 
a jejich vzájemné interakce ve slitině CuAu je uveden v kapitole 3.4.

2.4 Mechanismy fázových transformací

Landauova teorie popisuje existenci uspořádaného a neuspořádaného stavu, 
skutečnost, že ani v uspořádaném stavu není uspořádání dokonalé, a teplotu 
při níž dochází k uspořádání. Studuje však jen rovnovážné stavy, a proto 
neříká nic o průběhu fázové transformace jako takové.

Nicméně lze předpokládat, že hnací silou pro transformaci je rozdíl mo- 
lární entalpie G mezi aktuálním stavem (ať již metastabilním nebo zcela 
nestabilním) a cílovým rovnovážným stavem. Z velikosti hnací síly však ještě 
nelze jednoznačně vyvodit rychlost transformace. Existují totiž dva základní 
typy chování materiálu během transformace. Buď dochází k přesunům atomů 
na delší vzdálenosti a záměnám jejich poloh, pak rychlost transformace ur
čuje difúze, nebo je možno atomy „přesmyknout“ z jedné polohy do druhé 
(podobně jako je tomu u dvojčat), pak transformace probíhá „dominovým 
efektem“ a její rychlost nezávisí na teplotě (rozhraní staré a nové fáze se po
hybuje prakticky rychlostí zvuku). První typ lze označit jako transformace 
řízené difúzí, zatímco druhý typ jako bezdifúzní nebo též martenzitické 
transformace.
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2.4.1 Martenzitická transformace

Název martenzitické transformace9 je odvozen od jedné z fází ve slitině Fe-C 
— martenzitu. Martenzit vzniká z austenitu (další fáze slitiny Fe-C) právě 
martenzitickou transformací.

Její základní charakteristikou je to, že během transformace se atomy 
pouze přesmykují z původních pozic na pozice nové, aniž by muselo docházet 
k jejich difúzi. Postup je velmi podobný přesmyknutí dvojčat z jedné orien
tace na druhou. Díky značné podobnosti s dvojčatěním můžeme tvrdit, že 
dvojčatění je speciálním případem martenzitické transformace, při kterém se 
výchozí a konečná struktura liší pouze orientací. Rozhraní staré a nové fáze 
se pohybuje vzorkem rychlostí zvuku pomocí „dominového efektu“. Rychlost 
tedy nezávisí na teplotě.

Na teplotě závisí délka počáteční prodlevy (transformace neproběhne oka
mžitě, ale až po uplynutí nějaké inkubační doby) a transformovaný objem. 
Transformace začíná u teploty Ma a končí u teploty M/. Je-li teplota nižší 
než M f , proběhne transformace v celém objemu vzorku, ale pokud teplota 
leží mezi Ms a M/, dojde k transformaci pouze v části vzorku. Snížíme-li 
teplotu dodatečně, dojde opět ke zdržení o počáteční časovou prodlevu a pak 
transformuje další část objemu vzorku. Transformovaný objem je však menší, 
než kdyby k transformaci došlo najednou

Vzhledem k tomu, že k transformaci dochází pouze přesmyknutím atomů 
z jedné polohy do druhé, je zřejmé, že tento druh transformace může probíhat 
pouze v pevném skupenství a nemůže při něm vznikat nebo zanikat uspo
řádání (mění se pouze jedna uspořádaná struktura v jinou). Nová fáze musí 
mít přesně stejné složení jako fáze původní a mřížka nové fáze koherentním 
způsobem navazuje na mřížku původní.

Při zpětné transformaci dojde ke zpětnému přesmyknutí. Atomy se tak 
dostanou na svá původní místa. Pokud při transformaci došlo k nějaké makro
skopické změně tvaru, pak se při zpětné transformaci vrátí i původní tvar.

9Podrobnější charakteristiku martenzitických transformací a transformací řízených di
fúzí lze najít například v [lij
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V tomto smyslu je martenzitická transformace vratná. Naproti tomu při 
transformaci řízené difúzí mohou atomy difundovat do jiných krystalových 
poloh a domény, které vznikají, mohou mít jinou orientaci. Vratnost tedy 
nelze pozorovat. Vratnost při martenzitické transformaci spočívá i v tom, že 
pokud z jedné domény vzniklo několik domén s různou orientací, pak se při 
zpětné transformaci spojí opět do domény jediné.

Tím, že se na martenzitické transformaci nepodílí difúze, je i značně ome
zena možnost zakalení austenitického stavu. Se snižující se teplotou dochází 
ke zkracování počáteční prodlevy a transformace často proběhne již během 
chlazení. Pokud se přesto podaří ochladit vzorek na nízkou teplotu, aniž by 
došlo k transformaci, chybí mechanismus, který zabránil proběhnutí trans
formace při nízké teplotě (u difúzně řízených transformací je to právě velmi 
pomalá rychlost difúze, která zabraňuje transformaci zakaleného stavu).

Průběh martenzitické transformace lze výrazně ovlivnit přítomností vněj
šího napětí jak pozitivně tak i negativně v závislosti na orientaci napětí vůči 
krystalu. Tak je možné dosáhnout úplné transformace i při teplotách uvnitř 
intervalu Ms a M/, případně vyvolat transformaci nad teplotou M,, nebo 
naopak transformaci zabránit.

Pokud je výchozí fáze plasticky deformována před začátkem transformace, 
pak dojde v důsledku poruch mříže ke zmenšení transformovaného objemu a 
ke snížení teplot Ms a Mj.

2.4.2 Transformace řízené difúzí

Pro transformace řízené difúzí je charakteristická nutnost migrace atomů 
mezi jednotlivými atomovými polohami prostřednictvím difúze. Průběh di
fúzně řízené transformace závisí na tom, zda původní fáze je metastabilní 
nebo zcela nestabilní (tedy zda existuje či neexistuje lokální minimum volné 
entalpie odpovídající původní fázi). V prvním případě bude transformace 
probíhat nukleacf a růstem zárodků nové fáze uvnitř objemu původní 
fáze, v druhém případě jde o spinodálnf rozpad původní fáze.

Klasická teorie nukleace a růstu popisuje kondenzaci páry v kapalinu
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případně tuhnutí kapaliny do pevného skupenství. Předpokládá, že existuje 

kladný rozdíl mezi volnou entalpií původní a nové fáze. Naproti tomu existuje 

kladná energie rozhraní10 mezi starou a novou fází (tedy povrchu zárodku). 

Celkovou změnu volné entalpie spojenou se zárodkem, můžeme určit jako 

rozdíl volné entalpie zárodku a volné entalpie stejného množství netransfor

movaného materiálu.

kde V  je objem zárodku, c je počet atomů v jednotce objemu, g\ a g2 jsou 

molární volné entalpie původní a nové fáze, a je plošná hustota povrchové 

energie a 5  je plocha povrchu zárodku.

Abychom mohli určit skutečnou velikost volné entalpie a její závislost na 

velikosti zárodku, musíme dodat nějaký předpoklad o tvaru zárodku. V  pří

padě kondenzace par lze snadno předpokládat tvar koule. U transformací 

mezi uspořádaným a neuspořádaným stavem v pevném skupenství není tvar 

tak jednoduše zjistitelný. Nicméně pro kouli dostaneme:

Pokud má být zárodek stabilní a má dále narůstat, pak musí změna volné 

entalpie zárodku A G  klesat s rostoucím objemem (resp. poloměrem). Tedy:

Hodnota minimálního stabilního poloměru zárodku je kladná, protože volná 

entalpie nové fáze je menší než volná entalpie fáze původní. Z termodynamiky 

vyplývá, že rozdíl volných entalpií je nulový, pokud je teplota vzorku právě

,0Existence kladné povrchové energie přímo souvisí s Laplaceovým tlakem, který působí 

na vnitřek zárodku. Tlak uvnitř zárodku je tedy součtem tlaku vně zárodku a tlaku La- 

placeova. Hodnotu Laplaceova tlaku získáme jako derivaci energie povrchu podle objemu 

zárodku.
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rovna teplotě transformace a při zvětšujícím se rozdílu těchto teplot se roz

díl entalpií zvětšuje. Z toho lze odvodit, že přesně při transformační teplotě 

je velikost nutného zárodku větší než velikost vzorku, takže k transformaci 

nebude docházet. Se zvětšujícím se přehřátím nebo podchlazením se veli

kost kritického zárodku zmenšuje. Dosazením poloměru kritického zárodku 

do vztahu (2.8) dostaneme volnou entalpii zárodku:

Počet zárodků v jednotce objemu bude úměrný boltzmannovskému faktoru:

kde T  je termodynamická teplota a kb je Boltzmannova konstanta. Pokud 

bychom předpokládali přibližně lineární závislost rozdílu gi — <72 na rozdílu 

teplot T  — Tc, dostali bychom teplotní závislost exponentu úměrnou faktoru:

Nejde o to určit přesný tvar závislosti (na to jsou uvedené předpoklady pří

liš svazující), ale spíše jen ukázat, že pravděpodobnost vzniku zárodku bude 

maximální při nějaké teplotě nižší než Tc a při dalším snižování teploty bude 

klesat. Popsaný mechanismus vzniku zárodků bývá označován jako homo

genní nukleace.
Vzhledem k tomu, že rozhraní mezi oběma fázemi hraje klíčovou roli pro 

stabilitu zárodku, je pochopitelné, že snadněji budou vznikat kritické zá

rodky, které mají sníženou energii svého povrchu. Ke snížení energie povrchu 

dojde snadno tak, že zárodek vznikne na okraji vzorku (u plynů na stěně 

nádoby), nebo na poruše, nebo nečistotě vzorku. Tento mechanismus vzniku 

zárodků bývá označován jako heterogenní nukleace. V případě hetero

genní nukleace tvoří nečistota část povrchu zárodku a rozhraní mezi starou 

a novou fází může být proto menší. Nemá příliš smysl diskutovat o tom, jaké 

jsou energie různě zakřivených povrchů a odvozovat z nich počty zárodků. 

Pro kinetiku transformace jsou důležité hlavně dva závěry:
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• K heterogenní nukleaci dochází snáze než k homogenní nukleaci, pro
tože porucha nebo nečistota sníží energii potřebnou ke vzniku zárodku.

• Počet zárodku vzniklých heterogenní nukleaci do značné míry závisí
na počtu poruch, na kterých může zárodek vzniknout. Tento počet
se během transformace nemůže měnit, takže po jisté době může dojít
k „obsazení“ všech poruch a další zárodky již nebudou vznikat. Časový
průběh transformace s heterogenní nukleaci tedy bude jiný, než při
nukleaci homogenní.

Rychlost růstu již vzniklých zárodků závisí na způsobu, jakým vzniklý 
zárodek ovlivňuje své okolí. Například v situaci, kdy je chemické složení nové 
fáze odlišné od fáze původní, odčerpává zárodek svým růstem menšinové 
atomy ze svého okolí a ty musejí difundovat ze stále větší vzdálenosti. Ča
sová závislost lineárního rozměru takového zárodku pak bude úměrná y/t, 
zatímco v případě stejného složení zárodku a původní fáze je tato závislost 
přímo úměrná t. Podobné ovlivnění může vzniknout v pevném skupenství 
prostřednictvím vnitřních napětí. Má-li nově vznikající fáze jiné mřížkové 
parametry než fáze původní, dochází růstem zárodku k deformaci původní 
mříže a ke vzniku vnitřních napětí, která zpětně ovlivňují růst zárodku. Na
pěťová pole různých zárodků se mohou vzájemně ovlivňovat, takže existence 
jednoho zárodku může způsobit zpomalení a nebo naopak urychlení růstu 
jiného zárodku.

Obecně však lze říci, že rychlost růstu zárodků se zvyšuje s teplotou. 
Doplníme-li tuto informaci o vlastnosti odvozené pro rychlost nukleace, mů
žeme učinit závěr, že v blízkosti teploty přechodu Tc vznikne jen málo zá
rodků, které se postupně zvětšují, až zaujmou celý objem vzorku. Při větším 
rozdílu teplot vznikne daleko více různých zárodků, každý zárodek může ve 
výsledném transformovaném materiálu přejít v jinak orientovanou doménu -  
teplotou, při které dochází k transformaci, lze tedy ovlivnit počet a velikost 
domén ve vzorku. Při dalším snižování teploty se zpomalí i vznik zárodků. To 
znamená, že při rychlém a dostatečném ochlazení (zakalení) můžeme téměř 
zabránit nejen transformaci jako takové, ale i vzniku drobných zárodků.
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Pokud budeme sledovat přítomnost jednotlivých mechanismů transfor
mace v závislosti na teplotě, tak v těsné blízkosti teploty transformace bude 
nejvíce zastoupena heterogenní nukleace, s rostoucím podchlazením (pře
hřátím) bude stále více zastoupena homogenní nukleace a při dostatečně 
velkém podchlazení (přehřátí) zmizí lokální minimum na křivce entalpie a 
začne docházet ke spinodálnfmu rozpadu.

Spinodální rozpad můžeme chápat jako protiklad k transformaci nukleaci 
a růstem, protože k němu dochází v situaci, kdy neexistuje lokální minimum 
na křivce volné entalpie. „Zárodky“ proto nejsou omezovány žádným roz
hraním a transformovat může libovolná část objemu vzorku, aniž by musela 
čekat, „až na ni přijde řada“. Vzhledem k tomu, že i částečně transformovaný 
materiál má nižší volnou entalpii než materiál netransformovaný, vznikají 
oblasti, s různým stupněm transformace, který se postupně spojitě zvyšuje 
v celém objemu vzorku.

Spinodální rozpad můžeme také chápat jako limitní případ mechanismu 
nukleace a růstu, kdy se velikost kritického zárodku zmenší natolik, že je 
srovnatelná s poloměrem atomu nebo velikostí oblasti, která je uspořádaná 
formou SRO. Pak je prakticky každá oblast v materiálu již nadkritickým 
zárodkem a spinodální rozpad představuje růst jednotlivých oblastí. Zánik 
lokálního minima entalpie nijak neomezuje růst větších domén. Větší domény 
s dokonalejším uspořádáním mají nižší entalpii než malé domény s nízkou 
hodnotou parametru uspořádání. Takže i zde může docházet k růstu domén, 
ale už to není růst na úkor původní netransformované fáze, ale „konkurenční 
souboj“ větších domén s menšími, protože celý objem materiálu již dosáhl 
nějakého stupně uspořádání.

Shrňme tedy na závěr vlastnosti transformace probíhající difúzí. 11 Je-li 
dán transformaci dostatečný čas, tak proběhne vždy až do rovnovážného 
stavu, byť je někdy rychlost tak pomalá, že není experimentálně pozorova
telná. Proto transformovaný objem v podstatě nezávisí ani na teplotě (kromě

"Podrobnější charakteristiku martenzitických transformací a transformací řízených di
fúzí lze najít například v [11].
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skutečnosti, že samotný rovnovážný stav na teplotě závisí). Naproti tomu 
rychlost transformace závisí na teplotě velmi silně. Pro teploty vyšší než Tc 
rychlost stále roste s rostoucí teplotou. Při zpětné transformaci pro teploty 
nižší než Tc existuje teplota, při které je rychlost maximální a při dalším 
ochlazování se rychlost zpomaluje.

Transformace může probíhat ve všech skupenstvích. Původní a nová fáze 
se od sebe mohou výrazně lišit objemem, strukturou i složením. Vzájemná 
orientace původní a nové fáze může být zcela náhodná, ale často je mezi ori
entacemi úzký vztah. Transformace není přesně vratná, protože atomy se mo
hou difúzí dostat do jiných poloh a tvar a orientace nově vznikajících domén 
při zpětné transformaci nemusí nijak odpovídat tvaru a orientaci domén vý
chozích. V praxi to nemusí být tak markantní, protože v případě heterogenní 
nukleace mohou zárodky domén vznikat vždy na stejných místech (poruchách 
nebo hranicích). Transformaci je možno ovlivnit vnější deformací, protože při 
deformaci vznikají nové poruchy a vakance, které usnadňují vznik zárodků a 
urychlují difúzi. Deformovaný materiál tedy bude transformovat rychleji.

2.4.3 Nukleace a růst v intermetalikách

Teorii nukleace a růstu je třeba částečně modifikovat v případě, pokud má být 
aplikována na transformace typu pořádek-nepořádek. Potřebné úpravy jsou 
popsány v [1 1 ] takto: Blízká vazba obou struktur umožňuje, že není potřeba 
rozsáhlé přemísťování atomů. Existence uspořádání na krátkou vzdálenost 
nad teplotou transformace poskytuje vhodné shluky atomů dostupné pro 
vznik zárodků. Povrchová energie mezi uspořádanou a neuspořádanou fází 
bude pravděpodobně velmi malá, závislá na změně mřížových parametrů a 
symetrie. Všechny tyto faktory vedou k ulehčení nukleace a kompenzují tak 
nízkou hnací sílu. Nukleace proto bude ve větší míře probíhat homogenně.

Ve výše uvedené teorii hrála energie povrchu klíčovou roli v mrčení po
loměru kritického zárodku a tím významně ovlivňovala hodnotu teploty, při 
které je rychlost transformace maximální. V případě transformací typu po
řádek -  nepořádek lze však postavit kinetickou teorii, jejíž výsledky se kvan
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titativně shodují s experimentem i přesto, že explicitně neobsahují formulaci 
hranic mezi fázemi a jejich povrchovou energii. Z toho sice nevyplývá, že by 
k nukleaci a růstu nedocházelo, ale lze učinit závěr, že energie povrchu v ta
kové transformaci nehraje zásadní úlohu. Takové alternativní teorie vycházejí 
většinou z rovnic chemické kinetiky -  například Dienes [1 2 ] nebo Šíma [13].

Dienes [12] formuluje kinetiku přímo na atomární úrovni jako přeskoky 
atomů z jedné množiny atomových poloh do druhé. Pravděpodobnost pře
skoku z jedné polohy do druhé je dána boltzmannovským faktorem k = 
v exp( -W /R T ), přičemž aktivační energie W  přeskoku závisí na skuteč
nosti, zda jde o přeskok do „správné“ nebo „špatné“ polohy. (R  je molární 
plynová konstanta a T  je termodynamická teplota.)

Naproti tomu Šíma [13] formuluje teorii více fenomenologicky. Předpokla
dem teorie je existence částí objemu, které odpovídají různým fázím, aniž by 
bylo třeba předpokládat jejich konkrétní prostorové uspořádání. Kinetika po
tom vychází z rychlostí vzájemných transformací, které jsou úměrné objemu 
jednotlivých fází a odpovídajícímu boltzmannovskému faktoru.

Nevýhodou obou těchto teorií je, že řešení je třeba hledat numericky pro 
konkrétní sadu vstupních parametrů.

Pro transformace v intermetalikách je pro vznik zárodků nové fáze dů
ležitá ještě okolnost, zda nové zárodky mají koherentní rozhraní s původní 
fází či nikoli. Na koherentním rozhraní vzniká pnutí v případě, že sousedící 
fáze mají jiné rozměry elementární buňky. Velikost pnutí je dále úměrná 
velikosti zárodků. Je-li podchlazení (přehřátí) malé, vznikne snáze rozhraní 
nekoherentní za přítomnosti hraničních dislokací, protože zárodky jsou velké. 
Ve fázovém diagramu můžeme kromě hranice rovnováhy ještě zakreslit hra
nici koherence a hranici spinodálního rozpadu (spojité transformace). Mezi 
hranicí rovnováhy a hranicí koherence dochází ke vzniku nekoherentních zá
rodků. Mezi hranicí koherence a hranicí spinodálního rozpadu dochází ke 
vzniku malých koherentních zárodků a za hranicí spinodálního rozpadu do
chází ke spojité transformaci celého objemu. Podrobněji viz publikaci [14].
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Vlastnosti slitiny CuAu

3.1 Přehled fází systému Cu-Au

Obrázek 3.1: Fázový diagram slitiny CuAu.

Slitina CuAu je předmětem zájmu vědců již velmi dlouho. Měření křivek 

solidu a liquidu bylo prováděno již např. v roce 1860 [15]. Uspořádané fáze 

CU3AU a CuAul byly poprvé pozorovány v roce 1915 [16] pomocí termické 

analýzy, měření tvrdosti a rentgenové difrakce. Fáze CuAu II a CuAu3 byly
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Tabulka 3.1: Vlastnosti jednotlivých fází systému CuAu.

Složení 
at.% Cu

Bodová
grupa

Strukturní
označení

CuAuD 0  až 1 0 0 Fm3m AI
Cu3Au I 6 8  až 81 Pm3m LI2

Cu3AuII 6 6  až max. 75 P4mm
CuAul 42 až 57 P4/mmm Llo
CuAu II 38,5 až 63 Imma
CuAu3 10 až 38,5 Pm3m L l2

objeveny v roce 1936 [17]. Od té doby bylo provedeno mnoho měření než 
fázový diagram získal současnou podobu (např. práce z roku 1955 [18] vyvrací 
do té doby předpokládanou existenci fáze CU3AU2 , fázi CuAu II nezmiňuje 
vůbec a fázi CuAu3 považuje za nedostatečně prokázanou „horkou novinku“). 
Systém CuAu byl prakticky první, ve kterém byl prokázán strukturní přechod 
typu pořádek-nepořádek, a proto je zmiňován v mnoha učebnicích.

Současná podoba fázového diagramu slitiny CuAu, uvedená na obrázku 
3.1, byla převzata z [19]. Diagram byl sestaven na základě srovnání výsledků 
mnoha předchozích prací. Při nich byly použity zejména metody jako mě
ření elektrického odporu, měření elektromotorické síly (EMF), rentgenová a 
elektronová difrakce, dilatometrie, kalorimetrie, měření termoelektrické síly 
(TEP), termická analýza (TA) a diferenční termická analýza (DTA).

V kapalném skupenství jsou oba prvky vzájemně mísitelné v celém roz
sahu složení. Teplota tání směsi se pohybuje od teploty 1183K (pro složení 
s 44at.% mědi) přes 1337 K pro čisté zlato až po 1358 K pro čistou měď.

V závislosti na teplotě a složení se slitina může vyskytovat v 6  růz
ných rovnovážných stavech: CuAuD, CusAul, CU3AUII, CuAuI, CuAu II 
a CuAu3 - Základní informace o jejich složení a struktuře shrnuje tabulka 3.li 
Obrázek 3.2 ukazuje elementární buňky vybraných struktur.



D 

KAPITOLA 3. VLASTNOSTI SLITINY CUAU 40 

CuAuD CuAu I 

.Cu ŮAu 
O Obsazeno náhodně CuAull 

Obrázek 3.2: Struktury fází CuAuD, Cu3 Aul, CuAul a CuAuJJ. 

Neuspořádaná fáze CuAu D je stabilní pro libovolné složení nad tep

lotou 683 K Jde o substituční tuhý roztok s kubickou plošně centrovanou 

mřížkou (FCC). Každá atomová poloha je obsazena buď atomem zlata nebo 

mědi s pravděpodobnostmi, které odpovídají molárním zlomkům složek sli

tiny. Závislost mřížového parametru na složení vykazuje kladnou odchylku 

od Vegardova zákona. Matematické vyjádření bylo získáno fitováním experi

mentálních dat metodou nejmenších čtverců: 

a= [O, 40784(1 - X)+ O, 36149X +O, 01198X(l - X)] nm (3.1) 

kde X je atomový zlomek Cu ve slitině. Směrodatná odchylka výrazu je 

0,00031 nm. Speciálně pro složení X = O, 5 je mřížový parametr CuAu D 

a = O, 387 nm. Prakticky shodnou hodnotu a = O, 3872 nm uvádí i práce 

[20]. Objem elementární buňky je potom V = a3 = O, 0580nm3 . Mřížové 

parametry byly měřeny na vzorcích zakalených z teplot 873 K resp. 1073 K. 

Vztah (3.1) je možné použít nejen k výpočtu mřížkové konstanty v závislosti 

na složení, ale někdy bývá využit i k odhadu složení slitiny na základě změřené 

velikosti mřížkové konstanty. 



Uspořádaná fáze CuAu3 je stabilní v rozsahu složení 10 -  38,5 at.% 

mědi. TVansformace má peritektoidní charakter. Většina bodů byla zjištěna 

měřením izotermických změn elektrického odporu. Části hranic jsou pouze 

odhadnuté, protože při teplotách menších než 513 K je velmi obtížné dosáh

nout termodynamické rovnováhy. Struktura je typu CU3AU. Mezi vlastnostmi 

fáze uvádějí různí autoři existenci nadmřížek, doménové struktury, 2D antifá- 

zové struktury nebo modulaci složení v doménách. Pravděpodobně však jde 

o nerovnovážné struktury právě s ohledem na obtížné dosažení rovnováhy.

Uspořádaná fáze Cu3A u I je stabilní v rozsahu složení 68  -  81at.% 

mědi. Z neuspořádané fáze CuAuD přechází kongruentní transformací ve 

stechiometrickém složení 75 at.% mědi při teplotě (663 ±  2) K. Krystalová 

struktura je prototypem mřížky L I2. Je podobná struktuře FCC, kde rohy 

krychle jsou obsazeny Au a středy stěn atomy Cu. Mřížový parametr uspo

řádané fáze při tomto složení je (0,37426 ±  0,00003) nm.

Uspořádaná fáze C U 3 A 1 1 I I  je stabilní při koncentraci mědi větší než 

66  at.%, horní hranice není přesně určena, ale je určitě menší než 75 at.%. Jde 

patrně o tetragonální strukturu, která vznikne rozdělením struktury Cu3Au I 

antifázovými hranicemi s průměrnou vzdáleností mezi hranicemi 9 buněk 

struktury CU3AUI. Práce [19] však připouští možnost vysvětlení pozorova

ných anomálií difrakčního obrazu jako důsledku směsi CU3AUI a CuAu D.

Uspořádaná fáze C u A u l je stabilní v rozsahu složení 42 -  57at.% 

mědi. Z uspořádané fáze CuAu II přechází kongruentní transformací ve stechi

ometrickém složení 50/50 při teplotě (658 ± 2 ) K. Má tetragonální strukturu, 

kde se pravidelně střídají roviny obsazené pouze atomy mědi s rovinami obsa

zenými atomy zlata. Roviny jsou kolmé na osu c tetragonální mřížky. Mřížové 

parametry podle prací [20, 21] jsou a =  0,395 nm a c =  0,368nm. Poměr 

c/a =  0,932. Objem elementární uspořádané buňky je potom V  =  a2.c =  

0,0574 nm3.

Porovnáním rozměrů elementární buňky CuAu D a CuAu I můžeme kon

statovat, že při přechodu mezi těmito strukturami lze očekávat zkracování ve 

směru osy c maximálně o 5%, prodloužení ve směru os a maximálně o 2% a
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celkové objemové smrštění o 1%. Slovo „maximálně“ zde vyjadřuje skuteč
nost, že celý vzorek nemusí být tvořen jednou doménou, pak se rozměrové 
efekty domén průměrují, takže výsledný efekt může být menší.

Elementární buňka CuAu I, načtrnutá na obrázku 3.2, je v podstatě tetra- 
gonální bazálně centrovaná (BCT). Obecně lze říci, že pro každou mříž exis
tuje prostá elementární buňka a centrované buňky se používají pouze v pří
padě, že nějakým způsobem lépe vystihují symetrii mříže (například kubická 
plošně centrovaná buňka je mnohem názornější než romboedr, který je pros
tou buňkou téže struktury). Když však vezmeme v úvahu prostou buňku 
tetragonální bazálně centrované mřížky, zjistíme, že je tetragonální prostá. 
Z pohledu symetrie proto nemá žádný význam používat bazálně centrovanou 
buňku, když lze vždy využít jednodušší buňku prostou, a proto se v krys
talografické praxi nepoužívá. Její použití při popisu fáze CuAul plyne ze 
skutečnosti, že tetragonální bazálně centrovaná buňka nejlépe odpovídá neu
spořádané kubicky plošně centrované buňce, indexy jednotlivých atomových 
poloh si vzájemně odpovídají a poměr c/a  =  0,932 takto vzaté buňky sku
tečně odpovídá rozměrovým změnám krystalu během transformace (poměr 
c/a primitivní buňky je 0,932.\/2 =  1,318, což se zdá být v rozporu se sku
tečností, že krystal se během uspořádání ve směru osy c zkracuje). Někteří 
autoři [20, 2 2 ] označují CuAul jako tetragonální plošně centrovanou mřížku 
(FCT). Takové označení ignoruje skutečnost, že atomy v sousedních rovinách 
nejsou stejné.

U spořádaná fáze C uA u II  je stabilní v rozsahu složení 38 -  63at.% 
mědi. Z neuspořádané fáze CuAuD přechází kongruentní transformací ve 
stechiometrickém složení 50/50 při teplotě (683 ±  2) K. Jde o ortorombic- 
kou strukturu, kterou je možno popsat jako strukturu CuAul rozdělenou 
ve směru osy b pravidelnou jednodimenzionání nadstrukturou antifázových 
hranic. Vzdálenost antifázových hranic je průměrně 5 buněk CuAu I. Tato 
vzdálenost má pouze statistický charakter [23, 24, 25] -  viz obrázek 3.3. 
Statistický charakter tvaru hranic představuje náhodné uspořádání atomů 
v okolí hranice, a tedy jistou formu nepořádku. Proto je poměrně logické,
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že CuAu II je přechodnou fází mezi CuAu I a CuAu D. Tuto úvahu potvrdil 

Guymont (26) na základě výpočtů entropie. Vzdálenost antifázových hranic 

roste spojitě s rostoucí odchylkou od stechiometrického složení [24] a ros

toucím vnějším tlakem [27, 28]. Závislost na tlaku a složení je potvrzena i 

kvantově-mechanickým výpočtem na základě topologie Fermiho plochy [29]. 

Strukturu antifázových hranic lze pozorovat na rentgenové nebo elektronové 

difrakci jako rozštěpení reflexí struktury CuAu I do tvaru křížku (pokud jsou 

přítomny obě možné orientace osy b při dané orientaci osy c). Teplota trans

formace CuAul <-> CuAu II roste spojitě s vnějším tlakem o 15 až 20K/GPa, 

přičemž z Clausius-Clapeyronovy rovnice vychází 19,5K/GPa [27]. Při tlaku 

větším než 5GPa fáze CuAu II vůbec nevzniká a dochází k přímé trans

formaci mezi CuAul a CuAuD. Pro snadné srovnání s rozměry kubické 

a tetragonální fáze se často uvažuje ortorombická pseudobuňka s rozměry 

a =  0,3979 nm, b =  0,3963 nm, c =  0,3678 nm [20, 21]. Objem pseudobuňky 

je V  =  0,0580 nm3, tedy stejný jako pro neuspořádaný stav.

Obrázek 3.3: Statistický charakter délky ortorombické buňky. Převzato z f23j.

