STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
Obor č. 2: Fyzika

Experimentální popis duralové slitiny Al-Cu-Zn

Robert Klem
Jihomoravský kraj

Brno

2018

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
Obor č. 2: Fyzika

Experimentální popis duralové slitiny Al-Cu-Zn
An experimental description of Al-Cu-Zn duralumin
alloy

Autoři: Robert Klem
Škola: Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace, Křenová 36, 602 00, Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Školitel: Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D.

Brno 2018

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ na téma "Experimentální popis duralové slitiny Al-CuZn" vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu
bibliografických záznamů.
Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.
Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 31. 1. 2018

Podpis: ………………………………………

Poděkování
Nejprve bych chtěl poděkovat všem z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, kteří mi jakkoliv
pomohli při mojí práci ale také vedení ÚFM AVČR, v. v. i. za to, že jsem mohl využívat její
laboratoře. Zejména bych rád poděkoval RNDr. Aleši Kroupovi, CSc. se kterým jsem se
několikrát setkal a který mi pomohl při plnění praktické části práce. Mé největší díky však
patří vedoucímu mé práce Mgr. Ondřeji Zobačovi, Ph.D. který mi vždy ochotně zodpověděl
jakýkoliv z četných dotazů a který se mnou měl po celou dobu trvání práce svatou trpělivost.
V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat Mgr. Zdeňkovi Kadeřábkovi, Ph.D. díky
kterému jsem začal přemýšlet nad tím, že psát SOČ opravdu zkusím a který mi vždy ochotně
nabídl pomoc. Děkuji také Jihomoravskému kraji a JCMM za jejichž finanční podpory byla
tato práce vytvořena.

Anotace
Cílem mojí práce bylo připravit vzorky duralové slitiny Al-Cu-Zn o různém složení,
analyzovat jejich fázové složení pomocí elektronového mikroskopu (SEM-EDX) a určit
teploty fázových transformací s využitím metody diferenční termické analýzy (DTA).
Všechny studované vzorky byly dlouhodobě žíhány při teplotě 400°C po dobu 1300 hodin.
V průběhu práce jsem se seznámil se základy práce v laboratoři a sledoval a vyzkoušel si
základní měření na SEM a DTA.

Klíčová slova
Dural, slitiny, fázový diagram, skenovací elektronový mikroskop, diferenční termická analýza

Annotation
The aim of my work was to prepare samples of Al-Cu-Zn duralumin alloy with different
composition, to analyze their phase compositions by electron microscope (SEM-EDX) and to
determine phase transformation temperatures using thermal analysis methods - Differential
thermal analysis (DTA). All studied samples were long-term annealed for 1300 hours at
400 °C. In the course of my work I have learned the basics of laboratory work and acquired
and carried out basic measurements on SEM and DTA.

Keywords
Duralumin/dural, alloy, phase diagram, scanning electron microscope, differential thermal
analysis

Obsah
1 Úvod ........................................................................................................................................ 7
2 Teoretická část ......................................................................................................................... 8
2.1 Fázové pravidlo ................................................................................................................ 8
2.2 Fázové diagramy .............................................................................................................. 9
2.3 Skenovací elektronová mikroskopie .............................................................................. 13
2.4 Transmisní elektronová mikroskopie ............................................................................. 14
3 Termická analýza .................................................................................................................. 15
3.1 DTA ................................................................................................................................ 16
4 Experimentální metodika ...................................................................................................... 16
4.1 Syntéza experimentálních slitin ..................................................................................... 17
4.2 Termická analýza a skenovací elektronová mikroskopie ............................................... 18
5 Výsledky................................................................................................................................ 18
6 Diskuze a Závěr ..................................................................................................................... 25
7 Seznam použité literatury ...................................................................................................... 26

