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ABSTRAKT 

 
Práce je zaměřena na technologie tváření hořčíkových slitin. Tvářené výrobky mají 

proti odlitkům vyšší mechanické vlastnosti, ale díky nízké tvařitelnosti je proces tváření 

obtížný. V teoretické části jsou popsány hořčíkové slitiny, jejich chemické složení, 

mechanické vlastnosti a možnosti tepelného zpracování.  Dále je studován vliv technologie 

tváření na mechanické vlastnosti a strukturu. 

V experimentální části je studován vliv velikosti deformace a teploty na 

mechanické vlastnosti a strukturu. Hořčíkové slitiny AZ80, AZ61, AZ91 jsou válcovány. 

Jsou měřeny jejich tvrdosti a sledován vývoj struktury. 

Klíčová slova: Hořčíkové slitiny, tváření, tepelné zpracování, mechanické vlastnosti, 

struktura 

 

 

 

ABSTRAKT 
 

The work is focused on forming technology of magnesium alloys. Wrought 

products against castings have higher mechanical properties, but because of low 

formability forming process is difficult. The theoretical part describes magnesium alloys, 

their chemical composition, mechanical properties and heat treatment. Studied is the effect 

of forming on the mechanical and structural properties. 

In the experimental part is study the impact of deformation and the temperature on 

the mechanical properties and structure. Magnesium alloys AZ80, AZ61, AZ91 are rolled. 

Hardness is measured and monitored developments in the structure. 

Key words: Magnesium alloys, forming, heat treatment, mechanical properties, structure 
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1  Úvod 

Hořčík a jeho slitiny se vyznačují nízkou hustotou, mechanické vlastnosti mají 

podobné jako slitiny hliníku. Nízká hustota a poměrně vysoká pevnost z  nich činí jedny z 

nejlehčích používaných konstrukčních materiálů. Nevýhodou, která brání širšímu využití je 

nízká korozní odolnost, tu však lze vhodným legováním zlepšit.  

Většina výrobků z hořčíkových slitin se vyrábí odléváním, tvarově složité odlitky 

zejména tlakovým litím. V odlitcích se však vyskytují vady, struktura je hrubozrnná a 

mechanické vlastnosti nedosahují optimálních hodnot. Tvářené výrobky dosahují 

uspokojivých mechanických vlastností.  

Vlastní proces tváření je však komplikován nízkou tvařitelností. Ta je způsobena 

malým počtem skluzových systémů hexagonální mřížky. Tváření většinou probíhá za tepla, to 

je při teplotách nad 230°C. Při vyšších teplotách jsou aktivovány další skluzové systémy a 

tvařitelnost se zvyšuje. V praxi se z technologií tváření nejčastěji používá válcování, 

protlačování a zápustkové kování. Deformací lze homogenizovat výchozí licí strukturu, 

zjemnit zrno a dosáhnout pevností až 400 MPa.  Navazujícím tepelným zpracováním je 

možné zlepšit požadované vlastnosti, podle toho k jakému účel je výrobek určen. 
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2 Hořčíkové slitiny  

Pro použití hořčíku v technické praxi má velký význam legování dalšími prvky, které 

zajišťují zlepšení vlastností výsledné slitiny. Slitiny lze obecně rozdělovat na slitiny vhodné 

k odlévání a ke tváření. Zvláštní skupinou slitin jsou slitiny použitelné pro práškovou 

metalurgii. 

 

2.1 Označování slitin 

Hořčíkové slitiny bývají nejčastěji označovány podle americké normy ASTM.   

 

Kde první dvě písmena označují legující prvek viz. tabulka 1., následující dvě číslice 

obsah daných prvků, zaokrouhlených na celá čísla. Například pro slitinu AZ91 platí, že 

obsahuje 9% hliníku a 1% zinku. 

Tabulka 1. označení legujících prvků [1] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legující prvek Označení 

Hliník (Al) A 

Měď (Cu) C 

Kovy vzácných zemin E 

Thorium (Th) H 

Zirkonium (Zr) K 

Lithium (Li) L 

Mangan (Mn) M 

Stříbro (Ag) Q 

Křemík (Si) S 

Zinek (Zn) Z 

Ytrium (Y) W 

Vápník (Ca) X 

Stroncium (Sr) J 

AZ91C–T6 
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V pořadí další znak označuje čistotu slitiny. Za pomlčkou je informace o technologii 

zpracování slitiny. Význam označení je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2. označení technologie [1] 

Hlavní rozdělení 

F Dle technologie 

O Žíhaná rekrystalizovaná 

H Deformačně zpevněná 

T Tepelně zpracována 

W Rozpouštěcí žíhání 

Podskupina H 

H1 Jen deformačně zpevněná 

H2 Deformačně zpevněná, částečně žíhaná 

H3 Deformačně zpevněná, stabilizovaná 

Podskupina T 

T1 Ochlazení, přirozené stárnutí 

T2 Žíhání 

T3 Rozpouštěcí žíhání, deformace za studena 

T4 Rozpouštěcí žíhání 

T5 Ochlazení, umělé stárnutí 

T6 Rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí 

T7 Rozpouštěcí žíhání, stabilizace 

T8 Rozpouštěcí žíhání, deformace, umělé stárnutí 

T9 Rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí, deformace 

T10 Ochlazení, umělé stárnutí, deformace 
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2.2 Chemické složení 

2.2.1 Vliv legujících prvků  

Hliník 

Slitiny Mg-Al tvoří nejstarší skupinu hořčíkových slitin, hliník zlepšuje slévárenské 

vlastnosti, zvyšuje pevnost a tvrdost. Maximální rozpustnost hliníku v tuhém roztoku je 

12,7% hm., při teplotě 473°C, rozpustnost klesá až na 2% hm. při pokojové teplotě viz. 

obrázek 1.  