Oblasti stability fází CuAu II a Cu3Au jsou odděleny eutektoidním roz

padem, ke kterému dochází pro složení 64 at.% mědi při teplotě 557 K.
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Všechny transformace typu uspořádání-neuspořádání jsou prvního (Gi- 
bbsova) druhu, s dvoufázovými oblastmi v okolí eutektoidního, peritektoid- 
ního a všech tří kongruentních bodů. 'IYansformace může probíhat jak ho
mogenně -  spojitě v celém objemu, tak i heterogenně -  nukleací a růstem, a 
to v závislosti na velikosti podchlazení/přehřátí. Práce [18] dokazuje, že pro 
malá podchlazení/přehřátí (do 20 K) transformace probíhá nukleací a růs
tem v celém rozsahu složení. Závěr vyplývá z existence inkubační doby, která 
se zkracuje s rostoucím přehřátím nebo podchlazením. K dosažení termody
namické rovnováhy je v některých případech potřeba velmi dlouhých časů. 
Práce uvádí, že pro složení 32at.% Au nevznikl zárodek neuspořádané fáze 
při přehřátí o 10 K ani po 3 měsících žíhání. Tyto experimenty byly prováděny 
měřením elektrického odporu in-situ. Dále zde bylo konstatováno, že inku
bační časy pro rozuspořádání jsou při srovnatelných podmínkách delší než 
pro uspořádání. To ukazuje na větší poloměr kritického zárodku neuspořá
dané fáze v uspořádané mřížce, než je poloměr kritického zárodku uspořádané 
fáze v neuspořádané.

Předmětem této práce je studium chování slitiny ve stechiometrickém 
složení CuAu, proto je následující přehled vlastností omezen pouze na toto 
složení, tady na fáze CuAuD, CuAul a CuAuII.

3.2 Difrakční obraz fází CuAu

Vzhledem k tomu, že většina autorů používá ke studiu struktury nějakou 
difrakční metodu, ať už jde o rentgenovou, elektronovou nebo neutronovou 
difrakci, bude vhodné zmínit některé vlastnosti difrakčního obrazu i přesto, 
že v této práci nebyly difrakční metody přímo využity. Na obrázku 3.4 je 
zobrazeno rozložení reflexí v reciprokém prostoru pro všechny tři struktury 
CuAul, CuAuII a CuAuD (při zanedbání změny poměru c/a):

• Obraz CuAu D -  FCC mřížky je BCC. Reflexe jsou v rozích reciproké
krychle a v jejím středu, tedy (2 0 0 ), (0 2 0 ), (0 0 2 ) a (1 1 1 ) (na obrázku
velké prázdné kružnice).
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• Obraz CuAul má reflexe navíc ještě ve středech svislých stran a ve

středu podstavy, tedy (001) a (110) (na obrázku malé plné kružnice).

• Pro CuAu II jsou reflexe (001) a (110) rozštěpeny do dvojic. Vzdále

nost dvojice odpovídá reciproké hodnotě vzdálenosti antifázových hra

nic (na obrázku malé prázdné kružnice v blízkosti plných). Pokud jsou

přítomné obě možné orientace osy b při daném směru osy c (ten je dán

indexy zvolené reflexe), pak je rozštěpení ve dvou směrech a je možno

pozorovat 4 reflexe v uspořádání do čtverce (viz obrázek 3.4b).

Obrázek 3.4: Reciproká mřížka struktur CuAuD, C u A u l a CuAuII. Velké 

kružnice představují společné reflexe všech tří struktur, malé plné kružnice 

odpovídají C u A u l a malé prázdné kružnice odpovídají CuAuII.

V praxi jsou tedy reflexe (200), (020), (002) a (111) přítomné stále ne

závisle na formě uspořádání, zatímco reflexe (001) a (110) buď nejsou pří

tomny vůbec nebo jako jeden bod nebo jako čtveřice bodů nebo jako pětice 

bodů uspořádaných do křížku v případě, že jde o směs fází CuAu I a CuAu II. 

Pozorováním vzniku těchto pětic reflexí v okolí (110) pomocí in -situ TEM  se 

zabývali např. Bonneaux a Guymont [30]. Dále konstatují přítomnost SRO 

při teplotě kolem 683 K, kterou identifikovali jako široké difrakční maximum 

s nízkou intenzitou v místě (110). Feutelais et al. [31] odvozovali porovná

ním integrálních intenzit reflexí (0 0 1 )a (1 1 0 )s  intenzitami reflexí (111) a
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(2 00) přímo hodnotu parametru uspořádání v závislosti na teplotě ( in-situ

rentgenová difrakce).

Vezmeme-li navíc v úvahu ještě změnu poměru mřížových konstant c/a, 

dostaneme pro fundamentální reflexe (2 00), (02 0), (002) určité posuvy. 

Pozorováním, zda jde o skutečný plynulý posuv z původního místa na nové 

místo nebo mizení reflexe v původní pozici a její objevení v nové pozici, lze 

určit, zda jde o spinodální uspořádání nebo nukleaci a růst. Např. Nyström 

a Borelius [32, 33] srovnávali posunutí reflexe (311) oproti (2 22), protože 

poloha reflexe (2 22) se prakticky nemění. Podobný experiment za účelem 

určení podmínek nukleace a růstu nebo spinodálního uspořádání provedli 

nezávisle Mannan et al. a Tanaka et al. [34, 35, 36] na reflexích (2 2 0) a 

(200).

Vzájemnými polohami domén a jejich interakcemi s dislokacemi a me

chanickými dvojčaty se budeme zabývat v kapitole 3.4. Nyní jen zmiňme, že 

difrakční obraz bude superpozicí difrakčních obrazů jednotlivých domén a že 

tyto difrakční obrazy vzájemně nesplývaj í právě kvůli tetragonalitě. Výsledné 

schéma je uvedeno na obrázku 3.5.

Obrázek 3.5: Schematické znázornění poloh reflexí pro CuAul obsahující 

různě orientované domény. (Převzato z fS7j.)
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Analýzu struktury domén provedli Kubiak, Wolcyrz [38] a Yasuda et al. 
[37] (druhá práce je provedena na slitině CuAu s příměsí 3 at.% Ag). Obě 
práce dokazují existenci domén a potvrzují vztah mezi pootočením superpo
novaných obrazů a očekávaným poměrem c/a.

3.3 Domény v uspořádané slitině CuAu

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3, pokles symetrie přímo implikuje možnost 
vzniku domén. V případě CuAu se při přechodu mezi kubickou CuAuD a 
tetragonální CuAul vytratí čtyřčetné osy [100] a [010] (změní se na dvoj- 
četné), všechny trojčetné osy typu (1 1 1 ), dvojčetné osy [1 0 1 ], [1 0 1 ], [0 1 1 ] 
a [011] a konečně roviny zrcadlení (101), (101), (011) a (011). Všechny 
tyto změny vedou ke vzniku domén, které se vzájemně liší orientací osy 
c. Domény jsou vůči sobě pootočeny přibližně o 90° (skutečná velikost od
chylky od pravého úhlu závisí na poměru c/a, střední hodnota je podle [38] 
přibližně 4,5°). Struktury domén jsou vzájemně převoditelné pomocí zrca
dlení podél některé z rovin (101), (101), (011) a (Ol 1). Jinými slovy tyto  
domény mají povahu dvojčat.

Kromě uvedených změn v symetrii ještě dojde k potlačení translací ve 
směru [001], což vede ke vzniku antifázových hranic. Hranice oddělují do
mény, jejichž řazení rovin je vzájemně posunuto právě o tento vektor. Jejich 
existence není na difrakčním obrazu přímo pozorovatelná. Hranice leží větši
nou v rovinách (1 0 0 ) a (0 1 0 ).

Se vznikem antifázových hranic úzce souvisí existence ortorombické struk
tury CuAu II, protože ji lze chápat jako strukturu CuAu I s pravidelně rozmís
těnými (i když ne zcela rovinnými) antifázovými hranicemi. V ortorombické 
struktuře chybí oproti tetragonální struktuře dvojčetné osy [1 1 0 ] a [1 1 0 ], 
čtyřčetná osa [0 0 1 ] se změní na dvojčetnou a ubudou další roviny zrcadlení, 
tentokrát (110) a (110). I tady lze očekávat existenci domén vzájemně po
otočených o přibližně 90°. V tomto případě je však odchylka od pravého úhlu 
přibližně 10 x menší, protože zde vystupuje poměr b/a namísto c/a. (Osa c
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je kratší než osa a o 7,5%, zatímco osa b je kratší pouze o 0,40%.) Hlavním 
projevem existence domén tohoto typu tedy zůstává rozštěpení reflexe (1 1 0 ) 
na 4 (viz obrázek 3.4).

Úbytek počtu prvků symetrie při vzniku uspořádání způsobuje ještě jednu 
drobnou komplikaci. Kromě toho, že ubude počet atomových poloh, které 
jsou vzájemně ekvivalentní, ubude i počet ekvivalentních rovin a směrů. Zá
pis {h k /} pro všechny ekvivalentní roviny a zápis (h k l) pro všechny ekviva
lentní směry není jednoznačný a bylo by vhodné vždy uvádět typ mřížky, ke 
které se označení vztahuje (kubická, tetragonální, ortorombická). V této práci 
jsou však použity pouze dvě různá označení pro ekvivalentní roviny. Jsou to 
{1 1 1 } a {101}. Množina ekvivalentních rovin typu {111} je stejná pro 
všechny tři typy mřížky, takže rozlišování by bylo zcela zbytečné. U označení 
{101} to tak jednoduché není. Symbol {101} je vždy použit ve významu 
ekvivalentních rovin v tetragonální mřížce. Výběr konkrétních rovin závisí na 
orientaci osy c tetragonální domény vůči kubické mřížce. Proto ani u symbolu 
{1 0 1 } nebudeme označení typu mřížky uvádět.

3.3.1 Vlastnosti hranice mezi dvěma doménami

Na obrázku 3.6 je načrtnutá vzájemná poloha dvou domén se společnou hra
nicí v rovině (1 0 l)..Směr osy c v obou částech obrázku je zobrazen šipkami. 
Šedivé a bílé kružnice představují atomy mědi a zlata. Kružnice s větším po
loměrem představují atomy v rovině (0 1 0 ), menší kružnice odpovídají rovině 
rovnoběžné, posunuté o polovinu mřížkové konstanty a ve směru kolmém na 
rovinu obrázku. Hranice domén je vyznačena vodorovnou čarou. Hranice je 
záměrně přerušena a rozdělena do dvou sousedních rovin, aby byla demon
strována přítomnost dislokace svázané s takovým stupněm. Burgersův vektor 
dislokace je vyznačen písmenem b. V pravé části obrázku je vyznačen úhel a 
mezi směry, které odpovídají jednomu směru v kubické mřížce.

Obrázek demonstruje několik skutečností:

• Všechny atomy mají správné nejbližší sousedy kromě „velkých“ atomů
těsně nad a těsně pod hranicí.
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Obrázek 3.6: Koherentní hranice dvou domén v CuAul. 
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• Poloha hranice je jednoznačně dána rozmístěním atomů v mřížce . K po

sunutí hranice o jednu rovinu výše je potřeba zaměnit všechny atomy 

na této hranici. 

• Každý stupeň na hranici je nutně spojen s deformačním polem, které 

odpovídá dislokaci s vyznačeným Burgersovým vektorem. Tento vektor 

neodpovídá žádné mřížkové konstantě a je přímým důsledkem netrivi

álního poměru c/ a. 

• Poloha dislokace je jednoznačně dána rozmístěním atomů v jádru dislo

kace (na obrázku se v jádru dislokace překrývají atomy různého druhu, 

což znamená, že volbou atomu v tomto místě dojde k posunutí dislokace 

jedním nebo druhým směrem). Pokud by náhodou v j ádře dislokace 

byla řada vakancí, pak difúzí těchto vakancí bude docházet k záměnám 

atomů na hranici a tím i posunům dislokace. 

• Krystalografické osy domén na obou stranách hranice nejsou přesně 
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rovnoběžné, ale jsou odchýlené o úhel a. Odchylka je také přímým 
důsledkem netriviálního poměru c/o.

Podstatné je, že přechod z jedné orientace domény na druhou je možný nejen 
pomocí otočení nebo zrcadlení, ale také pomocí posunutí, podobně jako pro 
mechanická dvojčata. Na rozdíl od mechanických dvojčat jsou ale umístění 
jednotlivých hranic a stupňů dány rozmístěním atomů, takže při přesouvání 
hranice musí docházet k jejich migraci.

Na skutečný mechanismus migrace atomů není v literatuře jednoznačný 
názor. Hansson a Barnes [39] navrhují čistě dislokační mechanismus: K po
třebné záměně „velkých“ atomů dojde tak, že příslušnou rovinou projde dis
lokace s Burgersovým vektorem [101]. Tím však dojde k tomu, že budou 
nad sebou „malé“ atomy. Průchodem další dislokace s Burgersovým vekto
rem [1 01] se hranice posune o další stupeň. Tento postup však představuje 
velkou deformaci krystalu, protože k tomu, aby se hranice domény přesunula 
diagonálně přes jednu elementární buňku, potřebuje průchod 4 dislokací.

Pokud by k tomuto překlápění domén skutečně docházelo, pak by byl 
na slitině pozorován standardní paměťový jev s možností značné deformace. 
Nicméně ostatní autoři takové chování nepozorují. Práce [10] a [40] ukazují, 
že k překlápění domén je potřeba spíše zvýšená teplota vzorku, než vysoké 
mechanické napětí. Dále tvorba domén probíhá především v průběhu trans
formace přímo z CuAuD než překlápěním již existujících domén s méně 
vhodnou orientací. Z toho lze usoudit, že migrace atomů probíhá spíše difúz- 
ním mechanismem (odtud závislost na teplotě) a vnější napětí hraje pouze 
doprovodnou roli v tom, že upřednostňuje některé orientace osy c před jinými.

Uvedená představa odpovídá situaci zakreslené na obrázku 3.6. Dojde-li 
difúzí k záměně dvou atomů v blízkosti stupně na hranici domény, nejbližší 
sousedé těchto dvou atomů se pouze mírně přizpůsobí a mřížka se zdeformuje 
tak, že odpovídá nové orientaci (samozřejmě musí dojít více méně synchronně 
k záměnám atomů podél celé délky stupně na hranici, ale tento stupeň nemusí 
být přesně rovný).

Oba mechanismy jsou si do značné míry podobné. Druhý mechanismus
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v podstatě představuje posunutí jedné roviny atomů o jednu mřížkovou kon
stantu, přičemž okolní objem krystalu zůstane na svém místě (kromě malého 
posunu o naznačený Burgersův vektor b). Toto posunutí můžeme též popsat 
pohybem dvou dislokací sousedních rovinách {1 0 1 }, ale tyto dvě dislokace 
budou mít opačné znaménko. Celkový posun krystalu se tedy bude vzájemně 
kompenzovat a dojde jen k posunu oblasti (jedné roviny) mezi oběma dislo
kacemi. Jinými slovy, mechanismy se liší pouze tím, že první mechanismus 
předpokládá orientace všech dislokací stejné, zatímco druhý mechanismus 
předpokládá střídající se znaménka dislokací. Ostatně v práci [39] navrhují 
mechanismus tak, aby ukázali, že dislokace tohoto typu mohou překlopit 
jednu doménu na druhou a nijak nediskutují jejich konkrétní orientace.

Shrňme tedy chování uspořádaných domén a jejich hranic. Hranice je 
možno posouvat pomocí částečných dislokací v rovinách {1 0 1 }, jejichž po
hyb vyžaduje difúzi atomů v jádru dislokace. Proto jsou dislokace spíše citlivé 
na dostatečnou vnější teplotu než na vnější mechanické napětí. Dá se i ob
ráceně předpokládat, že k difúzi atomů bude docházet především v jádru 
dislokace, protože okolí těchto atomů nejméně odpovídá uspořádané konfigu
raci (nejmenší počet sousedů opačného druhu) a při záměně je konfigurace 
prakticky stejná. Dojde-li k záměně kterékoli jiné dvojice, vzniknou pozice 
s výrazně nevýhodným obsazením sousedních poloh a to prakticky znamená 
vznik nové dislokační smyčky kolem této anomálie. Experimentálně lze tvr
zení podložit například tím, že pozorované hranice domén jsou prakticky 
rovinné a rovnoběžné s rovinami {101}. Podobné tvrzení však nemusí být 
pravdivé pro rozhraní mezi CuAuD a CuAul (viz dále).

3.3.2 Vlastnosti hranice mezi CuAuD a C uA ul

Provedeme-li podobnou analýzu pro proces uspořádání, tedy pro hranice mezi 
CuAuD a CuAul (resp. CuAuII), můžeme některé závěry převést analogií, 
ale ne všechny. Situace je podobná obrázku 3.6 s tím rozdílem, že v jedné 
polorovině (například horní) je neuspořádaná CuAu D s kubickou strukturou 
a ta koherentním rozhraním navazuje na CuAu I v dolní polorovině. Je samo
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zřejmé, že aktuální rozložení atomů jednoznačné určuje polohy jednotlivých 
hraničních dislokací. V tomto smyslu jsou dislokace zcela podřízené polohám 
atomů. Rozdíl je však v tom, že při dostatečném podchlazení vzroste rozdíl 
entalpie neuspořádané a uspořádané fáze natolik, že atomy mohou mít snahu 
se uspořádávat, aniž by nutně „počkaly, až se kolem bude pohybovat vhodná 
hraniční dislokace“. K tomu výrazně přispívá i náhodný charakter neuspo
řádané fáze, protože některé atomy neuspořádané fáze jsou již ve správných 
polohách pro fázi uspořádanou. K transformaci může principiálně dojít v li
bovolném místě hranice, což v důsledku vede k jejímu zvlnění a odchýlení 
od roviny {101}. Lze tedy očekávat, že pro malá podchlazení, kdy je malý 
rozdíl entalpie uspořádané a neuspořádané fáze, bude transformace probíhat 
převážně postupem existujících dislokací po rovinné hranici. Pro podchla
zení větší než určitá mez bude uspořádání probíhat spojitě na celém povrchu 
uspořádané domény bez účasti dislokací. Situace je podobná jako rozdíl mezi 
mechanismem nukleace a růstu a spinodálním rozpadem. V podstatě jde o 
jistou formu nukleace a růstu dvojdimenzionální uspořádané struktury na 
rovinném povrchu uspořádané domény.

Popsaná úvaha může snadno vysvětlit zdánlivé rozpory v literatuře 
[20, 21, 22, 41, 42]. Práce [41, 42] uvádějí vznik uspořádaných domén CuAu II 
jako destiček ve tvaru jehlic, jejichž hranice jsou velmi ostré a prakticky ro
vinné. Naproti tomu práce [22] popisuje transformaci CuAul tak, že hra
nice fází je velmi nerovná a neodpovídá žádné významné krystalografické 
rovině. Hranice je navíc neostrá, protože parametr uspořádání se mění spo
jitě na šířce několika elementárních buněk. Za hranicí vznikají v uspořádané 
fázi domény, které mají mezi sebou ostré hranice v rovinách {101}. Práce
[2 1 ] popisuje oba typy chování, přičemž konstatuje, že teplota odpovída
jící změně chování transformujícího materiálu nemusí být shodná s teplotou 
CuAu I <-* CuAu II.

Průběh transformace prostřednictvím transformačních dislokací analo
gický martenzitické transformaci je podle [21, 41] doložen skutečností, že 
orientace rovin rozhraní sice je velmi blízká rovině {1 0 1 }, ale není krysta-
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lografická. Odchylku od roviny {101} a její závislost na vnějších vlivech lze 
velmi dobře vysvětlit nukleací a pohybem hraničních dislokací. Uspořádané 
domény se na povrchu vzorku vyskytují ve zdánlivě složitých konfiguracích, 
které však v pracích byly vysvětleny jako různé řezy útvaru složeného ze 4 
pyramidálních destiček spojených vzájemně vrcholem. Práce zároveň rentge- 
nograficky prokazují, že materiál destiček je fáze CuAu II a okolí je CuAuD.

Práce [20] srovnává podrobně toto chování s teorií martenzitické transfor
mace a s chováním podobných slitin (AlAg, CuZn a AgCd). Ve slitině AlAg 
byla existence transformačních dislokací přímo experimentálně prokázána.
V některých případech probíhá transformace typu uspořádání-neuspořádání 
prostřednictvím transformačních dislokací i přesto, že je k transformaci po
třeba dalekodosahová difúze. Práce konstatuje velmi dobrou shodu předpo
vědí teorie martenzitu aplikované na tyto slitiny. Dokonce správně předpovídá
i vznik mikrodvojčat CuAu II tak, aby dvojčata akomodovala rozdíl mřížko
vých parametrů původní a nové fáze a hranice mezi fázemi mohla zůstat 
koherentní.

Základním kamenem teorie martenzitické transformace je vzájemná kore
spondence mezi mřížovými body původní a nové fáze (jinými slovy existuje 
přesmyknutí mřížky z původních poloh do nových). Podstatné je však to, že 
tato korespondence nutně neznamená, že by atom obsazující konkrétní po
lohu v původní mřížce musel přejít do odpovídající polohy v nové mřížce. 
Obrázek 3.6 přímo demonstruje, jak je „martenzitické“ překlopení elemen
tární buňky z jedné orientace na druhou přímo podmíněno záměnou typu 
atomu v mřížovém bodě, ve kterém dochází k překlopení. Práce [20] tedy 
zdůrazňuje, že možnost záměny typu atomu v mřížových bodech v průběhu 
martenzitické transformace propojuje martenzitické transformace s transfor
macemi řízenými difúzí. Do té doby se poměrně „přirozeně“, ale neoprávněně 
předpokládalo, že korespondence mřížových poloh nutně znamená i kore
spondenci jejich obsazení. V tomto smyslu pak martenzitická transformace a 
difúzně řízená transformace představovaly zcela neslučitelné pojmy.
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3.3.3 Stress ordering

Existence domén se navenek projeví změnami tvaru celého vzorku. Přitom 
hraje významnou roli rozmístění domén s různou orientací osy c. K maxi
málnímu prodloužení nebo zkrácení vnějších rozměrů vzorku by došlo, pokud 
by všechny domény měly stejnou orientaci osy c a lišily se jen antifázovým 
posunem. Jsou-li ve vzorku zastoupeny domény všech orientací, je efektivní 
změna lineárních rozměrů menší.

Uvedený efekt má ještě druhou stránku. Pokud budeme vnější silou bránit 
prodloužení vzorku v některém směru, dojde k energetickému zvýhodnění do
mén, které mají osu c orientovanou nejblíže k ose vnějšího napětí. Podrobně se 
tomuto jevu věnovali Arunachalam a Cahn v práci [40] a dali mu pracovní ná
zev stress-ordeňng. Při vhodné orientaci vnějšího napětí blízko jedné z krys
talografických os bylo možné napětím řádově 1 až 2 MPa dosáhnout toho, že 
při procesu uspořádání jsou prakticky všechny domény orientovány osou c 
ve směru působícího napětí. Při jiných orientacích vnějšího napětí není efekt 
tak výrazný, ale je vždy přítomen. Nejméně se projeví v případě, kdy napětí 
působí ve směru (101) a dvě osy mají stejně výhodné postavení. Ovlivnění 
vzniku domén prostřednictvím vnějšího napětí je často pozorováno během 
martenzitické transformace, ale na slitině CuAu se projevuje u transformace 
řízené difúzí.

Přítomnost vnějšího napětí ovlivňuje zejména počáteční fáze transfor
mace. Při odstranění vnějšího napětí v průběhu transformace, probíhá uspo
řádání nadále tak, jako by vzorek byl stále pod napětím. Podobný efekt byl 
pozorován i v práci [10 ].

Ani při úplné absenci vnějšího napětí se nerozmístí domény zcela ná
hodně. Práce [40] vysvětluje pozorované výsledky na základě „povrchového 
jevu“ . Povrchový jev spočívá v tom, že v blízkosti povrchu vznikají s vyšší 
pravděpodobností domény, které mají osu c orientovanou kolmo na povrch 
vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že vzorky pro měření roztažnosti mají větši
nou protáhlý tvar (hranol nebo válec), převládají u těchto vzorků v důsledku 
povrchového jevu domény s osou c kolmou na osu měření.
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3.4 Interakce dvojčat a dislokací v CuAu

Pro pochopení mechanických vlastností uspořádané slitiny CuAu je nutné 
najít vztah mezi základními mechanismy deformace (dislokacemi a mecha
nickými dvojčaty), uspořádanou mřížkou a doménami. Poměrně přehlednou 
a sytematickou studii těchto vztahů lze najít v práci [43]. Následující diskuse 
je proto do značné míry z uvedené práce převzata.

K popisu vztahů je s výhodou použit Thompsonův čtyřstěn [44]. De
tailní popis čtyřstěnu je možno najít v učebnicích o dislokacích (např. [45]), 
takže zde se omezíme jen na stručný výklad: Vezměme jednu osminu ele
mentární buňky FCC (1/2 každé strany). Tím dostaneme krychli, která má 
ve čtyřech svých vrcholech mřížové body FCC buňky. Spojením těchto čtyř 
vrcholů dostaneme Thompsonův čtyřstěn. Vrcholy označíme písmeny A , B,

C  a D. Z každého vrcholu spustíme výšku na protilehlou stěnu a její patu
označíme odpovídajícím řeckým písmenem, tedy a, /3, 7  a í  (viz obrázek 
3.7). Takto zvolený čtyřstěn má následující vlastnosti:

• Stěny čtyřstěnu odpovídají rovinám {1 11 }, ve kterých probíhá skluz a
dvojčatění v FCC.

• Hrany čtyřstěnu odpovídají možným Burgersovým vektorům dislokací
skluzu (110). Konkrétní směry můžeme značit AB, AD  atd.

• Spojnice vrcholu a paty výšky v jedné stěně (např. Αδ) představuje
vektory £(211), které mohou odpovídat buď Shockleyho částečným
dislokacím, nebo vektorům deformace dvojčatěním v rovnoběžné ro
vině.

• Pro vektory ve čtyřstěnu platí jednoduchá pravidla skládání. Např. dvě
částečné dislokace s Burgersovými vektory Αδ a δΒ tvoří dohromady
úplnou dislokaci s vektorem AB.

Ve struktuře FCC jsou všechny vrcholy A, B, C  a D  vzájemně ekvivalentní,
takže jsou možné všechny naznačené vektory skluzu v rovinách, které jsou
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Obrázek 3.7: Jedna osmina elementární buňky F C C  o hrané § a Thompsonúv 

čtyřstěn A B C  D .

s nimi rovnoběžné. Naproti tomu v uspořádané CuAul jsou dva vrcholy 

čtyřstěnu obsazeny atomem Au (např. vrcholy A  a C )  a zbylé dva vrcholy 

atomem Cu (B  a D ).  Takže v konkrétní rovině (např. A B C )  je jen jeden 

možný směr skluzu A C ,  ve kterém nedochází k vrstevné poruše a není potřeba 

superdislokace. Ve zbývajících dvou směrech B C  a A B  vzniká superdislokace. 

Dále lze ukázat, že ze tří možných vektorů částečných dislokací v rovině 

A B C  neporuší vrstvení rovin pouze δΒ. Pokud by došlo ke dvojčatění se 

„zakázaným“ vektorem, pak se struktura překlopí z L l 0 do struktury podobné 

CuPt, kde roviny obsazené jedním druhem atomů nejsou (002), ale (111) 

[39, 43].

Při přechodu hranice domény (uspořádacího dvojčete) se dislokace do

stává do zrcadlově převrácené struktury, kterou je možno popsat zrcadlo

vým převrácením Thompsonova čtyřstěnu -  rovina zrcadlení (011) prochází 

svisle středem čtyřstěnu. Obrázek 3.8 ukazuje původní a zrcadlově převrá

cený Thompsonův čtyřstěn. Plnými čarami jsou znázorněny možné Burger-
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Obrázek 3.8: Thompsonův čtyřstěn (a ) a jeho obraz v zrcadlově převrácené 

doméně (b ). Plné čáry (tedy např. A C  α δ Β )  představují směry jednoduchých 

dislokací a povolené směry deformace dvojčatění.

sovy vektory dislokací a dvojčatění. Z obrázku je patrné, že například super

dislokace 2C B  může přejít do dvojčete v nezměněné podobě, ale obyčejná 

dislokace A C  se po přechodu hranice změní v „zakázanou“ dislokaci B 'A '.  

Dvě takové dislokace mohou dohromady vytvořit superdislokaci. Naopak su

perdislokace 2A B  se po průchodu hranicí změní na dvě obyčejné na sobě ne

závislé dislokace A 'C . Obdobné vztahy platí i v ostatních rovinách {1 1 1 }. 

Lze tedy shrnout, že při přechodu hranice domény mohou některé superdis

lokace přejít beze změny, ale neexistuje žádná jednoduchá dislokace, která by 

se po průchodu nezměnila v superdislokaci.

Situace mechanického dvojčatění je poněkud složitější, protože na rozdíl 

od dislokací není možné jednoduchým znásobením vytvářet „superdvojčata“ . 

Mechanická dvojčata mohou s hranicí domény interagovat dvěma způsoby: 

Buď je rovina dvojčatění v ostrém úhlu k rovině zrcadlení domény nebo je 

na ni kolmá.

Rovina dvojčatění v ostrém úhlu k rovině zrcadlení domény může 

být na obrázku 3.8 demonstrována vlastnostmi roviny A C D .  V  ní je povolený
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vektor dvojčatění 0D. Po průchodu hranicí domény bude mit rovina označení
A'B'D' a vektor dvojčatění 7 'D'. V rovině A'B'D' však dvojčatění s vekto
rem y  D' není možné a místo něho připadá v úvahu dvojčatění s vektorem
ΎΑ'. Má-li pokračovat dvojčatění po průchodu hranicí domény v nezměněné
rovině, vznikne na hranici dislokační stěna 7 'D' — /A ' =  D'A'. Vzniklé ako
modační dislokace se nemohou pohybovat ani v jedné doméně, ale vzhledem 
ke svému šroubovému charakteru se mohou pohybovat po hranici ADa  mezi
oběma doménami.

Druhou možností je změna roviny dvojčatění po přechodu přes hranici 
domény. Pokud se rovina dvojčatění AC D  po přechodu přes hranici domény
změní na A'C'D', změní se vektor dvojčatění z ßD  na ß 'D'. Přitom na hra
nici domény vznikne hranová dislokace 7 'D' — ß'D ' =  η'ß '. Tato dislokace
je ukotvená. Deformační dvojčata tedy přecházejí „cik-cak“ přes jednotlivé 
domény. Hranice domén nejsou tímto typem skluzu nijak deformovány a zů
stávají rovinné.

Rovina dvojčatění kolmá k rovině zrcadlení domény je na obrázku
3.8 popsána rovinou A B C  a vektorem dvojčatění δΒ. Po průchodu hranicí
může dvojčatění pokračovat v rovině A'B'C' s vektorem δ'Β'. Na hranici
vznikne stěna hranových dislokací δΒ — δ'Β' =  CB. Tyto dislokace se nemo
hou pohybovat bez porušení uspořádané struktury a tvoří rozhraní s vysokou 
energií.

