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Abstract 

 Transmission electron microscopy and differential scanning calorimetry were used to study 
stablised and unstabilised series of the dual phase (α+ martensite) microstrustures of Cu22Zn4,6Al 
alloy. The volume fraction of the phases was controled by alloy quenching from various temperatures 
of α+β zone. It was shown that  in stabilised microstructures the As temperature is increased by 15K, 
which is accompanied by decreasing of the antiphase domain size, monoclinicity angle, by acceleration 
of disordering as well as by the configuration  changes in Cu and Zn atom  positions on every third  
layer  of  basal planes. 

The decreasing of the antiphase domain, which was accounted as ordering degree, was more marked at 
lower quenching temperatures.The acceleration of  disordering appeared at DSC plots as second 
endothermic peak in range of 170-200°C independently on quenching temperature. In unstabilised 
samples such  peak did not appeared. The extra reflexions at positions  forbidden  structurally in the 
[100] zone electron diffraction patern, observed only in stabilised samples were regarded as atributable 
to configurational changes in martensite according to Pelegrina et all [6]. The monoklinicity angle 
which changed in range 88-90° was measured  at the [110] zone electron diffraction paterns. 

 

 

Abstrakt 

 Elektrónovou mikroskopiou a diferenciálnou skenovacou kalorimetriou boli skúmané dve 
série dvojfázových štruktúr martenzit- a fáza CuZnAl zliatiny s rôznym odstupňovaným objemovým 
podielom fáz získaným kalením z rôznych teplôt v rovnovážnej oblasti α+β a to v stave so 
stabilizovaným a nestabilizovaným martenzitom. Bolo ukázané, že v stabilizovanom stave je posun  
kritickej teploty  As o 15K sprevádzaný zmenšením rozmeru antifázových domén, poklesom 
monoklinického uhla g, konfiguračnými zmenami a urýchlením straty usporiadania. 

 

 



1. Úvod 

 Stabilizácia martenzitu voči materskej fáze1 nastáva v zliatinách s javom tvarovej pamäti 
najmä keď je zliatina prudko zakalená pod teplotu Ms a pod touto teplotou zotrvá určitú dobu. 
Výsledkom je zvýšenie teploty As vratnej transformácie β`1→β1 voči nominálnej teplote As až o 
niekoľko desiatok K. Z hľadiska aplikácie tvarovej pamäti je takáto nestabilita kritickej teploty javom 
nežiadúcim a v CuZnAl  zliatinách sa vyskytuje v širokom teplotnom intervale od záporných teplôt až 
do 120°C. Preto je predmetom štúdia už mnohých prác z ktorých vyplynuli nasledovné najdôležitejšie 
tvrdenia: 

a) stabilizácia je spôsobená tepelne aktivovanými procesmi, ktoré sú urýchľované prebytkom  vakancií 
fixovaných pri teplote okolia zakalením[1]; 

b) stabilizácia je spojená so zmenami v parametre mriežky, v usporiadaní a tým so zmenou 
monoklinickej distorzie resp. monoklinického uhla [2,3]; 

c) konfiguračné zmeny v martenzite sa považujú za hlavnú príčinu jeho stabilizácie[4,5,6,]; 

d) teoretické výpočty ukázali, že v CuZnAl a CuAlNi systémoch je energeticky výhodnejší stav 
usporiadaný ako neusporiadaný[7]; 

e) z kinetického hľadiska žiadna detekovateľná zmena v usporiadaní ďalekého dosahu sa nedá 
očakávať pri teplote okolia do doby 5x106 s  v zliatinách CuZnAl [8]; 

 Uvedené rozporné fakty nasvedčujú , že jav stabilizácie ešte stále nie je jasný. Predkladaná 
práca sa zaoberá prejavmi stabilizácie martenzitu v dvojfázových štruktúrach a/b, ktoré sa javia  ako 
perspektívne  pre praktické využitie z  viacerých dôvodov [9,10]. Zároveň poskytujú pre 
experimentálne účely martenzit s rôznym chemickým zložením v tej istej zliatine získaný  kalením  z 
odstupňovaných kaliacich teplôt v dvojfázovej oblasti  α/β. Práve takáto séria martenzitov bola 
študovaná v podmienkach stabilizácie v predkladanej práci. 