 

 

Obrázek 1. Binární diagram Mg-Al [1] 

Slitiny s obsahem hliníku více než 6% hm. jsou vytvrditelné, tepelné zpracování je 

založeno na precipitačním vytvrzení za vzniku Mg17Al12. Intermetalická fáze Mg17Al12 se 

vylučuje na hranici zrn a snižuje plastické vlastnosti. Fáze Mg17Al12 má teplotu tání asi 460°C 

a tak odolnost proti creepu nezvyšuje. Optimální obsah hliníku pro slitiny vhodné ke tváření 

se pohybuje mezi 6 až 7 %. Struktura AZ91 s obsahem hliníku kolem 9% je uvedena na 

obrázku 2. [2 ,3]. 
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Obrázek 2. Struktura slitiny AZ91 [2] 

 

Zinek 

Zinek se často používá společně s hliníkem pro zlepšení pevnosti za pokojových 

teplot. Rozpustnost zinku v tuhém roztoku je maximálně 2,4% při teplotě 340°C, s klesající 

teplotou se rozpustnost snižuje viz. obrázek 3. Přesycený roztok lze precipitačně vytvrdit.  

Přídavek zinku pomáhá překonat korozní účinky příměsí niklu a železa. Obsah zinku nad 2% 

snižuje schopnost tváření za tepla i za studena. Technické slitiny obsahující zinek většinou 

obsahují také mangan pro zvýšení korozní odolnosti [2, 3]. 

 

Obrázek 3. Binární diagram Mg-Zn  
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Mangan  

Mangan zvyšuje odolnost proti korozi, svařitelnost a pevnost. V technických slitinách 

se neobjevuje samostatně, ale v doprovodu např. hliníku. Slitiny s manganem mají špatné 

slévárenské vlastnosti (malá zabíravost, vysoká smrštivost). Nevýhodou slitin s manganem je 

velmi hrubé zrno v litém stavu, následné tváření je pak obtížné. V technických slitinách se 

obsah manganu pohybuje mezi 1,2 až 2% hm. [2 ,3]. 

Lithium  

Lithium je jediný legující prvek s hustotou nižší než je hustota hořčíku, výsledná 

slitina tedy dosahuje nízké hustoty (1 300 kg·m–3
 až 1 500 kg·m–3) a řadí se tak mezi nejlehčí 

konstrukční materiály. S rostoucím podílem lithia ve slitině se pevnost snižuje, ale mez kluzu 

v tlaku a modul pružnosti je vyšší než u většiny hořčíkových slitin. Binární slitiny jsou podle 

obsahu lithia tvořeny α-fází (do 5,7% Li) α+β-fází (5,7-10,4% Li) nebo fází β (nad 10,4% Li), 

struktura binárních slitin je uvedena na obrázku 4. Nevýhodou slitin Mg-Li je nestabilita 

mechanických vlastností za pokojových teplot a malá odolnost proti tečení. Výroba slitin  

Mg-Li je doprovázena řadou metalurgických problémů [2, 3].  

 

Obrázek 4. a-Mg-Li α fáze, b- Mg-Li α+β fáze 

Zirkon 

Přídavkem zirkonu lze docílit zjemnění zrna a tak i zlepšení mechanických vlastností. 

Dodává se do slitin obsahující zinek, kovy vzácných zemin, thorium nebo jejich kombinaci 

[4]. 
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Thorium 

Slitiny hořčíku s thoriem vykazují stabilitu mechanických vlastností až do teplot 

350°C. Z důvodu radioaktivity thoria se postupně od výroby těchto slitin ustupuje [4]. 

Křemík 

Zvyšuje tekutost roztavených slitin. V přítomnosti železa snižuje odolnost proti korozi. 

Legování křemíkem vede k tvorbě precipitátů Mg2Si, které mají nízkou hustotu a vysokou 

tvrdost. Slitiny s křemíkem jsou použitelné do teplot 150°C [1]. 

Kovy vzácných zemin 

Přidávají se za účelem zlepšení vlastností za vyšších teplot a zvýšení creepové 

odolnosti [1]. 

Chemické složení slitin používaných pro tváření je v tabulce 3. 

Tabulka 3. Chemické složení hořčíkových slitin pro tváření [3] 

Slitina 
Al 

[%] 

Zn 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

Cu 

[%] 

Fe 

[%] 

Zr 

[%] 

Th 

[%] 

Ni 

[%] 

Ca 

[%] 

AZ31 2,5-

3,5 
0,2-0,8 <0,2 >0,1 >0,05 >0,05 - - <0,005 <0,04 

AZ61 6,8 0,38 0,13 0,05 0,006 0,011 - - - - 

AZ91 8,8 0,73 0,22 0,05 0,01 0,011 - - - - 

ZK60 0,12 4,8-6,2 0,11 0,04 0,005 0,003 >4,5 - - - 

M1 - - >1,2 <0,1 <0,05 - - - <0,01 <0,3 

AZ80 7,8-

9,2 
- >1,2 <0,1 <0,05 <0,005 - - <0,005 - 

HM21 - - 
0,45-

0,1 
- - - - 

0,15-

2,5 
- - 
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2.3 Mechanické vlastnosti slitin 

Předností hořčíkových slitin je jejich měrná pevnost, to znamená pevnost vztažena na 

jednotku hmotnosti. Srovnání vlivu legování na mechanické vlastnosti je patrný z tabulek 4. a 

5., kde pro čistý hořčík je možné dosáhnou pevností do 200 MPa a pro slitiny až 340 MPa.   

Tabulka 4. Vlastnosti čistého Mg [1] 

 
Mez kluzu 

v tahu [MPa] 

Mez kluzu v 

tlaku[MPa] 

Maximální 

napětí [MPa] 

Prodloužení 

[%] 

Tvrdost 

HRC 
Odlévaný Mg 21 21 90 2-6 30 

Protlačovaný Mg 69-105 34-55 165-205 5-8 35 

Válcované 115-140 105-115 180-220 2-10 45-47 

Žíhané plechy 90-105 69-83 160-195 3-15 40-41 

 

Tabulka 5. Mechanické vlastnosti Mg slitin [3] 

 M1A AZ31B 
AZ80A-

T5 

AZ80A-

T6 

HM21A-

F 

ZK60A-

T6 

Hustota [kg/m-3] 1830 1770 1800 1800 1780 1830 

Tvrdost HB 47 50 72 72 - 75 

Pevnost [MPa] 250 260 345 340 230 325 

Mez kluzu Rp,0,2 [MPa] 160 170 250 250 140 270 

Tažnost A5 [%] 7 15 11 5 15 11 

Modul pružnosti v tahu 

[GPa] 
45 45 45 45 45 45 
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2.4 Tepelné zpracování 

Výrobky z hořčíkových slitin se používají jak tepelně zpracované tak i nezpracované. 