Při průchodu přes hranici domény se může mechanické dvojče s vektorem 
δΒ změnit v povolený skluz A'C'. Na hranici domény se vytvoří akomodační
dislokace δΒ -  A!C' =  δ'Α', které nejsou schopny se samostatně pohybovat
po hranici domény. Nicméně pohybovat se může dislokace s vektorem 3 δ'Α',

a proto může být energeticky výhodné, pokud se spojí tři sousední poruchy 
v jeden celek, který se může pohybovat po hranici domény.

Pashley et al. [43] experimentálně potvrdil, že mechanické dvojčatění je 
hlavním mechanismem deformace v CuAu I, přičemž pozoroval všechny zmí
něné formy dvojčatění, tedy:
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• Dvojčata, která procházejí pod ostrým úhlem přes hranici domén bez
změny směru.

• Dvojčata, která procházejí „cik-cak“ přes domény.

• Dvojčata s kolmou hranicí, která v doméně pokračují (byť zdeformo
vaná).

• Dvojčata, která se přechodem přes hranici domény změní ve skluz -
na obrázku TEM je mechanické dvojče jakoby přerušované zrcadlově
orientovanými doménami.

Po velmi silné deformaci dokonce pozoroval i oblasti, kde byla struktura pro
střednictvím „zakázané deformace“ změněna na strukturu podobnou CuPt. 
Tento závěr není však zcela spolehlivý, protože na vzorku nenašel souvislou 
oblast, kde by byl pouze tento typ deformace.

V málo deformovaných materiálech jsou mechanická dvojčata velmi úzká 
a většinou jsou omezena jen na jeden typ dvojčatění. Mohou být snadno 
chybně interpretována jako dislokace. Důvodem pro vznik úzkých dvojčat 
může být právě vznik akomodačních dislokací na hranici domény, protože 
napěťové pole těchto dislokací může zabránit dalšímu šíření dvojčete přes 
hranici domény.

3.5 Kinetika transformací v CuAu

3.5.1 Experimentální fakta o kinetice transformací

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1, jsou obě transformace CuAu D «-»CuAu II 
i CuAu II <-> CuAu I prvního druhu [6 , 19, 46, 47, 48, 49, 50]. Je zajímavé, 
že druh transformace je daný změnou kubické mřížky v tetragonální. Kdyby 
byla CuAu I a CuAu II kubická, pak by model předpovídal transformaci dru
hého druhu [6 ]. Pouze Feutelais et al. (31] vyjadřuje pochybnost o druhu 
transformace CuAu I *-* CuAu II, protože odpovídající „peak“ DSC je velmi
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protažený do šířky, jak tomu bývá u transformací II. druhu, nicméně kon
statuje koexistenci obou fází, což je jeden z důležitých atributů transformací
I. druhu. Nezvykle široký peak DSC vysvětluje Šíma [50] pomocí konečné 
rychlosti transformace přehřáté resp. podchlazené fáze.

Transformace ve slitině CuAu probíhají nukleací a růstem nebo spinodál- 
ním rozpadem, takže zde můžeme vysledovat chování typické pro tento druh 
transformací. Například dochází k difúzni migraci atomů, rychlost transfor
mace silně závisí na teplotě, po dostatečně dlouhé době dojde k transformaci 
v celém vzorku, dochází ke značným změnám objemu vzorku.

Všechny vlastnosti, které představují podobnost s martenzitickou trans
formací (jako je semi-koherence rozhraní mezi výchozí a konečnou fází nebo 
značná vratnost, která je příčinou jevu tvarové paměti) jsou záležitostí roz
místění a tvaru vznikajících domén. Z pohledu kinetiky není pozorována 
žádná podobnost (tedy například dvě různé teploty pro začátek a konec 
transformace nebo skutečnost, že by transformace proběhla jen částečně). 
Souvislost s martenzitickou transformací je zprostředkována skrze mechanis
mus transformačních dislokací (viz kap. 3.3)

Existence dvou fázových transformací I. druhu s relativně malým rozdí
lem teplot s sebou přináší komplikace při jejich pozorování, protože teplotní 
rozsahy možného podchlazení nebo přehřátí se vzájemně překrývají. Při běž
ných rychlostech ohřevu nebo chlazení (řádově několik K za minutu) přesa
huje přehřátí resp. podchlazení teplotní rozdíl mezi oběma transformacemi. 
Vliv je výrazný zejména při chlazení kvůli pomalejší difúzi. Pro rychlosti 
chlazení vyšší než 2 K/min nebyl pozorován vůbec vznik zárodků CuAu II a 
probíhala pouze přímá transformace CuAu D —» CuAu I [30]. Teprve pro rych
lost 1 K/min byl pozorován vznik zárodků CuAu D —► CuAu II, ale při dalším 
chlazení probíhá CuAu D —» CuAu I, zatímco CuAu II —♦ CuAu I nebyla po
zorována. Feutelais et al. [31] konstatuje, že ani při velmi pomalé rychlosti 
chlazení (0,2 K/min) neproběhne transformace úplně.

Efekt překryvu hysterezeních oblastí obou transformací má při ohřevu 
ještě složitější důsledky, protože je často pozorován současný běh všech
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tří transformací CuAu I —► CuAu II, CuAu II —► CuAu D i CuAu I —» CuAu D. 
Někdy je transformace CuAu I —► CuAu II pouze malou „poruchou“ na prů
běhu přímé transformace CuAu I —► CuAu D. Práce [46] -  DTA, [30] -  in-situ

TEM nebo [31] -  DSC potvrzují, že při lineárním ohřevu prakticky není 
možné pozorovat odděleně CuAu I —► CuAu II a CuAu II —» CuAu D. Oddě
lení transformací se dá dosáhnout pouze přerušením ohřevu [30], předchozím 
žíháním v blízkosti teploty transformace [46] nebo velmi pomalým ohřevem 
(0,2 K/min) [31]. Bonneaux a Guymont [30] konstatují, že při rychlosti ohřevu 
10K/min byla pozorována pouze přímá transformace CuA ul—» CuAuD bez 
vzniku CuAu II.

Projevem překryvu obou transformací při ohřevu je retroefekt pozoro
vaný v pracích [51, 52]. Při standardním průběhu transformace se přehřátí 
zvyšuje s rostoucí rychlostí ohřevu. Naproti tomu pro retroefekt dochází ke 
snížení přehřátí při vyšší rychlosti ohřevu. V citovaných pracích je pro
kázáno, že při ohřevu dochází souběžně k transformacím CuAu I —♦ CuAu II a 
CuAu I —► CuAu D. V případě pomalého ohřevu nejprve vznikne velké množ
ství CuAu II a přímá transformace do CuAu D je velmi omezena. Transfor
mace CuAu II —»CuAu D probíhá až při vyšších teplotách. Naopak při rych
lém ohřevu dochází hlavně k přímé transformaci do cílové CuAuD, která 
probíhá dříve než CuAuII —» CuAuD, protože CuAul je více přehřátá než 
CuAu II. Experiment s měřením elektrického odporu však reaguje na celkový 
úbytek uspořádání a nelze z něho vyčíst, který druh transformace právě pro
bíhá. Výsledkem je pozorované snižování transformační teploty (tedy spíše 
teploty, při které prudce naroste odpor) při rostoucí rychlosti ohřevu.

Detailní proměření kinetiky transformací provedl Ny ström [32, 53]. Na 
obrázku 3.9 je zobrazena závislost poločasu transformací CuAu I +-+ CuAu II 
a CuAu II *-+ CuAu D na teplotě. Borelius [33] vysvětluje tvar křivek pomocí
modelu energetické bariéry. Daleko od kritické teploty transformace existuje 
podle Landauovy teorie fázových transformací pouze jedno globální mini
mum. Rychlost migrace atomů do pozic odpovídajících tomuto globálnímu 
minimu je dána zejména rychlostí difúze, takže v této teplotní oblasti je
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Obrázek 3.9: Poločas transformací CuAu I CuAu I I  a CuAu II*-* CuAuD  

v závislosti na teplotě (převzato z [53 ]).

poločas transformace úměrný výrazu:

(3.2)

kde W  je energie potřebná k výměně pozic dvou atomů, kb je Boltzmannova 

konstanta, T  je absolutní teplota a tq konstanta. Taková exponenciální zá

vislost je v obrázku 3.9 (závislost logaritmu poločasu na převrácené hodnotě 

teploty) znázorněna klesající přímkou. V  blízkosti fázových transformací je 

poločas delší než odpovídá jednoduchému výpočtu rychlosti difúze. Borelius 

modeloval toto „zpomalení“ prostřednictvím dalšího členu v rovnici pro po

ločas, který je závislý na výšce energetické bariéry A F , kterou musí překonat 

nejméně n atomů k vytvoření nového zárodku:

(3.3)

Hodnoty A F  byly získány z modelu pro slitinu typu A B  s termodynamickými 

potenciály:

F  =  U - T S (3.4)
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(3.5)

(3.6)

kde q je parametr uspořádání zavedený v [33]. Jeho vztah s parametrem 

uspořádání η zavedeným v kapitole 2.2 je q =  (1 — η) /2.  Konstanty a  a β 

jsou parametry modelu. Parametr a  popisuje interakci mezi dvojicemi nebo 

trojicemi sousedních atomů. Parametr β  popisuje interakce mezi čtveřicemi 

a pěticemi. Je-li použit pouze parametr a, (přesněji pokud β >  —a/2), tak 

model předpovídá pouze fázové transformace II. druhu. Z toho lze usuzovat, 

že v případě slitiny typu A B  s transformací I. druhu, hrají roli vzájemné 

interakce více než tří sousedních atomů. Platnost předpokladu o ovlivnění 

kinetiky fázové transformace existencí energetické bariéry a dvou minim po

tvrzuje Borelius časovým vývojem polohy reflexe (311) pro různé teploty 

žíhání -  při teplotě žíhání 563 K (v oblasti lineární závislosti na obrázku 3.9) 

pozoruje spojitý posun difrakčního maxima z původní polohy do nové, tedy 

spinodální rozpad, zatímco pro teplotu žíhání 668 K pozoruje zánik původ

ního maxima a vznik nového maxima ve finální poloze, tedy nukleaci a růst.

Existencí spinodálního rozpadu a přesným určením spinodální teploty se 

zabýval Tanaka et al. [35, 36]. Určil teplotu na 633 K. Nad touto teplotou 

dochází k nukleaci a růstu doprovázenému dvojčatěním. Pod touto teplotou 

dochází k homogennímu (spinodálnímu) uspořádání s tweedovou strukturou. 

V  blízkosti spinodální teploty dochází k širokému „rozmazání“ hranice uspo

řádaných domén. Spinodální teplota nezávisí na koncentraci vakancí, protože 

nezávisí na teplotě předchozího žíhání (773 K, 823 K ). Dále určil hranici ho

mogenní nukleace mezi 643 K a 653 K. Existenci spinodálního uspořádání po

tvrzuje i Nyström et al. [32]. Jeho určení spinodální teploty nelze považovat 

za přesné, protože pod teplotou 623 K použil jiný postup žíhání (nepřímý) 

než nad touto teplotou (přímý). Není tedy jisté, jestli změna postupu ží

hání neovlivní proces transformace. Naproti tomu Kuczynski et al. [54, 55] 

a Antonova et al. [56] pozorují nukleaci a růst i pro teploty nižší než 633 K. 

Zdánlivý posun reflexí z původní do nové polohy, vysvětlují velkým rozší

řením obou reflexí. Mizení staré reflexe a růst intenzity nové může na první
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pohled vypadat jako spojitý posun reflexe. Mannan a Arunachalam [34] i přes 

problém rozšíření reflexí potvrzují, že pro nízké teploty (373 K, 423 K ) jde o 

spojitou transformaci. Pro teplotu 523 K však není jejich výsledek průkazný. 

Pro CuAu II různí autoři (např. [21, 35, 36, 41]) konstatují, že v celé oblasti 

stability CuAu II pozorují nukleaci a růst.

3.5.2 Modelování kinetiky transformací

Pro modelování kinetiky je poměr složení slitiny 1:1 výhodný, protože odpo

vídá stechiometrickému poměru jak pro CuAul tak pro CuAuII. Při trans

formacích nedochází k difúzi atomů na velké vzdálenosti a nemění se s časem 

složení zárodků ani původní fáze. Proto není potřeba modelovat koncentrační 

profil vzorku.

Většina modelů vychází z existence dvou lokálních minim volné entalpie 

G  a jejich závislosti na teplotě. To znamená z časově závislé Landauovy teorie 

nebo nějaké její modifikace [12, 13, 33, 48, 57, 58, 59, 60, 61].

Vlastní Landauova teorie je ryze fenomenologická. Nicméně Chakraborty 

et al. [6, 47] vypočítal parametry Landauovy teorie přímo z kvantové mecha

niky pomocí teorie středního pole. Model správně předpovídá fázové trans

formace pro CuAu, CuAu3 i Cu3Au včetně existence modulované struktury 

CuAu II. Jordan et al. [29] sice polemizuje o adekvátnosti modelu založeném 

na teorii středního pole. Sám velmi přesně modeloval periodu CuAu II a její 

závislost na tlaku a na složení pomocí vlastností Fermiho plochy, a proto 

považuje teorii středního pole za příliš hrubý nástroj na modelování periody 

CuAu II, který nemůže dostatečně přesně vystihnout zváštnosti chování Fer

miho plochy, sám ale nenavrhuje alternativní model transformace. V  každém 

případě práce [6, 47] ukazují, že použití Landauovy teorie fázových transfor

mací na slitinu CuAu není jen „násilnou“ aplikací fenomenologického modelu 

na další z řady fázových transformací, ale má fyzikální opodstatnění.

Jednotlivé modely kinetiky se vzájemně liší podle toho, jestli sledují cel

kový transformovaný objem, nebo jestli sledují konkrétní rozmístění uspo

řádaných oblastí, jejich rychlost růstu a jejich vzájemné vztahy. Do první
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skupiny modelů můžeme zařadit např. Boreliův model [33], Dienesův [12] 
nebo model Símův [13]. Podrobnosti Boreliova modelu byly uvedeny v minulé 
kapitole. Dienesův model je v podstatě prvním modelem kinetiky transfor
mace založeným na rovnicích chemické kinetiky. Model vychází z analogické 
definice parametru uspořádání na dlouhou vzdálenost jako tato práce a na 
základě frekvencí přeskoků atomů mezi „správnými“ a „špatnými“ polohami 
odvozuje kinetickou rovnici pro parametr uspořádání. Zajímavostí tohoto mo
delu je, že pro nízké hodnoty parametru uspořádání vychází záporná rychlost 
transformace, tedy přestože model nepředpokládá mechanismus nukleace a 
růstu, dá se tu vysledovat jistá analogie nutnosti nějaké výchozí fluktuace 
pro spuštění transformace.

Símův [13] model je výjimečný tím, že simuluje průběh všech tří dílčích 
transformací CuAu I *-* CuAu II, CuAu I <-» CuAu D a CuAu II <-+ CuAu D
současně. Každá z dílčích transformací je popsána jednou diferenciální rov
nicí 1. řádu, takže celkový popis kinetiky pak přejde do soustavy tří diferen
ciálních rovnic. Koeficienty rovnic soustavy závisí pouze na teplotě, a proto 
lze pro konstantní teplotu najít řešení standardními matematickými postupy. 
Sestavíme-li koeficienty rovnice do matice 3x3, můžeme vypočítat její vlastní 
čísla a vlastní vektory.

Nej větší vlastní číslo se bude rovnat 1 (vyplývá to ze zachování hmoty 
během transformace) a odpovídající vlastní vektor představuje rovnovážný 
stav. Rovnovážný stav se tedy principiálně může skládat z kombinace všech 
tří možných fází.

Vlastní vektor, odpovídající druhému vlastnímu číslu, bude popisovat ja
kýsi metastabilní stav, tedy poměr mezi dvěma vznikajícími fázemi a hodnota 
vlastního čísla pak popisuje postupný přechod tohoto metastabilního stavu 
do rovnováhy.

Nej menší vlastní číslo pak popisuje rychlost transformace libovolné kom
binace stavů do zmíněného metastabilního stavu.

Model je možné použít nejen pro výpočet izotermického vývoje, ale i pro 
podmínky lineárního ohřevu nebo chlazení (při použití numerického řešení



rovnic). Model dobře simuluje již zmíněný retroefekt. K jeho vzniku vede 

především onen metastabilní stav, který je směsí všech tří fází, a jeho závislost 

na teplotě.

Ještě než se pustíme do popisu druhé skupiny modelů, všimněme si, že 

oba zmíněné modely předpovídají existenci teplotního intervalu, ve kte

rém existuje rovnováha dvou, nebo dokonce všech tří fází. Bonneaux a 

Guymont [30] konstatují, že v otázce existence takového intervalu panuje 

obecný souhlas mezi experimentátory. Přitom je tato skutečnost v přímém 

rozporu s existencí kongruentního bodu. Vysvětlení tohoto rozporu lze 

hledat v existenci fluktuací. Existence kongruentního bodu vychází z předpo

kladu, že se termodynamický systém v rovnováze nachází vždy v minimu své 

volné entalpie G. Z pohledu statistické fyziky se však systém může nacházet 

v libovolném stavu s pravděpodobností, která odpovídá boltzmannovskému 

faktoru e~G k̂b T. Za běžných situací je to prakticky totéž, protože boltzman- 

novský faktor dává nezanedbatelné pravděpodobnosti pouze pro stavy, které 

jsou v nejbližším okolí minima G  a navíc se náhodně střídají, takže střední 

hodnota měřených veličin odpovídá minimu G. Odlišná situace nastane, po

kud má funkce G  dvě minima, jejichž hodnoty nejsou přesně shodné, ale příliš 

se neliší. Tady statistická fyzika předpovídá obsazení obou stavů s odpovída

jícím poměrem pravděpodobnosti na rozdíl od termodynamiky, která před

povídá obsazení jen jednoho z nich. V  řeči fázových transformací to znamená, 

že ve stavu dynamické rovnováhy mohou koexistovat dvě různé fáze i v pří

padě, že se teplota nerovná přesně teplotě transformace, ale je jí velmi blízká. 

Poměr rovnovážných objemů obou fází odpovídá poměru boltzmannovských 

faktorů obou fází a tedy v konečném důsledku rozdílu jejich volných entalpií 

G. Tuto interpretaci podporuje například pozorování [32]. Autoři se snažili 

potvrdit teplotu fázové transformace tak, že žíhali současně v jedné peci dva 

vzorky ve stavech CuAu D a CuAu II na teplotě blízké fázové transformaci 

(681,5 ±  0,4) K  a zjistili, že oba vzorky vykazují známky transformace. To je 

možné pouze pokud by žíhání proběhlo naprosto přesně při teplotě transfor

mace, nebo pokud existuje dvoufázová oblast. Podobnou interpretaci uvádí

KAPITOLA 3. VLASTNOSTI SLITINY CUAU 66



i [33]. Oba matematické modely předpovídají existenci rovnovážného inter

valu právě proto, že jsou postaveny na pravděpodobnostech přechodu přes 

energetickou bariéru a tedy na pravděpodobnostech vzniku fluktuací.

Na druhou stranu nesmíme přehlédnout, že drtivá většina experimentá

torů používá žíhání maximálně o délce několika desítek hodin. Přitom již při 

detailním proměřování celého fázového diagramu Rhines et al. [18] pozoroval, 

že pro malá podchlazení nebo přehřátí je potřeba ke vzniku zárodků skutečně 

velmi dlouhá žíhání (někdy dva nebo tři měsíce). Je zajímavé, že tato práce 

existenci dvoufázové oblasti nijak nezmiňuje.

Druhá skupina modelů simuluje detailně nukleaci a růst transformova

ných oblastí a jejich vzájemné interakce. Například Yamazaki [59, 60, 61] mo

deluje vliv vnitřního elastického pnutí na tvar uspořádaných oblastí. Model 

opět vychází z Landauovy teorie, ale do výrazu pro volnou energii je dodán 

elastický člen. Model pak předpovídá vznik zárodků ve tvaru destiček nebo 

jehliček. Zároveň předpovídá spojování menších zárodků do větších domén. 

Rostoucí zárodek kolem sebe vytváří elastické pole, které zpětně brzdí jeho 

růst. Proto vznikají blízko sebe zárodky různě orientovaných domén, které 

vzájemně kompenzují elastická napětí. V  některých směrech se pole skládají 

pozitivně a v takových oblastech může být na delší dobu stabilizována ne

uspořádaná fáze. Hranice domén se orientují podle minima elastických napětí 

a jsou proto vzájemně prakticky rovnoběžné. Z rychlosti změny parametru 

uspořádání na okraji domény a tloušťky hraniční oblasti mohou dále určit 

rychlost pohybu hranice. Rovnice kinetiky transformace tak byly transfor

movány do pohybové rovnice jednotlivých hranic. Rychlost závisí na okolním 

elastickém napětí, takže dochází k zániku „nerovností“ na okrajích domén 

a možnosti ovlivnění celého procesu vnějším elastickým napětím. Analytické 

řešení rovnic pro rychlost pohybu hranice domény odvodil Dorfman et al. 

[57, 58].

Model [48] trochu vybočuje z řady, protože nevychází fenomenologicky 

z Landauovy teorie, ale dále rozvíjí kvantově mechanický model použitý 

v [6, 47]. Takto odvozená kinetická rovnice pro prostorové rozložení para-
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metru uspořádání obsahuje nejen standardní gradienty, ale i gradienty vyš
ších řádů. Klíčovým bodem modelu je skutečnost, že strukturu CuAu II je 
možné popsat jako strukturu CuAu I s parametrem uspořádání, jehož hod
nota v jednom směru osciluje mezi hodnotami 1 a —1. Právě souhra jed
notlivých gradientních členů v kinetické rovnici vede k tomu, že za vyšších 
teplot je stabilní oscilující parametr uspořádání, zatímco při nižších teplo
tách je stabilní konstantní hodnota parametru uspořádání. Samozřejmě, že 
nad kritickou teplotou je pak stabilní nulová hodnota. Model tedy přirozeně 
předpovídá existenci všech tří fází (na rozdíl např. od modelu [13], kde byly 
jednotlivé fáze včleněny do předpokladů). Proces uspořádání z CuAu D si lze 
představit tak, že z fourierovských komponent náhodné funkce mizí nejpoma
leji konstantní Člen a člen odpovídající periodě CuAu II. O tom, který z nich 
nakonec převáží, rozhodne aktuální teplota. Model tedy skutečně simuluje 
vznik resp. zánik antifázových hranic odpovídajících CuAu II. Model tím na
značuje, že chápání transformace CuAu I «-»CuAu II jako běžnou nukleaci a 
růst může být trochu zavádějící.

3.6 Otevřené otázky

Přestože prací zabývajících se slitinou CuAu je skutečně veliké množství, 
poměrně málo prací se zabývá mechanickými vlastnostmi [43, 56]. Ostatní se 
zabývají spíše dvojčaty (jak růstovými tak i mechanickými), která vznikají 
v průběhu uspořádání [38, 39, 42]. Může to být například tím, že uspořádaná 
slitina je velmi křehká -  praskliny se objevují i při cyklickém žíhání bez vnější 
deformace [1 , 4, 62]. Z tohoto pohledu je mikrotvrdost výhodnou metodou. 
Hodnoty mikrotvrdosti však mívají velký rozptyl a poměrně složitý průběh 
v závislosti na teplotě žíhání [5, 62]. Zkoumání příčiny velkého rozptylu a 
složitých závislostí pomocí kombinace mikrotvrdosti s jinými metodami je 
předmětem této práce.

Mnozí experimentátoři připraví potřebný stav slitiny vhodným žíháním a 
pak studují vlastnosti materiálu při pokojové teplotě (metoda post-mortem).
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Přitom však např. Otha et al. [2 2 ] pozoroval, že i při kalení ze 773 K do 
solanky (vody s ledem a solí NaCl o teplotě cca 255 K) vznikne nějaké uspo
řádání a navíc Martin [63] prokázal, že k transformaci dochází i za pokojové 
teploty (s poločasem 100 až 2000 dní). Kromě toho Martin při pokojové 
teplotě pozoroval postupnou stabilizaci struktury CuAu II, přestože by mělo 
docházet k její transformaci na strukturu CuAu I. Tyto skutečnosti ukazují, 
že při použití post-mortem metod je třeba opatrně interpretovat výsledky,
protože stav zakaleného vzorku nemusí odpovídat stavu při teplotě žíhání.

Problém kalení a použití metod post-mortem se může zdát jako příčina
malých, často zanedbatelných odchylek. Skutečně zásadní dopad má však 
různý typ žíhání. Diskuse většiny autorů se opírá o pojmy uspořádaný stav 
(CuAul nebo CuAuII) případně neuspořádaný stav, ale prakticky nikdy 
nejde o stav rovnovážný. Difrakční experiment sice potvrdí, že struktura ma
teriálu odpovídá očekávanému stavu, nicméně rozmístění a vzájemné polohy 
domén mohou být zcela jiné pro jiný typ žíhání. Proces následné transfor
mace, případně další vlastnosti jako teplotní roztažnost nebo mechanické 
vlastnosti, mohou být uspořádáním domén (a tedy i celou předchozí tepelnou 
historií vzorku) výrazně ovlivněny. Většina autorů používá pouze jednoduché 
způsoby žíhání (žíhání na jedné teplotě, zakalení, pak žíhání na jiné teplotě a 
zase zakalení, nebo lineární ohřev a chlazení). Pouze v některých pracích lze 
nalézt nějakou modifikaci přímého žíhání (tedy přímý přechod z jedné tep
loty žíhání na jinou, aniž by mezitím došlo k zakalení na pokojovou teplotu). 
Jako příklad lze uvést [32], kde byla použita dvojitá pec s úzkým průcho
dem. Po vyžíhání na jedné teplotě vzorek propadl do druhé části, která byla 
vyhřátá na druhou teplotu žíhání. Druhým příkladem může být [35, 36]. 
Tam bylo použito kalení do solné lázně, vyhřáté na druhou teplotu žíhání. 
Jako důvod pro tento postup autoři uvádějí nutnost zabránění spinodálního 
uspořádání (při detailním studiu nukleace a růstu) nebo zabránění vzniku 
CuAul při studiu CuAuII. Rozhodující rozdíl oproti běžnému žíhání přitom 
není v samotném procesu kalení, ale v tom, že se vzorek relativně pomalu 
ohřívá z pokojové teploty na teplotu žíhání. Přitom projde postupně všemi
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mezilehlými teplotami a proběhnou částečné transformace.

Vliv postupu žíhání je pozorovatelný při porovnání teploty transformace 

CuAu I-+CuAu  II. Bonneaux a Guymont [30] pozorovali, že po ohřevu za

kaleného vzorku nastává transformace CuAu I —» CuAu II při 653 K, zatímco 

při transformaci nezakaleného vzorku již při 633 K. Obdobně v práci [2] byla 

pozorována odchylka křivek teplotní roztažnosti pro ohřev zakaleného vzorku 

a vzorku lineárně chlazeného. V  případě, že byl ohřev zakaleného vzorku pře

rušen, tak se rozdíl obou křivek dále zvětšoval, místo aby vzorek přešel „do 

stejného stavu CuAu I“ a rozdíl křivek zcela zmizel.

Různí autoři [32, 34, 35, 36, 54, 55, 56] se dále vzájemně neshodují, zda 

při teplotách nižších než 633 K dochází k transformaci nukleaci a růstem 

nebo ke spinodálnímu uspořádání. Ani modelování k odpovědi na tuto otázku 

příliš nepřispívá, protože modely postavené na myšlence nukleace a růstu 

[59, 60, 61] dávají srovnatelné výsledky jako modely postavené na myšlence 

spojité transformace [12, 13, 33]. I tento problém může souviset s rozdílnými 

postupy žíhání.

Kromě otázky souvislosti mezi postupem žíhání (tepelnou historií vzorku) 

a jeho aktuálními vlastnostmi vyvstává ještě další důležitá otázka: Jakou roli 

hraje martenzitická povaha transformace při lineárním ohřevu? Tato otázka 

vychází ze tří vzájemně protichůdných faktů:

• Během lineárního ohřevu rychlostí vyšší než 1 K/min dochází jen mi

nimálně ke vzniku CuAu II. Místo toho probíhá přímá transformace

C u A u l—»CuAuD [30, 31, 46].

• Mechanismus transformace podobný martenzitu je při difrakčních ex

perimentech pozorován pro transformaci CuAu II *-* CuAu D. Naopak

při přechodu do CuAu I je pozorována neostrá hranice mezi fázemi nebo

spinodální uspořádání [20, 21, 22, 41, 42].

• V  podmínkách lineárního ohřevu/chlazení pozoruje Mašek et al. [1, 3, 4]

pomocí optické kinematografie značnou vratnost morfologie povrchu.

Taková vratnost je jen těžko vysvětlitelná v procesu nukleace a růstu, je
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charakteristická spíše pro martenzitickou transformaci. Souběžně mě
řená akustická emise poukazuje na přítomnost dvojčatění, tedy také 
spíše na martenzitický charakter transformace.

Vzhledem k tomu, že experimenty pomocí optické kinematografie jsou velmi 
ojedinělé a citované práce Maška et al. [1, 3, 4] jsou spíše pilotními experi
menty v této oblasti, je cílem této práce experimenty rozvinout a prostudovat 
chování slitiny za rozmanitých vnějších podmínek.



Kapitola 4

Cíl a metodika práce

Cílem bylo navázat na výsledky studia vlastností slitiny CuAu získané optic
kou kinematografií a akustickou emisí v pracích [1 , 3,4] a podrobněji studovat 
vliv podmínek experimentu na jevy pozorované optickou kinematografií na 
povrchu vzorku.

Aby bylo možno podrobněji zhodnotit charakter reliéfu, který byl pozoro
ván optickou kinematografií, byla využita mikroskopie atomových sil -  AFM 
k vytvoření trojrozměrného obrazu povrchu.

Mikrotvrdost byla zvolena jako jednoduchá metoda testování mechanic
kých vlastností lokálního charakteru, která by mohla snadno pomoci při hod
nocení fázového složení vzorku. Vzhledem k řídkému využití této metody a 
obecně nepříliš častému měření mechanických vlastností slitiny CuAu v lite
rárních pramenech (viz kapitolu 3.6) bylo potřeba věnovat měření mikrotvr
dosti systematickou pozornost a zejména jí doplnit výsledky dalších metod. 
K tomu byla použita optická mikroskopie, mikroskopie AFM a měření akus
tické emise.

Na základě uvedených cílů vznikla potřeba aplikace širšího spektra ex
perimentálních metod na studium vlastností slitiny CuAu. Některé z nich 
mají charakter pozorování in-situ, jiné post-mortem (viz dále). Cílem této
práce proto není vyhodnotit pouze chování slitiny CuAu a jeho závislost na 
vnějších podmínkách a předchozí termomechanické historii, ale také zhod-
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nocení aplikovatelnosti metod in-situ a post-mortem na studium materiálu
vykazujícího strukturní fázovou transformaci.