6

1 ÚVOD
Dural je pevná, tvrdá a lehká slitina hliníku, široce používaná v leteckém průmyslu. Byla
objevena roku 1906 a patentovaná v roce 1909 německým metalurgistou Alfredem Wilmem.
Dural byl původně vyráběn pouze firmou Dürener Metallwerke v německém Dürenu. Název
vznikl spojením slov Dürener a Aluminium (něm. hliník). Původní složení byla pro konkrétní
použití různá, ale obsahovala asi 4% mědi, 0,5 až 1% manganu, 0,5-1,5% hořčíku a
v některých případech i křemík. Po tepelném zpracování a stárnutí jsou tyto slitiny
srovnatelné svou pevností s ocelí. [1]
Duralové slitiny jsou za normálního stavu relativně měkké, tvárné a opracovatelné. Mohou
být válcovány, svařovány, nýtovány, lepeny nebo natahovány do různých tvarů. Nedostatkem
duralových slitin je však malá schopnost tlumit otřesy a pohlcovat nárazy, neboť mají malou
elasticitu. Díky nízké hmotnosti a vysoké pevnosti na jednotku hmotnosti (v porovnání
s ocelí) nalézají uplatnění zejména při konstrukci letadel a v automobilovém průmyslu.
Protože ale hliník při legování ztrácí odolnost vůči korozi, používá se pro konstrukci letadel
speciální laminátová forma zvaná alclad, ta se skládá z tenké povrchové vrstvy čistého hliníku
pokrývající silné duralové jádro. [1,2]
Slitiny se využívají také při stavbě lodí, ve stavebnictví, při výrobě sportovních a
zdravotnických potřeb. Vyrábějí se duralové plechy, dráty, tyče, trubky, dural se také využívá
k výrobě duralových šípů a odlehčených duralových luků, dále se z něj vyrábí přesné a často
velmi složité tažené profily (např. na okenní rámy); z duralu se také odlévá. [2]
Se slitinami hliníku se tedy setkáváme každý den, a proto určitě stojí za bližší zkoumání.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 FÁZOVÉ PRAVIDLO
Gibbsovo fázové pravidlo, nebo také Gibbsův zákon fází, udává počet parametrů, které
můžeme nezávisle měnit, aniž by se změnil počet fází v rovnováze. Americký profesor Josiah
W. Gibbs tento zákon poprvé formuloval v roce 1875.
Fázové pravidlo představuje vztah mezi počtem stupňů volnosti (F), počtem nezávislých
složek soustavy (C) a celkovým počtem fází v rovnováze (P) pro systém libovolného složení.
Fázové pravidlo lze vyjádřit vzorcem:

F=C-P+2

1.

Proměnná F udává počet stupňů volnosti daného systému. Počet stupňů volnosti odpovídá
počtu intenzivních stavových veličin (tzn. nezávislé na velikosti termodynamického systému,
např. tlak, teplota, složení), které můžeme alespoň v malém rozsahu nezávisle měnit, aniž by
se změnil počet fází v rovnováze.
Číslice 2 na pravé straně rovnice se vyskytuje proto, že uvažujeme dvě vnější nezávisle
proměnné veličiny teplotu a tlak.
Namísto termínu počet stupňů volnosti se někdy používá termín variance systému. Podle
počtů stupňů volnosti rozlišujeme:
invariantní systém bez stupňů volnosti (F = 0)
univariantní systém s jedním stupněm volnosti (F = 1)
divariantní systém se dvěma stupni volnosti (F = 2) atd.
Proměnná C udává počet složek v systému. Složky jsou chemicky nezávislé částice systému,
z nichž se dá složit soustava fází. Například soustava voda-led se skládá ze dvou fází o jedné
složce (H2O). Počet složek v systému C je minimální počet nezávislých druhů chemických
částic (iontů nebo molekul), které jsou nezbytné k určení složení všech fází přítomných v
systému.
Proměnná P označuje celkový počet fází v daném systému. Fáze je oblast materiálu, která má
stejné chemické složení i fyzikální vlastnosti ve všech svých částech. Příkladem různých fází
může být skupenství (kapalné, plynné a pevné), ale také různé strukturní modifikace pevné
látky (např. kalcit a aragonit mají stejné chemické složení CaCO3, ale rozdílnou
strukturu).[3,4,5]
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2.2 FÁZOVÉ DIAGRAMY
Fázový diagram ve fyzikální chemii, technice, mineralogii a nauce o materiálech je typ grafu,
který se používá k zobrazení podmínek (př. tlak, teplota, složení, objem), při kterých se
vyskytují termodynamicky odlišné fáze nebo spolu takové fáze koexistují v rovnováze. [6]

