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Osnova pOsnova přřednednášáškyky

�� seznamte se prosseznamte se prosíímm
(s fyzikou kondenzovan(s fyzikou kondenzovanéého stavu)ho stavu)

�� ddůůleležžititéé fyzikfyzikáálnlníí pojmypojmy

�� nněěco z historie hoco z historie hořčřčííkuku

�� hohořčřčííkovkovéé slitinyslitiny

�� superlehksuperlehkáá slitina Mgslitina Mg--Li (Li (--AlAl))

�� kompozity na bkompozity na báázi hozi hořčřčííkuku

�� zzáávvěěrr



Fyzika kondenzovanFyzika kondenzovan éého stavuho stavu

Co je p ředmětem zájmu:
- krystalické látky
- amorfní látky
- polymery  
(něco mezi krystalickými a amorfními látkami)



KrystalickKrystalickéé lláátkytky



Z historie oboruZ historie oboru
�� 8. stolet8. stoletíí: zm: zmíínky o krystalech soli (Japonsko)nky o krystalech soli (Japonsko)

�� 1611: J. 1611: J. KeplerKepler –– krystalickkrystalickéé úútvary sntvary sněěhuhu

�� 1669: N. 1669: N. StensenStensen –– konstantnkonstantníí úúhly mezi sthly mezi stěěnami krystalnami krystalůů
horskhorskéého kho křřiiššťťáálu (klu (křřemen)emen)

�� 1665: R. 1665: R. HookHook –– hypothypotééza o periodickza o periodickéé stavbstavběě krystalkrystalůů
(element(elementáárnrníími mi úútvary jsou elipsoidy)tvary jsou elipsoidy)

�� 1678: 1678: HuygensHuygens –– vysvvysvěětlil dvojlom (objevil tlil dvojlom (objevil BerthelsenBerthelsen))

�� 1690: 1690: HuygensHuygens –– krystal lze sestavit opakovkrystal lze sestavit opakováánníímm
identických blokidentických blokůů

�� 1789: 1789: BergmannBergmann –– elemetelemetáárnrníímimi úútvary krystalu jsoutvary krystalu jsou
rovnobrovnoběžěžnostnostěěnyny

�� 1824: 1824: SeeberSeeber –– elementy jsou malelementy jsou maléé kulikuliččkyky

�� 1850: 1850: BravaisBravais –– 14 z14 záákladnkladníích prostorových mch prostorových mřříížžekek
((FedorovFedorov a a SchoenfliesSchoenflies –– 230 typ230 typůů mmřříížžek)ek)



ModernModerníí historie oboruhistorie oboru

�� 8.7.1912: 8.7.1912: LaueLaue a kol. a kol. –– referreferáát o strukturnt o strukturníí analýzeanalýze
pomocpomocíí rentgenových paprskrentgenových paprskůů (Mnichov)(Mnichov)

�� 1913: W.L. 1913: W.L. BraggBragg –– prvnprvníí experimentexperimentáálnlníí ururččeneníí
krystalickkrystalickéé struktury (struktury (NaClNaCl))

�� GermerGermer, , DavissonDavisson, , ThompsonThompson –– difrakce elektrondifrakce elektronůů
na krystalovna krystalovéé mmřříížžcece

�� 1934: 1934: TaylorTaylor, , OrowanOrowan –– ppřředpovedpověďěď dislokacdislokacíí
(experiment(experimentáálnlněě potvrzeno 1953)potvrzeno 1953)

�� 1948: 1948: ShockleyShockley, , BardeenBardeen, , BrattainBrattain –– tranzistortranzistor

�� 1953: 1953: BrillouinBrillouin –– difrakce vnitdifrakce vnitřřnníích elektronch elektronůů v PL v PL 
na krystalovna krystalovéé mmřříížžcece



ModernModerníí historie oboruhistorie oboru

�� 1958: 1958: ProchorovProchorov, , BasovBasov, , TownesTownes –– teoretickteoretickáá ppřředpovedpověďěď
laserulaseru

�� 1960: 1960: MainmannMainmann –– realizace krystalovrealizace krystalovéého laseruho laseru

�� 1962: 1962: HallHall –– polovodipolovodiččový laserový laser

�� 1911 1911 –– objev supravodivosti (H.K. objev supravodivosti (H.K. OnnesOnnes))

�� 1957 1957 –– objasnobjasněěnníí supravodivosti supravodivosti 
((BardeenBardeen, , CooperCooper, , SchriefferSchrieffer))

�� 1962 1962 –– objev zvlobjev zvlášáštntníího tunelovho tunelovéého jevu u supravodiho jevu u supravodičůčů
((JosephsonJosephson, , GieverGiever)  )  



LineLineáárnrníí mmřříížžka (modelovka (modelováá situace)situace)

transla ční vektor

báze



VýbVýběěr elementr element áárnrn íí bubuňňky v rovinnky v rovinn éé mmřříížžcece