Pojmy in-situ a post-mortem jsou běžně chápány v pracích, které vyšet
řují chování materiálů v závislosti na teplotě takto:

in-situ představuje pozorování probíhající přímo při měnící se teplotě (např.
lineárním ohřevu).

post-m ortem  představuje pozorování vlastností zakalených vzorků (větši
nou) při pokojové teplotě. (Zavedení pojmu „zakalení“ viz kapitolu 2.2).

Toto rozdělení je často vztaženo k jednotlivým experimentálním metodám 
z jednoduchého praktického důvodu: Jedná-li se o konkrétní experimentální 
zařízení, které není uzpůsobeno pro měření při jiné než pokojové teplotě nebo 
při jinak specifických podmínkách, jde o metodu post-mortem (například
měření mikrotvrdosti). Naopak může jít o měření veličiny, která je přímo 
vázána na aktuální teplotu (nebo jinou vnější podmínku) a její změny, a 
proto nemá smysl jí měřit v zakaleném stavu (například tepelná kapacita, 
roztažnost nebo akustická emise). Pak jde o metodu in-situ.

Existují samozřejmě experimenty, které popisují a analyzují jiné děje, 
které nejsou nijak svázány se změnami teploty a zakalením, a přesto má smysl 
pro ně definovat pojmy in-situ a post-mortem. Jako příklad mohou posloužit
třeba crash-testy automobilů nebo letadel. I tam je intuitivně jasné, že po
jem in-situ znamená pozorování během děje, zatímco post-mortem zkoumání
výsledku (v tomto případě vraku) po skončení děje.

Pokud bychom tedy potřebovali definovat in-situ a post-mortem obecně,
pak musíme vyjít nejen z použité experimentální metody, ale i pozorovaného 
děje. Definice pak může znít třeba takto:

in-situ je experiment, při němž jsou pozorovány reakce vzorku na vnější
podmínky (např. teplota, tlak, mechanické síly nebo elektromagnetické 
pole) a jejich změny (např. lineární ohřev nebo periodické mechanické 
namáhání při únavových zkouškách).
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post-m ortem  je experiment, při němž jsou zvolenou metodou zkoumány
vlastnosti vzorku, které získal při předchozím zpracování nebo ději. 
Kromě zakalení může jít o předdeformaci nebo jiné předchozí zpraco
vání. Experiment post-mortem samozřejmě probíhá také v definova
ných vnějších podmínkách (které se mohou vyvíjet v čase), nicméně 
cílem takového experimentu je posouzení vlivu předchozího zpracování 
(výchozího stavu vzorku) na jeho vlastnosti.

Z uvedeného vymezení pojmů je zřejmé, že nejen jedna metoda, ale i 
konkrétní experiment může být považován za vn-situ nebo post-mortem podle
jeho kontextu a cíle zkoumání. Kdybychom například prováděli sérii tahových 
zkoušek na sadě identických vzorků a změnami v rychlosti stroje bychom 
zkoumali rychlostní závislost nějaké vlastnosti (např. meze kluzu), pak půjde 
o experiment in-situ. Pokud ale provedeme jinou sérii zkoušek, kde bude
rychlost stroje vždy stejná, ale jednotlivé vzorky budou připraveny zakalením 
z různých teplot, půjde o experiment post-mortem.



Kapitola 5

Experimentální procedura

5.1 Příprava materiálu

Všechny vzorky byly připraveny ze zlata o čistotě 99,9% a z mědi o čistotě 
99,995% ve stechiometrickém poměru. Navážka zlata byla o 0,3 at.% větší než 
navážka mědi kvůli vyšší tenzi par zlata v kapalném stavu.

Materiál byl umístěn v obloukové peci na měděné podložce a taven do
tykem wolframové elektrody pod ochrannou atmosférou argonu (99,999% 
čistého) při atmosférickém tlaku. Nežádoucímu smísení připravované slitiny 
s materiálem podložky bylo zabráněno vodním chlazením podložky.

Po dostatečném promísení složek slitiny byl materiál odlit do měděné 
kokily připravené přímo pod podložkou pece. Před použitím byla kokila na 
vnitřních stranách důkladně mechanicky očištěna.

Z některých takto připravených vzorků byly dále vypěstovány mono
krystaly Bridgmanovou metodou: Vzorky byly vloženy do Ni -  B kokily a 
v ochranné atmosféře argonu byly roztaveny v odporové peci při teplotě 
1283 K. Kokila s roztaveným materiálem byla z pece vytahována rychlostí 
l,4cm /h, přičemž měděný držák kokily odváděl z jedné strany vzorku teplo. 
Pomalé chladnutí a teplotní gradient uvnitř kokily vytvářejí vhodné pod
mínky pro růst monokrystalu.

Z takto připravených válcových profilů byly připraveny vzorky různých
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tvarů pro jednotlivé experimenty. Polykrystaly byly řezány karborundovým 
kotoučem, zatímco monokrystaly byly řezány elektrojiskrovou řezačkou.

Nakonec byly vzorky homogenizovány na teplotě 1023 K po dobu 22 hodin 
a zakaleny do vody na pokojovou teplotu.

Celkem bylo připraveno 11 různých vzorků. Pro snazší orientaci čtenáře 
bylo zavedeno systematické značení. Označení se skládá ze dvou písmen a 
jedné nebo dvou číslic:

• První písmeno je buď P nebo M a označuje, zda šlo o polykrystal nebo
monokrystal.

• Druhé písmeno je buď T nebo K a označuje hlavní použití vzorku
(s nímž souvisí volba tvaru a rozměrů vzorku). Písmeno T znamená
mikrotvrdost a písmeno K znamená optickou kinematografii. Rozdě
lení však není úplně striktní, protože v zájmu lepší srovnatelnosti byly
některé vzorky (např. MK1) použity pro obě metody.

• První číslice označuje skupinu vzorků. Jednotlivé skupiny se od sebe
mohou lišit svými rozměry, postupem přípravy, případně byly jen vy
robeny postupně.

• Druhá číslice označuje pořadí ve skupině. Vzorky, jejichž označení se liší
pouze druhou číslicí, lze považovat za shodné: Byly vyříznuty z jednoho
polotovaru a bylo s nimi po dobu přípravy stejně zacházeno (žíhání
společně v jedné ampuli apod.).

Jednotlivé skupiny vzorků měly následující vlastnosti:

1 . Polykrystaly pro mikrotvrdost PT1 1 , PT12 a PT13 byly tenké kruhové 
destičky o průměru 2,5 mm a tloušťce 0,5 mm (na některých obrázcích 
dále je vidět jejich označení I, II a III vytvořené hrotem mikrotvrdo- 
měru přímo na jejich povrchu).

2. Druhá skupina polykrystalů pro mikrotvrdost PT21, PT22, PT23 a
PT24 byla tvořena válcovými vzorky o průměru 5 mm a tloušťce 1,8 mm
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(na povrchu byly opět označeny symboly I, II, III a IV hrotem mikro- 
tvrdoměru).

3. Monokrystal MK1 byl použit jak pro optickou kinematografii tak i mi- 
krotvrdost. Šlo o válcový vzorek o průměru 3,90 mm a výšce 3,66 mm.
Orientaci povrchu obou podstav lze popsat Millerovými indexy (7 3 22).

4. Monokrystal MK2 byl použit pro ověření hlavních výsledků optické
kinematografie na vzorku MK1. Rozměry byly stejné jako u MK1. Ori
entace povrchu nebyla zjišťována.

5. Polykrystal PK1 byl použit pro optickou kinematografii. Měl tvar válce
o průměru 4,92 mm a výšce 4,64 mm. Do něho byl z boku vyvrtán otvor
o průměru cca 0 , 8  mm pro umístění termočlánku.

6 . Polykrystal PK2 byl použit pro ověření hlavních výsledků optické ki
nematografie na vzorku PK1. Měl tvar kvádru o rozměrech 5,7 x 7, 6  x 
3,3 nun.

Chemické složení vzorků bylo ověřeno energiově -  disperzní analýzou (EDAX) 
v elektronovém mikroskopu JEOL JEM 2000 FX. Zjištěné složení bylo 
(51,5 ±  0,5) at.% Au a (48,5 ±  0,5) at.% Cu. Z fázového diagramu na ob
rázku 3.1 je zřejmé, že citlivost teploty fázového přechodu na malé odchylky 
od stechiometrického složení není příliš výrazná.

5.2 Tepelné zpracování a leštění pro jednotlivé

experimenty

Pro zajištění definovaného stavu vzorku před každým experimentem byla 
prováděna řada různých žíhání:

Pro přípravu zakaleného stavu CuAu D: Žíhání minimálně 10 min na 
teplotě 773 K až 823 K následované zakalením do vody.
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Pro přípravu stavu CuAul: Opět žíhání 10 min na 773K až 823K. Po
něm však následovalo druhé žíhání minimálně 10 min na teplotě 623 K 
až 643 K zakončené buď zakalením do vody, nebo pomalým ochlazením. 
Sekvence žíhání byla prováděna ve dvou různých modifikacích:

1 . Po prvním žíhání byl vzorek zakalen na pokojovou teplotu a při
druhém žíhání byl ohříván z pokojové teploty. Postup budeme
označovat jako metodu nepřímou.

2 . Po skončení prvního žíhání byl vzorek v peci pomalu ochlazen na 
teplotu druhého žíhání, aniž by byl mezitím ochlazen na pokojovou 
teplotu. Postup budeme označovat jako metodu přímou. 1

Třetím postupem přípravy výchozího stavu bylo žíhání nejméně 10 min
na teplotě 773 K až 823 K následované regulovaným ochlazováním na 
pokojovou teplotu rychlostí 10 K/min.

Žíhání probíhala buď ve vertikální odporové peci nebo, pokud to režim 
chlazení dovoloval, přímo v aparatuře v průběhu předchozího experimentu. 
Vertikální uspořádání pece umožňovalo přímé kalení do vody. Pro zabránění 
oxidace byly vzorky zatavovány do skleněných ampulí, které byly evakuovány 
nebo naplněny ochrannou argonovou atmosférou.

Případné výjimky z postupu žíhání budou uvedeny u popisu jednotlivých 
experimentů. V některých případech bylo použito též kalení do vody s le
dem a solí NaCl (dále jen „solanka“ ). Kalení do solanky je vždy uvedeno u 
jednotlivých experimentů spolu s aktuální teplotou solanky.

Většina použitých metod vyžadovala broušení a leštění některých povrchů 
vzorku. Broušení bylo prováděno za mokra metalografickými brusnými papíry
o hustotě zrn 500 až 4000 na čtvereční centimetr. K leštění byly použity
emulze s diamantovými zrny 3 μηι a 1 μιη.

l íh á n í přímou metodou bylo často realizováno v průběhu předchozího experimentu, 
pokud režim chlazení dovoloval simulaci dvou po sobě jdoucích žíhání.
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5.3 Použité experimentální metody 

5.3.1 Mikrotvrdost

Mikrotvrdost je jednoduchá metoda na měření tvrdosti materiálu. Je zalo

žena na vtlačování diamantového hrotu do vyleštěného povrchu vzorku. Di

amantový hrot má tvar pyramidy o přesně definovaných vrcholových úhlech. 

Vtlačování probíhá nastavenou přítlačnou silou po stanovenou dobu. Po od- 

tížení a odstavení hrotu jsou za pomoci mikroskopu změřeny rozměry vpichu. 

Hodnota mikrotvrdosti se určí jako poměr aplikované síly ku ploše vpichu.

Hlavními výhodami měření mikrotvrdosti oproti ostatním metodám mě

ření mechanických vlastností materiálu jsou možnost lokálního měření, nená

ročnost na tvar a rozměry vzorku (vzorek může být velmi malý a stačí jeden 

vyleštěný povrch) a v neposlední řadě i její snadná a rychlá aplikovatelnost.

Pro experimenty v této práci byl použit mikrotvrdoměr LECO M-400-A. 

Většina experimentů byla provedena hrotem Vickers (pyramida se čtvercovou 

podstavou a vrcholovým úhlem mezi protilehlými stranami 136°), přítlačnou 

silou 0,98 N a dobou zátěže 10 s. V některých experimentech však byly zkou

šeny i jiné přítlačné síly a pro testování anizotropie chování byl použit i hrot 

Knoop (pyramida s podstavou kosočtverce s vrcholovými úhly protilehlých 

stran 172° 30’ a 130° -  viz obrázek 5.1).

Obrázek 5.1: Indentory Vickers (vlevo) a Knoop pro měření mikrotvrdosti.
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5.3.2 Optická kinematografie 

Optickou kinematografií je zde myšleno in-sítu pozorování povrchu vzorku při 

změnách teploty a záznam obrazu na videorekordér. Aparatura byla složena 

z několika prvků, které umožňovaly současné sledování dalších veličin. 

Základ aparatury tvořil deformační stroj INSTRON TTM-BL, jehož če

listi byly upraveny na tlakové experimenty. Aby bylo možno umístit termo

články do blízkosti vzorku, byl vzorek udržován mezi dvěma keramickými 

destičkami čelistmi stroje konstantní přítlačnou silou. S ohledem na mož

nosti stroje byla přítlačná síla většinou nastavena na 6 N s oscilačním pás

mem ±1, 5 N. Podrobnosti o regulačním algoritmu přítlačné síly a situacích, 

kdy síla překmitla mimo uvedený interval, jsou popsány v příloze A. Při da

ných rozměrech vzorků (viz kap. 5.1) to odpovídá tlaku přibližně 300kPa až 

500 kPa. Vzhledem k možnému ovlivnění fázové transformace vnějším mecha

nickým napětím byly provedeny i experimenty zcela bez napětí a s různou 

velikostí vnějšího napětí (podrobněji viz kap. 6.1.2). 

Mikroskop 

I 
Čelisti stroje 

Vzorek 

Keramické 
destičky t F s termočlánky 

Infračervené lampy 

Obrázek 5.2: Detail umístění vzorku v aparatuře. Fotografie vlevo je pořízena 

ze směru mikroskopu) a proto není mikroskop vidět. 
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Teplota vzorku byla regulována pomocí 8  infračervených lamp ozařujících 
vzorek rovnoměrně ze všech stran (viz obrázek 5.2). K měření teploty byly 
použity tři nezávislé termočlánky umístěné v otvorech keramických destiček 
nebo ve štěrbinách mezi vzorkem a destičkami. Vzorek PK1 měl z boku vy
vrtaný otvor pro umístění termočlánku, takže v případě měření na tomto 
vzorku byl jeden z termočlánků umístěn do otvoru.

Prostor v okolí vzorku včetně termočlánků, čelistí a infračervených lamp 
byl uzavřen v ocelové cele, kterou bylo možno evakuovat pomocí rotační a 
difúzni vývěvy až na tlak 2 až 3 x 10~ 2 Pa. Zadní stěnu cely tvořil průhled 
z křemenného skla. Tímto průhledem byl pozorován povrch vzorku.

K pozorování povrchu byl použit mikroskop QUESTAR QM-100, pro
tože umožňuje pozorování vzorku ze vzdálenosti kolem 150 mm, takže vzorek 
může být v evakuované cele podroben zvolenému teplotnímu režimu, zatímco 
mikroskop stojící mimo pec není vystaven vysoké teplotě. Příčné rozlišení mi
kroskopu je mezi 1 až 2 μιη (při pracovní vzdálenosti 150mm). Zvětšení bylo 
zvoleno tak, aby televizní obraz odpovídal 1 mm2 vzorku. Obraz byl snímán 
běžnou CCD kamerou a zaznamenán na videorekordér.

Během experimentu byly kromě videozáznamu pořízeny i záznamy ča
sového průběhu teploty všech tří použitých termočlánků, záznam okamžité 
přítlačné síly čelistí a aktuální rychlost stroje podle regulačního programu.

Z posledních dvou zmíněných údajů je možno vypočítat křivku roztaž
nosti vzorku. Aktuální délka vzorku je vypočítána ze součinu rychlosti stroje 
a času, po který tato rychlost byla aplikována. Délka je dále korigována o 
hodnotu podílu aktuální síly a tuhosti stroje. Pozorovaný efekt prodloužení 
během fázové transformace je natolik výrazný, že převyšuje teplotní roztaž- 
nost stroje i ostatní negativní experimentální vlivy. Proto je přesnost metody 
postačující. Je samozřejmě přesnější použít pro měření roztažnosti speciální 
dilatometr, ale výhoda zde popsaného postupu je v současném sledování
efektů roztažnosti a odpovídajících změn reliéfu povrchu pozorovaných mik
roskopem. Porovnání získaných křivek prodloužení s křivkami ze skutečného 
dilatometru je provedeno v kapitole 6 .1 .2 .
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Obrázek 5.3: Schéma principu mikroskopu A FM .

5.3.3 Mikroskopie atomových sil -  A FM

Mikroskopie atomových sil (Atomic Force Microscopy -  AFM ) je moderní 

metoda mikroskopie s rozlišitelností až na úroveň atomových rozměrů. Je 

založena na skenování povrchu vzorku pomocí velmi ostrého hrotu upev

něného na pružném rameni (viz schéma 5.3). Celý hrot včetně ramene má 

mikroskopické rozměry. Při pohybu hrotu nad nerovnostmi povrchu dochází 

k nepatrným průhybům ramene. Tyto průhyby jsou snímány pomocí odrazu 

laserového paprsku na čtveřici fotodiod. Přesné posuvy vzorku ve všech třech 

směrech jsou zajištěny pomocí piezo-krystalů. Výsledkem měření je trojroz

měrný digitální obraz povrchu vzorku. Z něho lze pomocí specializovaného 

programu vytvářet různé pohledy s libovolným nesvícením, výškové histo

gramy nebo profily ve zvolených směrech.

V  této práci byl využit komerční mikroskop AFM  RASTERSCOPE 4000 

od firmy Danish Micro Engineering. Vzhledem k povaze experimentů bylo 

třeba zachytit a zmapovat co největší oblast povrchu vzorku. Proto bylo 

často využíváno nejmenší možné zvětšení mikroskopu. To odpovídá čtver

cové ploše o rozměrech 120 μτη x 120 ̂ m. Rozlišení mikroskopu je pak dáno 

pouze limitem počtu bodů (218) na jeden soubor. Limit je dán softwarovým 

vybavením mikroskopu. Většinou bylo použito stejné rozlišení pro rozměry 

X  a Y, což odpovídá rozměru 512 x 512 obrazových bodů a rozlišení 0.23 μπι

Pro přesnější diskusi pozorovaných jevů je potřeba nejen připravit trojroz-
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měrné snímky a příčné profily pomocí standardního programu, ale také při
řadit krystalografické indexy všem významným směrům na každém snímku. 
Významné směry mohou být například skluzové čáry, hranice mechanických 
dvojčat nebo hranice domén. Pro každý významný směr byl změřen úhel vůči 
jedné z os snímku. K přesnějšímu určení směru byla někdy využita Fourierova 
transformace celého snímku (FFT). Zároveň byly vypočítány vzájemné úhly 
průsečnic všech nízkoindexových krystalografických rovin s rovinou povrchu 
vzorku. Porovnáním měřených a vypočítaných úhlů byly nakonec identifiko
vány krystalografické roviny odpovídající významným směrům na snímku.

Použití popsané metody indexování rovin je komplikováno tím, že vypo
čítané úhly mezi některými rovinami mohou být prakticky shodné. Pokud je 
na snímku málo významných směrů (dva nebo tři), může se stát, že pro jeden 
snímek existuje více možností identifikace rovin. Potom je potřeba porovnat 
několik různých snímků téže oblasti vzorku a najít jednoznačné indexy rovin.

Aby byla zajištěna objektivnost vyhodnocení, byl celý proces indexování 
naprogramován. Program postupně prochází všechna možná přiřazení krys
talografických indexů k pozorovaným významným směrům a vyhodnocuje 
jejich úspěšnost jako součet čtverců odchylek vypočtených a pozorovaných 
směrů. Pravděpodobná přiřazení představují lokální minima takto definované 
funkce. Nalezená lokální minima se pak porovnávají pro všechny podobné 
snímky a pro ně je pak nalezeno společné absolutní minimum. Spolehlivost 
postupu lze ověřit porovnáním hodnot nalezeného absolutního minima s nej- 
bližším větším lokálním minimem. Ve většině případů byl rozdíl těchto minim 
skutečně řádový a přiřazení je tedy jednoznačné.

5.3.4 Akustická emise

Sledování akustické emise je metoda s velmi širokým rozsahem aplikací. Lze 
do ní zahrnout veškeré studium vzniku a šíření elastických vln v materiálech. 
Akustická emise doprovází celou řadu jevů, jako jsou zemětřesení, laviny, se
suvy půdy, důlní otřesy, šíření trhlin v přehradách, budovách i materiálech. 
Setkáme se s ní také při plastické deformaci a některých fázových transfor
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macích v pevných látkách.
Při plastické deformaci kovových materiálů jsou zdrojem akustické emise 

dynamické dislokační procesy, tj. vznik, zrychlený pohyb nebo anihilace dis
lokací. Heiple a Carpenter [64] uvádějí jako nej vydatnější zdroj relaxaci na
pěťových polí vzniklých průchodem dislokací. Scruby et al. [65] ukázal, 
že k vytvoření detekovatelného signálu nestačí jednotlivé dislokace, ale je po
třeba kolektivní vznik nejméně 10 0  dislokací (vypočteno pro polykrystalický 
hliník). Nukleace a růst mechanického dvojčete, kde dochází ke kolektivnímu 
pohybu tisíců dislokací, vede k výrazné akustické emisi (viz např. [6 6 ]). Po
kud je možné v průběhu plastické deformace detekovat akustickou emisi, lze 
z toho usuzovat na důležitý závěr, že pohyb dislokací má kolektivní charakter.

Nej jednodušším a často využívaným postupem dalšího zpracování je vy
hodnocení četnosti (počtu za jednotku času) takzvaných emisních překmitů. 
Emisní překmit je definován jako překročení emisního signálu přes zvolenou 
prahovou úroveň. Počty emisních překmitů byly měřeny metodou dvoupra- 
hové detekce doporučované normou ASTM [67]. Emisní signály jsou filtro
vány, zesíleny a vyhodnoceny na dvou prahových úrovních. Počet emisních 
překmitů na nižší prahové úrovni (celkové zesílení 105 dB) zahrnuje veškeré 
detekované signály akustické emise. Počet emisních překmitů na vyšší pra
hové úrovni zahrnuje pouze signály s vyšší amplitudou. Rozdíl obou úrovní 
byl nastaven na 20dB. Zesílení pro vyšší prahovou úroveň je potom 85 dB. 
Tato procedura umožňuje stanovit charakter signálů akustické emise, zda 
mají malou či velkou amplitudu. Snímání emisních překmitů neumožňuje vy
hodnocovat jednotlivé emisní události a jejich parametry (např. dobu trvání, 
maximální amplitudu, frekvenci atd.)

V této práci byly použity ke snímání akustických vln piezoelektrické sní
mače LB10A (výrobce DAKEL ČR, přibližně konstantní odezva mezi 100 a 
500 kHz, zabudovaný předzesilovač 30dB). Ke zpracování a vyhodnocení AE 
signálů byla použita počítačem řízená sestava DAKEL-LMS-16. Akustická 
emise byla sledována při měření mikrotvrdosti (emise v okamžiku vtlačování 
hrotu do povrchu vzorku při pokojové teplotě). Při měření byly vzorky umis-
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těny přímo na plášť piezoelektrických snímačů. Pro akustický kontakt byl 
použit necreepující silikonový tuk.

Vyhodnocení akustické emise v průběhu měření mikrotvrdosti vyžaduje 
plně automatizovaný postup, protože ke každému vpichu vznikne samostatný 
datový soubor, v němž je třeba najít a vyhodnotit emisní záznam týkající se 
okamžiku vtlačování hrotu. Záznam byl nalezen jako okamžik, kdy byla dete
kována nej vyšší četnost emisních překmitů a byl rozšířen na interval tak, aby 
pokryl veškerou emisní aktivitu v okolí nalezeného maxima. Jako kritérium 
pro nalezení začátku a konce záznamu byla vzata podmínka, že před začát
kem a za koncem záznamu musí následovat nejméně 5 časových intervalů 
(500 ms) bez detekovaného překmitů. Vyhodnocovány byly tyto parametry:

• Maximální četnost emisních překmitů.

• Doba trvání emisní aktivity (časová vzdálenost mezi začátkem a koncem
záznamu).

• Poloha okamžiku maximální emise v rámci celého záznamu (doba mezi
začátkem záznamu a okamžikem maximální četnosti překmitů).

• Celkový počet překmitů v rámci záznamu emise, zvlášť pro každou
úroveň detekce.

• Celkový počet překmitů v celém datovém souboru mimo vyhodnoco
vaný záznam (opět zvlášť pro každou úroveň detekce). Tyto hodnoty
jsou evidovány pro kontrolu. Měly by být zanedbatelné vůči počtům
překmitů v rámci záznamu.

5.4 Experimentální postupy

Vzhledem k tomu, že v rámci jednotlivých experimentů bylo často použito ně
kolik metod současně, byly popsány zvlášť jednotlivé experimentální metody 
v minulé kapitole a zde budou popsány jednotlivé experimenty.
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5.4.1 Postupy související s měřením mikrotvrdosti

Hlavním cílem experimentů souvisejících s měřením mikrotvrdosti bylo určit 
hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých strukturních stavů a tím umožnit iden
tifikaci strukturního stavu na základě této jednoduché metody. Zároveň je 
třeba prověřit závislost mikrotvrdosti na ostatních podmínkách experimentu. 
Metoda měření mikrotvrdosti proto byla doplněna o pozorování optickým mi
kroskopem, mikroskopem AFM a měřením akustické emise.

Pomocí mikroskopie je možno pozorovat buď samotné vpichy a jejich okolí 
(směry přesunu materiálu, případně vzniklé skluzové čáry), nebo projevy spo
jené s fázovou transformací, která proběhla během přípravného žíhání (uspo
řádané domény, skluzové čáry, hranice zrn zviditelněné vzájemným pokluzem 
zrn apod.). Zde však dochází ke konfliktu požadavků, protože pro přesné mě
ření mikrotvrdosti je třeba mít hladce vyleštěný povrch, ale leštěním povrchu 
přestanou být viditelné projevy transformace. Proto byly použity následující 
dva postupy:

• Měření mikrotvrdosti na zvrásněném povrchu -  Vzorek je vy
leštěn v zakaleném neuspořádaném stavu (viz žíhání CuAuD v kap.
5.2) a potom je provedeno žíhání požadované pro měření mikrotvr
dosti. Výhodou tohoto postupu je, že přímo v mikroskopu mikrotvr- 
doměru jsou patrná dvojčata a hranice zrn a je možno cíleně vybírat
vhodná místa pro vpichy. Nevýhodou postupu je skutečnost, že mírně
nerovný povrch vzorku částečně omezuje přesnost měření (obraz vpichu
je na nerovném povrchu částečně deformovaný). Typický sklon nerov
ností povrchu uspořádaných domén je přibližně 2 °, úzká mechanická
dvojčata mají sklon přibližně 6 ° -  viz též pozorování reliéfu povrchu
mikroskopem AFM v kapitole 6.1.1.

• Měření mikrotvrdosti na vyleštěném povrchu -  Vzorek je vyleš
těn až těsně před měřením mikrotvrdosti. Pak lze vhodná místa pro
vpichy volit pouze intuitivně (např. na základě předchozích fotografií).
Po naměření mikrotvrdosti je možné přibližně obnovit reliéf povrchu
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Obrázek 5.4: Parametrizace rozměrů vpichu.

žíháním CuAu D, protože proces vzniku a zániku uspořádaných domén 
je do značné míry vratný. Zánikem domén dostaneme na povrchu „in
verzní“ obraz jejich původního rozložení.

Při vybraných měřeních mikrotvrdosti bylo použito snímání akustické emise. 
Piezoelektrický snímač byl umístěn do držáku vzorků na mikrotvrdoměru 
tak, že citlivá strana snímače byla kolmá na osu diamantového hrotu. Povrch 
snímače byl namazán tenkou vrstvou silikonového tuku a vzorek byl na něj 
volně položen. Ke snímání akustické emise tedy docházelo na opačné straně 
vzorku, než kde byla měřena mikrotvrdost. Plocha snímače musí být kolmá na 
směr síly mikrotvrdoměru, aby během jejího působení nedocházelo k pokluzu 
vzorku po povrchu snímače namazaném silikonovým tukem. Zároveň však 
musí být kolmá i plocha, do níž je vtlačován indentor. Obě podmínky kladou 
požadavek na vzájemnou rovnoběžnost stran vzorku, což může být obtížné 
dodržet při malých rozměrech vzorků.

Měření mikrotvrdosti na mírně skloněném povrchu připadá v úvahu jak 
v případě měření na neleštěném povrchu tak při současném snímání akus
tické emise. Proto je na místě zabývat se otázkou, jak ovlivňuje sklon roviny 
měřenou hodnotu mikrotvrdosti:

Označme ax a ay sklon roviny ve směrech os X  a Y . Do takového povrchu
vtlačíme indentor s vrcholovými úhly ßx a ßy do hloubky h. Po odtížení
změříme příčné rozměry vpichu dx a dy. (V případě potřeby je možno změřit
samostatně d+ a d_.) Zavedené rozměry ve směru osy X  shrnuje obrázek 5.4.

Zaveďme dále ax =  tgax, bx =  tgßx a qx =  ax/bx =  tgax/tg ß x (analo-
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gicky pro směr Y ) .  Pak dostaneme vztahy:

odkud plyne:

Parametry bx a by jsou dány geometrií indentoru a jsou proto snadno do

stupné. Naproti tomu změření sklonu roviny vzorku vyjádřeného parametry 

ax a a,, resp. qx a qy může být poměrně obtížné. Naštěstí lze ukázat, že hod

noty qx a qy lze získat přímo z geometrie vpichu podle vztahu:

Parametry qx a qy mohou nabývat hodnot od -1 do 1 a hodnota 0 znamená, 

že vpich je symetrický. Můžeme je tedy nazvat „parametry asymetrie“ .

Podle definice je hodnota mikrotvrdosti nepřímo úměrná ploše vpichu. 