 

 

2. Materiál a experimentálna technika 

 Na experimenty bola použitá zliatina Cu22Zn4,6Al [hm%] vytavená ako 80kg tavba, ktorá 
bola po odliatí do čapu prietlačne lisovaná na tyčovinu o priemere 12mm,  z ktorej boli  za studena 
vytiahnuté drôty φ 1 a 2 mm, alebo bola prevalcovaná za studena na pásku o hrúbke 1mm. Vzorky z 
pásky boli kalené z dvojfázovej oblasti α/β z teplôt 650-750°C do  10% vodného roztoku KOH pri 
teplote okolia. Hneď po kalení bola časť vzoriek žíhaná v oleji pri teplote 160°C, čím sa zabezpečila 
štruktúra s podstatne zníženým sklonom k stabilizácii, ktorá bude označovaná ako nestabilizovaná. 
Druhá časť vzoriek bola  po kalení pri izbovej teplote cca 20 dní, t.j. dobu dostatočnú na prebehnutie 
stabilizácie , potom bola podrobená   diferenciálnej skenovacej kalorimerii (DSC ) v prístroji Perkin 
Elmer DSC7. Záznam bol snímaný len v ohrevovej časti tepelného cyklu medzi izbovou teplotou a 
200°C. Súbežne so vzorkami pre DSC boli  rovnako spracované aj vzorky pre transmisnú elektrónovú 
mikroskopiu na mikroskope JEM 2000FX , s výnimkou že boli použité len teploty kalenia 650,710 a 
750°C. Pri elektronomikroskopických pozorovaniach bola pozornosť sústredená na stupeň 
usporiadania meraný veľkosťou antifázových domén [12], stupeň monoklinicity meraný na 
difraktogramoch z osi zóny[010] a na  typ martenzitu identifikovaný podľa difraktogramu z osi zóny 
[100]. 

 

 

3. Výsledky experimentov a ich diskusia 

 Pri elektronomikroskopických pozorovaniach  všetkých vzoriek nepodrobených ohrevu v 
DSC bolo konštatované usporiadanie typu L21 , pre ktoré sú charakteristické antifázové domény typu 
usporiadania najbližších  susedov (označovanie nn -nearest neighbour)  pozorované v reflexii  (020) a 
typu usporiadania ďalších najbližších susedov (označovanie nnn- next nearest neighbour) pozorované 
v reflexii (019) osi zóny [100]. V stavoch nestabilizovaných po kalení zo 750°C sú takéto zóny na 
obr.1 a 2  a po kalení z 650°C sú na obr.3 a 4.  Z  porovnania obrázkov pre rovnaký typ domén  je 
zrejmý  výrazný pokles rozmeru obidvoch typov domén s rastúcou teplotou kalenia, ako to bolo 



konštatované v práci [11]. Na obr.5 a 6 sú antifázové domény stavu stabilizovaného po kalení zo 
710°C, a na obr.7 a 8 po kalení zo 650°C. Aj keď nejde o úplne zrovnateľné teploty nad 700°C je 
zrejmý určitý pokles rozmeru nnn domén. V prípade teploty kalenia 650°C je tento pokles  rozmeru o 
viac ako jeden rád . Keďže ide o stabilizáciu, ktorá bola detekovaná s DSC po 20 dňoch (1,7x106s), 
mohlo i v súlade s prácou [8] dôjsť k detekovateľným zmenám v uporiadaní na veľkú vzdialenosť. 
Prejavuje sa  zároveň značná citlivosť na teplotu kalenia, nakoľko po nižššej teplote kalenia je zmena 
rozmeru výraznejšia. 
 

 
  Obr.1 Antifázové domény typu nn vo vzorke kalenej               Obr.2 Antifázové domény typu nnn vo vzorke kalenej 
             zo 750°C, nestabilizovanej, tmavé pole v reflexii                     zo 750°C, nestabilizovanej, tmavé pole v reflexii 

             (020)                         (019) 
 

 
  Obr.3 Antifázové domény typu nn vo vzorke kalenej               Obr.4 Antifázové domény typu nnn vo vzorke kalenej 
             zo 650°C, nestabilizovanej, tmavé pole v reflexii                     zo 650°C, nestabilizovanej, tmavé pole v reflexii 

             (020)                         (019) 

 

 

Vzniká tu však zdanlivý rozpor s doterajšími predstavami, že dôsledky stabilizácie  sú  priamo úmerné 
koncentrácii  zakalených vakancií. V prípade kalenia zo 650°C je zo skúmanej série najnižšia 
koncentrácia  vakancií, avšak najväčší pokles rozmeru antifázových domén. Uvedený jav  spočíva skôr 
vo výraznom raste antifázových domén v martenzite daného chemického zloženia počas 
antistabilizačného žíhania pri 160°C, ktoré sa v prípade stabilizovaných vzoriek nerealizovalo a teda 
rozmer domén stabilizovaných    vzoriek  zodpovedá stavu hneď po kalení. Pre overenie tohto tvrdenia 
sú nutné ďalšie experimenty. 