ElementElement áárnrn íí bubuňňka s nejmenka s nejmen šíším objemem m objemem –– primitivnprimitivn íí bubuňňkaka



PrimitivnPrimitivníí a centrovana centrovanáá bubuňňkaka

primitivnprimitivn íí bubuňňkaka centrovancentrovan áá bubuňňkaka



BravaisovyBravaisovy bubuňňkyky



ZZáákladnkladníí prvky symetrie krystalprvky symetrie krystalůů

�� nn--ččetnetnáá rotarotaččnníí osa symetrieosa symetrie

�� nn--ččetnetnáá ššroubovroubováá rotarotaččnníí osa symetrieosa symetrie

�� rovina soumrovina souměěrnosti (zrcadlenrnosti (zrcadleníí))

�� translatranslaččnníí rovina soumrovina souměěrnostirnosti

�� ststřřed inverzeed inverze

�� nn--ččetnetnáá inverzninverzníí osa rotaceosa rotace



Prvky symetriePrvky symetrie

nn--ččetnetn áá rotarota ččnníí osaosa
-- otootoččeneníím o m o úúhel 2hel 2ππ//nn se krystal ztotose krystal ztotožžnníí ssáám se seboum se sebou

nn--ččetnetn áá ššroubovroubov áá osaosa
-- otootoččeneníí o 2o 2ππ//nn a na náásledujsledujííccíí translace o translace o cc//nn
(kde (kde cc je nejmenje nejmenšíší vzdvzdáálenost mezi uzlovými body velenost mezi uzlovými body ve
smsměěru osy)ru osy)

rovina soumrovina soum ěěrnostirnosti
-- rovina vrovina vůčůči ni níížž jsou objsou oběě ččáásti krystalovsti krystalovéé strukturystruktury
vzvzáájemným zrcadlovým obrazemjemným zrcadlovým obrazem



Prvky symetriePrvky symetrie

translatransla ččnníí rovina soumrovina soum ěěrnostirnosti
-- krystalovkrystalováá struktura pstruktura přřechecháázzíí sama v sebe operacsama v sebe operacíí
zrcadlenzrcadleníí a s na s níí spojenou translacspojenou translacíí ve smve směěru rovnobru rovnoběžěžnnéémm
s touto rovinou zrcadlens touto rovinou zrcadleníí

stst řřed inverzeed inverze
-- ke kake kažžddéému atomu s prmu atomu s průůvodivodiččem em R R existuje identický existuje identický 
atom s pratom s průůvodivodiččem em --RR

nn--ččetnetn áá inverzninverzn íí osa rotaceosa rotace
-- po rotaci o po rotaci o úúhel 2hel 2ππ//nn kolem tkolem tééto osy a po nto osy a po náásledujsledujííccíí
inverzi splyne krystal sinverzi splyne krystal sáám se seboum se sebou



Millerovy indexyMillerovy indexy



S

F=σNapětí :

F – deforma ční síla
(kolmá ke sm ěru namáhání)

S – plocha pr ůřezu vzorku

počáteční plocha – smluvní nap ětí

aktuální plocha – skute čné napětí

[σσσσ ] = MPa

ZZáákladnkladn íí pojmypojmy
pro tuto p řednášku



DeformaceDeformace

RelativnRelativn íí deformace deformace εεεεεεεεrr ::
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l
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∆=ε ∆∆∆∆l – prodloužení vzorku
l0 – počáteční délka vzorku

Skutečná deformace εεεε : ( )r
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- při deformaci jednoosým tlakem

Deformace do lomu Deformace do lomu εεεεεεεεff :: při dosažení deformace εεεεf dochází k lomu 
(porušení) vzorku.



Elastická deformace 
– vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá

deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů

Anelastická deformace
- časově závislá složka elastické deformace

Plastická Deformace
- způsobuje nevratné změny rozměrů deformovaného vzorku materiálu

Creep
- časově závislá složka plastické deformace

Typy deformaceTypy deformace



DeformaDeformaččnníí kkřřivkaivka



aa-- rr áámm

b b -- ppřřííččnnííkk

c c -- pec pec 

d d -- upupíínacnacíí ččelistielisti

e e -- vzorekvzorek

f f -- mměřěřííccíí celacela

SchSchééma deformama deformaččnníího strojeho stroje



DeformaDeformaččnníí strojstroj

měřící cela

pec

příčník rám

ovládací prvky

vzorky



intersticiální poloha

vakance
Frenkelova

porucha

Schottkyho porucha

BodovBodovéé poruchyporuchy



hranová
dislokace

šroubová
dislokace

-- dislokacedislokace

ČČáárovrovéé poruchyporuchy



BurgersBurgersůůvv vektorvektor

hranová dislokace šroubová dislokace



Deformace dokonalDeformace dokonaléého krystaluho krystalu



Deformace krystalu s dislokacDeformace krystalu s dislokacíí



Dislokační nakupení u rozhraní AZ91/TiC



AZ91/TiC



Mg+0.5obj.%MgO

Dislokační substruktura po protlačování při teplotě 350°C



Mg+n-Y2O3

Representative dislocation structures in 
Mg–0.5Y2O3 nanocomposite after extrusion. 
The diffraction vector is indicated by an
arrow and the basal plane trace by the white
line.