Pokud je rovina vzorku nakloněná, pak vpich nebude mít tvar čtverce (pro 

indentor Vickers) ani kosočtverce (indentor Knoop), ale obecného čtyřúhel

níka, jehož jedinou speciální vlastností zůstává, že úhlopříčky jsou vzájemně 

kolmé. Plochu takového obrazce lze vyjádřit vztahem:

(5.6)

(5.7)

kde dx a dy jsou délky úhlopříček. V  případě měření indentorem Vickers se 

v mikroskopu měří délky obou úhlopříček a tudíž vypočtená plocha vpichu 

odpovídá realitě. Jediné, co náklon roviny způsobí, je zmenšení hloubky vpi

chu h (ve srovnání s vpichem o stejné ploše):
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Při použití indentoru Knoop je situace výrazně odlišná, protože se plocha 
vpichu počítá pouze z délky delší úhlopříčky a předpokládaného kosočtver
cového tvaru vpichu. Délka kratší úhlopříčky se nepoužívá, protože je malá 
a je zatížena velkou relativní chybou. Porovnejme tedy skutečnou plochu 
deformovaného vpichu s plochou odpovídající nedeformovanému vpichu za 
předpokladu stejné délky úhlopříčky dx. Ze vztahu 5.2 odvodíme hloubku 
vpichu h:

Délka druhé úhlopříčky je potom:

Skutečná plocha vpichu je potom:

kde So zdánlivá plocha vpichu vypočtená z délky dx bez zohlednění sklonu 
roviny. Hodnoty mikrotvrdosti závisí nepřímo úměrně na ploše vpichu, a 
proto pro skutečnou a zdánlivou hodnotu mikrotvrdosti měřenou indento- 
rem Knoop dostaneme vztah:

Indentor Knoop se používá především k měření anizotropie mikrotvrdosti, 
a proto se nyní zamysleme, jak závisí zdánlivá mikrotvrdost na orientaci 
vpichu vůči směru sklonu roviny za předpokladu, že skutečná mikrotvrdost 
je izotropní. Jinými slovy, jaká je zdánlivá anizotropie. Označíme-li úhel mezi 
osou X  vpichu a směrem maximálního sklonu jako φ  a úhel sklonu roviny 
jako a , dostaneme pro parametry asymetrie qx a qy vztahy:
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Z uvedených odvození vyplývá, že měřením parametru asymetrie vpichu qx 

resp. jeho maximální hodnoty q lze očistit data měřená indentorem Knoop o 
„zdánlivou anizotropii“ vznikající vlivem sklonění měřeného povrchu.

5.4.2 Postupy studia optické kinematografie

Hlavním cílem optické kinematografie bylo najít závislost povrchových pro
jevů transformace na podmínkách experimentu a prověřit jejich reproduko- 
vatelnost. Všechny experimenty popsané v této kapitole byly provedeny na 
vzorcích MK1 a PK1. Hlavní výsledky byly prověřeny též na vzorcích MK2 
a PK2 (podrobnosti o jednotlivých vzorcích viz kapitolu 5.1).

Jak bylo již popsáno v kapitole 5.3.2, umožňovalo experimentální uspořá
dání pozorovat nejen povrchové projevy optickým mikroskopem, ale i časový 
průběh teploty a teplotní roztažnost vzorku.

Pro snazší identifikaci fyzikální povahy pozorovaného obrazu byl téměř 
každý experiment dodatečně doplněn mikroskopií AFM.

Jako varianty podmínek experimentu připadaly v úvahu:

1. Změny rychlosti ohřevu a ochlazování.

Zaveďme ještě parametr q jako maximální hodnotu parametru qx (pro úhel 
φ =  0). Pak dostaneme vztahy:

Derivováním tohoto vztahu podle φ  snadno ověříme, že nabývá extrémů pro 
úhly φ  =  Λ.π/2 a odpovídající zdánlivé hodnoty mikrotvrdosti jsou:
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2 . Změny velikosti a orientace vnější síly, případně její absence.

3. Změny výchozího stavu vzorku.

4. Leštění v různých fázích přípravy výchozího stavu vzorku.

5. Typ vzorku monokrystal/polykrystal.

Základní typ experimentu, od něhož se dále odvíjely různé varianty, měl tyto 
parametry:

Přídržná síla vzorku -  6  N s oscilačním pásmem regulačního programu
±1,5N  (viz přílohu A). Při daných rozměrech vzorků (viz kap. 5.1) to 
odpovídá tlaku přibližně 300 kPa až 500 kPa.

Regulace teploty -  lineární ohřev rychlostí 10 K/min z pokojové teploty
na teplotu 773 K, relaxace 10 min na teplotě 773 K, lineární ochlazo
vání opět rychlostí 10 K/min z teploty 773 K zpět na pokojovou teplotu. 
Vzhledem k teplotním vlastnostem aparatury byla regulace infračerve
ných lamp vypnuta kolem teploty 473 K a dále chladnutí aparatury 
nebylo regulováno. Nicméně měřené teplotní průběhy vykazovaly při
bližně lineární průběh až k teplotě 423 K.

Přehled použitých variant parametrů experimentu je uveden v tabulce 5.1. 
Typické hodnoty jsou uvedeny tučně. Když byla testována závislost výsledků 
experimentu na jednom z parametrů, byly pro zbývající parametry použity 
jejich typické hodnoty.

Experimenty zcela bez vnějšího napětí byly provedeny pouze výjimečně 
zejména proto, že bez vnějšího napětí není možné měřit prodloužení vzorku 
a také vhodné umístění termočlánků v blízkosti volně položeného vzorku je 
značně obtížné.

Vyhodnocení experimentu probíhalo v několika krocích. Nejprve bylo po
třeba synchronizovat záznamy časového průběhu teploty, přítlačné síly a vi
deozáznam, protože každá z těchto veličin byla primárně zaznamenávána na 
jiném médiu. K tomu byla využita interpolace průběhu teploty do časových
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Tabulka 5.1: Přehled alternativ parametrů experimentu.

parametr varianty testování
Typická hodnota je vyznačena tučné

přídržná síla 0 -4 5 N , 6  N
rychlost ohřevu 5, 10, 15, 40 K/min
výchozí stav po předchozím lineárním chlazení

CuAuD
CuAul uspořádaný pod napětím 
CuAu I uspořádaný bez napětí

leštění po žíhání na CuAu D
před experimentem

okamžiků měření prodloužení a pro konkrétní snímky na videozáznamu. Poté 
byly vyhodnoceny záznamy roztažnosti. Závislosti byly nejprve numericky 
derivovány a na křivkách derivací byla odečtena poloha maxima odpovída
jícího fázové transformaci, polohy inflexních bodů z každé strany maxima a 
polohy bodů, kde křivka vystupuje z okolního šumu. Polohy uvedených bodů 
pak sloužily pro kvantitativní srovnání průběhu transformace při různých 
podmínkách, zejména při studiu závislosti teploty transformace na vnější 
síle.

V průběhu pořizování videozáznamu bylo použito zařízení na přípravu 
titulků, které umožňovalo zaznamenání přesného času přímo na obraz vi
deozáznamu. Videozáznam byl následně převáděn do digitální podoby jak 
v podobě souvislých videosekvencí, tak i jednotlivých snímků.



Kapitola 6 

Výsledky 

6.1 Výsledky optické kinematografie 

Studium transformace pomocí optické kinematografie bylo zaměřeno na sys

tematický popis pozorovaných projevů a jejich citlivost na změny vnějších 

parametrů. Tomu je přizpůsobeno i řazení této kapitoly. Nejprve jsou po

psány obecné projevy transformace a jejich popis je potom doplněn studiem 

vlivu vnějších parametrů. Uvedené výsledky byly publikovány v [68]. 

6.1.1 Obecné projevy 

Obrázek 6.1: Změny morfologie povrchu polykrystalu během procesu rozuspo

fádání. 

Polykrystal Chování polykrystalu dokumentuje obrázek 6.1. Obrázek uka

zuje příklad efektů morfologie povrchu spojených se strukturním rozuspořá-

93 
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dáním během ohřevu. Vzorek byl zakalen ze 773 K, vyleštěn a následně ohří
ván rychlostí 10 K/min s přídržnou silou 6 N. V průběhu ohřevu se vzorek 
nejprve uspořádá a potom s rostoucí teplotou se začne opět rozuspořádávat. 
Obrázek ukazuje situaci mírně nad teplotou Το / d , kdy nově vzniklý uspo
řádaný stav transformuje zpětně do stavu neuspořádaného. Proces trvá asi 
6 sekund a projevuje se postupným mizením systémů tmavých pruhů v jed
notlivých zrnech. Jsou zde vidět transformační fronty, které vznikají buď na 
hranicích zrn nebo na hranici mezi dvěma pruhy. V druhém případě vzniknou 
dvě fronty, které se od sebe vzdalují. Pohyb fronty končí buď na hranicích zrn 
a nebo při „anihilaci“ s jinou frontou. Pohyb front v jednotlivých zrnech není 
vzájemně nijak korelovaný. Jednotlivá zrna netransformují současně (napří
klad na 4. snímku sekvence je vidět, že některá zrna jsou již úplně transfor
movaná a jiná teprve začínají transformovat). Dokonce je možno pozorovat 
zpětný pokluz po hranicích zrn. Přestože samotný proces pokluzu je záleži
tostí plastické deformace a je proto nevratný, dochází k reverzibilitě tím, že 
jednotlivá zrna získávají svůj původní tvar. Kromě detailů v některých zrnech 
se nad teplotou 703 K reliéf povrchu vrací do stavu před začátkem ohřevu.

Při následném chlazení vzorku z teploty 773 K nejsou pozorovány žádné 
změny reliéfu povrchu až k teplotě kolem 643 K, kde se opět začínají po
stupně objevovat v jednotlivých zrnech systémy tmavých pruhů (bez viditelné 
fronty) jako výsledek procesu uspořádání ve vzorku. Nový reliéf povrchu, 
vzniklý chlazením neuspořádaného stavu, není tak ostrý a výrazný jako reliéf 
vzniklý při ohřevu zakaleného CuAuD. (Podrobnější srovnání reliéfu povrchu 
uspořádaného stavu vzniklého různými postupy je uvedeno v kapitole 6.1.3)

Významná teplotní hystereze je pozorována nejen na záznamu optické 
kinematografie, ale na všech teplotních in-situ experimentech, například na
prodloužení vzorku -  viz dále (obrázek 6.4).

Na obrázku 6.2 je ukázána topologie povrchu vzorku, jak byla získána po
mocí AFM. Podél hranice zrna jsou pozorovány relativně široké rovnoběžné 
pásy a ostré čáry. Výškové profily odpovídající dvěma šipkám napříč pří
slušnými částmi povrchu jasně dokumentují, že čáry mají charakter ostrých
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Obrázek 6.2: Morfologie povrchu uspořádaného vzorku - mikroskop AFM. 

stupňů, zatímco pásy mají trojúhelníkový tvar. Čáry odpovídají nevratným 

změnám morfologie povrchu a jde o stopy deformace (skluzové čáry, nebo de

formační dvojčata typu {111} ). Pásy skládající se z jemných pruhů vymizí 

v neuspořádaném stavu a jsou svázány s dvojčaty typu {1O1 }. Na poly

krystalickém vzorku je vznik deformačních stop (skluzových čar a dvojčat) 

poměrně vzácný. Obrázek 6.2 je z celé série obrázků AFM na polykrystalech 

jediný, kde jsou zastoupeny oba jevy současně. Na ostatních byly pozorovány 

pouze dvojčata typu {1O1} (to je v kontrastu s pozorováními na monokrys

talech - viz dále). 

Po skončení teplotního cyklu je vzorek uspořádaný (po předchozím line

árním chlazení) a zvrásněný. Při následném lineárním ohřevu nejsou až do 

teploty 703 K pozorovány žádné změny na povrchu. K transformaci dochází 

analogickým způsobem jako při předchozím ohřevu, protože rozložení pruhů 

na povrchu vzorku před začátkem transformace je prakticky stejné. Transfor

mační fronty vznikají a zanikají na stejných místech, jednotlivá zrna trans-
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formují ve stejném pořadí. Opakování experimentu dokumentuje vratnost 

celého jevu. Při naznačeném postupu leštění je potvrzena zejména vratnost 

neuspořádaného stavu, protože případné odchylky jsou daleko lépe patrné na 

rovném povrchu než na povrchu zvrásněném. Projevy transformace při chla

zení jsou identické jako v předchozím cyklu. Další následný ohřev a chlazení 

již nepřináší žádné nové výsledky. 

Obrázek 6.3: Změny morfologie povrchv, monokrystalu během procesu rozuspo

řádání bez napětí. 

Monokrystal Na obrázku 6.3 je ukázán příklad efektů změn morfologie 

povrchu spojených s rozuspořádáním v monokrystalu bez vnějšího napětí. 

Vzorek byl zakalen z neuspořádaného stavu, vyleštěn a následně zahříván 

rychlostí 10 K/min. Obrázek ukazuje situaci mírně nad teplotou To;D, kdy 

nově vzniklý uspořádaný stav transformuje zpětně do stavu neuspořádaného. 

Tento proces, stejně jako v případě polykrystalického vzorku, trvá přibližně 

6 sekund. Při optické kinematografii byla pozorována pouze jediná fronta, 

která běžela napříč celým povrchem vzorku rychlostí přibližně 150 µm/s. Za 

všimnutí stojí nová dvojčata vznikající a pohybující se na uspořádané straně 

transformační fronty. Tato dvojčata vznikají pouze dočasně před postupující 

frontou a po průchodu fronty opět mizí. Nad teplotou 703 K se povrch vrátí 

do stavu před začátkem žíhání. 

Při chlazení dochází ke vzniku tmavých pruhů bez viditelné fronty. 

Při opakování ohřevu a chlazení dojde k transformacím analogickým způ

sobem. Transformační fronta se pohybuje stejně rychle a přibližně stejným 

směrem. Podobně jako pro polykrystal i zde je pozorována vratnost celého 

JeVU. 
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Znalost orientace povrchu monokrystalu MKl vůči krystalografickým 
osám umožnila identifikaci krystalografických indexů pro jednotlivé vý
znamné směry pozorované na snímcích AFM. Postup získání indexů byl po
psán v kapitole 5.3.3. Tím se otevřela cesta ke kvantitativnímu vyhodnoco
vání jednotlivých snímků. Sledovány byly zejména výšky a šířky pozorova
ných stupňů na povrchu a vzdálenosti mezi jednotlivými stupni.

• Prakticky při všech testovaných režimech tepelného zpracování byla
pozorována deformace jak v rovinách {1 11 }, tak i {1 01 }. Bylo po
tvrzeno, že deformace v rovinách { 1 0 1 } při následném ohřevu vymizí,
zatímco deformace v rovinách {1 11 } přetrvá. Deformace v rovinách
{ 1 1 1 } není přítomna pouze výjimečně v podmínkách bez vnějšího na
pětí.

• Výška jednotlivých stupňů v rovinách { 1 1 1 } je (77 ±  25) nm nezávisle
na přítomnosti vnějšího napětí. Výška stupňů v rovinách { 1 0 1 } je mezi
200 až 450 nm pro případ bez vnějšího napětí, zatímco pro experimenty
s vnějším napětím byla pouze (49 ±  15) nm. Výška stupňů na snímcích
AFM nezávisí na rychlosti ohřevu nebo chlazení.

• Vzdálenosti jednotlivých čar mají náhodný charakter v rozsahu od 3 do
55 /Lim, vzdálenost nijak nezávisí ani na typu roviny (v obou případech
je průměrná hodnota kolem 2 0 μιη).

• Šířka jednotlivých deformačních stupňů odpovídá přibližně jejich výšce.
Poměrem výšky a šířky můžeme dostat úhel sklonu deformačního
stupně. Hodnoty úhlu sklonu pro vysoké i nízké pásy {1 01 } spadají
do stejného intervalu 1,8° ±  1,1°. Pásy v rovinách { 1 1 1 } mají sklon
v rozsahu 5,6° ±  2,3°.

Záznam teploty Paralelně zaznamenávaný vývoj teploty v průběhu všech 
experimentů vykazoval anomálie v průběhu fázové transformace, které se 
zdají být ve shodě s uvolňováním respektive absorpcí latentního tepla [2, 50]. 
Této interpretaci ale není možné přikládat příliš velkou váhu, protože i přes
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veškerou snahu (umístění několika termočlánků do přímého kontaktu se vzor
kem na místa mimo dosah přímého záření infračervených lamp nebo do spe
ciálního otvoru vyvrtaného ve vzorku PK1), bylo měření teploty ovlivněno 
zářením infračervených lamp na přívody termočlánků a odvodem tepla če
listmi stroje. Proto se v dalším textu omezíme jen na analýzu teplotních 
rozdílů měřených při zachování konfigurace termočlánků na místo diskuse 
absolutních hodnot teploty. Anomálie měřené teplotní závislosti může být 
vyvolána i tak, že v okamžiku fázové transformace dojde k prudké změně 
rozměru vzorku, která zapříčiní výchylku skutečné hodnoty regulované síly 
z nastavené úrovně. Teplota závisí na aktuální přítlačné síle například proto, 
že s rostoucí silou se zlepšuje tepelný kontakt mezi vzorkem, keramickými 
destičkami a Čelistmi vzorku. Tím dojde k relativnímu ochlazení vzorku nebo 
termočlánků (samostatným testem byl prokázán efekt v rozsahu 3K).

6.1.2 Závislost transformace CuAu na vnějším tlaku

V daném experimentálním uspořádání je možné testovat závislost transfor
mace na vnější síle těmito způsoby:

• Absencí vnější síly.

• Změnami velikosti vnější síly.

• Změnami orientace vnější síly vzhledem ke vzorku.

Absence vnější přítlačné síly Rozdíl morfologie povrchu mezi stavem
vzniklým bez napětí a s přídržnou silou 6  N je vidět na prvních dvou fotogra
fiích vlevo na obrázku 6.5 (viz dále). Při aplikaci vnějšího napětí na mono
krystal dojde k významné kvalitativní změně -  v případě experimentu pod 
napětím nevznikají na povrchu žádné světlé a tmavé pruhy. Povrch vzorku 
v uspořádaném stavu vypadá téměř stejně rovný jako ve stavu neuspořáda
ném. Během ohřevu přejde fronta přes povrch vzorku a postupně ho „změní“ 
z rovného na rovný. V okolí fronty často vzniká trvalá deformace v podobě 
čar (skluzových čar nebo dvojčat) typu {111}· Tato trvalá deformace bývá
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jediným projevem, který je pozorovatelný pomocí AFM. Ovlivnění mono- 
krystalického vzorku vnějším napětím je natolik výrazné, že válcový vzorek 
s kruhovým průřezem, který byl uspořádám pod vnějším napětím kolmým 
k ose vzorku, změnil tvar průřezu na eliptický. Rozdíl délek obou os je 7 až 
10%. Při tak velkém rozdílu je možno elipticitu pozorovat i pouhým okem. 
Při opětovném rozuspořádání (a zakalení, nebo uspořádání v podmínkách 
bez napětí) získal vzorek zpět kruhový průřez.

Teplota [K]

Obrázek 6.4: Porovnání křivek prodloužení získaných v deformačním stroji a 

v komerčním dilatometru. Význam jednotlivých křivek je uveden v textu.

Vliv vnějšího napětí lze pozorovat i při srovnání křivek prodloužení získa
ných pomocí dilatometru [2 ] (v podmínkách bez vnějšího napětí) s křivkami 
prodloužení měřenými v průběhu optické kinematografie (s vnějším napětím) 
-  viz obrázek 6.4. Křivky 1, 2 a 3 byly změřeny v průběhu kinematografie,
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křivky 4 a 5 jsou z komerčního dilatometru. I z tohoto obrázku je zřejmé, že 
křivky 3 a 5 (obě pro polykrystal) jsou kvalitativně stejné, zatímco křivky 1 ,
2 a 4 pro monokrystal jsou významně odlišné. Křivka 1 se skládá ze tří částí -  
ohřevu, chlazení a opětovného ohřevu. Před započetím experimentu byl vzo
rek pootočen v čelistech stroje o úhel 90° proti poloze po skončení minulého 
experimentu (viz též odstavec „Vliv změny orientace vnější süy“ dále v této 
kapitole). Křivka 2  se od všech ostatních liší tím, že vychází ze zakaleného 
stavu CuAu D. Připomeňme jen, že v použitém experimentálním uspořádání 
nelze získat křivky prodloužení během pozorování optické kinematografie bez 
vnějšího napětí. Proto byly na místo jich použity výsledky z citované práce. 
Detaily experimentálního uspořádání jsou uvedeny v kapitolách 5.3.2 a 5.4.2.

V liv velikosti vnější síly byl testován pomocí samostatného experimentu 
tak, aby byly eliminovány rušivé vlivy, jako je změna polohy termočlánků, 
nastavení infračervených lamp nebo polohy vzorku v čelistech. Proto byl 
celý experiment proveden nepřetržitě bez otevření vakuové cely. Nevýhodou 
postupu je samozřejmě nemožnost měření pomocí AFM mezi jednotlivými 
kroky experimentu. Válcové vzorky byly namáhány ve směru své osy, aby byla 
lépe definovaná plocha, na kterou síla působí a tím i působící tlak. Pro účely 
pozorování optické kinematografie byla část válcového povrchu zbroušena a 
vyleštěna do roviny. Jednotlivé kroky se skládaly z ohřevů z teploty 633 K na 
793 K rychlostí 10 K/min a chlazení stejnou rychlostí zpět na teplotu 633 K, 
proložených vždy desetiminutovou prodlevou. Uprostřed prodlevy na teplotě 
633 K došlo ke změně přítlačné síly. Použité přítlačné síly a jim odpovídající 
tlaky shrnuje tabulka 6.1. Hodnota uvedená v tabulce pod označením vzorku 
udává obsah průřezu vzorku. Mezi každými dvěma kroky byl ještě vložen 
krok se „základní“ přítlačnou silou 6 N. Pravidelné střídání zvolené síly se 
„základní“ silou 6  N umožňuje pozorování následujících vlivů:

• Vliv vnější síly na proces rozuspořádání vždy ze stejného počátečního
stavu (stav získaný řízeným chlazením na teplotu 633 K s přítlačnou
silou 6 N).



Tabulka 6.1: Prítlačné síly a odpovídající tlaky pro poly krystal a monokrystal.
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PK 1
19 mm2

6 N 15 N 30 N 45 N
316 kPa 790 kPa 1,58 MPa 2,37 MPa

MK1
12 mm2

6 N 12 N 20 N 30 N
500 kPa 1,00 MPa 1,67 MPa 2,50 MPa

• Vliv vnější síly na proces uspořádání při chlazení.

• Vliv vnější síly na vzniklý uspořádaný stav (tedy vliv změny stavu na
průběh transformace při následujícím ohřevu a přítlačné síle 6N).

• Vliv opakovaného ohřevu a chlazení na průběh transformace (trans
formace při chlazení s přítlačnou silou 6N by měla probíhat ve všech
cyklech stejně).

Je škoda, že nebylo možno používat přítlačné síly menší než 6N, protože 
takové experimenty by pomohly objasnit chování zejména monokrystalic- 
kého vzorku. Vzhledem ke tvaru vzorků nemohlo být zkoušeno ani namáhání 
v tahu.

Závislost morfologie povrchu polykrystalu na přítlačné síle je zobrazena 
na obrázku 6.5. V levém sloupci je zobrazeno 5 různých morfologií v uspořá
daném stavu CuAu I, který vznikal za působení vnější síly. V pravé části je 
morfologie povrchu po transformaci zpět do neuspořádaného stavu se stan
dardní přítlačnou silou 6 N. Obrázky vpravo dokumentují, že proces je stále 
vratný, pouze pro síly 30 N a 45 N již dochází k nevratným deformacím. 
(Tyto deformace zůstaly patrné i při testu se silou 6 N vloženém mezi testy 
se silami 30 N a 45 N). Morfologie povrchu uspořádaného stavu při všech vlo
žených testech se silou 6 N je (až na trvalé deformace) stejná jako na druhé 
fotografii vlevo. Lze tedy vyvodit závěr, že změny morfologie na fotografiích 
v levém sloupci vznikly skutečně vlivem vnějšího napětí.

Na základě pozorování celých videozáznamů můžeme konstatovat, že pro
ces rozusporádání domén nezávisí na vnější síle, ale pouze na rozmístění do-
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Obrázek 6.5: Závislost morfologie povrchu polykrystalu na přítlačné síle. 

Uspořádaný stav CuAul (vlevo) a neuspořádaný stav CuAuD (vpravo). 
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mén vzniklých při předchozím uspořádání. Při ohřevu ze stejného výchozího 
stavu, ale s různou přítlačnou silou, není pozorován žádný rozdíl. Při ohřevu 
se stejnou vnější silou, ale s různým výchozím stavem, se mění místa vzniku a 
zániku transformačních front, rychlost a směr jejich pohybu. Transformační 
fronta je poměrně úzká (10 až 30 μπι). Navíc byla pozorována jedna kvalita
tivní změna -  pro tlaky větší než 1 MPa probíhá transformace do uspořáda
ného stavu také formou postupující fronty.

Transformace na monokrystalu probíhaly stále stejně bez závislosti na 
vnějším napětí -  při ohřevu byla transformační fronta velmi široká (cca
0,4 mm) a pohybovala se vždy stejným směrem. Šířka fronty byla srovna
telná s šířkou pozorované oblasti vzorku a fronta neměla ostré hranice, a 
proto nebylo možné určit, kde fronta vzniká a kde zaniká, ani její tvar. Při 
chlazení dochází k transformaci najednou v celé pozorované oblasti.

Pro oba druhy vzorku byla potvrzena reprodukovatelnost stavu po chla
zení s přítlačnou silou 6N.

Kvantitativní výsledky byly získány z měřených křivek roztažnosti tak, že 
jejich časové závislosti byly nejprve numericky derivovány. Na křivkách deri
vací je pozorovatelné maximum v místě každé transformace. Z tvaru křivky 
byly odečteny polohy maxima, inflexních bodů z každé strany maxima a 
bodů, kde křivka vystupuje z okolního šumu. Na základě uvedeného vyhod
nocení je možné konstatovat následující skutečnosti:

Doba trvání transformace (vypočtená jako časová vzdálenost inflexních
bodů) nezávisí na přiloženém vnějším napětí. Tato doba je pro poly- 
krystal přibližně mezi l i s  a 13s pro ohřev a 16s až 20s pro chlazení. 
Časové vzdálenosti bodů, kde křivka vystupuje z okolního šumu, jsou 
kolem jedné minuty. Hodnoty pro monokrystal jsou kratší: 7 s až 10 s 
pro ohřev a 10 s až 13 s pro chlazení, 23 s až 40 s oblast nad hranicí 
šumu.

Rozdíl délek vzorku v uspořádaném a neuspořádaném stavu také nevy
kazuje měřitelnou závislost na přiloženém vnějším napětí.



Tabulka 6.2: Přehled parametrů transformace.
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polykrystal monokrystal
doba trvání 
transformace [s]

ohřev 11 až 13 7 až 10
chlazení 16 až 20 10 až 13
šířka mimo šum cca 60 23 až 40

závislost transf. teploty 
na tlaku [ K/MPa)

ohřev 4 až 6 5 až 10
chlazení 6 až 7 8 až 12

Transformační teplota roste přibližně o 4 až 6 K/MPa při ohřevu a o 6 
až 7K/MPa při chlazení pro polykrystal a 5 až 10K/MPa při ohřevu 
a o 8 až 12K/MPa při chlazení pro monokrystal.

Následná transformace Nebyl pozorován měřitelný vliv velikosti vnějšího
napětí, aplikovaného během chlazení, na následnou transformaci do ne
uspořádaného stavu při ohřevu.

Uvedené výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce 6.2.

Vliv změny orientace vnější síly byl sledován v několika po sobě jdou
cích experimentech, které měly „standardní parametry“ (přídržná síla 6 N, 
ohřev a chlazení rychlostí 10 K/min, výchozí stav: po předchozím řízeném 
chlazení). Jedinou změnou mezi jednotlivými experimenty bylo pootočení 
vzorku v čelistech stroje.

V případě polykrystalu je potřeba porovnávat výsledky podle typu leš
tění. V situaci, kdy bylo poslední leštění provedeno v zakaleném neuspořá
daném stavu, probíhá experiment zdánlivě nezávisle na orientaci vzorku -  to 
znamená, že při transformaci do neuspořádaného stavu se povrch vyhladí a 
při transformaci do uspořádaného stavu se povrch zvrásni analogicky jako 
v předchozím cyklu.

Pro testování vratnosti reliéfu povrchu v uspořádaném stavu je třeba 
vzorek vyleštit v uspořádaném stavu a sledovat, jestli se při následném uspo
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řádání srovná zpět do roviny. Proto byl vzorek vyleštěn a znovu lineárně 
ohříván a chlazen. Podle očekávání se reliéf při teplotě 703 K zvrásnil (jako 
„inverzní“ obraz rozložení domén v uspořádaném stavu), ale při chlazení do
šlo jen k částečnému zpětnému vyhlazení vzorku.

Z toho vyplývá, že při přechodu do neuspořádaného stavu jednotlivá zrna 
získávají vždy stejný tvar nezávisle na orientaci vnějšího napětí, zatímco 
v uspořádaném stavu je rozmístění domén v jednotlivých zrnech částečně 
ovlivněno vnějším napětím. Ovlivnění polohy domén není nijak výrazné, 
takže není pozorovatelné na zvrásněném povrchu a ani křivka prodloužení 
vzorku není modifikována, ale na vyleštěném povrchu je efekt patrný.

V případě monokrystalu dochází i při proměnných orientacích vnější síly
vždy k transformaci prostřednictvím postupující fronty a povrch je v obou 
stavech (uspořádaném i neuspořádaném) až na trvalé deformace hladký. Ji
nými slovy při pozorování optickou kinematografii není pozorován žádný roz
díl. Naproti tomu výrazný rozdíl je patrný na křivkách prodloužení vzorku.
V případě, že byl vzorek pootočen mezi dvěma po sobě jdoucími experimenty 
o 90 stupňů, dochází během transformace do neuspořádaného stavu ke zkra
cování vzorku místo k jeho prodlužování. Efekt je pozorovatelný na křivce 
číslo 1 na obrázku 6.4. Při prvním ohřevu pootočeného vzorku dochází při 
ohřevu ke zkrácení. Při chlazení dojde ke vzniku uspořádání s jinou orientací 
osy c, takže dojde k dalšímu zkrácení. Teprve při druhém ohřevu se vzorek 
prodlouží. Zkrácení při prvním ohřevu není tak výrazné jako prodlužování 
při druhém ohřevu. Také pozorovaná elipticita vzorku se změní -  osa, která 
byla před experimentem kratší, je nyní delší a naopak.

6.1.3 Závislost transformace na výchozím stavu vzorku

Další závislostí, kterou je možno v daném experimentálním uspořádání sle
dovat, je závislost na výchozím stavu vzorku. Literární i doposud popsané 
vlastní výsledky potvrzují fakt, že vlastnosti slitiny v neuspořádaném stavu 
nezávisí na postupu, kterým se slitina do tohoto stavu dostala. Naproti tomu 
polohy a velikost domén v uspořádaném stavu (a z toho plynoucí vnější
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Obrázek 6.6: Použité režimy tepelného zpracování vzorku.

vlastnosti materiálu) značné závisí na podmínkách, při kterých uspořádání 
vzniklo. Mezi dominantní vlivy patří bezpochyby rychlost chlazení, případné 
izotermické žíhání v průběhu chlazení a přítomnost či nepřítomnost vnějšího 
napětí.