 Na obr.9 a 10 sú difraktogramy s osi zóny [010] stavu nestabilizovaného a stabilizovaného po 
kalení zo  650°C. Pozorovaný je pokles uhla monoklinicity γ medzi osou c, v ktorej leží reflexia (0018) 
a spojnicou primárneho zväzku s reflexiou (600) z pôvodnej hodnoty 89,5° v stave  nestabilizovanom 
na  88° v stave stabilizovanom. Táto skutočnosť je v súlade s tvrdením Roha et al .[15], že  rozsah 
monoklinickej distorzie rastie s klesajúcim stupňom usporiadnia typu L21, čo je práve náš prípad. 
Podobný pokles bol konštatovaný aj pri teplotách nad 700°C.  

 

 
 

 
  Obr.5 Antifázové domény typu nn vo vzorke kalenej               Obr.6 Antifázové domény typu nnn vo vzorke kalenej 
             zo 710°C, stabilizovanej, tmavé pole v reflexii                         zo 710°C, stabilizovanej, tmavé pole v reflexii 

             (020)                         (019) 
 

 
  Obr.7 Antifázové domény typu nn vo vzorke kalenej               Obr.8 Antifázové domény typu nnn vo vzorke kalenej 
             zo 650°C, stabilizovanej, tmavé pole v reflexii                        zo 650°C, stabilizovanej, tmavé pole v reflexii 

             (020)                         (019) 

 

 

 V stave stabilizovanom aj nestabilizovanom po všetkých teplotách kalenia do 750°C sa 
nachádza martenzit typu 18R, čo je dobre identifikovateľné z difraktogramov  z osi zóny [100] na 



obr.11 a 12, ktoré sú zo stavu nestabilizovaného (obr.11) a stabilizovaného (obr.12) po kalení zo 
650°C. Prítomnosť  slabších reflexií v polohách (020) a (019) a ich ekvivalentoch ako aj vzájomne 
rozdielna intenzita nasvedčujú, že materská fáza β mala  usporiadanie L21. Zaujímavá je prítomnosť 
extra reflexií v „zakázaných „ polohách  h k  (=4n) l (=18 ± 6)  alebo h k (nepárne) l (=18 ± 3), ktoré 
pozoroval aj Pelegrina  et al.[6]. Podľa jeho predstáv sú spôsobené konfiguračnými zmenami v 
obsadení bazálnych rovín atómami Cu a Zn. Zatiaľ čo on ich pozoroval nezávisle na realizácii stárnutia 
v našom prípade sa vyskytovali len v stabilizovaných vzorkách a to po kalení  zo 650 aj 710°C. 
Stabilizácia teda v pozorovanom rozsahu nespôsobuje zmenu  typu usporiadania, ale len pokles jeho 
stupňa sprevádzaného zmenšovaním sa antifázových domén a uhla monoklinicity, čomu dochádza 
zrejme v dôsledku konfiguračných zmien v obsadení každej tretej bazálnej roviny atómami medi a 
zinku. Na obr.13 a 14 sú série DSC záznamov zo stavov nestabilizovaných aj stabilizovaných. 