Tepelným zpracováním lze zlepšit požadované vlastnosti jako pevnost, tažnost či tvrdost. 

 

2.4.1 Homogenizační žíhání 

Vstupní materiál bývá podroben homogenizačnímu žíhání. Teplota homogenizačního 

žíhání se pohybuje okolo 400°C. Doba žíhání se volí 15 až 30 hodin, cílem žíhání je odstranit 

nerovnoměrnost chemického složení. Homogenizačním žíháním dojde k rozpuštění fází 

vyloučených na hranicích zrn a rovnoměrnému vyloučení v matrici, vliv homogenizačního 

žíhání je patrný na obrázku 5. [3]. 

 

Obrázek 5. Slitina AZ91 litý stav (vlevo), po homogenizačním žíhání (vpravo) [3] 

2.4.2 Rekrystalizační žíhání  

Rekrystalizační žíhání se provádí u deformačně zpevněných slitin při teplotě okolo 

350°C. Zrna deformované tvářením jsou protáhlá ve směru deformace, rekrystalizovaná 

struktura má zrna rovnoosá, pravidelná. Rekrystalizace u deformačně zpevněných slitin 

probíhá od teplot 250-280°C. Cílem je dosažení homogenní struktury, jemného zrna a 

zlepšení mechanických vlastností [5]. 
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2.4.3 Rozpouštěcí žíhání, stárnutí 

Materiál se zahřívá nad teplotu maximální rozpustnosti dané příměsi. Teplota nesmí 

překročit čáru solidu. Výdrž na této teplotě je poměrně dlouhá, aby došlo k dokonalému 

rozpuštění v tuhém roztoku. Poté následuje ochlazení na vzduchu nebo v kapalině. Tím 

vzniká přesycený tuhý roztok. Tato technologie zpracování je označována jako T4. Ukázka 

vlivu tepelného zpracování T4 je na obrázku 6. [5, 6]. 

 

 

Obrázek 6. a-bez TZ, b - po rozpouštěcím žíhání. [6] 

Stárnutí navazuje na rozpouštěcí žíhání. Stárnutí spočívá v zahřátí na teplotu 150-

260°C, při zvýšení teploty dochází k precipitaci složek z tuhého roztoku. Stárnutím je 

dosaženo vysoké meze kluzu a tvrdosti. Nárůst pevnostních vlastností je 20 až 30%. Plastické 

vlastnosti po stárnutí klesají. Technologie je označována jako T6 a je učena pro silně 

namáhané výrobky [3, 5, 6]. 

 

2.4.4 Žíhání k odstranění pnutí 

Používá se pro tvářené výrobky kde nerovnoměrným chladnutí nebo nerovnoměrnou 

deformací vzniká pnutí. Pnutí by mohlo způsobit vznik vad a následné porušení výrobku v 

provozu. Žíhání probíhá ohřevem na teplotu kolem 250°C s výdrží 1-2 hodiny. Následuje 

pomalé ochlazování[5]. 
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2.5 Použití výrobků z Mg slitin 

Hořčík a jeho slitiny se vyznačují nízkou hustotou, proto své uplatnění nachází 

v automobilovém a leteckém průmyslu. V těchto odvětvích je snaha snižovat hmotnosti 

zařízení a snížit tak spotřebu paliva a ve vztahu k životnímu prostředí i vypouštěné emise. 

Nedostatkem, který brání širší využití je nízká korozní odolnost, reaktivita při obrábění a 

nízká pevnost za vyšších teplot. Největší objem výroby hořčíkových slitin zaujímají odlitky. 

Ty však mají nízké mechanické vlastnosti. Tvářením lze mechanické vlastnosti zlepšit viz. 

obrázek 7. Tvářené výrobky však vykazují výraznou anizotropii vlastností [3].   

 

Obrázek 7. Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin [3] 
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3 Technologie tváření 

3.1 Deformace 

Deformace je změna rozměrů a tvaru deformovaného tělesa.  Těleso ve tvaru hranolu 

o rozměrech l0 ,b0 ,h0  změní po deformaci rozměry na l1 ,b1 ,h1 . Velikosti deformace pak lze 

určit ze vztahů pro deformaci absolutní viz. rovnice (1-3), poměrnou viz. rovnice (4-6) či 

skutečnou viz. rovnice (7-9) [7]. 

Pro absolutní deformaci platí: 

prodloužení:    ∆l = l1- l0 [m]     (1) 

šíření:     ∆b = b1- b0 [m]     (2) 

pěchování:    ∆h = h0 - h1 [m]     (3) 

Pro poměrnou deformaci platí: 

poměrné prodloužení:  εl = ∆l / l0       (4) 

poměrné šíření:   εb = ∆b / b0       (5) 

poměrné pěchování:   εh = ∆h / h0      (6) 

Pro skutečnou deformaci platí: 

skutečné prodloužení:  el =  lnλ        (7) 

skutečné šíření:   eb = lnβ        (8) 

skutečné pěchování:   eh = lnγ        (9) 

kde λ, β, γ jsou součinitele prodloužení, šíření a pěchování [7]. 

 

Deformace v kovových materiálech probíhá pomocí kluzového mechanismu, který 

probíhá pohybem dislokací. Deformace se pohybují v rovinách a směrech kluzu, jedná se o 

směry a roviny nejhustěji obsazené atomy. Kombinace vhodné roviny a směru se nazývá 

skluzový systém. S rostoucím počtem systémů probíhá deformace snadněji [8]. 
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3.2 Tvařitelnost 

Tvařitelnost je schopnost plasticky se deformovat až do porušení soudržnosti. 

Tvařitelnost ovlivňuje mnoho faktorů. Jedná se o chemické složení a strukturu, 

termomechanické podmínky (teplota tváření, deformační rychlost, velikost deformace)           

a historii deformace. Dalším faktorem ovlivňujícím tvařitelnost je napěťový stav a také 

technologické podmínky jako je tvar a drsnost nástrojů [8]. 

Rozhodujícím vlivem pro tvařitelnost je teplota, s rostoucí teplotou se obecně snižuje 

deformační odpor a zlepšuje tvařitelnost. S rostoucí teplotou pak také roste rychlost pohybu 

atomů a tak i rychlost difůze. Po překročení jisté teplotní hranice, v praxi zvané jako horní 

tvářecí teplota, se tvařitelnost snižuje z důvodů značného hrubnutí zrna či natavení hranic zrn 

[8]. 