Některá speciální ovlivnění výchozího stavu vnějším napětím, působícím 
v průběhu procesu uspořádání, byla popsána v minulé kapitole. Šlo o situ
ace, kdy po specifickém experimentu (různá velikost nebo orientace vnějšího 
napětí) následoval experiment standardní. Ten potom vypovídá o míře ovliv
nění stavu předchozími specifickými podmínkami vnějšího napětí.

Zde je proto potřeba porovnávat zejména stavy, které se liší různým tepel
ným zpracováním. Uvažované průběhy teploty jsou schematicky znázorněny 
na obrázku 6.6. Vzhledem k tomu, že některé stavy záměrně nevycházejí 
z pokojové teploty a experiment vždy představoval lineární ohřev na teplotu 
773 K, je lineární ohřev přikreslen čárkovaně:

1. Zakalený neuspořádaný stav.

2. Uspořádaný stav získaný nepřímou metodou.

3. Uspořádaný stav získaný přímou metodou.

4. Postup pro zabránění spinodálnímu uspořádání.

5. Stav získaný lineárním chlazením.

6. Nepřímé žíhání před započetím experimentu.
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® 

Obrázek 6. 7: Porovnání morfologie povrchu polykrystalu ve stavech 4, 5 a 6. 
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Srovnání morfologie povrchu různých stavů získané v průběhu optické ki
nematografie je uvedeno na obrázku 6.7. Pro srovnání byly vybrány zejména 
stavy 4 a 6 , protože demonstrují hlavní rozdíl mezi uspořádáním vzniklým 
v průběhu chlazení (přímá metoda) a uspořádáním vzniklým v průběhu 
ohřevu (nepřímá metoda). Morfologie stavů 1, 2 a 6  resp. 3, 4 a 5 vypadají 
na snímcích z optického mikroskopu prakticky stejně. V horní části obrázku 
6.7 jsou srovnány stavy 4 a 6  na tomtéž místě povrchu vzorku. Vlevo je stav 
uspořádaný a vpravo je stav neuspořádaný. Fotografie uspořádaného stavu 
ukazují, že reliéf získaný nepřímou metodou je podstatně výraznější než pro 
metodu přímou. Některé tmavé pásy mají na obou snímcích stejné polohy, 
ale ne všechny. Snímky neuspořádaného stavu byly přidány jako doklad sku
tečnosti, že mezi přípravou obou stavů nedošlo k žádným trvalým změnám 
na povrchu. Časový odstup mezi snímky vlevo a vpravo je dvě minuty.

Závěr o výraznějším reliéfu pro nepřímo vzniklý stav 6  je možno potvr
dit srovnáním snímků ve stavu 4 a 6  v levém dolním rohu obrázku. Jde o 
analogický experiment jako v horní části obrázku. Na snímku ve stavu 6  je 
možné si všimnout daleko většího množství tmavých pásů. Srovnání mezi 
stavy 4 a 6 ještě lépe vynikne, pokud obě fotografie srovnáme s fotografií 
ve stavu 5 vpravo dole. Je až překvapivé, jak přesně a detailně se reprodu
kuje rozmístění pásů při převedení vzorku do stejného nebo podobného stavu 
(připomeňme, že mezi přípravou obou stavů došlo k rozuspořádání a zániku 
všech nerovností povrchu). Právě detailní shoda obrázků pro stav 4 a 5 do
kazuje, že rozdíl morfologie ve stavu 6  je dán rozdílnou přípravou stavu a 
nikoli vedlejšími náhodnými jevy (celý experiment byl proveden nepřetržitě 
bez otevření vakuové cely aparatury a změny polohy vzorku). Poslední dosud 
nediskutovaná fotografie je označena „5 Rychlé chlazení“ . Ta byla pořízena 
na konci uvedeného experimentu tak, že byl připraven stav 5, přičemž chla
zení proběhlo neřízeným chladnutím aparatury spolu se vzorkem. Rychlost 
chlazení se pohybovala mezi 30 a 50 K/min. Při takto rychlém chlazení se na 
vzorku objevily trhliny po hranicích zrn. Naproti tomu došlo k výraznému 
úbytku počtu tmavých a světlých pásů.
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Obrázek 6.8: Porovnání morfologie povrchu monokrystalu ve stavech 4 a 6 

v uspořádaném (vlevo) a neuspořádaném stavu (vpravo). 
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Obdobné srovnání jednotlivých stavů pro monokrystal je uvedeno na ob
rázku 6 .8 . Opět jde o chronologickou sérii fotografií pořízených během jed
noho experimentu bez otevření vakuové cely. První fotografie nahoře upro
střed dokumentuje vyleštěný neuspořádaný zakalený stav před započetím 
experimentu, aby eliminovala případné pochybnosti o původu nerovností po
zorovaných na dalších fotografiích. Fotografie vlevo odpovídají uspořádanému 
stavu těsně před fázovou transformací, zatímco fotografie vpravo ukazují stav 
těsně po transformaci. Časová prodleva mezi oběma snímky je jen několik de
sítek sekund. Z obrázků je patrné, že na rozdíl od polykrystalu vznikla na 
monokrystalu trvalá deformace, která nevymizí při přechodu do neuspořáda
ného stavu. Dalším ohřevem a chlazením se pouze zvyšuje množství trvalých 
deformačních stop. Kromě stále přibývajících deformačních stop lze jen těžko 
pozorovat nějaké morfologické rozdíly mezi všemi čtyřmi fotografiemi.

Nakonec srovnejme morfologii povrchu na snímcích pořízených mikrosko
pem AFM. Pomocí AFM je možné vyhodnotit pouze stavy, které lze po
zorovat při pokojové teplotě. Jde o stavy číslo 2, 3 a 5. Výsledek srovnání 
je uveden na obrázku 6.9. Srovnání morfologie mezi jednotlivými stavy je 
poměrně obtížné zejména pro polykrystal, protože morfologie jednotlivých 
zrn polykrystalu se vzájemně liší i pro jeden pozorovaný stav. Přesto lze 
vysledovat určité trendy:

Ve stavu 2 (uspořádaný stav získaný nepřímou metodou) je reliéf nejvýraz
nější. Pro polykrystal dosahuje výška pásů až 1 μιη. Na monokrystalu 
se místy objevují tmavé a světlé pásy. Ty jsou většinou poměrně úzké 
(na obrázku vlevo nahoře pruhy z pravého horního rohu k levému dol
nímu rohu obrázku). Byly však pozorovány i pásy široké přes 30μτη a 
vysoké přibližně 0,5 μπι.

Ve stavu 3 (uspořádaný stav získaný přímou metodou) je reliéf méně vý
razný. Pro polykrystal je výška pásů přibližně poloviční než pro ne
přímou metodu, tedy kolem 0,5 μπι. Na monokrystalu jsou pozorovány 
pouze trvalé deformační stopy v rovinách { 1 1 1 }.
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Obrázek 6.9: Porovnání morfologie povrchu monokrystalu (vlevo) a polykrys

talu (vpravo) ve stavech 2! 3 a 5 metodou AFM. 



KAPITOLA 6. VÝSLEDKY

Ve stavu  5 (stav získaný lineárním ochlazováním) je reliéf nejméně výrazný. 
Pro polykrystal je profil povrchu spíše nepravidelný. Výška pásů je 
pouze kolem 0,1 μιη. Povrch monokrystalu je prakticky hladký. Obje
vují se pouze ojediněle trvalé deformační stopy v rovinách {111}·

K porovnání obrázků z mikroskopu uveďme jednu technickou poznámku: 
Rastrování povrchu probíhá ve směru, který je na výsledném obrázku zobra
zen horizontálně. Pokud dojde k zachycení nečistoty na měřícím hrotu nebo 
podobnému ovlivnění experimentu, projeví se porucha jako přesně horizon
tální linka na výsledném obrázku (je patrné na dvou obrázcích pro polykrys
tal). Zobrazené profily povrchu byly vyhodnoceny v horizontálním směru, 
aby neprotínaly žádnou takovou poruchu.

6.2 Výsledky měření mikrotvrdosti

6.2.1 Mikrotvrdost v různých strukturních stavech

Cílem měření mikrotvrdosti bylo změřit hodnoty mikrotvrdosti pro všechny 
tři možné strukturní stavy CuAu a najít další faktory, které hodnotu mikro
tvrdosti ovlivňují. Spolu s tím bylo třeba systematicky ověřovat nezávislost 
na vedlejších vlivech.

K měření byly použity dvě různé sady vzorků, které se od sebe lišily 
svými rozměry. Vzorky PT11, PT12 a P13 byly tenké destičky o tloušťce 
0,5 mm, zatímco vzorky PT21, PT22, PT23 a PT24 měly tloušťku 1,8 mm 
(podrobněji viz kapitolu 5.1). Hlavní význam různé tloušťky vzorků spočívá 
v tom, že pro tenké vzorky PT11, PT12 a P13 mohlo docházet k relaxaci 
vnitřních napětí různými průhyby vzorku jako celku, zatímco pro PT21 až 
PT24 docházelo k pokluzům po hranicích zrn a případně ke vzniku trhlin.

Měřené hodnoty mikrotvrdosti jsou uvedeny v tabulkách 6.3 a 6.4. V kaž
dém řádku je nejprve uvedeno aplikované žíhání a pod ním odpovídající 
hodnoty mikrotvrdosti. Hodnoty uvedené v závorkách jsou směrodatné od
chylky. Řádky jdou v chronologickém sledu jednotlivých žíhání. Pokud není



KAPITOLA 6. VÝSLEDKY 113

hodnota uvedena (označeno X), nebyl vzorek podroben příslušnému žíhání. 
Všechny hodnoty jsou uvedeny v MPa.

Žíhání pro přípravu stavu CuAul na vzorcích P T ll, PT12 a PT13 bylo 
voleno na základě studie [69]. Přesný popis by v tabulce zabral příliš mnoho 
místa, takže jej uvedeme zde:

Všechny tři destičky byly žíhány 5 dní na teplotě 649 K, pak byla 
snížena teplota pece na 627 K a žíhání pokračovalo další dva dny.
Po té byl vzorek PT13 vyjmut z pece a zakalen do solanky o 
teplotě 265 K. Vzorky P T ll a PT12 byly ponechány v peci a 
postupně chlazeny (každý den snížení o 20 K až na teplotu 473 K, 
pak byla pec vypnuta).

Na základě hodnot v obou tabulkách je možné formulovat několik hlavních 
a několik vedlejších závěrů. Jako hlavní závěry lze uvést:

• Hodnoty mikrotvrdosti v obou uspořádaných stavech jsou systematicky
nižší než mikrotvrdost ve stavu CuAu D. To je v rozporu s výsledky
v literatuře i s běžnými poznatky o mechanických vlastnostech inter- 
metalik. Podrobněji se tomuto fenomenu budeme věnovat v kapitole
6.2.5.

• Hodnota mikrotvrdosti obou uspořádaných stavů roste s přítomností
domén a jejich hranic v okolí vpichu. V tabulce 6.4 jsou proto uvedeny
už jen hodnoty mikrotvrdosti v hladkých oblastech bez blízkých hranic
domén. Přímá korelace hodnot mikrotvrdosti s přítomností domén bude
demonstrována později na fotografiích povrchu.

• Hodnota mikrotvrdosti stavu CuAu D se pohybuje v rozsahu 1600 až
1750 MPa. Hodnota je velmi snadno reprodukovatelná a nezávisí na
předchozím termomechanickém zpracování vzorku.



Tabulka 6.3: Hodnoty mikrotvrdosti v MPa pro tenké vzorky P T ll, PT12 a 

PT13.
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P T ll PT12 PT13

CuAul 5 dní 649 K, 2 dny 627 K pak postupně chlazeno 
PT13 kalen do solanky 265 K

hladká oblast 1080 (90) 750(90) 1010(50), 1180 (30)*)
oblast s doménami 1510(200) 1420(320) 1510(180)
CuAuD 20 h 783 K, kaleno
30 min po kalení 1600(30) 1620(60) 1660(60)
17 h po kalení 1600(80) 1610(40) 1710(30)

Druhé měření po leštění. Hodnoty po leštění
pro z vrásněnou oblast jsou uvedeny přímo v obrázku 6 .1 0

Tabulka 6.4: Hodnoty mikrotvrdosti v MPa pro tlustší vzorky PT21, PT22,

PT23 a PT24-

Stav PT21 PT22 PT23 PT24

CuAuD 4h 783 K, kaleno, leštěno
1760(90) 1750(40) 1600(30) 1670(50)

CuAul 5 dní 645 K pomalu chlazeno, neleštěno 
(vzorek PT23 kalen)
690(50) 740(20) 1260(30) X

CuAuD 16 h 783 K kaleno, neleštěno
X 1740(40) 1760 (60) 1670 (50)

CuAu II

líc
rub

28 dní 683 K kaleno do solanky 254 K 
leštěn pouze z rubové strany
1500(80) 
1550(80)

1600(20) X X
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Jako vedlejší závěry můžeme uvést ověření nezávislosti hodnot mikrotvrdosti 
na dalších vlivech:

• Porovnáním hodnot mikrotvrdosti vzorku PT13 před a po leštění lze
konstatovat pouze mírné zvýšení (ze 1010MPa na 1180 MPa). S ohle
dem na přesnost měření nelze závislost mikrotvrdosti na dodatečném
broušení a leštění ani prokázat ani vyvrátit. Lze však učinit závěr, že
pokud taková závislost existuje, pak není příliš výrazná. Obdobný vý
sledek ukazuje srovnání hodnot na vzorku PT21 ve stavu CuAu II na
rubové (leštěné) a lícové (neleštěné) straně.

• Porovnáním hodnot mikrotvrdosti ve stavu CuAu D po 30 minutách a
po 17 hodinách po zakalení lze konstatovat, že v tomto Časovém hori
zontu nedochází k relaxaci zakaleného materiálu nebo jde o relaxace,
které nemají vliv na hodnotu mikrotvrdosti.

• Vyšší hodnota (1260 ±  30) MPa pro vzorek PT23 ve stavu CuAul na
značuje, že vliv rychlosti chlazení na hodnotu mikrotvrdosti není za
nedbatelný, přestože jde stále o fázi CuAul. Obdobný rozdíl, i když
ne tak výrazný, je patrný i při srovnání mikrotvrdosti vzorku PT13 a
vzorků P T ll, PT12 po prvním žíhání.

• Vzorek PT24 byl záměrně vynechán z druhého žíhání a byl tak vy
staven dvakrát po sobě žíhání na 783 K. Po prvním žíhání byl leštěn,
zatímco po druhém nikoli. Stejná hodnota mikrotvrdosti ukazuje, že
leštění nezanechává ve vzorku poruchy způsobující zpevnění, které by
bylo možno odstranit žíháním na teplotě 783 K.

Závislost hodnot mikrotvrdosti na přítomnosti hranic uspořádaných do
mén v blízkosti vpichu lze snadno dokumentovat porovnáním fotografií po
vrchu vzorku. Ke každému vpichu, zobrazenému na fotografii, je uvedena hod
nota mikrotvrdosti v MPa. Obrázky 6.10 a 6 .1 1  ukazují vzorky PT13 a PT21 
ve stavu CuAul. Obrázek 6.12 ukazuje vzorek PT21  ve stavu CuAuII (jde
o stejnou oblast jako na obrázku 6 .1 1 , korespondující vpichy jsou označeny
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kroužkem). Obrázky 6.13 a 6.14 ukazují opět vzorek PT21 ve stavu CuAu II. 

Jde o rubovou stranu vzorku, která byla leštěna ve stavu CuAu I, takže 

morfologie povrchu odpovídá rozdílu rozmístění domén mezi stavy CuAu I 

a CuAu II. Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé obrázky. 

Obrázek 6.10: Korelace hodnot mikrotvrdosti [MPa] s polohami dvojčat. 

Matice vpichů 5 x 7, zobrazená na obrázku 6.10, byla vytvořena na vyleš

těném povrchu. Reliéf byl „vyvolán" až druhým žíháním, při kterém vzorek 

transformoval do stavu CuAuD. Na obrázku lze pozorovat tři druhy reliéfu: 

Hladký povrch můžeme pozorovat v levé horní části obrázku (jsou vidi

telné pouze stopy po broušení). Hodnota mikrotvrdosti v této oblasti 

je průměrně (1070 ± 30) MPa. 

Jemné lamely jsou ve střední a dolní části obrázku. Lamely směřují šikmo 

k levému dolnímu rohu obrázku. Hodnota mikrotvrdosti v oblasti lamel 
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se pohybuje od 1300 MPa až do 1700 MPa podle toho, zda je vpich 
přímo uprostřed nebo jen v okrajové části.

Široké lamely v pravé části obrázku jsou doprovázeny velmi vysokými hod
notami mikrotvrdosti (až 1880 MPa) v poslední řadě vpichu pravidelné 
matice — pět vpichu dále vpravo bylo vytvořeno až dodatečně v neu
spořádaném stavu. Jejich hodnoty proto odpovídají mikrotvrdosti ne
uspořádaného stavu a nesouvisí s jejich umístěním v oblasti širokých 
lamel.

Zvýšení hodnoty mikrotvrdosti v oblastech s lamelami lze pozorovat i na 
vzorku PT21 na obrázku 6.11. I zde lze najít oblast s jemnými lamelami 
v zrnu v horní části obrázku, kde jsou vidět tři vpichy. Pět vpichů ve druhém 
zrnu v dolní části obrázku zasahuje oblast se širokými lamelami. Hladká 
oblast sice není na tomto obrázku vidět, ale byla též pozorována a její hodnota 
mikrotvrdosti je (690 ±  50) MPa (viz též tabulku 6.4).

Na obrázcích 6.12, 6.13 a 6.14 je zobrazen vzorek PT21 ve stavu CuAu II. 
Žíhání proběhlo na teplotě 683 K po dobu 28 dní (viz též poslední řádek 
tabulky 6.4). Vysoká teplota a dlouhý čas žíhání byly zvoleny proto, aby 
transformace z CuAul do CuAuII ve vzorku PT21 proběhla v dostatečné 
míře. Teplota 683 K je rovnovážnou teplotou transformace mezi CuAu D a 
CuAu II, nicméně řada okolností potvrzuje, že v obou žíhaných vzorcích do
šlo ke transformaci z různých výchozích stavů do stavu CuAu II. Těmi okol
nostmi jsou například: pokles mikrotvrdosti vzorku PT22 a vznik morfologie 
na jeho povrchu, zachování morfologie povrchu na lícové straně PT21 -  ob
rázek 6.12, vznik rozdílového reliéfu na rubové straně PT21 -  obrázky 6.13 
a 6.14.

Při porovnání obrázků 6.11 a 6.12 si můžeme všimnout, že při transfor
maci z CuAul do CuAuII došlo ke zvýšení mikrotvrdosti ve všech typech 
oblastí, ale že rozdíl mikrotvrdosti hladké oblasti (1500 ±  80) MPa a oblastí 
s lamelami zůstává prakticky stejný.
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Obrázek 6.11: Hodnoty mikrotvrdosti (MPa] v oblasti s doménami ve stavu 

CuAuI. V hladké oblasti (mimo snímek} byla měřena hodnota (690±50) MPa. 

Obrázek 6.12: Hodnoty mikrotvrdosti v MPa ve stavu CuAuIJ. Stejná oblast 

jako na obrázku 6.11. Původní vpichy jsou označeny kroužkem - obrázek je 

pootočený. V hladké oblasti (mimo snímek} byla měřena hodnota (1500 ± 

80) MPa. 
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Obrázek 6.13: Rozdílový reliéf na rubové straně vzorku PT21 po transformaci 

CuA u I--+ CuA u II. Ve střední části obrázku je hladká oblast, na okrajích jsou 

oblasti se širokými doménami. Hodnoty mikrotvrdosti jsou uvedeny v MPa. 

Obrázek 6.14: Rozdílový reliéf na rubové straně vzorku PT21 po transfor

maci CuA u I--+ CuA u II. V horní části obrázku je oblast s mikrotrhlinami, ve 

střední a dolní části je oblast se úzkými doménami. Hodnoty mikrotvrdosti 

jsou uvedeny v MPa. 

..., 
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Na rubové straně zároveň vznikl výrazný „rozdílový“ reliéf. Obrázek 6.13 
ukazuje hladkou oblast (uprostřed) a oblasti s širokými doménami (vlevo a 
vpravo). Obrázek 6.14 ukazuje úzké domény v levé dolní části a soustavu 
hustých mikrotrhlin v pravé horní části.

Všechny uvedené obrázky dokumentují, že nejnižší hodnota mikrotvrdosti 
je měřena v hladkých oblastech bez přítomnosti lamel. Hodnoty mají také 
nejmenší rozptyl. Měření mikrotvrdosti v oblastech s lamelami dává pod
statně vyšší hodnoty a s ohledem na skutečnost, že měřená hodnota úzce 
souvisí s konkrétní polohou vpichu a lamely, mají hodnoty i podstatně vyšší 
rozptyl.

Na rozdíl od tenkých vzorků P T ll, PT12 a PT13 z první sady, tlusté 
vzorky PT21, PT22, PT23 a PT24 postupně popraskaly v průběhu opakova
ného žíhání. TVhliny vznikaly především podél zrn. Jednotlivá zrna se téměř 
vzájemně uvolnila. Po druhém žíhání uvedeném v tabulce 6.4 vznikla v části 
vzorku PT22 síť mikrotrhlin -  viz též obrázek 6.14. Vzniklé oblasti mezi trh
linami měly rozměr mezi 5 a 15 μιη. Byly tedy menší než rozměr vpichu. 
Mikrotvrdost v této oblasti byla (2100 ±  80) MPa.

6.2.2 Anizotropie mikrotvrdosti

Anizotropie byla měřena jako závislost parametrů akustické emise a hodnot 
mikrotvrdosti na horizontálním úhlu otočení indentoru vůči vzorku. Měření 
bylo doplněno pozorováním okolí vpichu pomocí optického mikroskopu a mi
kroskopu AFM.

Na obrázku 6.15 jsou uvedeny fotografie šesti vpichů s různým natočením 
vůči vzorku. Snímky byly získány na monokrystalu MK1 ve stavu CuAu D při 
použití přítlačné síly 4,9 N. V levém horním rohu každé fotografie je načrtnutý 
graf deformace okrajů vpichu a tři hodnoty, které udávají aktuální pootočení 
vpichu ve stupních, zjištěnou mikrotvrdost v MPa a poměr mezi skutečnou 
plochou vpichu a plochou vyhodnocenou standardním postupem při měření 
mikrotvrdosti (vypočítanou na základě vzdáleností protilehlých vrcholů).
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Obrázek 6.15: Okolí vpichů získaných při měření anizotropie mikrotvrdosti. 

U každého vpichu je uvedeno aktuální pootočení, hodnota mikrotvrdosti v MPa 

a poměr mezi skutečnou a měřenou plochou vpichu. 
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Každý graf byl zkonstruován následujícím způsobem: Nejprve byl detailně 
proměřen skutečný tvar okrajů vpichu. Po té byl zkonstruován ideálně čtver
cový vpich o stejné ploše, se stejným středem a stejným otočením. Nakonec 
byly určeny poměry mezi vzdáleností skutečných okrajů od středu vpichu 
a vzdáleností vypočítaných okrajů od středu vpichu. Zjištěné poměry jsou 
v dvojnásobném zvětšení vyneseny do polárního grafu. Pokud by měl vpich 
přesně čtvercový tvar, zobrazil by se v grafu jako jednotková kružnice. Pro 
snažší orientaci jsou body odpovídající vrcholům vpichu spojeny úsečkami.

Porovnáním jednotlivých fotografií a připojených údajů si můžeme všim
nout následujících skutečností:

• V okolí každého vpichu vzniknou deformační stopy. Stopy deformace
mají jen 4 významné směry. Pomocí metody popsané v kapitole 5.3.3
byly směry identifikovány jako všechny možné průsečnice rovin typu
{1 1 1 } s rovinou povrchu vzorku. Přiřazení indexů rovin k pozorova
ným směrům je uvedeno v pravém horním rohu obrázku. Není proto
překvapivé, že při relativním otáčení vpichu vůči povrchu vzorku se
směry stop nemění. Na základě tohoto přiřazení lze konstatovat, že de
formační stopy jsou buď stopy skluzu nebo mechanického dvojčatění.

• Dále je možno si všimnout, že zejména na dolní straně a částečně na
pravé straně vpichu dochází ke vzájemnému kombinování jednotlivých
skluzových rovin, zatímco na horní a levé straně vpichu ke kombinování
nedochází. Při otáčení vpichu se mění se pouze poměr zastoupení defor
mace v jednotlivých rovinách a míra jejich vzájemného kombinování.

• Porovnáním jednotlivých fotografií lze konstatovat, že okraje všech vpi- 
chů jsou deformované a že jejich deformace má systematický charakter.
Z připojených grafů je patrné, že deformace má v podstatě vždy stejný
směr nezávisle na orientaci vpichu.

• Hodnota mikrotvrdosti vykazuje anizotropii, která koreluje s rozsahem
deformace okrajů vpichu. Polární graf uvedených hodnot mikrotvrdosti
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je zobrazen na obrázku 6.16. V grafu jsou vyneseny nejen skutečně mě
řené hodnoty mikrotvrdosti (plnou čarou), ale i hodnoty mikrotvrdosti 
korigované o poměr mezi skutečně měřenou plochou a plochou, kterou 
vyhodnocuje mikrotvrdoměr (přerušovanou čarou). Povšimněme si, že 
hodnoty po korekci vykazují přesně opačnou anizotropii, než hodnoty 
nekorigované.

• Souběžně měřená akustická emise vykazuje také závislost na orien
taci vpichu. Polární graf počtu emisních překmitů je zobrazen na ob
rázku 6.17. Plnou čarou je vynesen počet emisních překmitů na zesílení
105 dB, čárkovaně je vynesen počet emisních překmitů na zesílení 85 dB.
Aby byly hodnoty řádově srovnatelné, je počet překmitů na menším ze
sílení vynásoben stokrát.

Okolí všech vpichů bylo dále pozorováno mikroskopem AFM. Snímky AFM 
potvrdily domněnku, že nerovnosti okrajů vpichu jsou způsobeny vyvýšeni
nami povrchu, které vzniknou přesunem materiálu z objemu vpichu do jeho 
okolí (viz obrázek 6.18). Tvar vnitřních stěn vpichu je dán tvarem použitého 
hrotu mikrotvrdoměru a nemá žádné nerovnosti.

Na snímcích AFM byla dále potvrzena možnost přecházení deformace 
z jednoho systému rovin do druhého. Pokud se protínají dvě deformační 
stopy, tak výška stupně může být jiná na obou stranách průsečíku, ale součet 
výšek stupňů obou skluzových čar se na jejich průsečíku zachovává.

Snímky AFM dále ukázaly skutečnost, že deformace v dané rovině má 
vždy stejnou orientaci nezávisle na poloze vůči vpichu. To znamená, že na 
jedné straně vpichu jsou stupně přivrácené směrem k centru vpichu a na 
druhé straně jsou odvrácené. Viz obrázek 6.19. Uvedené snímky okolí vpichu, 
pořízené mikroskopem AFM, byly publikovány v [5].

Přítomnost skluzových čar závisí zejména na stavu vzorku. V neuspořáda
ném stavu CuAu D byly skluzové čáry pozorovány prakticky vždy, zatímco 
pro uspořádané stavy CuAul a CuAuII pouze výjimečně. Pokud se však 
objevily i v uspořádaném stavu, tak měly stejné směry jako ve stavu neuspo
řádaném.
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Obrázek 6.16: Polárni graf anizotropie hodnot mikrotvrdosti v MPa. Plnou

čarou je vynesen graf naměřených hodnot. Čárkovaně jsou vyneseny hodnoty

korigované poměrem skutečné a vypočtené plochy vpichu.

Obrázek 6.17: Polární graf akustické emise snímané při měření anizotropie

hodnot mikrotvrdosti. Plnou čarou jsou vyneseny počty emisních překmitů

pro zesílení 105 dB, čárkovaně jsou vyneseny počty emisních překmitů pro

zesílení 85 dB.
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Obrázek 6.18: Trojrozměrný obrázek AFM vpichu mikrotvrdosti. Diagonála 

vpichu je dlouhá 27 µm vyvýšení materiálu je přibližně O, 9 µm nad původním 

povrchem vzorku. 

Obrázek 6.19: (a)(b) Skluzové čáry na opačných stranách vpichu. Vodorovné 

rozměry obrázků jsou 30 µm x 30 µm. Typická výška stupně je O, 1 µm. 
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Jak již bylo uvedeno, všechny doposud popsané výsledky byly získány 
na monokrystalu MKl při použití přítlačné síly 4,9 N. Při použití přítlačné 
síly 0,98 N jsou všechny výsledky prakticky shodné. Pouze všechny měřené 
hodnoty mikrotvrdosti byly větší o 50 MPa při stejném rozpětí hodnot způ
sobeném anizotropií -  tedy (1786 ±  57) MPa místo (1736 ±  57) MPa.

Obdobný test anizotropie byl proveden i na polykrystalu PT23 (síla vtla
čování 0,98 N, měření v rámci jednoho zrna). Výsledky byly kvalitativně po
dobné. Zjištěné úhlové závislosti vypadaly jinak, protože byla jiná orientace 
zvoleného zrna vůči povrchu vzorku než pro monokrystal.

Pro testování byl použit i indentor Knoop, protože ten je vzhledem ke 
svému velmi protáhlému tvaru vhodný pro testování anizotropie. Nevýhodou 
indentoru je velice tupý vrcholový úhel v podélném směru. Z toho vyplývá 
značná citlivost měřených hodnot mikrotvrdosti na sklonu povrchu a z toho 
vyplývající zdánlivá anizotropie. Odhad anizotropie na základě vzorců z ka
pitoly 5.4.1 může vypadat takto:

Úhly protilehlých stran indentoru Knoop jsou 172° 30’ a 130°
(viz kapitolu 5.3.1). Tomu odpovídají úhly od vodorovné roviny 
ßx =  (180 -  172,5)/2 =  3,75° a ßy =  (180 -  130)/2 =  25°. Pa
rametry bx a by mají hodnoty bx =  tgßx =  0,065 a, by — tg ßv —

0,47. Pro parametr asymetrie q =  0,67 (zjištěno z rozměrů
nejvíce asymetrického vpichu) dostaneme úhel sklonu povrchu 
a = arctg (&!.<?) =  2,5°. Budeme-li dále předpokládat, skutečná 
hodnota mikrotvrdosti je 1700 MPa, pak podle vzorců 5.17 a 5.18 
dostaneme odhad HKQrnin =  928 MPa a ΗΚ0τηίη =  1715 MPa.