 

 
Obr.9 Difraktogram z osi zóny [010], stav nestabilizovaný,    Obr.10 Difraktogram z osi zóny [010], stav stabilizovaný, 
           kalené zo 650°C, uhol g=89,5°                      kalené zo 650°C, uhol g=88° 
 

 
Obr.11 Difraktogram z osi zóny [100], stav nestabilizovaný,  Obr.12 Difraktogram z osi zóny [100], stav stabilizovaný, 
             kalené zo 650°C, reflexie v zakázaných polohách                    kalené zo 650°C, šípky ukazujú reflexie 
             nie sú prítomné    v zakázaných polohách 

 

 

Aj keď tieto výsledky budú podrobnejšie popísané v prácach [13,14] už na uvedených obrázkoch 
možno konštatovať výrazný rozdiel v priebehoch tepelného zafarbenia pri ohreve stabilizovaných a 
nestabilizovaných vzoriek. V stavoch nestabilizovaných  prítomné píky  v ľavej časti záznamov pri 
nižších teplotách kalenia zodpovedajú vratnej transformácii β`1→β1.. V porovnaní so stavmi 
stabilizovanými sú výraznejšie, ostrejšie, rozdiel Af  - As je menší ako po stabilizácii, kde sú tepelné 
zafarbenia vratnej transformácie podstane menej výrazné a kde sa  stredná teplota vratnej transformácie 
[As+ (Af/-As )/2] posúva k vyššej teplote o 15K ako dôsledok stabilizácie. Navyše po stabilizácii sa 
objavuje ďalšie endotermické maximum medzi teplotami 170 -200°C, ktoré nebolo pri ohrevoch do 
200°C pozorované v stavoch nestabilizovaných. 

Toto maximum je polohou a veľkosťou nezávislé na teplote kalenia. Elektrónová selekčná difrakcia 
vzorky kalenej zo 710°C a stabilizovanej, podrobenej meraciemu tepelnému cyklu do 200°C v DSC 
ukázala, že martenzit je už neusporiadaný typu N9R a teda nie je termoelastický. Uvedené druhé 
endotermické zafarbenie v stavoch stabilizovaných je teda spojené so stratou usporiadania. Z priebehu 
záznamov po kalení z teplôt medzi 650 až 750°C tiež vyplýva, že v závislosti na teplote kalenia sa 
menia transformačné teploty a pík endotermického zafarbenia vratnej transformácie sa posúva s 
teplotou kalenia k vyšším teplotám a to v stave stabilizovanom aj nestabilizovanom. Pri teplote kalenia 
650°C je As pod teplotou okolia a teda je viditeľný len koniec tepelného zafarbenia vratnej 
transformácie. Ostrejší priebeh píku pri  teplote kalenia  650°C v stabilizovanej sérii môže byť 
spôsobený uplatnením najnižšej koncentrácie bodových porúch po kalení a preto najnižšou intenzitou 
stabilizácie. 
       Obr.13 DSC záznamy z nestabilizovaných stavov                  Obr.14 DSC záznamy zo stabilizovaných stavov 
 

 

Špecifikom kalenia z dvojfázovej oblasti je silný sklon k tvorbe Widmanstätenovej štruktúry pri 
pomalšom ochladzovaní preto miesto polyedrickej zmesi α+β vzniká polyedrická α a ihlicovitá zmes 
α+β. Ako protistabilizačné opatrenie nemožno použiť často využívané stupňovité kalenie nad Ms s 
nasledovnou výdržou a ochladením pod Ms. Úspešný je len okamžitý spätný ohrev do materskej fázy  
po prudkom zakalení, zotrvanie na teplote a mierne ochladenie, tak ako to bolo realizované v našom 
prípade. Úspešnosť tejto metódy potvrdzujú uvedené DSC záznamy. 



 

 

4. Závery 

 Z predložených výsledkov možno vysloviť nasledovné závery: 

1. Dlhodobá stabilizácia vedie k výrazným zmenám v stupni usporiadania na veľkú vzdialenosť avšak 
typ usporiadania ostáva zachovaný. Pri kalení z dvojfázovej oblasti je pokles stupňa usporiadania 
výraznejší pri nižšej teplote kalenia. 

2. Stabilizácia je spojená s kofiguračnými zmenami v obsadení bazálnych rovín martenzitu atómami 
medi a zinku, čo sa prejavuje „zakázanými“ reflexiami na elektrónových difraktogramoch. 

3. Stabilizácia urýchľuje stratu usporiadania tak, že táto sa uskutočňuje pri nižších teplotách než v 
nestabilizovaných stavoch a jej tepelné zafarbenie ako aj kritická teplota sú nezávislé na teplote 
kalenia, teda aj na chemickom zložení martenzitu a množstve bodových porúch. 

 

 

 Predložená práca bola realizovaná v rámci výskumného projektu č.1/1847/94 dotovaného 
Vedeckou agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied. 
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