Tvařitelnost je také ovlivněna přítomností tvrdých fází nebo intermetalických 

sloučenin. Se zvyšujícím se obsahem těchto složek se tvařitelnost snižuje a slitina se stává 

křehkou. Z tohoto důvodu se pro tváření volí slitiny nízko legované, s nízkým obsahem 

nečistot [3]. 

Z diagramu na obrázku 8. je patrné, že tvařitelnost výrazně roste s převažujícím 

tlakovým stavem napjatosti. Pro slitiny hořčíku, které jsou špatně tvařitelné je tedy vhodné 

použít technologii, která by vykazovala příznivý (tlakový) stav napjatosti. Z využívaných 

tvářecích technologií by se jako vhodná jevila technologie protlačování či zápustkové kování.   

 

Obrázek 8. Kolmogorovovův diagram [7] 

Hořčíkové slitiny obecně vykazují sníženou tvařitelnost. Tento jev je dán krystalovou 

mřížkou ve které krystalizují. Jedná se o hexagonální těsně uspořádanou mřížku. Hořčík 
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disponuje třemi skluzovými systémy, jedná se o systém basální, prismatický a pyramidální, 

viz. obrázek 9 [9, 10]. 

 

Obrázek 9. Skluzové systémy mřížky HTU [10] 

Při pokojových teplotách je však aktivní pouze skluzový systém na basální rovině. 

Skluz na prismatické a pyramidální rovině je tepelně aktivován, přispívá ke zvýšení 

tvařitelnosti až při teplotách nad 225°C. Nízká rychlost difúzních procesů a omezený počet  

skluzových soustav v mřížce hořčíku zaviňují, že na deformační rychlosti významně závisí  

tvařitelnost. Z tohoto důvodu se hořčíkové slitiny zpracovávají na strojích s nižší deformační 

rychlostí. Pro slitiny, které se obtížně tváří je vhodnější použít pomalu pracující hydraulické 

lisy. Slitiny s vyšší tvařitelností se zpracovávají například na bucharech [9, 10]. 

 

3.2.1 Uzdravovací procesy 

Tvařitelnost z velké části také ovlivňuje průběh uzdravovacích procesů. Při deformaci 

dochází ke zpevňování materiálu, roste hustota dislokací. Materiál má snahu snížit vnitřní 

energii na výchozí úroveň. Z hlediska časového průběhu lze dělit procesy na dynamické, které 

probíhají při samotné deformaci a postdynamické, které probíhají po deformaci. Uzdravovací 

procesy lze dělit podle typu na zotavení a rekrystalizaci. 
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Obrázek 10. Typy uzdravovacích procesů [8] 

Při zotavení klesá hustota dislokací. Klesá tak vnitřní energie, ale nedochází 

k úplnému uzdravení viz. obrázek 10. V průběhu zotavení nevznikají nová zrna oddělená 

velkoúhlovými hranicemi. 

Při rekrystalizaci vznikají nová zrna nukleací zárodků a jejich dalším růstem. Pro 

průběh rekrystalizace je potřeba překročit určitou míru deformace. Pro průběh statické 

rekrystalizace je potřeba menší deformace než u rekrystalizaci dynamické viz. obrázek 11. 

Proto v reálných tvářecích procesech převládá statická rekrystalizace [8]. 

 

Obrázek 11. Uzdravovací procesy [8] 

Při tváření dochází k protahování zrn, nemění se však jejich velikost. Nová zrna 

vznikají na místech se zvýšenou energií, zejména na hranicích zrn, vzniká tak mnoho 

zárodků. Tímto způsobem lze zjemnit zrno a zlepšit tak mechanické vlastnosti materiálu.   
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3.3 Válcování 

Válcování je tvářecí proces při němž polotovar vstupuje do válcovací mezery tvořené 

válci. Deformace neprobíhá v celém objemu ale pouze v pásmu deformace. Při válcování 

dochází k redukci výšky z h0 na h1 viz. obrázek 12. a nárůstu délky při platnosti zákona o 

zachování objemu. V praxi dochází k šíření, projevuje se rozšířením provalku. V bocích 

provalku z důvodu nepříznivého stavu napjatosti se mohou objevovat trhliny, zvláště u špatně 

tvařitelných materiálů. 

Válcování probíhá na válcovací stolici, ty můžeme rozdělovat podle počtu válců na 

duo, trio, kvarto nebo mnohoválcové stolice, a uložení válců na horizontální a vertikální. Mezi 

nejpoužívanější zařízení patří stolice duo a kvarto, výhodou stolic kvarto je vysoká tuhost 

díky opěrným válcům a tak je možné dosahovat vysoké rozměrové přesnosti.  

 

Obrázek 12. Schéma podélného válcování [7] 

Válcováním se vyrábí široký sortiment výrobků, ty můžeme rozdělit do několika 

skupin. První skupinou jsou dlouhé vývalky, mezi které patří tyče různých průřezů, profily, 

dráty o bezešvé trubky. Druhou skupinou jsou ploché vývalky, jedná se o za tepla či za 

studena válcované plechy a pásy.  
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3.4 Protlačování  

Protlačování je technologie při které je kov uzavřen v průtlačnici, je vytlačován 

průtlačníkem a vychází z matrice. Technologie umožňuje vyvození všestranné tlakové 

napjatosti, je proto vhodná pro tváření  neželezných kovů. Protlačování se dělí na dopředné 

viz. obrázek 13.a,b a zpětné viz. obrázek 14. Protlačováním je možné vyrábět polotovary jako 

jsou tyče různých průřezů, tak i hotové výrobky, zejména plné viz. obrázek 13.a, duté viz. 

obrázek 13.b, otevřené či uzavřené profily. Ve srovnání dutých profilů z hořčíkových slitin 

s profily z oceli lze dosáhnou stejné tuhosti v ohybu při značně redukované hmotnosti.           

V případě náhrady hliníkových slitin hořčíkovými lze dosáhnout až 15% úspory hmotnosti 

[13]. 