2.2.1 CHARAKTERISTICKÉ ČÁSTI FÁZOVÉHO DIAGRAMU
Součástí fázového diagramu jsou linie fázových hranic, které ohraničují dané fázové pole, ve
kterém může v rovnováze existovat více fází. Při překročení těchto hranic dochází k fázovým
přechodům.
Trojný bod je bod na fázovém diagramu, kde se protínají fázové hranice. Trojný bod označuje
podmínky, při kterých mohou v jednosložkovém systému koexistovat tři různé fáze.
Příkladem může být trojný bod vody v jednosložkovém fázovém diagramu, kdy zároveň
koexistuje voda, pára i led (při T= 273,16 K, p= 611,657 Pa).
Solidus je křivka ve fázovém diagramu, pod kterou je látka stabilní pouze v pevné fázi
(krystal). Křivka solidu vyjadřuje závislost teploty tuhnutí na složení pevné fáze. Odpovídá
tedy teplotám, při kterých začne při ohřevu tát pevná fáze za vzniku kapalné fáze.
Likvidus je křivka ve fázovém diagramu, nad kterou je látka stabilní pouze v kapalné fázi
(tavenina). Křivka likvidu vyjadřuje závislost teploty tání na složení kapalné fáze. Odpovídá
tedy teplotám, při kterých začne tuhnout kapalná fáze za vzniku pevné fáze při chladnutí.
Mezi křivkami solidu a likvidu obecně existuje oblast, ve které je stabilní pevná i kapalná fáze
v koexistenci. Chemické složení pevné i kapalné fáze je dáno průsečíkem izotermy s křivkou
likvidu resp. solidu.
Izoterma je křivka znázorňující závislost tlaku na objemu při izotermickém ději v p-V
diagramu.
Ve fázových diagramech existuje celá řada různých typů fázových transformací, mezi ně patří
tzv. eutektická přeměna. Eutektická směs nebo eutektikum, je tuhá směs dvou nebo více látek,
jejichž tuhé fáze se při tuhnutí vytvářely současně. Látky jsou úplně mísitelné v kapalném
stavu a nemísitelné (nebo jen částečně mísitelné) v pevném stavu. Eutektická teplota je
nejnižší teplota, při níž látka může být v kapalném stavu. [7]
Fázové diagramy jsou obecně velmi složité, zejména pokud je přítomno více složek či fází ve
studovaném systému. V některých případech jsou také zobrazovány i metastabilní fáze či
magnetické nebo uspořádávací přechody. Fázové diagramy také mohou zahrnovat jiné
proměnné například sílu elektrického nebo magnetického pole.
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Jako příklad fázového diagramu teplota-složení dvousložkové soustavy bych uvedl binární
fázové diagramy podsoustav studovaného systému Al-Cu (Obr. 1), Al-Zn (Obr. 2) a Cu-Zn
(Obr. 3)

Obr. 1: Binární fázový diagram soustavy Al-Cu [8]

Obr.
2: Binární fázový diagram soustavy Al-Zn [8]
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Obr. 3: Binární fázový diagram soustavy Cu-Zn [8]

2.2.2 BINÁRNÍ FÁZOVÝ DIAGRAM
Binární fázový diagram je grafickým zobrazením termodynamicky stabilních fází ve
dvousložkovém systému. Zpravidla se jedná o diagramy teplota-složení za konstantního tlaku.
Při běžných tlacích nedochází k tlakově závislým fázovým přeměnám, pokud se jich
neúčastní plynná fáze. [3]. V předkládané práci je teplota ve fázových diagramech uváděna ve
stupních Celsia a složení v molárních procentech.

2.2.3 TERNÁRNÍ FÁZOVÉ DIAGRAMY
Z fázového pravidla vyplývá, že při existenci jedné fáze kondenzované soustavy má
třísložková soustava za konstantního tlaku tři stupně volnosti. K znázornění je třeba
třírozměrného diagramu, kde dvě souřadnice udávají koncentraci dvou složek a třetí
souřadnicí je teplota. Vzhledem k tomu, že zobrazení v 3dimenzionálním prostoru není příliš
přehledné, obvykle se pracuje s řezy takovým diagramem. Zobrazení pro konstantní teplotu se
nazývá izotermický řez a koncentrace složek se v takovém případě nejčastěji znázorňuje
v rovnostranném trojúhelníku, nazývaném Gibbsův trojúhelník.[9].
Další možností znázornění rovnovážných fází v ternárním diagramu jsou vertikální řezy
(tzv. izoplety) vedené kolmo k trojúhelníkové podstavě. Rovinu vertikálního řezu většinou
vedeme tak, že zvolíme rovinu řezu jdoucí buď jedním z vrcholů základního trojúhelníku zobrazení slitiny s proměnným obsahem jedné složky a s konstantním poměrem obou
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ostatních složek, nebo volíme řez rovnoběžný s jednou stranou trojúhelníku. Zobrazení slitiny
s konstantním obsahem jedné složky a s proměnným obsahem ostatních složek v závislosti na
teplotě se také označuje jako kvazibinární fázový diagram. [9]