Twinning in Mg–0.5Y2O3
nanocomposite.



FrankFrankůův v –– ReadReadůůvv zdrojzdroj



Roviny v h.c.p.Roviny v h.c.p.



ProPročč zkoumzkoumááme lehkme lehkéé kovykovy

Náročné požadavky na nové materiály
- malá hmotnost
- velká pevnost
- dobrá odolnost vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí
- přijatelná cena
- dostatečné zásoby surovin pro jejich výrobu

- nutnost snížení emisí „skleníkových plyn ů“
do  ovzduší

- zpřísnění ekologických požadavk ů v automobilové
a letecké doprav ě



LehkLehkéé kovykovy

�� Titan a jeho slitinyTitan a jeho slitiny

�� HlinHliníík a jeho slitinyk a jeho slitiny

�� HoHořčřčíík a jeho slitinyk a jeho slitiny

64964917391739MgMg

66066026992699AlAl

1660166045104510TiTi

TTtt

°C
ρρρρρρρρ

kg/m 3



TitanTitan

� izolován před 200 lety (ilmenit, rutil)
� poměrně drahý 

� složitá několikastupňová výroba
� tenké oxidové povlaky

- duhové efekty (moderní šperky)
� odolnost proti korozi
� výborné mechanické vlastnosti



TitanovTitanovéé slitinyslitiny

� hustota ρρρρ = (4 400 – 4 800) kg/m 3

� mez kluzu až 1,4 GPa
� velká pevnost p ři vysokých teplotách
� vysoká specifická pevnost
� výborná odolnost v ůči korozi a erozi tvrdými 
částicemi

� dobrá tepelná vodivost

-- leteckleteckéé motory (lopatky turbmotory (lopatky turbíín a kompresorn a kompresorůů))
-- nosnnosnéé ččáásti letadelsti letadel
-- aažž ččtvrtina hmotnosti ntvrtina hmotnosti něěkterých vojenských  letounkterých vojenských  letounůů



HlinHlinííkovkovéé slitinyslitiny

� dural (náhodný objev v první čtvrtině 20. století)
� 1916 – první letadla z duralu (Junkers)
� 1993 – celohliníkový luxusní automobil Audi A8
� 1997 – na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem

představena studie vozu Audi Al2 
(4 litry benzínu na 100 km jízdy)

� jemnozrnné superplastické slitiny



Aplikace hliníku Podíl v %

Plechovky na pivo a limonády 40

Pozemní dopravní prostředky 24

Elektrotechnické aplikace 12

Budovy, střešní krytiny 8

Dráty 5

Letectví 3

Nádobí 3

Obaly 3

Speciální slitiny 2



Z historie hoZ historie hořčřčííkuku

1618 – hořká voda v Epsonu (Anglie) 
→ Epson salt (vyhledávaná léčivá sůl)

1700 – v Římě je z mořské vody vyráběna sůl
magnesia alba (obdoba Epson salt)

1755 – Joseph Black → v magnesia alba je sůl 
nového doposud neznámého kovu

1760 – Andreas Marggraf připravil z hornin
nalezených v Sasku krystaly shodné
s krystaly Epson salt

1808 – Humprey Davy izoloval z magnesia alba
malé množství kovu (nazval jej magnium)



Z historie hoZ historie hořčřčííkuku

1831 – Antoine Bussy připravil Mg žíháním  chloridu
hořečnatého v parách draslíku

1833 – Michael Faraday připravil Mg elektrolýzou
roztoku chloridu hořečnatého

1852 – Robert Bunsen ověřil v Heidelbergu 
Faradayův experiment
→ sestrojil aparaturu pro elektrolytickou
výrobu hořčíku



HoHořčřčíík v pk v přříírodroděě

� osmý nejrozšířenější prvek v zemské
kůře (2,1 %)

� mořská voda (průměrně 1,4 g v 1 litru)
� slaná jezera 

(např. Great Salt Lake v Utahu)
� Mrtvé moře
� podzemní solné roztoky

→→→→→→→→ v podstatv podstat ěě nevynevy ččerpatelnerpateln éé zzáásobysoby



HlavnHlavníí zdroje hozdroje hořčřčííkuku

A. A. LangbeinLangbeinKK22SOSO44.MgSO.MgSO44LangbeinitLangbeinit

z z řřeeččtiny tiny –– kainoskainos = nový= novýKClKCl .MgSO.MgSO44.3H.3H22OOKainitKainit

Karl Gustav Karl Gustav BischofBischof (1792(1792--1870)1870)MgClMgCl 22.6H.6H22OOBischofitBischofit