 

Obrázek 13. a-dopředné protlačování plného průřezu, b-protlačování dutého průřezu 1-průtlačník, 2-
průtlačnice, 3-polotovar, 4-průtlaček [12] 

 
Obrázek 14. Zpětné protlačování, 1-průtlačník, 2-průtlačnice, 3-polotovar, 4-průtlaček [12] 
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3.5 Kování 

3.5.1 Volné kování 

Volným kováním se zhotovují velké, tvarově jednodušší výrobky v kusové a 

malosériové výrobě. Vstupními polotovary jsou buď ingoty, plynule lité polotovary nebo 

válcované tyče. Polotovary ohřáté na kovací teplotu se zpracovávají vhodnou kombinací 

základních operací volného kování. 

Pěchování viz. obrázek 15.  – Při pěchování dochází ke změně výšky polotovaru z H0 

na H1. Podmínkou pěchování je dodržení poměru výšky k průměru polotovaru H/D < 2,5. 

 

Obrázek 15. Technologie pěchování [12] 

Prodlužování viz. obrázek 16. – Operace volného kování při které se zmenšuje příčný 

průřez a zvětšuje délka.  

 

Obrázek 16. Technologie prodlužování [12] 
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Osazování, prosazování, přesazování viz. obrázek 17. – Tyto operace se používají 

při změně či přemístění příčného průřezu při zachování rovnoběžnosti os. Před vlastní operací 

se do polotvaru vytvoří zásek vhodné hloubky [12]. 

 

Obrázek 17. Operace osazování, prosazování, přesazování [12] 

Děrování viz. obrázek 18 – Otvory ve výkovcích se děrují buď plným trnem či dutým 

trnem. Výkovky s větší výškou se děrují postupně zatlačením trnu do 2/3 výšky a poté se 

proděrují z druhé strany viz. obrázek 18. [12]. 

 

Obrázek 18. Děrování plným trnem [12] 

3.5.2 Zápustkové kování 

Zápustkovým kováním se vyrábějí výkovky o hmotnostech od několika desítek gramů 

až po stovky kilogramů. Zápustkové kování umožňuje vyrábět výkovky poměrně složitých a 

členitých tvarů. Technologie je používaná ve velkosériové výrobě. 

Polotovarem je většinou tyč nadělená na požadovaný rozměr. Po ohřevu je vložena do 

dutiny. Dutina je tvořena horním a spodním dílem zápustky (pozice 1 a 4 na obrázku 19).  

Výkovky jednoduššího tvaru lze kovat pouze v jedné dutině, výkovky složitějších tvarů je 

potřeba předkovat v přípravných dutinách. Většina výkovků je kována v zápustkách 

s výronkovou drážkou, tam je odváděn přebytečný materiál. Správně navržená výronková 

drážka zaručuje dokonalé zaplnění  kovací dutiny kovem [12]. 
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Obrázek 19. Zápustkové kování, 1-horní zápustka, 2-polotovar, 3-výkovek, 4-spodní zápustka [12] 

Po kování následují další operace, jedná se o ostřižení vzniklého výronku případně 

děrování otvorů. Pro dosažení maximální rozměrové přesnosti bývá zařazena kalibrace 

výkovku. Při kování hořčíkových slitin je potřeba předehřívat zápustky z důvodu velké 

tepelné vodivosti hořčíku. 

 

3.5.3 Zápustkové kování slitin AZ31, AZ61, AZ91  

Kování bylo provedeno na vřetenovém lisu, cílem bylo porovnání tvařitelnosti 

hořčíkových slitin. Zkoušky byly prováděny na výkovku ojnice (obrázek 20.). Kování bylo 

provedeno ve dvou operacích. Hmotnost polotvaru činila 205g. Teploty materiálu a teploty 

zápustky jsou uvedeny v tabulce 6. [14]. 

 

 

Obrázek 20. Výkovek ojnice 
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Tabulka 6. Technologické podmínky kování [14] 

Materiál Teplota zápustky [°C] Teplota polotovaru [°C] 
[°C]polotovaru[°C] AZ31 120 334 

AZ61 110-120 334 

AZ91 120 340 
 

 

Obrázek 21. A-prvolis (AZ31), C-prvolis (AZ61), E-prvolis (AZ91), B-druholis (AZ31), D-druholis 
(AZ61), F-druholis (AZ91) [14] 

AZ31 – Výkovek je v prvolisu bez větších viditelných vad viz. obrázek 21.A. 

V druholisu bez povrchových vad viz. obrázek 21.B. 
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AZ61 – U výkovku se projevuje mírné nedokování. Na obrázku 21.C,D lze pozorovat 

drolení výronku a výskyt prasklin.  

AZ91 – U prvolisu lze vidět značné drolení výronku a výskyt prasklin (obrázek 21.E). 

V druholisu došlo k zakování  vad, na povrchu se však vyskytují praskliny, ve výronku došlo 

k drolení materiálu (obrázek 21.F). Je patrné, že pro tento materiál je použitá technologie 

nevhodná [14].  
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4 Vliv tváření  a tepelného zpracování na strukturu a  

mechanické vlastnosti 

4.1 Vliv tváření, deformace 

Tvářením lze zjemnit zrno a vytvořit homogenní strukturu, v praxi lze ovlivnit tvářecí 

pochod velikostí použité deformace a teplotou při které se deformace odehrává. Jemné zrno je 

podmínkou pro vysoké mechanické vlastnosti, tato závislost vychází z Hall-Petchova vztahu 

viz. obrázek 22. Teplotou a velikostí úběru se ovlivní průběh uzdravovacích procesů, zejména 

rekrystalizace, která má na charakter struktury zásadní vliv. 

 

Obrázek 22. Velikost zrna-mechanické vlastnosti 

Zkoumaná byla slitina ZM21. V litém stavu má velké zrno (350 µm), nízkou pevnost 

(103 MPa) a tažnost 5%. V odliku se vyskytuje mikropórovitost.  

 

Obrázek 23. Struktura odlitku ZM21 
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Válcováním provedené deformace měly hodnoty 25, 50 a 75% , při teplotách 250 až 

400°C. Ohřev byl prováděn s výdrží 60 minut na dané teplotě. 