Obr. 4: Izotermický řez ternárním fázovým diagramem soustavy Al-Cu-Zn při t=400 °C [10]

2.2.4 EXPERIMENTÁLNÍ METODY STUDIA FÁZOVÝCH DIAGRAMŮ
Pro experimentální popis fázového diagramu se využívá kombinace dynamických a statických
analytických metod. Morfologie vzorku se sleduje pomocí optického metalografického
mikroskopu. Celkové a fázové chemické složení se analyzuje s využitím skenovacího
elektronového mikroskopu doplněného o energiově disperzní spektrometr (SEM-EDX)
případně pomocí transmisního elektronového mikroskopu. Teploty fázových transformací lze
sledovat metodou diferenční termické analýzy (DTA). Experimentálně získaná data jsou
využita pro konstrukci experimentálního fázového diagramu a následně mohou tvořit základ
pro teoretickou predikci.
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2.3 METODY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
2.3.1 SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE
Elektronový mikroskop je principielně podobný optickému mikroskopu, světlo (fotony) je ale
nahrazeno elektrony a skleněné čočky čočkami elektromagnetickými, což jsou v podstatě
cívky se specifickým tvarem magnetického pole. Právě díky využití elektronů namísto fotonů
má elektronový mikroskop mnohem vyšší rozlišovací schopnost (rozlišovací schopnost závisí
na vlnové délce použitého záření a elektron má mnohem kratší vlnovou délku než foton) a
můžeme tak dosáhnout vyššího zvětšení.[11,12]
Skenovací elektronový mikroskop (SEM), někdy také rastrovací nebo řádkovací elektronový
mikroskop má jméno podle toho, že se elektronový paprsek pohybuje po řádcích v jakémsi
rastru a celý vzorek takto "skenuje". Urychlovací napětí se nejčastěji pohybuje v intervalu 0,1
až 30kV. Díky relativně jednoduché přípravě vzorků a snadné interpretaci obrazu je SEM
velmi oblíbený a rozšířený. Základní schéma SEM je zobrazeno na Obr. 5 [12]

Obr. 5: Zjednodušené schéma základních částí elektronového mikroskopu
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Tvorba obrazu ve skenovacím elektronovém mikroskopu
Interakce primárních elektronů se vzorkem přinášejí informace o jeho fyzikálních a
chemických vlastnostech. Při dopadu urychleného primárního elektronového svazku na
preparát dochází k tomu, že pod povrchem preparátu se začnou primární elektrony pohybovat
náhodným a velmi chaotickým způsobem. To je dáno srážkami elektronů s atomy vzorku. Na
této chaotické dráze mohou generovat další signály (sekundární elektrony, rentgenové záření).
Tato oblast pod povrchem preparátu, ve které se brzdí urychlené primární elektrony a uvolňují
další signály, se nazývá excitační objem (Obr. 6) [11]

Obr. 6: Zobrazení tzv. "excitačního objemu"

2.3.2 TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE
Mimo SEM (skenovací elektronový mikroskop) existuje i transmisní elektronový mikroskop
(TEM), někdy také označován jako prozařovací elektronový mikroskop. Ten umožňuje
zobrazení vnitřní struktury vzorku pomocí prošlých elektronů. Urychlovací napětí elektronů je
100 až 400 kV (o řád větší než u SEM). Název mikroskopu (transmisní) je odvozen ze
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způsobu jakým mikroskop funguje. Elektrony totiž procházejí skrze vzorek a až poté jsou
zachyceny detektorem. Z toho důvodu musí být urychlovací napětí (v porovnání se SEM)
velmi vysoké a pozorovaný vzorek velmi tenký (10-500 nm) [12]