DietrichDietrich GeorgGeorg KieserKieser (1779(1779--1862)1862)MgSOMgSO44.H.H22OOKiesseritKiesserit

Rudolf Rudolf vonvon CarnallCarnall (1804(1804--1874)1874)MgClMgCl 22..KClKCl .xH.xH22OOKarnalitKarnalit

ArchibaldArchibald BruceBruce (1777(1777--1818)1818)Mg(OH)Mg(OH)22BrucitBrucit

narnar áážžka na chemickka na chemick éé sloslo žženenííMgCOMgCO33MagnezitMagnezit

DieudonnDieudonn éé de de DolomieuDolomieu (1750(1750--1801)1801)CaCOCaCO33.MgCO.MgCO33DolomitDolomit

ppůůvod nvod n áázvuzvuchemickchemick áá znaznaččkakaminerminer ááll



PrvnPrvníí výrobci hovýrobci hořčřčííkuku

1886 – Aluminium-Magnesium Fabrik 
(Hemelingen - Německo)
→ elektrolýza roztaveného karnalitu

90. léta 19. století – Bitterfeld (poblíž Lipska)
→ Chemische Fabrik Griesheim Elektron

1895 – Dow Chemical Company (Midland, Michigan)
→ z podzemních solných roztoků

1916 – spojení německých výrobců
→ od r. 1925 – IG Farbenindustrie



DeadDead SeaSea MagnesiumMagnesium



SvSvěětovtov áá produkce hoprodukce ho řčřčííkuku

541480485371Celkem

15101512Kazachstán

62405351Rusko

10268Ukrajina

4231Srbsko

20504935Norsko

-171610Francie

111,51Indie

342525-Izrael

20519512060Čína

107555742Kanada

9999Brazílie

7474117142USA

2002200019981996

Výroba hořčíku (1000 t)
Země



NNěěkterkteréé vlastnosti hovlastnosti hořčřčííkuku

�� hustota za pokojovhustota za pokojovéé teploty: teploty: ρρ = 1,738 g= 1,738 g/cm/cm33

�� teplota tteplota táánníí ppřři normi normáálnlníím tlaku: m tlaku: tttt = 650 = 650 °°CC
�� teplota varu (normteplota varu (normáálnlníí tlak): tlak): ttvv = 1090 = 1090 °°CC
�� sousouččinitel dinitel déélkovlkovéé roztaroztažžnosti (RT): nosti (RT): αα = 26,1= 26,1··1010--66 KK--11

�� maximmaximáálnlníí napnapěěttíí (odl(odléévaný hovaný hořčřčíík): 90 k): 90 MPaMPa
�� mměěrnrnáá tepelntepelnáá kapacita (20kapacita (20°°C): C): ccpp = 1,025 = 1,025 kJkJ··kgkg--11KK--11

�� tepelntepelnáá vodivost: 148vodivost: 148--171 W171 W··mm--11··KK--11

�� mez mez kluzukluzu v tahu (odlv tahu (odléévaný Mg): 21 vaný Mg): 21 MPaMPa
�� mez mez kluzukluzu v tlaku (odlv tlaku (odléévaný hovaný hořčřčíík): 21 k): 21 MPaMPa
�� relativnrelativníí permeabilitapermeabilita: : µµrr = 1,000012= 1,000012



PPřřednosti a nevýhody hoednosti a nevýhody hořčřčííkuku

�� malmaláá hustotahustota

�� (výhledov(výhledověě) n) níízkzkáá cenacena

�� (v podstat(v podstatěě) nevy) nevyččerpatelnerpatelnéé zzáásobysoby

�� dobdobřře tlume tlumíí vibracevibrace

�� malmaláá pevnostpevnost

�� snadno korodujesnadno koroduje

++

--



Cesty ke zlepCesty ke zlepššeneníí vlastnostvlastnostíí hohořčřčííkuku

�� slitiny s jinými kovyslitiny s jinými kovy

�� zmenzmenššovováánníí zrnazrna

�� zpevzpevňňovováánníí vlvláákny nebo kny nebo ččáásticemisticemi
(keramika, kov)(keramika, kov)



Z historie hoZ historie hořčřčííkových slitinkových slitin

� První slitiny: Mg -Al -Zn;  Mg -1,5% Mn

� 1925: ~ 0,2 hm.% Mn zlepšuje korozní
odolnost

� Hanawalt et. al.: 
Rychlost koroze roste p ři překročení
obsahu:

Ni ... 5 ppm
Fe …170 ppm
Cu ...1300 ppm



1937

Sauerwald et al. :

→→→→ Přidání Zr zamezuje r ůstu zrn

→→→→ Po několika letech 
- vývoj nové řady Mg slitin:

AM503 (Mg-1,5%Zr)
ZK61 (Mg-6%Zn-0,8%Zr)
HZ11 (Mg-0,6%Zn-0,6%Zr-0,8%Th)



poprvé před 100 lety

Volkswagen - Brouk
- kliková skříň
- skříň převodovky

PozdPozděěji:ji:

PrvnPrvníí aplikace Mg slitinaplikace Mg slitin



KomerKomerččnněě úúspspěěššnnéé hohořčřčííkovkovéé slitinyslitiny

15152502501301301,01,00,20,20,20,24,54,5AS41AS41

12122302301301302,52,50,20,23,83,8AE42AE42

4,04,02102101251252,72,70,20,26,06,0ZC63ZC63

3,53,52052051041041,21,24,24,2ZE41ZE41

15152252251251251,01,00,20,20,20,22,02,0AS21AS21

14142502501301300,010,010,30,30,010,015,85,8AM60AM60

15152302301201200,010,010,30,30,010,014,84,8AM50AM50

191921521590900,010,010,50,50,010,012,02,0AM20AM20

772502501501500,20,20,70,79,29,2AZ91AZ91

εεεεεεεεff

%%
σσσσσσσσmaxmax
MPaMPa

σσσσσσσσ0202
MPaMPa

CuCu
hm.%hm.%

RERE
hm.%hm.%

SiSi
hm.%hm.%

MnMn
hm.%hm.%

ZnZn
hm.%hm.%

AlAl
hm.%hm.%



HoHořčřčííkovkov éé slitiny se slitiny se ZrZr
a vza vzáácnými zeminamicnými zeminami

222502501701705,25,23,03,00,70,7WE54WE54

222502501651654,04,03,43,40,70,7WE43WE43

332602601951952,52,52,12,10,70,7QE22QE22

221601601101103,33,32,72,70,60,6EZ33EZ33

εεεεεεεεff

%%
σσσσσσσσmaxmax
MPaMPa

σσσσσσσσ0202
MPaMPa

YY
hm.%hm.%

AgAg
hm.%hm.%

RERE
hm.%hm.%

ZnZn
hm.%hm.%

ZrZr
hm.%hm.%



Výrobky z hoVýrobky z hořčřčííkových slitinkových slitin



Výrobky z hoVýrobky z hořčřčííkových slitinkových slitin



Slitiny MgSlitiny Mg--LiLi

�� NiNižžšíší hustota nehustota nežž hustota samotnhustota samotnéého Mgho Mg

�� Li v Mg Li v Mg →→ jen maljen maléé substitusubstituččnníí zpevnzpevněěnníí

�� LegovLegováánníí daldalšíším prvkem (m prvkem (AlAl, , ZnZn, Si, , Si, ……))
-- precipitaprecipitaččnníí zpevnzpevněěnníí

�� ZpevnZpevněěnníí kovovými, nebo keramickými kovovými, nebo keramickými 
vlvlááknykny



KritickKritickéé skluzovskluzovéé napnapěěttíí v v ččististéém Mgm Mg

KamadoKamado S., S., KojimaKojima J.: J.: MetallMetall. . SciSci. . TechnolTechnol. 16 (1998) 45.. 16 (1998) 45.



Vliv Li na kritickVliv Li na kritickéé skluzovskluzovéé napnapěěttíí

YoshinagaYoshinaga H., H., HoriuchiHoriuchi R.: Trans JIM 4 (1963) 134.R.: Trans JIM 4 (1963) 134.



Vliv rVliv růůzných zných ppřříímměěsovýchsových atomatomůů na na 
mmřříížžkovkovéé parametry parametry aa, , cc

KamadoKamado S., S., KojimaKojima J.: J.: MetallMetall. . SciSci. . TechnolTechnol. 16 (1998) 45.. 16 (1998) 45.



BinBináárnrníí diagram soustavy Mgdiagram soustavy Mg--LiLi

< 5,5 hm.< 5,5 hm.% Li% Li

ffááze ze αααααααα

> 11 hm.% Li

fáze ββββ

αααααααα ++++++++ ββββββββhexagonhexagon áálnln íí
(h.c.p.)(h.c.p.)

kubickkubick áá prostorovprostorov ěě

centrovancentrovan áá (b.c.c.)(b.c.c.)



Slitiny

Mg-4Li
Mg-4Li-3Al
Mg-4Li-5Al

Mg-8Li
Mg-8Li-3Al
Mg-8Li-5Al

Mg-12Li
Mg-12Li-3Al
Mg-12Li-5Al

Kompozity

Mg-4Li         + 10 vol.% Al 2O3
Mg-4Li-3Al  + 10 vol.% Al 2O3
Mg-4Li-5Al  + 10 vol.% Al 2O3

Mg-8Li         + 10 vol.% Al 2O3
Mg-8Li-3Al  + 10 vol.% Al 2O3
Mg-8Li-5Al  + 10 vol.% Al 2O3

Mg-12Li        + 10 vol.% Al 2O3
Mg-12Li-3Al + 10 vol.% Al 2O3
Mg-12Li-5Al + 10 vol.% Al 2O3

ZkoumanZkoumanéé materimateriáályly



Výroba slitinVýroba slitin

→→ ÚÚstav materistav materi áállůů a mechaniky stroja mechaniky stroj ůů SAVSAV
(RNDr. Stanislav (RNDr. Stanislav KKúúdeladela , CSc.), CSc.)