 

Tabulka 7. Slitina ZM21, teplota, deformace, mechanické vlastnosti [15] 

Teplota [°C] 
Deformace 

[%] 
Velikost 

zrna[µm] 
Pevnost 
[MPa] 

Tažnost [%] Tvrdost HV 

250 25 277 156 5 62 
300 25 235 162 6 60 

350 25 135 202 7 64 

400 25 195 172 7 65 

250 50 76 265 5 63 
300 50 69 228 6 63 

350 50 32 258 7 61 

400 50 168 196 8 60 

250 75 19 394 6 75 
300 75 44 381 7 72 

350 75 52 360 9 69 

400 75 53 355 10 69 

 

 
Z tabulky 7 je patrné, že deformací a následnou rekrystalizací dochází ke zjemnění 

zrna, s rostoucí deformací roste míra zjemnění. Naopak při vyšších teplotách dochází ke 

hrubnutí zrna. Nejlepších pevností dosahuje slitina deformovaná při minimální teplotě a 

maximální deformaci tj. 250°C a úběr 75%.  
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Obrázek 24. Mikrostruktura slitiny ZM21, deformace 75%, a-250°C, b-300°C, c-350°C, d-

400°C 

Zjemnění zrna lze vypozorovat srovnáním obrázků 23 a 24a, kde došlo ke zjemnění 

zrna z hodnoty 350 µm na hodnotu 19 µm. Nárůst pevnosti touto deformací je téměř 

čtyřnásobný. Negativní vliv rostoucí teploty na velikost zrna je patrný z obrázku 24. 

 

Vzorky ze slitiny AZ31 byly podrobeny homogenizačnímu žíhání (390°C po dobu 10 

hodin) a rozpouštěcímu žíhání (425°C po dobu 8 hodin, s následným ochlazením ve vodě) 

[16].  Výchozí struktura je na obrázku 25. 

 

Obrázek 25. Výchozí struktura po žíhání [16] 
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Zkoumán byl vliv teploty a velikosti deformace na strukturu a mechanické vlastnosti. 

Vliv teploty ukazuje řada snímků mikrostruktury (obrázek 26), vzorky byly podrobeny 

deformaci 30% při různých teplotách. Na snímcích 26.a,b se vyskytují deformační pásy a 

dvojčata, v těchto místech jsou shromážděny dislokace, právě v těchto místech s vysokou 

energií začne probíhat nukleace zárodků pro rekrystalizaci. Tvorba nových zrn je patrná 

z obrázku 26.c. Na snímcích 26.d,e,f je patrné že při teplotách nad 320°C proběhla 

rekrystalizaci dokonale a původní strukturu nahradila nová zrna. S rostoucí teplotou však 

struktura hrubne [16]. 

 

Obrázek 26. Slitina AZ31, deformace 30%, a(200°C), b(240°C), c(280°C), d(320°C), e(360°C), 
f(380°C) [16] 

Vliv teploty na mechanické vlastnosti je zřejmý z obrázku 27. Deformace měla stálou 

hodnotu 30%, měnila se teplota od 200 do 420°C , s rostoucí teplotou tvrdost HV klesala. 
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Obrázek 27. Vliv teploty na tvrdost 

S rostoucí deformací při konstantní teplotě 320°C, dle závislosti na obrázku 28., se 

tvrdost zvyšovala. 

 

Obrázek 28. Vliv deformace na tvrdost 
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4.2 Vliv tepelného zpracování 

Mechanické vlastnosti výkovku v závislosti na tepelném zpracování jsou patrné 

z obrázku 29., tepelné zpracování se skládalo z rozpouštěcího žíhání 475°C/24 h, ochlazování 

ve vodě a následujícího popouštění při teplotě 150°C/1 h. Výkovky tepelně zpracované měly 

rovnoměrnější strukturu za poklesu tvrdosti [3]. 

 

 
 

Obrázek 29. Srovnání tvrdosti výchozího polotvaru a výkovku [3] 

Vliv tepelného zpracování byl zkoumán na vzorcích po deformaci ze slitiny ZM21 

z předchozí kapitoly. Vzorky byly podrobeny žíhání při teplotě 260°C po dobu 30 minut. 

Struktura vzorků po žíhání je na obrázku 30. Struktura po žíhání je poměrně homogenní. 

Přítomnost dvojčat a deformačních pásů s vysokou hustotou dislokací v deformovaném 

vzorku poskytly vhodná nukleační místa pro růst nových zrn. V žíhaném vzorku se už 

dvojčata a skluzové pásy nevyskytují. Nejlepší výsledky z hlediska zjemnění struktury 

dosahoval vzorek válcovaný při teplotě 250°C díky přítomnosti dvojčat a skluzových pásů 

v deformované struktuře.  
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Obrázek 30. Slitina ZM21 struktura po žíhání deformace 75% při teplotě, a(250°C), b(300°C), 
c(350°C), d(400°C)  

Srovnáním tabulek 7 a 8 zjistíme vliv žíhání na vlastnosti slitiny, vliv žíhání na 

mechanické vlastnosti je zřejmý z grafu č. 1, pevnostní vlastnosti po žíhání klesají, naopak 

tažnost roste. Z grafu č.1 je také patrný vliv teploty na pevnost a tažnost, s rostoucí teplotou 

deformace roste tažnost, naopak pevnost klesá. 

Tabulka 8. Slitina ZM21 po žíhání, teplota, deformace, mechanické vlastnosti [15] 

Teplota  
[°C] 

Deformace 
[%] 

Velikost 
zrna [µm] 

Pevnost 
[MPa] 

Tažnost  
[%] 

Tvrdost HV  
[-] 

250 25 195 150 5 65 
300 25 132 160 7 69 

350 25 154 190 8 61 

400 25 115 166 9 66 

250 50 40 232 8 66 
300 50 66 206 9 61 

350 50 50 202 10 66 

400 50 102 180 11 67 

250 75 22 345 9 70 
300 75 47 318 10 66 

350 75 45 309 11 63 

400 75 62 295 14 58 
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Graf č. 1 Vliv teploty deformace a žíhání na mechanické vlastnosti 

 

Vliv rozpouštěcího žíhání a stárnutí byl pozorován na slitině AZ80. Vzorky byly části 

protlačované tyče o průměru 10mm. Rozpouštěcí žíhání bylo prováděno při teplotě 360°C po 

dobu 12 hodin s následným ochlazením ve vodě. Vliv tepelného zpracování je na obrázku 31.  

 

Obrázek 31. Vliv tepelného zpracování AZ80 [17] 

H0 – výchozí stav (deformace při 330°C) 

H1 -  Rozpouštěcí žíhání 360°C/12 hod., ochlazení ve vodě 

H2 -  Rozpouštěcí žíhání 360°C/12 hod., ochlazení ve vodě, stárnutí 150°C/24 hod. 