2.4 TERMICKÁ ANALÝZA
Mluvíme-li o termické analýze, myslíme tím obecně experimentální metody, při kterých jsou
analyzovány změny složení a vlastností studovaného systému v závislosti na teplotě.
Studovanými systémy jsou různé látky nebo jejich směsi. V průběhu tepelného zatížení
vzorku dochází k vyvolání nebo změně intenzity procesu, například chemické reakce,
rozkladu, dehydratace, fázové přeměně atd., které mohou být doprovázeny změnou některých
vlastností např. hmotnosti, objemu, vodivosti nebo uvolňováním a spotřebováváním energie.
Podle vlastnosti, jejíž změnu sledujeme jako funkci teploty, se nazývá i příslušná analýza.
V následující tabulce jsou uvedeny základní termoanalytické metody. [13]
Tabulka 1: Metody termické analýzy [13]
Metoda

Sledovaná vlastnost

Označení

Termogravimetrická analýza

hmotnost - měří se změna hmotnosti vzorku v
závislosti na teplotě

TG

Diferenční termická analýza

rozdíl teplot - měří se rozdíl teplot mezi vzorkem a
standardem při ohřevu nebo při chladnutí

DTA

Diferenční skenovací

DSC

kalorimetrie

entalpie a tepelný tok - měří se tepelný tok
dodávaný do referenční látky, tak aby teplotní rozdíl
mezi vzorkem a standardem byl nulový

Termomechanická analýza,
termodilatometrie

rozměr a mechanické vlastnosti - sleduje se
deformace vzorku při zatížení v závislosti na teplotě

TMA

Termooptometrie

optické vlastnosti - měří se např. celkové světlo nebo TOA
světlo určité vlnové délky, luminiscence

Termoakustická analýza

akustické vlastnosti - sledují se charakteristiky
zvukových vln po jejich průchodu vzorkem
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-

2.4.1 DIFERENČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA
Ve svojí práci jsem využíval pouze diferenční termickou analýzu (DTA), takže teď něco blíže
k této experimentální technice.
Diferenční termická analýza je jednou ze základních termických metod. Funguje na principu
měření rozdílu teplot mezi studovaným vzorkem (Ts) a referenčním vzorkem (Tr), který je
v měřeném intervalu inertní (tzn. za daných podmínek nepodléhá chemickým reakcím). Oba
vzorky musí být zahřívané stejným způsobem, a proto jsou umístěny v peci vedle sebe.
Význam diferenční termické analýzy spočívá v identifikaci dějů spojených s výměnou tepla
mezi vzorkem a okolím. Používá se pro identifikaci děje (v našem případě hlavně fázových
transformací) a odečtení velikosti příslušných změn. [13]

2.5 DŮVOD STUDIA FÁZOVÉHO DIAGRAMU AL-CU-ZN
Fázový diagram Al-Cu-Zn byl v minulosti intenzivně experimentálně studován z důvodu
častého využití v průmyslu. Ghosh [10] publikoval shrnutí experimentálních prací
publikovaných do roku 2002. Pro všechny izotermické řezy v teplotním intervalu 350 °C700 °C předpokládal, že fázové pole fáze gamma je kontinuální od strany fázového diagramu
Al-Cu po binární diagram Cu-Zn (viz obr. 4). Ve fázovém diagramu popsal dvě ternární
intermetalické fáze τ a τ'. Oproti tomu Liang ve své teoretické práci nepředpokládal úplnou
rozpustnost mezi fázemi γ_Cu9Al4 a γ_Cu5Zn8 a ve svém teoreticky predikovaném fázovém
diagramu uvádí pouze jednu ternární intermetalickou fázi τ. Vytvoření experimentálního a
teoretického fázového diagramu soustavy Al-Cu-Zn a rozhodnutí o správnosti rozdílných
interpretací od různých autorů v odborné literatuře je cílem projektu, jehož součástí je i
předkládaná práce.
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3 EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA
3.1 SYNTÉZA EXPERIMENTÁLNÍCH SLITIN
Celkové složení experimentálních slitin určených pro dlouhodobé žíhání při 400 °C bylo
vybráno s ohledem na komplexní popis izotermického řezu fázového diagramu v porovnání
s publikovanými experimentálními výsledky a s teoretickou predikcí. Vzorky byly připraveny
z čistých kovů o čistotě 99.999% (5N) a slity v evakuovaných ampulích z křemenného skla.