Vzhledem k tomu, že nebyl parametr asymetrie vpichu q měřen systema
ticky pro všechny vpichy, nebylo možno výsledky dodatečně korigovat. Ne
bylo možné ani eliminovat sklon povrchu upravením polohy vzorku kvůli 
současnému snímání akustické emise. Skutečně pozorovaná mikrotvrdost vy
kazovala anizotropii srovnatelnou s uvedeným odhadem, a proto není možné 
o skutečné anizotropii hodnot mikrotvrdosti měřených indentorem Knoop
vyvodit žádný závěr.
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6.2.3 Vliv přítlačné síly na hodnotu mikrotvrdosti

Vliv přítlačné síly na hodnotu mikrotvrdosti a na akustickou emisi byl po
zorován ve stavu CuAu D na vzorcích PT23 a PT24 a ve stavu CuAu II na 
vzorku PT24. Výsledky jsou uvedeny v grafech 6.20, 6.21 a 6.22. Graf 6.20 
ukazuje závislost měřené mikrotvrdosti na přítlačné síle. Z grafu je patrné, 
že hodnota mikrotvrdosti závisí na přítlačné síle především pro síly menší 
než 0,98 N. Nad touto hranicí už je hodnota (v rámci experimentální chyby) 
prakticky konstantní.

Graf 6.21 ukazuje počty emisních překmitů v závislosti na přítlačné síle. 
Počty překmitů na nižší prahové úrovni rostou pro oba vzorky prakticky 
lineárně s rostoucí přítlačnou silou. Naproti tomu počty překmitů na vyšší 
prahové úrovni rostou nejprve zvolna a potom rychleji. Z toho plyne, že 
s rostoucí přítlačnou silou roste nejen počet emisních událostí, ale i jejich 
amplituda.
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S rostoucí přítlačnou silou roste přibližně lineárně i doba, po kterou trvá 
akustická emise (viz graf. 6.22). Připomeňme, že doba trvání emise byla mě
řena jako počet intervalů, kde byly zaznamenány emisní události (přesná 
definice viz kap. 5.3.4), přičemž délka intervalu byla 100ms. Odhad směro
datné odchylky se proto pohybuje od 100 ms až k 500 ms. Je samozřejmé, že 
kdyby počet emisních překmitů i délka trvání emise závisely skutečně přímo 
úměrně na přítlačné síle, byla by konstantní četnost překmitů (počet za jed
notku času). S ohledem na velikost experimentální chyby však nemá příliš 
smysl vyvozovat o skutečné četnosti překmitů přesnější závěry.

6.2.4 Vliv teploty žíhánf na mikrotvrdost

Metoda měření mikrotvrdosti v běžném experimentálním uspořádání je ty
pickou metodou post-mortem, protože jí není možné měřit za jiné než po
kojové teploty. Chceme-li přibližně simulovat podmínky lineárního ohřevu 
nebo ochlazování, použijeme standardní postup izochronního žíhání (dále
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izochronní ohřev) a reverzního izochronního žíhání (dále izochronní chlazení). 
To znamená, že vzorek je vložen do pece a žíhán stanovenou dobu (v tomto 
případě 10 min) na zvolené teplotě a pak je zakalen do vody (rychlost chlazení 
cca 1000 K/s) a je provedeno měření mikrotvrdosti. V dalším kroku je opět 
vložen na dalších 10 min do pece, jejíž teplota byla mezitím zvýšena (resp. 
snížena) o konstantní teplotní krok (zde 10 K). Uvedená měření mikrotvr
dosti v režimu izochronního ohřevu a izochronního chlazení byla publikována 
v práci [70].

Standardní postup izochronního žíhání (izochronní ohřev) je vhodný 
zejména v případě, kdy sledujeme procesy relaxace materiálu z nerovnováž
ného (zakaleného) stavu. Krokovým zvyšováním teploty je možné postupně 
uvolňovat jednotlivé relaxační procesy, které se vzájemně liší svojí aktivační 
energií, protože procesy s vyšší aktivační energií probíhají při vyšší teplotě. 
Procesy s nízkou aktivační energií převážně proběhnou už v předchozích cyk
lech, a proto příliš neovlivňují děje při vyšších žíhacích teplotách. Taková situ-
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ace znamená, že chování vzorku nebude příliš ovlivněno jednotlivými procesy 
chlazení a opětovného ohřevu. Proto postup přibližně odpovídá lineárnímu 
ohřevu zakaleného materiálu.

Naproti tomu izochronní chlazení není vhodné pro studium relaxačních 
procesů, protože by všechny procesy proběhly hned při prvním kroku nezá
visle na své aktivační energii. Smysl izochronního chlazení vynikne u sys
témů s fázovou transformací. Během izochronního chlazení přejdeme po
stupně z oblasti stability neuspořádané fáze do oblasti stability uspořádané 
fáze. Dalšími kroky žíhání se zvyšuje podchlazení neuspořádané fáze a tím i 
rychlost a rozsah transformace. Postup proto přibližně odpovídá lineárnímu 
chlazení materiálu.

Pozorování fázové transformace postupem izochronního chlazení je však 
poměrně problematické, protože k transformaci materiálu může docházet již 
během ohřevu na zvolenou teplotu a výsledek je takovou transformací ovliv
něn.

Proto byl navržen modifikovaný postup izochronního chlazení -  
v každém kroku chlazení je vzorek nejprve zahřát na teplotu 773 K a 10 minut 
žíhán. Po té je ochlazen na zvolenou teplotu žíhání a žíhán dalších 10 minut. 
Nakonec je zakalen. Myšlenka je podobná jako při izochronním ohřevu, pro
tože požadovaná teplota žíhání je dosažena chlazením přes teplotní oblast, 
která již byla prověřena v předchozích krocích. Zde navíc vstupuje výhoda, že 
vsunuté žíhání na teplotě 773 K eliminuje veškeré uspořádání a tím i projevy 
předchozí teplotní historie vzorku.

V praxi bylo relativně rychlé ochlazení realizováno posuvem vzorku v peci 
z oblasti jejího teplotního plata do oblasti s přesně proměřeným teplot
ním gradientem. Nejprve byl na monokrystalu MK1 reprodukován postup 
izochronního chlazení použitý v [5] a pak byl proveden postup modifikova
ného izochronního chlazení. Výsledky srovnání obou metod jsou zobrazeny 
na obrázku 6.23.

Křivka pro izochronní chlazení je prakticky stejná jako pro polykrystal [5]. 
Křivka pro modifikované izochronní žíhání je však výrazně odlišná. Hodnota
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mikrotvrdosti charakteristická pro neuspořádaný stav zůstává konstantní hlu
boko pod mez 703 K až k teplotě 673 K (tedy ještě v bodě, kdy mikrotvr
dost měřená při izochronním chlazení nabývá hodnoty pro uspořádaný stav). 
Pod teplotou 673 K mikrotvrdost téměř monotónně narůstá až k hodnotě 
3000 MPa. Zároveň se ukazuje, Že mikrotvrdost vykazuje v oblasti teplot 
mezi 523 K a 673 K vysoký rozptyl (viz graf směrodatné odchylky v dolní 
části obrázku 6.23).

T  žíh. [K]

Obrázek 6.23: Závislost mikrotvrdosti a směrodatné odchylky na teplotě ží

hání pro izochronní chlazení (zobrazeno přerušovanou čarou) a modifikované

izochronní žíhání (zobrazeno plnou čarou) pozorované na monokrystalickém

vzorku. (Publikováno v (70].)

6.2.5 Srovnání metod

Všechny doposud provedené experimenty se poměrně dobře shodují v hod
notách mikrotvrdosti pro neuspořádaný stav (přibližně 1600 MPa). Naproti
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tomu zásadní nesoulad vzniká při porovnání hodnot mikrotvrdosti v uspořá
daném stavu. Při měřeních v rámci kterékoli varianty izochronního žíhání je 
mikrotvrdost uspořádaného stavu výrazně vyšší než pro stav neuspořádaný,
zatímco v případě výsledků v kapitole 6 .2.1  byla mikrotvrdost uspořádaného 
stavu výrazně nižší než pro stav neuspořádaný.

Popsané dva druhy experimentů se liší metodou přípravy uspořádaného 
stavu. Proto byl proveden test, který srovnává mikrotvrdost monokrystalic- 
kého vzorku MK1 zpracovaného oběma postupy tepelného zpracování:

Žíhání nepřímou metodou (obdobné jako v kapitole 6 .2 .1) -  žíhání na
teplotě 773 K následované zakalením, po té následuje žíhání na teplotě 619 K 
pro vznik uspořádání a opětovné kalení. Tento postup byl použit ve dvou 
modifikacích:

1. Mikrotvrdost byla měřena na vyleštěném povrchu a reliéf byl dodatečně
„vyvolán“ žíháním na 773K. V systematickém rastru 3x5 vpichů byla
naměřena průměrná hodnota (1510 ±  20) MPa, ale ve větší vzdálenosti
od tohoto rastru byly naměřeny též hodnoty od 1040 MPa do 1940 MPa.
Reliéf vzorku, zviditelněný dodatečným žíháním, je uveden na obrázku
6.24. Fotografie vlevo nahoře ukazuje vzájemné rozmístění vpichů a
domén. Ostatní fotografie ukazují detail okolí jednotlivých vpichů.

2. Mikrotvrdost byla měřena přímo na zvrásněném povrchu. Místa pro
vpichy byla vybrána podle různého charakteru povrchu. Výsledek je
uveden na obrázku 6.25. Fotografie ukazují reliéf s minimálními a ma
ximálními hodnotami mikrotvrdosti. Aritmetický průměr všech 42 na
měřených hodnot je (2040 ±  490) MPa.

Žíhání přímou metodou Jde v podstatě o jeden krok modifikovaného
izochronního žíhání: Žíhání na teplotě 773 K okamžitě následované žíháním 
na teplotě 620 K a po té zakaleno do vody. Opět byly provedeny dva experi
menty V obou případech byla mikrotvrdost měřena na vyleštěném povrchu:
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Obrázek 6.24: Okolí vpichů a hodnoty mikrotvrdosti - žíhání nepřímou me

todou, dodatečně zviditelněný reliéf. 

m• 

Obrázek 6.25: Okolí vpichů a hodnoty mikrotvrdosti - žíhání nepřímou me

todou, vpichy přímo do zvrásněného reliéfu. 
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100 µm -
Obrázek 6.26: Reliéf povrchu získaný přímou metodou žinání. Žináno na tep

lotách 773 K a 620 K. Průměrná hodnota mikrotvrdosti 4 O vpichů v rastru je 

(3230 ± 60) MPa. 

. . 

25µm -
Obrázek 6.27: Srovnání okolí vpichů vzniklých ve stavech CuAuD (vlevo) a 

CuAul ve stejném místě na povrchu vzorku MK1. 
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1. V systematickém rastru 4x10 vpichů byla naměřena hodnota (3230 ±
60) MPa. Navíc byl udělán jeden vpich s vyšší přítlačnou silou (4,9 N).
Jeho hodnota 3270 MPa nijak nevystupuje z uvedeného průměru. 
Vzhledem k tomu, že ke zviditelnění reliéfu bylo potřeba žíhání na 
teplotě 773 K, bylo zároveň doplněno 20 dalších vpichů jako pokračo
vání započatého rastru -  tentokrát v neuspořádaném stavu. Naměřená 
hodnota (1580 ±  30) MPa odpovídá hodnotám z jiných experimentů. 
Vzniklá morfologie povrchu v blízkosti okraje rastru je zobrazena na 
obrázku 6.26.

V obou stavech (uspořádaném i neuspořádaném) vznikly kolem vpichů 
skluzové čáry. Jsou zřetelné zvláště kolem vpichů s přítlačnou silou 4,9 N 
(viz obrázek 6.27). Z obrázku je zřejmé, že všechny přítomné čáry jsou 
rovnoběžné v obou stavech. To znamená, že v obou stavech jsou aktivní 
tytéž skluzové systémy.

2. Pro žíhání na nižší teplotě (552 K) byla v systematickém rastru 4x10
vpichů naměřena hodnota (2850 ±  90) MPa.

Pro ověření reprodukovatelnosti byla nakonec znovu změřena mikrotvr
dost neuspořádaného stavu hodnota (1650±20) MPa. Porovnáním všech uve
dených výsledků získáme jednoznačný závěr, že rozdíl v chování, uvedený
na začátku této kapitoly je důsledkem odlišného typu žíhání, protože
obojí typ chování byl reprodukován na témže vzorku MK1.



Kapitola 7

Diskuse

V diskusi se podrobněji zaměříme na vzájemné souvislosti mezi výsledky 
měření mikrotvrdosti, délkové roztažnosti a optické kinematografie. Většina 
prací, které se zabývají fázovým složením slitiny CuAu, vychází z některé 
z difrakčních metod (RTG difrakce nebo elektronová difrakce). Na difrakč- 
ním obrazu je možné studovat nejen aktuální strukturu měřené fáze, ale i 
projevy existence různě orientovaných domén. Přítomnost domén způsobí 
rozštěpení nebo posunutí určitých reflexí (podrobněji viz kapitolu 3.2). Při 
vyhodnocování difrakčního záznamu se existence domén projeví jen jako ur
čitá „komplikace“ , která poněkud ztíží identifikaci reflexí, ale v zásadě ne
brání určení struktury. Většina ostatních metod, jako například DSC, měření 
tepelné nebo elektrické vodivosti, nejsou na přítomnost domén citlivé prak
ticky vůbec. Proto se jednotliví autoři v diskusi svých výsledků opírají o 
existenci tří různých struktur CuAuD, CuAul a CuAuII a vyvozují závěry
o podmínkách a rychlostech transformace mezi těmito třemi strukturními
modifikacemi. S tímto přístupem většinou úspěšně komentují a vysvětlují své 
výsledky Dokonce i modely, které fenomenologicky vycházejí pouze z exis
tence tří různých struktur, dávají věrohodné simulace vlastností materiálu.

Existují samozřejmě i práce, které se zabývají přímo doménami, ale ty 
většinou na základě difrakce konstatují, že domény existují, jaký mají tvar a 
jak vznikají.

136
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Už v předmluvě této práce bylo zmíněno, že práce vznikla na základě 
několika nových výsledků, získaných dosud nepříliš často používanými meto
dami in-situ (optická kinematografie, měření teplotní roztažnosti a akustické 
emise). Výsledky byly zajímavé především obtížemi s přiřazením určitého 
chovám' jednotlivým strukturním stavům slitiny a nekompatibilitou s dosud 
publikovanými výsledky. Vzhledem k tomu, že většina do té doby publiko
vaných výsledků byla získána metodami post-mortem , zdálo se přirozené, že 
další cesta výzkumu povede přes porovnání aplikovatelnosti metod in-situ a 
post-mortem. Proto hlavní idea, která stála u zrodu této práce, byla:

„Vezměme co nejširší spektrum různých experimentálních metod 
in-situ i post-mortem, aplikujme je pokud možno současně na 
zkoumání fázového přechodu a identifikujme silné a slabé stránky 
obou druhů metod. Tím zároveň získáme realistický pohled na 
procesy transformace.“

Odtud je zřejmé, že i zadání práce vycházelo z představy, že existují tři různé 
stavy slitiny, která mají jednoznačně dané fyzikální chování, a veškeré změny 
v chování jsou projevem probíhající transformace mezi jednotlivými stavy. 
Očekávaným zdrojem pozorovaných rozporů tedy nebyla slitina samotná, ale 
použité experimentální metody.

Výsledky práce však ukazují něco jiného. Ukazují, že oba druhy metod 
přinášejí jen různý pohled na skutečnost, že slitina může v některých situa
cích vykazovat zcela jiné fyzikální vlastnosti i když je ve stejném strukturním 
stavu. Odlišnosti mohou být způsobeny již zmíněnými doménami a změnami 
v jejich rozmístění. Podívejme se tedy na variabilitu chování slitiny v jednot
livých strukturních stavech:

Chování slitiny ve stavu  C uA u D Pro stav CuAu D můžeme konstato
vat, jak na základě literárních, tak i vlastních výsledků, že slitina se v neuspo
řádaném stavu CuAu D chová vždy stejně. Pouze v některých pracích (např. 
[30, 71]) je poukázáno na možnost vzniku uspořádání na krátkou vzdále
nost (SRO). Z vlastních výsledků můžeme reprodukovatelnost chování stavu
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CuAu D dokumentovat jak na výsledcích optické kinematografie a souvise
jících experimentů, tak i na výsledcích měření mikrotvrdosti. Reprodukova- 
telností je zde myšleno, že zopakujeme-li experiment, který se skládá z dané 
řady změn vnějších podmínek (ohřevu, chlazení, žíhání, kalení, aplikace vněj
šího napětí), dostaneme zvolenou experimentální metodou stejné výsledky za 
předpokladu, že výchozí stav byl neuspořádaný CuAuD.

Konkrétně můžeme uvést zejména vratnost morfologie povrchu do roviny, 
pokud byl vzorek leštěn v (zakaleném) neuspořádaném stavu. Vratnost se 
projevila nezávisle na tom, jestli byl vzorek pozorován při ohřevu přímo ze 
zakaleného stavu, nebo v některém dalším cyklu, kdy případné uspořádání 
vznikalo postupným chlazením vzorku. Vratnost morfologie povrchu nebyla 
narušena ani různými orientacemi a různými velikostmi vnějšího napětí.

V případě měření mikrotvrdosti zde můžeme zmínit zejména shodu hod
not mikrotvrdosti měřených na zakaleném neuspořádaném stavu pro různé 
vzorky. To bylo prokázáno v rámci celé řady různých testů. Hodnoty mik
rotvrdosti se pohybují od 1600 MPa po 1750 MPa a šířku tohoto intervalu 
má na svědomí zejména pozorovaná anizotropie. (Pokud měříme na mono
krystalu, nebo na polykrystalu v rámci jednoho zrna, pak je rozptyl hodnot 
podstatně menší než uvedený interval).

Jako argument pro jednoznačnost neuspořádaného stavu lze použít i re- 
produkovatelnost hodnot mikrotvrdosti změřených pro oba stavy uspořá
dané. Je to proto, že reprodukovatelnost byla pozorována pouze v případě, 
že uspořádaný stav byl získán ze stavu neuspořádaného stejným postupem 
žíhání. Při změně typu žíhání byla dosažena pro uspořádaný stav zcela jiná 
hodnota mikrotvrdosti -  viz kapitolu 6.2.5. Na základě uvedených faktů mů
žeme formulovat závěr:

I při relativně krátkém žíhání (cca 10 min) na teplotě přes 773 K 
vzorek přejde do jednoznačného stavu CuAuD nezávisle na tom, 
v jakém stavu byl před žíháním. Přesněji řečeno, závisí-li výsledný 
stav nějakým způsobem na stavu výchozím, pak je tato závislost 
použitými metodami nerozlišitelná. Přivedením do neuspořádá-



KAPITOLA 7. DISKUSE 139

ného stavu vzorek CuAu ztratí veškerou závislost svých vlastností 
na předchozím termomechanickém zpracování.

Tomuto závěru neodporují ani pozorování publikovaná v citované literatuře.
V diskusi reprodukovatelnosti výsledků nepřihlížíme k trvalým porušením 

vzorku, jako jsou trhliny podél hranic zrn v polykrystalech a trvalá deformace 
na monokrystalech (mechanická dvojčata a skluzové čáry). Zdá se, že trvalé 
změny vzorku neovlivňovaly významně výsledky použitých metod.

Chování slitiny ve stavu CuAu II Většina metod použitých v této práci 
není citlivá na rozdíl mezi vlastnostmi struktury CuAul a CuAuII. Roz
díl byl pozorován při měření mikrotvrdosti a související optické mikrosko
pii. Hodnoty mikrotvrdosti pro stav CuAu II byly celkově vyšší hodnoty než 
pro CuAul, ale vykazovaly stejnou závislost na poloze vpichu vůči hrani
cím domén. Proto bude vhodné zahrnout diskusi těchto výsledků do diskuse 
výsledků pro CuAul. Na snímcích optické mikroskopie v kapitole 6.2.1 je 
jasně patrné zachování kvalitativních rysů morfologie povrchu při transfor
maci CuAul —» CuAuII (obrázky neleštěné lícové strany vzorku 6.11 a 6.12), 
ale zároveň vznik výrazného „rozdílového“ reliéfu (obrázky leštěné rubové 
strany téhož vzorku 6.13 a 6.14). Znamená to, že i optická mikroskopie jako 
metoda post-mortem  je schopná zachytit rozdíl mezi stavy CuAu I a CuAu II.

Pro metody spojené s pozorováním optické kinematografie lze na základě 
kinetických vlastností uvedených v kapitole 3.5.1 předpokládat, že při použi
tých rychlostech změn teploty dochází při ohřevu jen k částečné transformaci 
do stavu CuAu II (což má za následek vznik retroefektu) a při chlazení nedo
jde k transformaci do stavu CuAu II prakticky vůbec. Lze proto očekávat, že 
se existence mezilehlé fáze projeví pouze jako anomálie na kinetice transfor
mace bez dopadu na ostatní výsledky. Proto se samostatné diskusi vlastností 
CuAu II nebudeme podrobněji věnovat.

Chování slitiny ve stavu CuAu I Ve stavu CuAu I byla pozorována veš
kerá rozmanitost chování a tu se nyní pokusíme rozebrat. Hlavním rozdílem
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mezi neuspořádaným stavem CuAu D a uspořádaným stavem CuAu I, který 
může způsobovat nejednoznačnost chování uspořádaného stavu, je existence 
domén a nejednoznačnost jejich rozmístění. Nejednoznačnost chování je dále 
podmíněna tím, že se hranice domén při pokojové teplotě nepohybují, takže 
v experimentálně dosažitelném čase nemůže systém dojít termodynamickými 
procesy do jednoznačného stavu rovnováhy. Ve stavu skutečné termodyna
mické rovnováhy by i hranice domén byly ve svých rovnovážných polohách.
V dalším textu se tedy pokusíme projít jednotlivé vlastnosti materiálu, do
kumentovat je na výsledcích konkrétních experimentů a ukázat, jak souvisí 
s rozmístěním domén a její nejednoznačností.

7.1 Rozmístění domén a stress-ordering efekt

Začněme efektem nazvaným v práci [40] stress-ordering. Stručně připo
meňme, že osa c tetragonální CuAu I je oproti mřížkové konstantě kubické 
CuAu I kratší přibližně o 5%, zatímco obě osy a jsou přibližně o 2% delší.
Poměr c/a  je 0,931. Relativní zastoupení uspořádaných domén s různou ori
entací osy c má přímý dopad na změnu vnějších rozměrů vzorku během pro
cesu uspořádání. Zároveň je možné vnějším mechanickým napětím ovlivnit 
pravděpodobnost vzniku domén pro jednotlivé orientace. Podrobněji viz ka
pitolu 3.3.3. Jednoduchým projevem uvedené vlastnosti je např. změna kru
hové podstavy válcového monokrystalického vzorku na eliptickou při uspořá
dání pod vnějším napětím. Měřený relativní rozdíl os eliptické podstavy 7% 
ukazuje, že v monokrystalu lze ovlivnit rozmístění domén prakticky stopro
centně. Při měření roztažnosti je efekt pozorovatelný buď jako prodloužení 
nebo zkrácení vzorku během transformace. Na obrázku 6.4 je na křivce 1 
jasně patrný rozdíl mezi prvním a druhým ohřevem. Vzorek byl před zapo
četím experimentu záměrně otočen o 90° v čelistech stroje oproti poloze na 
konci předchozího experimentu. Zkrácení vzorku v okamžiku transformace je 
přímým důsledkem rozmístění uspořádaných domén po skončení předchozího 
experimentu a není nijak ovlivněno vnějším napětím při experimentu právě
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probíhajícím. Naproti tomu vnější napětí si při chlazení vynutí změnu roz
místění domén, takže při druhém ohřevu již dochází k prodlužování vzorku. 
Stojí za povšimnutí, že prodloužení při druhém ohřevu je přibližně dvojná
sobné, než zkrácení při ohřevu prvním. To koresponduje s různým poměrem 
prodloužení a zkrácení jednotlivých rozměrů elementární buňky CuAu I.

Skutečnost, že vnější napětí mění pouze pravděpodobnost vzniku uspořá
daných domén nebo rychlost jejich růstu, ale nemůže změnit orientaci existu
jících domén, je vidět též na obrázku 6.4. Když experiment vychází ze zakale
ného neuspořádaného stavu, tak při teplotě přibližně 570 K dojde k transfor
maci do stavu CuAul (viz dále obrázek 7.1). Tato transformace je ovlivněna 
vnějším mechanickým napětím a dochází proto ke zkracování vzorku -  viz 
křivku 2. Z toho plyne, že při uvedené teplotě probíhá difúze atomů již na
tolik rychle, že je schopna zajistit vznik uspořádání a pohyb hranic domén. 
Pokud by vnější napětí bylo schopné iniciovat změnu orientace existujících 
domén například prostřednictvím pohybu doménových hranic, pak by křivka 
1 pro první ohřev musela mít kvalitativně stejný tvar jako křivka 2. Proto 
není na slitině CuAu pozorován standardní jev tvarové paměti.

Tvar křivky 4 získané v komerčním dilatometru lze vysvětlit pomocí po
vrchového jevu (viz kapitolu 3.3.3). Vzorky určené k měření roztažnosti mají 
často tvar dlouhých válců nebo hranolů, přičemž je měřena roztažnost ve 
směru nejdelšího rozměru. Povrchový jev způsobí, že v podmínkách uspořá
dání bez vnějšího napětí je nej pravděpodobnější orientace osy c kolmo k vol
nému povrchu vzorku, a tedy kolmo k měřené ose. Proto i v podmínkách 
bez vnějšího napětí bylo pozorováno prodloužení vzorku během uspořádání i 
přesto, že zcela náhodnému rozmístění domén by odpovídalo mírné zkrácení 
všech rozměrů. Podrobněji viz práci [2].

Vlastní jev stress-ordering je možné přímo pozorovat na záznamu optické 
kinematografie. Za přítomnosti vnějšího napětí se prakticky všechny uspořá
dané domény orientují do směru vnějšího působícího napětí, takže prakticky 
nevytváří zvrásnění reliéfu. Jednotlivé domény se mohou vzájemně odlišovat 
jen antifázovým posunutím, které není na kinematografii pozorovatelné. Ně-
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kolik domén s různou orientací je sice stále přítomných, ale pouze jako velmi 
úzké lamely v rovinách {101}. Řádová změna v rozměru lamel v rovinách 
typu {101} byla pozorována pomocí mikroskopie AFM.

Přejděme k dalšímu projevu rozmístění domén a s ním spojeným efektem 
stress-ordering. Tím bude chování polykrystalu. Není příliš překvapivé, že 
křivky roztažnosti polykrystalu odpovídají přibližně objemové změně mezi 
uspořádanou a neuspořádanou fází. Vzorek se při rozuspořádání prodlouží ve 
všech směrech přibližně stejně a při uspořádání se opět zkrátí. Změna roz
měru je podstatně menší než pro monokrystal. Je to dáno tím, že náhodné 
rozmístění zrn a jejich vzájemná orientace způsobí prakticky náhodné roz
místění domén bez ohledu na povrchový jev. Zároveň změna rozměru není 
tak strmá jako pro monokrystal, protože k transformaci nedochází ve všech 
zrnech najednou. Nesouběžnost transformace v jednotlivých zrnech byla po
zorována i optickou kinematografií.

O něco zajímavější je skutečnost, že rozmístění domén je sice náhodné 
ve smyslu prostorovém vůči jednotlivým zrnům, ale není náhodné ve smyslu 
nereprodukovatelnosti. Při opakování vzniku uspořádání na polykrystalu za 
nezměněných vnějších podmínek vznikají hranice domén na přibližně stej
ných místech. Rozmístění domén je možné měnit pouze v omezené míře po
mocí vnějšího napětí (viz obrázek 6.5). Z toho vyplývá, že rozmístění domén 
uvnitř zrna je dáno lokálním napětím, které vzniká v průběhu transformace. 
Zároveň vznikající doména zpětně ovlivňuje napěťové pole. Domény s růz
nou orientací vznikají současně tak, aby si vzájemně kompenzovaly napěťové 
pole a pole vznikající na hranicích zrn. V tomto smyslu je rozmístění do
mén jednoznačným obrazem tvaru a vzájemných orientací jednotlivých zrn. 
K částečné akomodaci napětí dochází i prostřednictvím pokluzu po hranicích 
zrn. Proces vzniku a zániku domén je vratný, proto není příliš překvapující, 
že zrna, která získají svůj původní tvar, se vzájemně posunou i do původních 
poloh. Proto i pokluz po hranicích zrn bude vykazovat jistou míru vratnosti. 
S pokluzem po hranicích zrn je dále spojen skutečně nevratný proces, a tím 
je vznik trhlin. Trhliny vznikají nejsnáze na hraně spojující tři zrna, protože
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tam se kombinuje pokluz ze všech tří souvisejících hranic a směr skluzu vy
bočí z roviny tečné k hranici zrn v daném místě. TVhliny se dále šíří podél 
hranic zrn. Při opakovaném ohřevu a chlazení se jednotlivá zrna mohou zcela 
uvolnit a odpadnout od zbytku vzorku. Obrázek 6.7 potvrzuje úzkou vazbu 
mezi rozmístěním domén a elastickým napětím uvnitř zrn polykrystalu, pro
tože vznikající trhliny uvolní napětí mezi zrny, což se dále projeví změnou 
rozmístění domén.

Pozorované úhly stupňů v rovinách {111} a {101} lze srovnat s teo
retickými úhly pro dvojčatění v uvedených typech rovin. Pro uspořádané 
domény uvádí Kubiak a Wolcyrz [38] úhel 4,5° (viz též kapitolu 3.3). Pro 
mechanická dvojčata v rovinách {111} odhad úhlu získáme z délky vektoru 
skluzu g(211), která je a/y/6,  a mezirovinné vzdálenosti a / V 3. Velikost úhlu 
vychází přibližně 35°. Pozorované úhly jsou menší než hodnoty vypočtené 
zejména proto, že úhel měřený na povrchu vzorku je ovlivněn vzájemným 
vztahem mezi rovinou dvojčatění, konkrétním směrem skluzu v této rovině a 
rovinou povrchu vzorku. Přesto lze konstatovat, že se úhel sklonu dá využít 
k rozlišení obou typů dvojčat, protože úhly pozorované pro mechanická dvoj
čata jsou větší než teoretický úhel pro domény. Na základě měření úhlu však 
nelze rozhodnout, zda v rovinách {111} dochází k deformaci prostřednictvím 
dislokací nebo mechanickými dvojčaty.