H3 -  Rozpouštěcí žíhání 360°C/12 hod., ochlazení ve vodě, stárnutí 190°C/24 hod.  

H4 -  Rozpouštěcí žíhání 360°C/12 hod., ochlazení ve vodě, stárnutí 230°C/24 hod. 

H5 -  Stárnutí 190°C/24 hod. 
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Z obrázku 31. je patrné, že rozpouštěcím žíháním došlo k poklesu jak pevnosti tak 

prodloužení. Následným stárnutím došlo k nárůstu pevnosti a naopak ke ztrátě plastických 

vlastností. Nejvyšší pevnosti bylo dosažení po stárnutí při teplotě 190°C [17].  

Průběh tvrdosti během stárnutí je patrný z obrázku 32. S rostoucí dobou stárnutí 

dochází k výraznému nárůstu tvrdosti do doby asi 12 hodin. 

 

Obrázek 32. Stárnutí slitiny AZ80 
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5 Experimentální část 

5.1 Cíl experimentu 

Cílem experimentu je zkoumat možnosti tváření hořčíkových slitin. Zkoumány byly 

hořčíkové slitiny AZ80, AZ61, AZ91. Cílem je zjištění vlivu velikosti deformace a teploty na 

mechanické vlastnosti a strukturu. 

 

5.2 Popis experimentu 

Vzorky ze slitin AZ80 a AZ61 byly nařezány z protlačované čtvercové tyče o straně 

40mm. Vzorky ze slitiny AZ91 byly nařezány ze slitku o průřezu 50 x 90 mm.  Tvářecí proces 

byl realizován na válcovací stolici duo s průměrem válců 70mm viz. obrázek 33.A a stolici 

kvarto s průměrem pracovního válce 67mm a opěrného válce 140mm viz. obrázek 33.B. 

 

Obrázek 33. Válcovací stolice, A-duo D=70mm, B-kvarto Dpr.=67mm Dop.=140mm 

Pro vzorky válcované za studena byla použita stolice duo, pro vzorky válcované za 

tepla byla použita stolice kvarto. Ohřev vzorků na požadovanou teplotu byl prováděn 

v elektrické odporové peci, výdrž na teplotě byla vždy 10 minut. Vzorky deformované za 

tepla by ohřívány na teploty 250, 300, 350°C. Použité deformace byly v rozsahu 10-50%. 

Přehled vzorků, jejich rozměrů a technologie zpracování je v tabulce 9. Při válcování 
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s poměrnou deformací více než 10% nebylo možné provést celkovou deformaci na jednou 

z důvodu záběrových schopností válců. Deformace tak byla rozložena do několika dílčích po 

sobě jdoucích úběru, při válcování za tepla byl vzorek po každém úběru znovu ohřán v peci 

na požadovanou teplotu. 

Tabulka 9. Materiál, rozměry a podmínky pro jednotlivé vzorky 

č. materiál výchozí stav 
rozměry 

 (v x š x d) 
teplota stolice 

1 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 20°C 2/70mm 

2 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 20°C 2/70mm 

3 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 350°C 4/67/140mm 

4 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 350°C 4/67/140mm 

5 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 350°C 4/67/140mm 

6 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 350°C 4/67/140mm 

7 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 350°C 4/67/140mm 

8 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 250°C 4/67/140mm 

9 AZ61 
protlačovaná 

tyč 
10 x 40 x 40 250°C 4/67/140mm 

10 AZ91 litý stav 10 x 50 x 90 250°C 4/67/140mm 

11 AZ80 
protlačovaná 

tyč 
13 x 40 x 40 300°C 4/67/140mm 

12 AZ61 
protlačovaná 

tyč 
13 x 40 x 40 300°C 4/67/140mm 

13 AZ91 litý stav 13 x 50 x 90 300°C 4/67/140mm 
 

Při válcování slitiny AZ80 za studena vlivem nízké tvařitelnosti bylo možné provést 

bez porušení materiálu pouze deformaci 10%, při deformaci 16% došlo k popraskání 

materiálu, viz. obrázek 34. Pro vyšší deformace byly vzorky válcované za vyšších teplot, 

protože tvařitelnost se s rostoucí teplotou zvyšuje. 
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Obrázek 34. Deformace vzorků za studena 

Pro slitinu AZ80 byly zvoleny teploty 250,300,350°C. V praxi byl potvrzen vliv 

teploty na tvařitelnost, při teplotě 250 a 300°C docházelo k praskání vzorku, vzorek 

válcovaný při teplotě 350°C byl bez viditelných vad, viz. obrázek 35. Deformace byla při 

všech teplotách přibližně 50%. 

 

Obrázek 35. Deformace 50%, slitina AZ80 

 
5.2.1 Výsledky vzorků po deformaci 

Velikosti poměrné deformace jsou vypočtené z počáteční výšky H0 a konečné výšky 

H1 podle vztahu 6. Skutečná deformace je vypočtena za vztahu 9. Počáteční a konečné 

rozměry vzorků, deformace jsou uvedeny v tabulce 10. 

Pro vyhodnocení vlivu tváření na mechanické vlastnosti byla zjišťována tvrdost 

vzorků. Měřena byla tvrdost podle Vickerse (HV30), každý vyhodnocovaný vzorek byl měřen 

v pěti bodech, výsledkem je průměrná hodnota. Výsledné hodnot tvrdosti jsou zaznamenány 

v tabulce 10. Tvrdosti HV30 výchozího stavu slitin jsou pro AZ80-78, pro AZ61-75,9 a pro 

AZ91-68,2. 
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Tabulka 10. Deformace vzorků 

č. 
H0 

[mm] 
H1 

[mm] 
∆H 

[mm] 

součinitel 
pěchování  
γ [-] 

poměrná 
deformace 
εh [%] 

skutečná 
deformace  

eh [-] 

Tvrdost 
HV30 

[-] 