3.1.1 EXPERIMENTÁLNÍ POSTUP
Celkem jsme připravili 10 vzorků podle teoretických navážek, které byly zataveny do
evakuovaných ampulek z křemenného skla (quartz glass). Nejprve jsme důkladně očistili
trubici z křemenného skla vodou, poté destilovanou vodou a nakonec denaturovaným lihem.
Po osušení jsme přešli k samotné tvorbě ampulek. Jeden konec trubice byl zataven pomocí
sklářského hořáku určeného pro spalování směsi zemního plynu a kyslíku. Následně jsme do
trubice vložili vzorek (směs Al+Cu+Zn). Hliník jsme vložili jako první, aby nebyl blízko
plameni při zatavování druhého konce ampulky. Hliník při vysokých teplotách reaguje
s křemíkem obsaženým v materiálu skleněné trubice a dochází tak k nekontrolovatelné
kontaminaci vzniklé slitiny precipitáty křemíku. Otevřený konec trubice byl zúžen do tenkého
krčku, ale nebyl uzavřen. Trubici jsme napojili na vývěvu a evakuovali, následně ampulku
napustili argonem (inertní plyn) a celý tento proces celkem třikrát zopakovali. Se stále
zapnutou vývěvou jsme hořákem ampulku odtavili a uzavřeli krček. Získali jsme tak vakuově
uzavřený vzorek.
Vzorky byly popsány a připraveny pro slévání. Slévání vzorků probíhalo při 900 °C (980 °C
u vzorků s vysokým obsahem mědi) v horizontální trubkové peci. V průběhu byly roztavené
vzorky třikrát mechanicky homogenizovány protřepáním. Vychladlá ampulka s už slitým
vzorkem byla rozbita a vzorek byl rozdělen na menší část (kontrolní- "as cast", pro kontrolu
stavu po odlití před dlouhodobým žíháním) a větší určenou k dlouhodobému žíhání. Kontrolní
"as cast" část vzorku byla poté vyleštěna na metalografické brusce. Brousilo se "za mokra",
začali jsme na papíru zrnitosti 300 a postupovali k jemnějším papírům až k zrnitosti 800.
Zbrousili jsme dvě boční protilehlé strany pro lepší kontakt uchycení v čelistech držáku
v elektronovém mikroskopu.
Větší část vychladlého slitého vzorku byla opět zatavena do ampulky z křemenného skla
stejným postupem, jaký je popsán výše. V pecích pak byly vzorky dlouhodobě žíhány při
teplotě 400 °C po dobu 1300 hodin. Zakalení vzorků je nutné provést co nejrychleji, aby byly
zachovány fáze stabilní při 400 °C a nedošlo k fázové transformaci během chladnutí vzorku.
Po vyjmutí z pece je co nejrychleji ponoříme do studené vody a ihned pod vodou pomocí
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kleští ampulku rozbijeme. Po vychladnutí a důkladném osušení jsou vzorky připraveny na
metalografické vybroušení a vyleštění. Vzorky byly zataveny do pryskyřice a po zbroušení
vyleštěny na diamantovém kotouči. Takto upravené vzorky jsme použili pro pozorování a
analýzu chemického složení na elektronovém mikroskopu.

3.2 TERMICKÁ ANALÝZA A SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ
MIKROSKOPIE
Veškeré analýzy byly prováděny v laboratoři termické analýzy ÚFM AVČR na diferenčním
skenovacím kalorimetru NETZCH Pegasus STA404C v režimu DTA, jako vyhodnocovací
program byl využit NETZCH Proteus- Thermal Analysis v. 4.8.1
Vzorky byly před měřením DTA zataveny do měřících evakuovaných ampulek z křemenného
skla. Průměrná hmotnost vzorku byla 120 mg. Rychlost ohřevu a chladnutí byla 5 K/min.
Teplotní program 400-1000 °C a celý proces ohřívání a chladnutí se celkem třikrát opakoval.
Všechna měření probíhala v dynamické inertní atmosféře Ar 99,999% (5N) o průtoku
50 ml min-1.
Všechna měření na elektronovém mikroskopu v mojí práci byla provedena na SEM JEOL
JSM-6460 při urychlovacím napětí 20 kV, vzorek byl při měření vzdálen od clony v ústí
tubusu 10 mm. Pro vyhodnocení měření byl použit program INCA Suite v. 4.05