→→ taventaven íí a odla odl éévváánníí v indukv induk ččnníí vakuovvakuov éé pecipeci
DegusaDegusa (STU Bratislava) v ocelov(STU Bratislava) v ocelov éém kelm kel íímkumku
v ochrannv ochrann éé Ar atmosfAr atmosf ééřře po pe po p řředchozedchoz íím m 
evakuovevakuov áánníí

→→ Mg Mg -- ččistota 99,95 % istota 99,95 % -- VVÚÚK PanenskK Panensk éé BBřřeežžanyany
→→ Li Li -- ččistota 99 % istota 99 % -- AldrichAldrich
→→ AlAl -- ččistota 99,95 % istota 99,95 % -- SlovacoSlovaco , , ŽŽiariar nad nad HronomHronom
→→ technologický postup podle:technologický postup podle:

KamadoKamado S., S., KojimaKojima Y.: Y.: Metal. Metal. SciSci . . TechnTechn .. 16 (1998) 4516 (1998) 45



Charakteristiky jednotlivých typCharakteristiky jednotlivých typůů
slitin Mgslitin Mg--LiLi

� αααα-fáze (h.c.p.)
- vyšší deformační napětí, menší
tažnost

� ββββ-fáze (b.c.c.)
- pokles pevnosti, dobrá obrobitelnost
- velká chemická aktivita

� αααα+ββββ
- vykazuje dobré mechanické vlastnosti
a lepší odolnost vůči korozi



Mikrostruktura výchozMikrostruktura výchozíího stavuho stavu
slitin Mgslitin Mg--LiLi

αααααααα--ffááze ze (Mg (Mg --4hm.% Li)4hm.% Li) ββββββββ--ffááze ze (Mg (Mg --12hm.% Li)12hm.% Li)



Slitiny MgSlitiny Mg --Li pLi p řři deformaci i deformaci 
jednoosým tlakemjednoosým tlakem

αααααααα--ffááze ze (Mg (Mg --4hm.% Li)4hm.% Li) ββββββββ--ffááze ze (Mg (Mg --12hm.% Li)12hm.% Li)



PlastickPlastickáá deformacedeformace

�� vznik, pohyb a hromadvznik, pohyb a hromaděěnníí dislokacdislokacíí v krystalovv krystalovéé mmřříížžii

�� deformadeformaččnníí zpevnzpevněěnníí je urje urččeno vytvoeno vytvořřeneníím dislokam dislokaččnníí
struktury, kterstruktury, kteráá vytvvytváářříí napnapěťěťovovéé pole, v npole, v něěmmžž se musse musíí
pohybovat dislokacepohybovat dislokace

�� doposud nebyl nalezen obecný analytický popis kdoposud nebyl nalezen obecný analytický popis křřivek ivek 
napnapěěttíí--deformace respektujdeformace respektujííccíí fyzikfyzikáálnlníí procesyprocesy

�� koeficient zpevnkoeficient zpevněěnníí::

εε
σϑ

&








=
d

d σ - napětí
ε - deformace



Popis plastickPopis plastickéé deformacedeformace

( )T,,ερσσ &=-- kinetickkinetick áá rovnice:rovnice:

-- vývoj dislokavývoj disloka ččnníí struktury probstruktury prob ííhháá v zv záávislosti vislosti 
na teplotna teplot ěě, rychlosti deformace, historii vzorku, , rychlosti deformace, historii vzorku, ……

-- evoluevolu ččnníí rovnice: rovnice: 
( )Tf

d

d
,,ερ

ε
ρ

&=



DeformaDeformaččnníí zpevnzpevněěnníí
→→ s pokračující deformací roste napětí

- způsobeno růstem hustoty dislokací

ρασ Gb=
αααα - faktor interakce dislokací
G - smykový modul pružnosti
b - velikost Burgersova vektoru
ρρρρ - hustota dislokací

nakupennakupen íí dislokacdislokac íí ppřřed ped p řřekekáážžkoukou
zakotvenzakotven íí dislokace dislokace 

dislokacemi lesadislokacemi lesa



Procesy zpevnProcesy zpevněěnníí a a odpevnodpevněěnníí

�� v literatuv literatuřře popse popsááno mnoho modelno mnoho modelůů

�� LukLukááčůčůvv –– BalBalííkkůův model:v model:

( ) ( )3
yy

y

DCB
A σσσσ
σσ

ϑ −−−−+
−

=

(a) (b) (c) (d)