Existence pnutí a deformací, spojená se vznikem domén, mechanických 
dvojčat, skluzem nebo pokluzem po hranicích zrn v průběhu fázové transfor
mace, je potvrzena i měřením akustické emise [1, 3, 4]. Akustická emise byla 
pozorována v průběhu každé transformace v tomto materiálu. Můžeme tedy 
konstatovat, že všechny vlastnosti transformace v CuAu, které jsou typické 
pro martenzitické transformace a velmi vzácné pro transformace řízené difúzí, 
jsou úzce spojeny s existencí domén, jejich vztahem k mechanickým napě
tím působícím uvnitř krystalu a se stress-ordering efektem. Těmito vlast
nostmi jsou zejména: značná míra vratnosti reliéfu povrchu spojená s exis
tencí dvojčat, částečná forma jevu tvarové paměti a výrazná akustická emise 
doprovázející každou transformaci. Vztahy mezi vlastnostmi specifickými pro
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martenzitickou transformaci nebo pro transformaci nukleaci a růstem byly 
diskutovány též v práci [68].

7.2 Kinetika transformace

Při porovnání získaných výsledků s poznatky o kinetice transformace (viz 
kapitolu 3.5) a výsledky akustické emise [4] můžeme konstatovat shodu. Při 
rychlostech lineárního ohřevu nebo chlazení řádově 10 K/min lze předpoklá
dat, že procesy s poločasem delším než 1 min nebudou proces transformace 
příliš ovlivňovat. Z uvedeného předpokladu můžeme pomocí obrázku 7.1 od
vodit očekávanou teplotu přehřátí uspořádané fáze kolem 700 K a teplotu 
podchlazení neuspořádané fáze kolem 640 K. Navíc můžeme odhadnout tep
lotu, při které bude při ohřevu probíhat transformace zakaleného neuspořá
daného stavu do stavu uspořádaného, na přibližně 570 K.

Uvedené teploty jsou ve shodě s teplotami, při kterých byly pozorovány 
změny morfologie povrchu při optické kinematografii i změny rozměrů při 
měření délkové roztažnosti. Zároveň rychlost průběhu transformace odpovídá
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citlivosti poločasu transformace na změnu teploty v okolí uvedených teplot. 
Kolem teploty 700 K je závislost velmi strmá, takže při malém překročení této 
teploty poklesne poločas transformace jen na několik sekund. Naproti tomu u 
teploty 640 K, a zejména u teploty 570 K, je závislost poločasu velmi mírná, 
takže při dané rychlosti ohřevu nebo chlazení bude transformace probíhat 
několik desítek sekund až několik minut. To je zcela v souladu s pozorováním 
při optické kinematografii i při měření roztažnosti nebo akustické emise [4].

Pozorovaný růst teploty transformace s vnějším tlakem v rozsahu 5 až 
10K/MPa také souvisí s rozmístěním domén. Jestliže vnější mechanické na
pětí může energeticky zvýhodnit vhodně orientované domény před doménami 
s ostatními orientacemi, tak může analogickým postupem dočasné zvýhodnit 
tytéž domény před neuspořádaným stavem. Proto v blízkosti teploty trans
formace ovlivní mechanické napětí energerickou bilanci uspořádané domény 
a neuspořádané fáze a tím zvýší hodnotu teploty, při které transformace pro
běhne. Efekt můžeme pozorovat i na optické kinematografii polykrystalu, 
kde právě vlivem vnitřních napětí dochází k transformaci postupně v jed
notlivých zrnech. Ovlivnění teploty a rychlosti transformace řádově stejnou 
velikostí vnějšího napětí bylo pozorováno i v práci [40]. V uvedené práci jde 
o urychlení transformace zakaleného stavu CuAuD do uspořádané CuAul 
při ohřevu. Jde proto opět o stabilizaci uspořádané CuAul s vhodnou ori
entací na úkor neuspořádané CuAu D. Citlivost rovnovážné teploty transfor
mace CuAu I«-» CuAu II na změnu tlaku je podle [27] sice řádově menší (15 
až 20K/GPa), ale zde je nutné konstatovat, že v uvedené práci byla mě
řena závislost na hydrostatickém tlaku a ne na jednoosém namáhání. Tím 
do energetické bilance mezi uspořádanou a neuspořádanou fází vstupuje po
měr jejich objemu místo podstatně většího poměru c/a.  Navíc je v práci [27] 
měřena citlivost rovnovážné teploty, zatímco při našich experimentech byla 
pozorována transformace v podmínkách lineárního ohřevu nebo ochlazování.

Vzájemné ovlivňování růstu domén a elastických napětí uvnitř materiálu 
je z experimentálního hlediska zřejmé. Dokonce Cahn v diskusi ke svému pří
spěvku [40] připustil, že pozorování rozmístění domén v uspořádaném stavu
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může sloužit jako metoda studia elastických napětí ve stavu neuspořádaném. 
Z pohledu modelování kinetiky je zajímavé, že existuje poměrně široká škála 
modelů, které vycházejí z různých předpokladů o klíčových vlastnostech sli
tiny, a přesto dávají realistické předpovědi o kinetice transformací a dalších 
vlastnostech. Modely, které předpokládají existenci vnitřních elastických na
pětí, věrně předpovídají vznik domén a jejich klastrů, tvary domén, orientaci 
doménových hranic. Na druhou stranu i modely, které nijak nepracují s fe
noménem vnitřního napětí, umožňují modelovat kinetiku všech tří transfor
mací. Jak je tedy možné, že nezahrnutí elastických napětí jako hlavního prvku 
ovlivňujícího nukleaci a růst domén do předpokladů modelu nevede k chyb
ným závěrům? Odpověď na tuto otázku můžeme hledat ve fenomenologickém 
pojetí vzájemných interakcí mezi atomy. Borelius [33] ukázal, že transformaci 
není možné popsat pouze na základě modelu uvažujícího pouze vazby nejbliž- 
ších sousedů. Je třeba uvažovat i interakce mezi vzdálenějšími sousedy. Mo
del vazeb nejbližších sousedů by předpovídal transformaci II. druhu. Přitom 
práce [6] ukazuje, že o fázový přechod II. druhu by šlo v případě, když by při 
transformaci CuAu I «-► CuAu D nedocházelo ke změně symetrie mřížky z ku
bické na tetragonální. Takže ona interakce mezi vzdálenějšími sousedy může 
být přímo spjata s existencí tetragonality a tomu odpovídajících elastických 
pnutí. Představme si situaci, že existuje chemická interakce mezi nejbliž- 
šími sousedy, která vytváří tendenci atomů obklopovat se atomy opačného 
prvku. Řekněme, že dojde v nějaké části modelovaného materiálu k uspo
řádání na dlouhou vzdálenost. Pokud v takto uspořádané oblasti zaměníme 
jeden atom za opačný, vznikne kolem něho elastické pole, které ovlivní prav
děpodobnosti obsazení poloh na vzdálenost několika atomových vzdáleností. 
To však znamená, že atomy na větší vzdálenost spolu interagují prostřednic
tvím elastického pole. Pokud bychom tyto interakce vyčíslili a zahrnuli do 
modelu jako interakce mezi sousedy v různě vzdálených vrstvách, můžeme se 
zcela odpoutat od myšlenky, že tyto interakce mají elastickou povahu. Jinými 
slovy elastické působení může být implicitně v modelech zahrnuto, aniž by 
explicitně vystupovalo v předpokladech modelu.
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7.3 Mikrotvrdost

Přejděme nyní k výsledkům mikrotvrdosti a začněme izochronním žíháním. 
Výsledky v grafu 6.23 pro izochronní chlazení odpovídají křivkám změřeným 
v práci [5] stejnou metodou na polykrystalu.

Když bychom vzali v úvahu jen tyto křivky, pak bychom mohli dospět 
k jednoduchému konstatování, že graf jednoznačně ukazuje přibližně kon
stantní hodnotu mikrotvrdosti pro uspořádaný stav 2200 MPa a pro neuspo
řádaný stav 1600 MPa. V oblasti transformace dochází k plynulému přechodu 
mezi těmito dvěma hodnotami. Jediným problémem takové interpretace by 
byla příliš vysoká teplota transformace, protože pokles hodnot mikrotvrdosti 
(jak v grafu 6.23, tak i v práci [5]) nastává mezi 673 K a 703 K.

Výrazná odlišnost křivky pro modifikované izochronní žíhání však jedno
značně ukazuje, že uvedená interpretace může být velmi zavádějící. Při stan
dardním postupu izochronního žíhání odráží stav vzorku v každém kroku 
celou jeho předchozí tepelnou historii. Navíc při ohřevu na zvolenou teplotu 
izochronního žíhání je vzorek v peci po nezanedbatelnou dobu vystaven ce
lému rozsahu teplot. Nadhodnocení transformační teploty je dáno tím, že již 
při ohřevu na zvolenou teplotu dojde k částečnému uspořádání a toto uspo
řádání přetrvá i krátkodobé žíhání nad teplotou transformace. Interval teplot 
možného přehřátí uspořádané fáze je ve shodě s teplotní závislostí poločasu 
transformace na obrázku 7.1.

Zároveň graf 6.23 ukazuje, že i hodnota mikrotvrdosti je pro uspořádaný 
stav konstantní pouze zdánlivě. Tato „konstantnost“ vyplývá ze skutečnosti, 
že opakovaným zahříváním a chlazením při izochronním žíhání vznikne kom
plikovaný stav s daným rozmístěním domén. Při dalších cyklech se stále nižší 
teplotou se tento stav už dále nevyvíjí.

Při modifikovaném izochronním žíhání ani k jednomu z uvedených efektů 
nedochází, protože nedochází ke kumulování vlivu předchozích žíhání.

Z křivky pro modifikované izochronní chlazení dále vyplývá, že mikrotvr
dost uspořádaného stavu není ani zdaleka konstantní a že měřené hodnoty 
mají podstatně vyšší rozptyl, než pro stav neuspořádaný Zároveň v kapitole
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6.2.1 byla demonstrována silná závislost hodnoty mikrotvrdosti na přítom
nost hranic různě orientovaných domén v blízkosti vpichu. Závislost je plně 
v souladu s diskusí interakce dislokací a mechanických dvojčat s hranicemi 
uspořádaných domén v práci [43], která byla podrobně popsána v kapitole 
3.4. Deformační stopy v okolí jednotlivých vpichů ukazují, že deformace pro
bíhá dislokačním skluzem nebo mechanických dvojčatěním v rovinách typu 
{111}. Rozsah deformačních stop a obrázky pořízené mikroskopem AFM 
ukazují, že se plastická deformace lokalizuje pouze v nejbližším okolí vpichu. 
Proto lze očekávat, že vpichy, které jsou daleko od hranic domén, nebudou 
hranicemi výrazně ovlivněny a mikrotvrdost bude odpovídat vlastnostem do
mény s jednou orientací osy c. To znamená, že v takovém prostředí zůstává 
jeden systém skluzových rovin, ve kterém se mohou pohybovat obyčejné dislo
kace, které neporušují vrstvení atomů a nemusí proto tvořit superdislokace. 
Dále zůstává jeden směr mechanického dvojčatění, který nezmění vrstvení 
rovin do struktury typu CuPt. Naproti tomu v blízkosti hranice domény ne
existuje žádný skluzový systém, který by nevyžadoval vznik superdislokace 
na jedné nebo druhé straně hranice, a každé mechanické dvojče zanechá na 
hranici domény více či méně pohyblivé akomodační dislokace (podrobněji 
viz kapitolu 3.4). Ignorování uvedené závislosti mezi přítomností hranic do
mén a hodnotou mikrotvrdosti vede přirozeně k pozorování většího rozptylu 
naměřených hodnot.

Samotný průběh křivky mikrotvrdosti měřené při modifikovaném 
izochronním žíhání lze diskutovat na základě úvah o kinetice nukleace a růstu 
uspořádaných domén v různých podmínkách a vztahu mikrotvrdosti k pří
tomnosti doménových hranic. Při nízkých teplotách vznikne v první fázi velké 
množství malých kritických zárodků uspořádaných domén a jejich růst bude 
vlivem nízké teploty poměrně pomalý. Proto můžeme očekávat velké množství 
malých domén s mnoha hranicemi. V případě žíhání na teplotě blízké teplotě 
transformace vznikne pouze několik zárodků, které poměrně vysokou rych
lostí mohou vyrůst na několik velkých uspořádaných domén. Jinými slovy 
s klesající teplotou žíhání roste množství domén a tedy i pravděpodobnost,
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že vpich zasáhne hranici mezi doménami, kde je mikrotvrdost vyšší. Proto 
s klesající teplotou žíhání roste i průměrná hodnota mikrotvrdosti. Záro
veň s přítomností hranie domén vzroste i směrodatná odchylka měřených 
hodnot. Při dalším snižování teploty žíhání se však domény zmenší natolik, 
že jsou podstatně menší než rozměr vpichu. Pravděpodobnost zasažení hra
nice domény se pak prakticky blíží jistotě a směrodatná odchylka poklesne. 
Pokles mikrotvrdosti při nejnižší žíhací teplotě na obrázku 6.23 vyplývá ze 
skutečnosti, že doba žíhání na teto teplotě již nestačí k úplnému přechodu 
do uspořádaného stavu. Obdobná diskuse byla použita i v práci [70]. Hustá 
síť domén vzniklých při modifikovaném izochronním žíhání je dokumento
vána na obrázku 6.26. Růst mikrotvrdosti se snižující se teplotou žíhání je 
ve shodě i s prací [62],

Úzkou vazbu mezi hodnotou mikrotvrdosti a možnostmi skluzu ukazuje i 
pozorovaná anizotropie mikrotvrdosti a akustické emise. Při porovnání křivek 
anizotropie měřené a korigované mikrotvrdosti na obrázku 6.16 si asi jen 
těžko uděláme názor, jaká je skutečná anizotropie mechanických vlastností 
vzorku (vyjádřená například makroskopicky měřenou mezí kluzu) a co je 
projevem specifických vlastností metody měření mikrotvrdosti. Jisté však 
je, že mikrotvrdost vykazuje anizotropní chování. To může být významnou 
překážkou při srovnávání výsledků s literaturou i mezi jednotlivými testy, 
protože v průběhu jediného testu zpravidla nedochází k pootáčení vzorku, 
ale při dalším testu bývá vzorek náhodně pootočen. Problém anizotropie 
proto není eliminován průměrováním více hodnot získaných v rámci jednoho 
testu.

Při měření mikrotvrdosti různými přítlačnými silami bylo potvrzeno, že 
hodnota mikrotvrdosti na přítlačné síle prakticky nezávisí. Uvedené zjištění 
má význam zejména pro srovnatelnost výsledků mezi různými aparaturami. 
Příčinou slabé negativní závislosti mikrotvrdosti pro velmi malé přítlačné 
síly může být podíl elastické a plastické deformace na velikosti vpichu. Sku
tečná mikrotvrdost odpovídá ploše vpichu v okamžiku vtlačování hrotu. Po 
zdvihnutí hrotu zanikne elastická složka deformace a výsledná plocha vpichu
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se zmenší. Proto s rostoucím podílem elastické deformace v okamžiku vtla
čování hrotu roste měřená hodnota mikrotvrdosti. Uvedený jev lze očekávat 
zejména pro malé přítlačné síly. Druhou příčinou může být zmenšující se 
hloubka vpichu. Při malé přítlačné síle je mikrotvrdost více citlivá na vlast
nosti povrchové vrstvy vzorku a méně citlivá na objemové vlastnosti. Proto 
pro malé přítlačné síly může být mikrotvrdost obecně jiná.

Na rozdíl od mikrotvrdosti je závislost akustické emise na přítlačné síle 
poměrně významná. Přítomnost akustické emise v průběhu vtlačování hrotu 
do povrchu vzorku ukazuje, že deformační procesy mají kolektivní charakter. 
Jde buď o mechanické dvojčatění nebo o kolektivní pohyb mnoha dislokací. 
Lineární nárůst počtu emisních překmitů na zesílení 105 dB dokumentuje, že 
s rostoucí přítlačnou silou roste i rozsah deformací. Při diskusi průběhu počtu 
emisních překmitů pro zesílení 85 dB bychom snadno mohli dojít k závěru, že 
při přítlačné síle kolem 2 N musí dojít ke kvalitativní změně v deformačním 
mechanismu, protože pro menší přítlačné síly je počet překmitů prakticky 
nulový a pro větší přítlačné síly lineárně narůstá. Zde je však nutno vzít 
v úvahu prahový charakter měření. Pokud by byl deformační mechanismus 
stále stejný, ale s přítlačnou silou spojitě rostla i amplituda emisních událostí, 
pak pod jistou úrovní přítlačné síly budou mít všechny události podprahovou 
hodnotu amplitudy a počet překmitů bude nulový. Nad touto úrovní bude 
stále větší procento událostí přesahovat prahovou úroveň a měřený počet 
překmitů dramaticky poroste. Lze proto konstatovat, že s rostoucí přítlačnou 
silou roste nejen počet emisních překmitů ale i jejich amplituda. Nelze však 
vyvodit závěr, zda dochází ke kvalitativní změně při přítlačné síle kolem 2 N, 
nebo jde jen o projev spojitého růstu amplitudy.

7.4 Charakter transformace

Jedna z otevřených otázek v kapitole 3.6 se týkala charakteru transformace 
pro teploty nižší než 630 K. Pro teploty vyšší než uvedená hranice se autoři 
shodují, že transformace probíhá nukleaci a růstem. Transformační fronty
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pozorované při transformaci CuAu I —► CuAu D tuto skutečnost jen potvr
zují. Mikroskopický obraz transformačních front je velmi podobný morfologii 
povrchu získané při žíhání v teplotním gradientu [21]. Transformační hranice 
není zcela ostrá, ale naopak zejména pro monokrystal může být relativně 
široká. V této šířce dochází k postupnému poklesu parametru uspořádání. 
Naproti tomu hranice mezi jednotlivými uspořádanými doménami jsou ve
lice ostré a prakticky rovinné. Souvislost mezi transformačními frontami a 
rozhraním mezi uspořádanou a neuspořádanou fází koresponduje i s častým 
vznikem transformační fronty na okraji zrna nebo hranici mezi doménami a 
s možností vzájemné „anihilace“ dvou proti sobě se pohybujících front.

Je škoda, že pro transformaci CuAu D —»CuAu I, ať už při ohřevu za
kaleného neuspořádaného stavu nebo při chlazení, nelze na základě optické 
kinematografie nic říci. Kdyby i zde byla pozorována transformační fronta, šlo 
by o důkaz, že transformace probíhá nukleaci a růstem. Zatímco na základě 
absence takové fronty nelze učinit jednoznačný závěr.

Jasno do uvedené otázky nevnááí ani měření mikrotvrdosti. Měření na 
zakaleném neuspořádaném stavu sice dává výsledky s malým rozptylem a 
srovnatelné s jinými autory, ale to ještě neznamená, že nejsou ovlivněny 
částečným uspořádáním. I pro teploty vyšší než teplota transformace bylo 
prokázáno uspořádání na krátkou vzdálenost -  SRO [30, 71]. Uspořádání 
na krátkou vzdálenost se jistě zachová i při zakalení a může být ještě zvý
razněno částečným uspořádáním formou spinodálního uspořádání. Plastická 
deformace, doprovázející měření mikrotvrdosti, může být částečným uspořá
dáním ovlivněna poměrně specificky. V neuspořádaném stavu je dislokační 
skluz realizován běžnými dislokacemi zatímco v uspořádaném stavu se musí 
(pro dva skluzové systémy ze tří) realizovat pohybem superdislokaci. Přitom 
druhá dislokace, tvořící superdislokaci, obnovuje uspořádání, které první dis
lokace porušila. Je-li však uspořádání pouze částečné a uspořádané oblasti 
malé, tak druhá dislokace neobnoví pořádek, ale průchodem dalších a dalších 
dislokací toutéž rovinou dojde zcela k rozbití pořádku v okolí této roviny. 
Proto další dislokace budou procházet porušenou oblastí daleko snáze než
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okolními neporušenými rovinami a dojde k lokalizaci skluzu.
Lokalizace skluzu byla pozorována zejména při měření mikrotvrdosti na 

zakaleném neuspořádaném stavu, zatímco na uspořádaném stavu byla lokali
zace pozorována pouze výjimečně. Deformační stopy v okolí vpichu jsou velmi 
pravděpodobně skluzové pásy, protože jsou úzké a dochází ke kombinování 
těchto deformačních stop prostřednictvím přechodu dislokací z jedné roviny 
do druhé. K lokalizaci skluzu dochází i v některých čistých kovech, takže ji 
nemůžeme považovat za jednoznačný důkaz vlivu částečného uspořádání ve 
slitině, ale přímá souvislost lokalizace skluzu s přítomností dostatečně malých 
uspořádaných oblastí byla pozorována například na slitinách na bázi hliníku 
[72|.

S částečným uspořádáním zakaleného stavu může souviset i pokles mikro
tvrdosti pro uspořádaný stav získaný nepřímým žíháním. Pozorovaný pokles 
je skutečně neočekávaný, protože všechny úvahy o vztahu deformace a uspo
řádání (viz kap. 3.4) vedou k závěru, že neuspořádaný stav by měl mít nižší 
mikrotvrdost, než jakýkoli stav uspořádaný. Srovnáváme-li ale stav uspořá
daný se stavem, který obsahuje částečné uspořádání vzniklé během kalení 
a uspořádání SRO, tak už není závěr tak jednoznačný. Jde však o pouhou 
domněnku místo experimentálně potvrzeného faktu. Skutečně jednoznačný 
by byl pouze in-situ provedený experiment měření mikrotvrdosti, ale taková 
metoda není dostupná. Výsledky srovnání uvedené kapitole 6.2.5 spolu s čet
nou reprodukovatelností výsledku na monokrystalu i polykrystalu v kapitole 
6.2.1 prokazují, že jde jednoznačně o vliv rozdílu v metodě žíhání.

Můžeme jedině shrnout, že na skutečně uspokojivé a průkazné vysvět
lení pozorovaného rozporu je potřeba další podrobné srovnání obou postupů 
žíhání a vzniklých stavů slitiny.
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Závěr

Většina experimentálních metod, jako jsou například DSC nebo měření te
pelné a elektrické vodivosti, není citlivá na rozmístění uspořádaných domén 
prakticky vůbec. Dalšími metodami, zejména difrakčními, jsou domény po
zorovatelné, ale způsobují jen malé odchylky ve výsledcích měření. Proto vět
šina dosavadních prací vysvětluje i úspěšně modeluje chování slitiny CuAu 
pomocí tří různých strukturních stavů CuAuD, CuAul a CuAuII, kterým 
jsou přiřazeny jednoznačné fyzikální vlastnosti. Změny vlastností slitiny jsou 
popsány pouze pomocí přechodu mezi uvedenými strukturními stavy.

Pro řadu metod, zejména pro měření délkové roztažnosti, mikrotvrdosti 
a akustické emise, jsou výsledky měření přímo svázány se vznikem a záni
kem uspořádaných domén. Pro takové metody je možné přiřadit jednoznačné 
vlastnosti pouze neuspořádanému stavu CuAu D, protože ten domény neob
sahuje. Vlastnosti obou uspořádaných stavů závisí na aktuálním rozmístění 
a vzájemných interakcích jednotlivých domén.

Rozmístění domén je citlivé zejména na lokální mechanická napětí v oka
mžiku vzniku domén, ale zároveň vznikající domény mohou mechanická pnutí 
vytvářet nebo naopak kompenzovat. Proto je rozmístění do značné míry 
vratné a je ho možné ovlivnit zejména vnějším mechanickým napětím a po
stupem žíhání.

Výsledky metod, které silně závisí na rozmístění domén, mohou pro různá
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tepelná zpracování nebo vnější mechanická napětí dávat nejen kvantita
tivně, ale i kvalitativně zcela rozdílné výsledky. Například vzorek se může 
při vzniku uspořádání jak zkracovat tak i prodlužovat, mikrotvrdost uspo
řádaného stavu může být jak menší tak větší než mikrotvrdost zakaleného 
neuspořádaného stavu.

Vzájemná závislost mezi lokálními pnutími a rozmístěním domén pro
půjčuje slitině CuAu některé znaky martenzitické transformace, přestože jde 
z podstaty o transformaci řízenou difúzí. Jde zejména o výraznou akustickou 
emisi v průběhu transformace, vratnost morfologie povrchu a jisté projevy 
tvarové paměti.

Jako velice prospěšnou se pro pochopení dějů probíhajících při fázové 
transformaci ukázala metoda optické kinematografie, protože přímo zobrazí 
vznik i zánik uspořádaných domén. Zároveň se osvědčila kombinace měření 
mikrotvrdosti a optické mikroskopie, protože na základě snímků optické mi
kroskopie se podařilo vysvětlit značnou část rozptylu hodnot mikrotvrdosti. 
Rozptyl hodnot je způsobený zejména anizotropií a závislostí mikrotvrdosti 
na vzájemné poloze vpichu a nejbližší hranice domény.

Přesto se nepodařilo zodpovědět otázky, zda pro teploty nižší než 630 K 
dochází k nukleaci a růstu nebo spinodálnímu uspořádání a proč může být 
mikrotvrdost ve stavu CuAul za jistých podmínek nižší než pro zakalený 
neuspořádaný stav.

Shrňme na závěr, že při použití metod, které jsou nebo mohou být cit
livé na rozmístění domén v uspořádaných strukturách, a při srovnávání jejich 
výsledků s literaturou je třeba věnovat velkou pozornost podmínkám vzniku 
domén (např. tepelné historii a přítomnosti vnějšího napětí) a pokud možno 
domény zviditelnit prostřednictvím některého druhu mikroskopie. Toto ome
zení není specifické jen po metody in-situ nebo post-mortem, ale prostupuje 
napříč oběma skupinami metod.



Příloha A 

Popis algoritmu regulace síly

Vzhledem k tomu, že velikost přítlačné síly ovlivňuje průběh fázové transfor
mace a informace o rychlostech stroje byly využívány pro určení roztažnosti 
vzorku, zastavíme se podrobněji u popisu regulačního algoritmu rychlosti 
stroje použitého při optické kinematografii:

Cílem regulačního algoritmu je na základě naměřeného průběhu přítlačné 
síly zvolit optimální rychlost stroje tak, aby přítlačná síla byla přibližně kon
stantní. Rychlost stroje není možno volit plynule, ale je třeba přepínat mezi 
šesti možnými konstantními rychlostmi. Mezi přepnutími je nutné zachovat 
určitý časový odstup, aby stroj stihl reagovat a aby nedošlo k jeho poško
zení. Algoritmus musí být schopen odlišit změnu potřebné rychlosti od náhlé 
změny délky (např. při transformaci je třeba zvýšit rychlost stroje pouze na 
pár sekund a pak je třeba se vrátit k původní rychlosti tak, aby nedošlo ke 
zbytečnému zákmitu síly).

Chování algoritmu lze nejsnáze popsat na příkladu. Předpokládejme, že 
měříme při ohřevu, což znamená, že probíhá pomalá teplotní expanze celé 
zahřívané části aparatury. Proto je potřeba čelisti stroje pomalu vzdalovat. 
Předpokládejme, že již byla nalezena dvojice rychlostí stroje taková, že při 
volbě vyšší z nich přítlačná síla klesá a při volbě nižší síla roste. Kolem 
zvolené střední přítlačné síly vymezíme toleranční interval (pro většinu ex
perimentů byl zvolen na ±1,5 N) a při dosažení jeho horní hranice (označme
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ji 1) přepneme na vyšší hodnotu rychlosti zatímco při dosažení dolní hranice 
(označme ji -1) zvolíme rychlost nižší.

Co se ale má stát v případě, že roztahování začne postupovat rychleji a 
tedy i po přepnutí na vyšší rychlost stále dochází k nárůstu síly přes hranici 
1? Řešení je nasnadě. Nad hranici 1 položíme další hranici (označme ji 2) a 
při jejím překročení opět zvýšíme rychlost. Pro přehlednost dalšího postupu 
předpokládejme, že nárůst síly se nezastavil ani na hranici 2 a byli jsme 
nuceni vložit ještě hranici 3. Po zvýšení rychlosti na hranici 3 konečně začala 
síla klesat. Vzdálenosti mezi hranicemi 1, 2, 3 (a následujícími) byly zvoleny 
na 0,5 N.

Až doposud byl postup regulace zcela zřejmý a jednoduchý, ale nyní se 
objeví první netriviální otázka: „Ve kterém okamžiku je třeba snížit rychlost 
stroje?“ Připomeňme, že je třeba odlišit a správně reagovat na dva případy 
-  buď právě dochází k rychlejšímu roztahování a je třeba zachovat vysokou 
rychlost, nebo šlo jen o krátkodobý efekt a je třeba se vrátit na původní níz
kou rychlost. Pokud bychom začali snižovat rychlost až po dosažení hranice 
-1, byl by to ideální stav pro první případ, protože bychom se nejrychleji 
dostali k požadované rychlosti, ale v druhém případě by snížení rychlosti ne
dostačovalo, a došlo by k překmitnutí síly pod hranici -1. Kdybychom naopak 
snížili rychlost hned na hranici 2 (první hranice pod dosažením zastavením 
růstu síly), dokázali bychom v druhém případě stroj plynule „ubrzdiť1 právě 
mezi hranicemi 1 a -1 aniž by došlo k překmitů. V prvním případě by však 
regulace skončila neúspěšně, protože místo ideální oscilace mezi hranicemi 
1 a -1 by síla oscilovala mezi hranicemi 2 a 3 tedy daleko od požadované 
hodnoty síly.

V regulačním programu proto byla použita „kompromisní“ varianta. Ke 
snížení rychlosti dojde v okamžiku překročení hranice 1 (přesněji řečeno hra
nice o dvě nižší než maximálně dosažená — dojde tedy k „přeskočení“ hranice 
2), jestliže po tomto zpomalení dojde k narůstání síly, pak šlo o první případ 
(v obrázku A.l zobrazeno plnou čarou) a na hranici 2 bude opět rychlost 
zvýšena, jestliže síla nadále klesá, pak šlo o druhý případ a je třeba rychlost
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dále snižovat (v obrázku A.l zobrazeno tečkovanou Čarou).
Abychom zachovali logiku „přeskakování“ hranic a měli i dostatek hranic 

pro „dobrzdění“, vložíme ještě mezi hranice 1 a -1 (tedy přesně na úroveň 
požadované síly) hranici s označením 0. Postup „přeskakování“ lze tedy for
mulovat takto: „v případě, že se vzdaluješ od ideální síly, reaguj na každou 
hranici, naopak v případě, že se přibližuješ k ideální síle, reaguj na každou 
hranici kromě první“. Při standardní oscilaci mezi hranicemi 1 a -1 tedy při
rozeně dochází k přeskakování hranice 0. Chování algoritmu pro oba případy 
je načrtnuto na obrázku A.l, včetně přeskakování nulové hranice v pravé části 
obrázku. Znaménky „+“ a „—“ jsou vyznačeny okamžiky, kdy dochází ke zvý
šení resp. snížení rychlosti stroje. Symbolem „ x “ jsou vyznačeny okamžiky, 
kdy je hranice ignorována.
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