Obr. 7: SEM JEOL JSM-6460LV
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4 VÝSLEDKY
4.1 FÁZOVÉ SLOŽENÍ
Následující dvojice obrázků (Obr. 8,9) byla pořízena při měření na SEM za podmínek
zmíněných v předchozí kapitole (kap. 5.2). Oba zachycují stejný vzorek, ale pod jiným
zvětšením (viz měřítko v levém dolním rohu obrázku). Složení vzorku 400_4 je Al 42,35%,
Cu 52,39% a Zn 5,26% (ostatní parametry v Tabulce 2)

Obr. 8: Vzorek 400_4 (přibližné složení Al 42%, Cu 53%, Zn 5%) po dlouhodobém žíhání.
Tmavá fáze odpovídá η2 světlá fáze odpovídá ζ2

Obr. 9: Vzorek 400_4 (přibližné složení Al 42%, Cu 53%, Zn 5%) po dlouhodobém žíhání.
Tmavá fáze odpovídá η2, světlá fáze odpovídá ζ2
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Dvojice snímků (Obr. 10,11) byla pořízena stejným způsobem jako předešlé dva. Oba snímky
zobrazují stejný vzorek 400_2, ale pod různým zvětšením (viz měřítko v levém dolním rohu
obrázku). Přibližné složení vzorku 400_2 je Al 20,98%, Cu 39,01% a Zn 40,01% (ostatní
parametry v Tabulce 2)

Obr. 10: Vzorek 400_2 (přibližné složení Al 21%, Cu 39%, Zn 40%) po dlouhodobém žíhání.
Tmavá fáze odpovídá τ, světlá fáze odpovídá ε

Obr. 11: Vzorek 400_2 (přibližné složení Al 21%, Cu 39%, Zn 40%) po dlouhodobém žíhání.
Tmavá fáze odpovídá τ, světlá fáze odpovídá ε
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Následující snímek zobrazuje izotermický řez predikovaným fázovým diagramem při teplotě
400 °C vypočtený metodou CALPHAD implementovanou v programu Thermocalc. Získané
experimentální výsledky jsou v digramu zobrazeny modrými čarami- trojfázové rovnováhy a
černými čarami- binární fázové rovnováhy.

Obr. 12: Izotermický řez fázovým diagramem Al-Cu-Zn při t=400 °C vypočítaný dle
Liang2016 v porovnání se získanými experimentálními výsledky
Měření liquidů
Dva ze studovaných vzorků (vzorky č. 10 a 3) obsahovaly po dlouhodobém žíhání
v koexistenci pevnou i kapalnou fázi. Při zakalení vzorku došlo k rozpadu liquidu na
nízkoteplotní pevné fáze dle fázového diagramu (vzorek byl sypký a velmi křehký). Celkové
složení těchto nově vzniklých fází odpovídá původnímu složení kapalné fáze. Původní složení
liquidu se tedy vyhodnocuje z plochy, kde jsou patrné nízkoteplotní fáze, které vznikly při
prudkém ochlazení.
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Tabulka 2: Experimentální složení studovaných vzorků analyzované metodou SEM-EDX.
Všechny vzorky byly žíhány při t=400 °C po dobu 1300 h
Celkové složení
x(Al) x(Cu) x(Zn)
400_1 26,17 68,52 5,31
400_2 20,98 39,01 40,01
400_3 35,31 43,78 20,91
400_4 42,35 52,39 5,26
400_5 14,28 61,63 24,09
400_6 54,88 16,08 29,04
400_7 63,29 30,85 5,86
400_8 53,61 42,51 3,88
400_9 47,64 47,75 4,61
400_10 15,35 25,45 59,21
Vzorek