(a) znehybnění dislokací na nedislokačních překážkách
(b) znehybnění dislokací na překážkách dislokačního typu
(c) zotavení příčným skluzem s následující anihilací dislokací
(d) zotavení šplháním dislokací



CharakteristickCharakteristickáá napnapěěttíí ppřři i 
deformaci jednoosým tlakemdeformaci jednoosým tlakem
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αααααααα--ffááze ze (Mg (Mg --4hm.% Li)4hm.% Li) ββββββββ--ffááze ze (Mg (Mg --12hm.% Li)12hm.% Li)



RRůůznznéé deformadeformaččnníí vlastnosti fvlastnosti fáázzíí
((αα)Mg)Mg--Li a (Li a (ββ)Mg)Mg--LiLi

�� ppřřechod echod αα →→ ββ
-- rrůůst tast tažžnostinosti
-- pokles deformapokles deformaččnníích napch napěěttíí

�� v obou pv obou přříípadechpadech
-- pokles charakteristických nappokles charakteristických napěěttíí s teplotous teplotou
-- s rostoucs rostoucíí teplotou klesteplotou klesáá deformadeformaččnníí zpevnzpevněěnníí

Různé vlastnosti jsou d ůsledkem
- různé struktury (h.c.p., b.c.c.)
- větší velikosti zrna v (β)Mg-Li
- vysoké difuzivity Li v krychlové struktuře fáze (β)Mg-Li



(αααα)Mg-Li

(ββββ)Mg-Li

Mikrostruktura výchozMikrostruktura výchozíího stavu ho stavu 
slitiny Mg slitiny Mg --8 hm.% Li (8 hm.% Li (αα++ββ ))



Deformace slitiny MgDeformace slitiny Mg--8%Li (8%Li (αα++ββ))

-- deformace jednoosým tlakemdeformace jednoosým tlakem -- charakteristickcharakteristick áá napnapěětt íí

Dvoufázová slitina (α+β)Mg-Li nabízí zajímavou kombinaci 
vlastností obou fází – velkou deformovatelnost a jenom malé
zmenšení deformačních napětí a deformačního zpevnění.



Slitiny MgSlitiny Mg--LiLi--XX

�� X = X = AlAl, Cd, , Cd, ZnZn, , AgAg, , ……

�� precipitace koherentnprecipitace koherentníí tranzitntranzitníí ffááze ze θθ
�� stabilnstabilníí precipitprecipitááty ty LiXLiX

V naV naššem pem p řříípadpaděě
X = X = AlAl



PrecipitacePrecipitace veve slitisliti nněě
MgMg-- 31at.%Li31at.%Li -- 1at.%1at.%AlAl

2 h- -5 min423

46 dní- -100 min373

12 dní40 h               60 h18 h328

1 rok30 dní 20-30 dní15 dní293

θθθθθθθθ αααααααα
MaximMaximáálnlníí ččas as 

ststáárnutrnut íí
Doba do max. vývojeDoba do max. vývojeČČas neas nežž se objevil se objevil 

nnááznak znak θθθθθθθθ--ffááze ze 
Teplota stTeplota stáárnutrnut íí

[ [ KK ]]

AlamoAlamo A., A., BanchikBanchik A.D.: A.D.: JournalJournal ofof MaterialMaterial Science 15 (1980) 222.Science 15 (1980) 222.



Slitiny MgSlitiny Mg--Li legovanLi legovanéé hlinhlinííkemkem

VýchozVýchoz íí stav slitiny Mgstav slitiny Mg --8Li8Li --5Al5Al

- ve srovnání s binární slitinou Mg-8Li vzrostl podíl fáze α



(αααα)Mg-Li

(αααα)Mg-Li

(αααα)Mg-Li

Stabilizace fStabilizace f ááze ze αααααααα ve slitinve slitin ěě MgMg--12%12%--LiLi --3%3%AlAl



Vliv legovVliv legováánníí hlinhlin ííkem na napkem na napěětt íí na mezi na mezi kluzukluzu

VzrVzrůůst napst nap ěětt íí na mezi na mezi kluzukluzu ve slitinve slitin áách ch 
MgMg--4%Li legovaných 3% 4%Li legovaných 3% AlAl a 5% a 5% AlAl



ZpevnZpevn ěěnníí ve slitinve slitin áách Mgch Mg --LiLi --AlAl

→→ precipitaprecipita ččnníí zpevnzpevn ěěnníí

((αα)Mg)Mg--Li(Li(--AlAl) ) –– precipitprecipitááty Alty Al22Li a MgLi a Mg1717AlAl1212

((ββ)Mg)Mg--Li(Li(--AlAl) ) 
-- stabilnstabilníí precipitprecipitááty ty LiAlLiAl
-- submikronovsubmikronovéé nestabilnnestabilníí precipitprecipitááty MgLity MgLi22Al Al 
[[hrajhrajíí roli proli přři RT, rozpadaji RT, rozpadajíí se pse přři (60i (60--80) 80) °°CC]]