Fáze
α+γ
ε+τ
τ+τ'+ε
η2+ζ2
α+γ
α+τ'+L
α+τ'+θ
δ+ζ2
θ+η2+τ'
γ+L

x(Al)
28,27
29,86
49,59
41,92
10,85
71,44
65,47
65,39
46,59
4,28

Fáze 1
x(Cu)
66,73
46,77
40,84
52,02
61,81
5,26
32,41
34,00
49,61
38,56

x(Zn) x(Al)
5,00 18,63
23,37 17,93
9,57 19,80
6,06 45,27
27,34 22,23
23,29 49,00
2,12 52,91
0,61 47,81
3,80 53,05
57,16 27,14

Fáze 2
x(Cu)
74,93
36,32
42,14
51,73
61,71
12,58
39,94
50,24
41,04
8,97

Fáze 3
x(Zn) x(Al) x(Cu) x(Zn)
6,44
45,74
38,07 23,77 49,73 26,51
3,00
16,06
38,42 51,05 35,75 13,20
7,15 74,74
6,15 19,12
1,95 55,30 40,05 4,65
5,91
63,89

4.2 TERMICKÁ ANALÝZA
Na následujících snímcích (Obr. 13, 14, 15) jsou uvedeny výsledky měření metodou DTA
(diferenční termická analýza) pro vzorky 400_4, 400_5 a 400_6. Modrá DTA křivka
odpovídá signálu druhého ohřevu, hnědá křivka odpovídá signálu třetího ohřevu.
Signál prvního ohřevu a křivky chladnutí nejsou uvedeny pro zachování přehlednosti
obrázku. Při prvním ohřevu dochází k teplotním posunům z důvodu nerovnovážného
rozehřívání pece a změny geometrie vzorku. Teploty u křivek chladnutí jsou posunuty k
nižším teplotám (především u teploty tání), protože dochází k podchlazení tzn. při chladnutí
musí nejdříve vzniknout zárodečná centra, ze kterých poté mohou vyrůst krystaly (zrna)
pevné fáze.
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Obr. 13: Křivka DTA vzorku 400_4 (složení Al 42,35%, Cu 52,39%, Zn 5,26%)
DTA /(mW/mg)
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Obr. 14: Křivka DTA vzorku 400_5 (složení Al 14,28%, Cu 61,63%, Zn 24,09%)
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Obr. 15: Křivka DTA vzorku 400_6 (složení Al 54,88%, Cu 16,08%, Zn 29,04%)

V Tabulce 3 jsou shrnuty teploty fázových transformací v pevné fázi a teplota tání měřené
metodou DTA. Současný rozsah výsledků však neumožňuje zakreslit izotermické řezy
ternárním fázovým diagramem Al-Cu-Zn. Výsledky budou využity v rámci celého projektu
jehož cílem je komplexní experimentální i teoretický popis fázového diagramu Al-Cu-Zn.(viz
kapitola 4).
Tabulka 3: Teploty fázových transformací vzorků měřených metodou DTA
Vzorek
400_4
400_5
400_6

T likvidu [°C]
846.85
965,1
498,75

T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] T4 [°C] T5 [°C]
553.5
583,35
648,8
676,05 801.65
631°C 947,95
282,5
401,65 422,55
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5 DISKUZE A ZÁVĚR
Byly připraveny vzorky duralové slitiny Al-Cu-Zn o různých složeních. Celkové složení bylo
voleno tak, aby co nejkomplexněji popisovalo izotermický řez ternárním fázovým diagramem
Al-Cu-Zn. Dlouhodobě žíhané vzorky při teplotě 400 °C byly metalograficky upraveny a bylo
také analyzováno jejich celkové a fázové chemické složení metodou SEM-EDX. Získané
výsledky nebyly ve shodě s teoretickými hodnotami. Především v porovnání s teoretickým
výpočtem fázového diagramu vypočteného dle Lianga (viz. Obr. 12). Mnohem lepší shoda je
s řezem experimentálního fázového diagramu, který publikoval Ghosh v roce 2004. U tří
vzorků jsme také zkoumali teploty fázových přechodů metodou DTA.
Z experimentálních výsledků vyplývá, že publikovaný teoretický fázový diagram neodpovídá
experimentálně zjištěným výsledkům. V rámci další práce bude potřeba popsat více
izotermických řezů fázovým diagramem a ve spojení s výsledky termické analýzy sestavit
experimentální fázový diagram. Na základě těchto výsledků bude nezbytné přemodelovat
teoretický popis, aby lépe odpovídal experimentálnímu pozorování.
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