→→ stabilizace fstabilizace f ááze ze αααααααα hlinhlin ííkem kem ve slitinve slitináách ch 
((αα++ββ)Mg)Mg--Li(Li(--AlAl)) a a ((ββ)Mg)Mg--Li(Li(--AlAl) ) 



KompozityKompozity

schéma kompozitu

vlvl ááknokno

matrice

PPřřííklady mikrostruktury klady mikrostruktury 
kompozitkompozit ůů s kovovou matrics kovovou matric íí::

hybridní kompozit QE22

AZ91 + 20 obj.% Al2O3

Typy kompozit ů:
- vláknové
- částicové
- hybridní

dlouhdlouh áá vlvl áákna kna 

kontinuální zpevn ění
diskontinuální zpevn ění

krkr áátktk áá vlvl ááknakna



PPřřííklady mikrostruktury slitin Mgklady mikrostruktury slitin Mg --Li Li 
zpevnzpevn ěěných krných kr áátkými vltkými vl áákny Alkny Al 22OO33

Mg -4hm% Li + 10 obj.% Al 2O3 Mg -8hm.% Li + 10 obj.% Al 2O3



Výhody kompozitVýhody kompozitůů

�� kombinackombinacíí dvou nebo vdvou nebo vííce materice materiáállůů, (, (popořříípadpaděě
nněěkolika fkolika fáázzíí) lze vhodn) lze vhodněě kombinovat i jejich kombinovat i jejich 
vlastnostivlastnosti

�� ččasto se podaasto se podařříí dosdosááhnout lephnout lepšíších výsledných ch výsledných 
vlastnostvlastnostíí nenežž by odpovby odpovíídalo pouhdalo pouhéému soumu souččtu tu 
vlastnostvlastnostíí slosložžek (jakoby sloek (jakoby složžky spolupracovaly)ky spolupracovaly)

�� zvýzvýššeneníí pevnosti a tuhostipevnosti a tuhosti
�� vyvyššíšší houhoužževnatost, tepelnevnatost, tepelnáá odolnost, odolnost, 

rozmrozměěrovrováá ststáálost, otlost, otěěruvzdornostruvzdornost
�� vyvyššíšší modul prumodul pružžnostinosti



Nevýhody kompozitNevýhody kompozitůů

�� druhotndruhotnéé zpracovzpracováánníí

�� menmenšíší tatažžnost (v nnost (v něěkterých pkterých přříípadech)padech)

�� slosložžititěějjšíší technologie výrobytechnologie výroby



ProPročč dochdocháázzíí ke zlepke zlepššeneníí

�� ppřřenos senos sííly (naply (napěěttíí) z matrice na výztu) z matrice na výztužž
(nutno zajistit dobrou adhezi)(nutno zajistit dobrou adhezi)

�� rozptylovrozptylováánníí energie nenergie náárazurazu
(pokud je to hlavn(pokud je to hlavníí ccííl, snil, snižžuje se adheze)uje se adheze)
-- rozptyl energie trozptyl energie třřeneníím a lokm a lokáálnlníí plastickou deformacplastickou deformacíí
v matriciv matrici

�� rozhranrozhraníí matrice/zpevmatrice/zpevňňujujííccíí ffáázeze ppůůsobsobíí jako jako 
ppřřekekáážžka pro ka pro šíšířřííccíí se trhlinuse trhlinu
-- odklodkláánněěnníí trhlin, otupovtrhlin, otupováánníí ččela trhliny, brzdela trhliny, brzděěnníí
rozevrozevíírráánníí trhlinytrhliny



Kde napKde napřř. kompozity pou. kompozity použžíívváámeme

�� pneumatikypneumatiky
-- kaukauččukovukováá matrice plnmatrice plněěnnáá sazemi vyztusazemi vyztužženenáá
polyamidovým, nebo ocelovým kordem (resp. tkaninou)polyamidovým, nebo ocelovým kordem (resp. tkaninou)

�� leteckleteckáá technikatechnika
�� lodloděě, automobily, autobusy, sportovn, automobily, autobusy, sportovníí

výzbrojvýzbroj
-- epoxydovepoxydovéé a polyesterova polyesterovéé laminlamináátyty

�� nnááraznraznííky automobilky automobilůů
-- polypropylen s kaupolypropylen s kauččukovými ukovými ččáásticemi (sticemi (rráázuvzdornýzuvzdorný
kompozit)kompozit)



Mechanismy zpevnMechanismy zpevněěnníí
v kompozitech s kovovou matricv kompozitech s kovovou matricíí

hořčíkové kompozity
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SrovnSrovn áánníí charakteristických napcharakteristických nap ěětt íí slitin Mgslitin Mg --Li Li 
a kompozita kompozit ůů MgMg--Li + 10 Li + 10 objobj .% kr.% kr áátkých vltkých vl ááken Alken Al 22OO33



DDěěkuji Vkuji V áám za pozornostm za pozornost