1 10 9 1 0,90 10,0 -0,11 96,7 

2 10 8,4 1,6 0,84 16,0 -0,17 - 

3 10 8,8 1,2 0,88 12,0 -0,13 78,9 

4 10 8,1 1,9 0,81 19,0 -0,21 83,3 

5 10 6,9 3,1 0,69 31,0 -0,37 87,4 

6 10 6,2 3,8 0,62 38,0 -0,48 94 

7 10 5,4 4,6 0,54 46,0 -0,62 97,7 

8 10 5 5 0,50 50,0 -0,69 - 

9 10 5 5 0,50 50,0 -0,69 93,6 

10 10 5 5 0,50 50,0 -0,69 79 

11 13 6,6 6,4 0,51 49,2 -0,68 - 

12 13 6,6 6,4 0,51 49,2 -0,68 96,2 

13 13 6,6 6,4 0,51 49,2 -0,68 88,8 

 

Deformací za studena dochází ke zpevňování materiálu zejména zvyšováním hustoty 

dislokací, zvýšení tvrdosti deformací za studena bylo potvrzeno experimentem pro slitinu 

AZ80, rozdíl hodnot tvrdosti je patrný z grafu č.2.  
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Graf č. 2 Mechanické vlastnosti slitiny AZ80 v závislosti na deformaci, teplotě 



- 37 - 
 

Nárůst tvrdosti vlivem deformace se prokázal také u slitiny AZ61, která byla 

válcovaná s celkovým úběrem 50% při teplotách 250 a 300°C. Srovnání hodnot tvrdosti 

výchozího polotovaru a válcovaných vzorků je zaznamenán v grafu č.3. 
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Graf č.  3 Mechanické vlastnosti slitiny AZ61 v závislosti na deformaci, teplotě 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i při válcování slitiny AZ91 s úběrem 50%, při 

teplotách 250 a 300°C. Výsledky tvrdostí jsou v grafu č.4. Ve srovnání s předchozími 

slitinami dosahuje nižších hodnot tvrdostí. To je způsobeno tím, že u předchozích vzorků byl 

vstupní polotovar již ve tvářeném stavu kdežto u slitiny AZ91 byl ve stavu litém. Vzorky 

deformované při teplotě 300°C mají vyšší tvrdost oproti vzorkům deformovaných stejnou 

deformací při teplotě 250°C. Důvodem bude zřejmě nedokonalá rekrystalizaci při teplotě 

250°C, při které vznikla nehomogenní struktura. 
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Graf č. 4 Mechanické vlastnosti slitiny AZ91 v závislosti na deformaci, teplotě 
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Při deformaci za tepla jsou aktivovány uzdravovací procesy které způsobují snižování 

hustoty dislokací a odpevnění. Naopak při překročení jisté hodnoty deformace dochází 

k průběhu rekrystalizace a struktura je jemnozrnnější, mechanické vlastnosti tak budou lepší. 

Vliv rostoucí deformace na tvrdost je patrný z grafu č.5, kde při maximální deformaci je 

dosaženo maximální tvrdosti. 
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Graf č. 5 Vliv velikosti deformace na tvrdost slitiny AZ80, teplota 350°C 

Z vybraných vzorků byly pořízeny snímky mikrostruktury. Příprava vzorků probíhala 

nařezáním vzorků, broušením, leštěním a leptáním. Pro leptání vzorků byl použit 2% roztok 

kyseliny šťavelové. Správné naleptání hranic zrn bylo poměrně komplikované, u některých, 

zvláště silně deformovaných vzorků, nejsou snímky mikrostruktury optimálně čitelné. 

Struktura pak byla snímána na optickém mikroskopu při zvětšení 500x. 

Vliv tváření na strukturu slitiny AZ80 je patrný z obrázku 36. U vzorku, který byl 

deformovaný za studena nedošlo ani k výraznému protažení zrn, důvodem je zřejmě malá 

deformace (10%). Deformací za tepla došlo k ne příliš velkému zjemnění zrna, struktura po 

tváření vypadá homogenní. Zrna jsou rovnoosá, neprotáhlá, to naznačuje že v materiálu 

proběhla rekrystalizace.  
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Obrázek 36. Slitina AZ80 A-výchozí stav, B-deformace 10% za studena, C-deformace 12% teplota 

350°C, D-deformace 46% teplota 350°C 

Mikrostruktura slitiny AZ61 ve výchozím stavu (obrázek 37.A) je nehomogenní, lze 

pozorovat, že struktura je protažená ve směru deformace. U deformovaných vzorků je 

viditelné jemnější zrno. Na struktuře 37.B je mnoho malých zrn i některá poměrně velká zrna, 

to naznačuje že rekrystalizaci neproběhla dokonale. U snímku 37.C lze v některých částech 

pozorovat malá zrna, avšak struktura je špatně čitelná. Z údajů mechanických zkoušek však 

lze vyvodit, že deformací došlo ke zpevnění materiálu. 

U slitiny AZ91 (obrázek 38.) je struktura nehomogenní, lze na ní vypozorovat velmi 

malá a naopak velmi velká zrna.  Daný tvářecí postup zřejmě nebyl dostatečný k přetváření 

licí struktury.   
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Obrázek 37. Slitina AZ61, A-výchozí stav, B-deformace 50% 250°C, C-deformace 50% 300°C 

 

 

Obrázek 38. Slitina AZ91, deformace 50%, 250°C  
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6 Závěr 

V experimentální části byly na laboratorní válcovací stolici válcované vzorky slitin 

AZ80, AZ61, AZ91. Byl pozorován vliv deformace na tvrdost a strukturu.  

Při válcování za studena slitina AZ80 vykazovala nízkou tvařitelost, maximální 

deformace do porušení soudržnosti činila 10%. U téhož vzorku byla měřena tvrdost a 

v porovnání s výchozím stavem bylo zjištěno deformační zpevnění.  Vzorky slitiny AZ80 

byly válcované za tepla (350°C) při deformacích 10 až 50 %, s rostoucí deformací rostla i 

hodnota naměřené tvrdosti. Daná slitina při dané teplotě vykazovala velmi dobrou tvařitelnost 

a nebyly pozorovány jakékoliv vady. Struktura vzorků po deformaci byla homogenní, oproti 

výchozímu stavu nedošlo k zásadnímu zjemnění zrna. 

U slitiny AZ61 došlo také ke zpevnění deformací. Vyšší tvrdosti bylo dosaženo při 

deformaci za teploty 300°C v porovnání s deformací při 250°C. Na struktuře lze pozorovat 

zjemnění, ale získané struktury nejsou optimálně čitelné. Při nižší teplotě byly na provalku 

trhliny, optimální by zřejmě bylo válcování při teplotách vyšších než byly použity 

v experimentu.  

Při válcování slitiny AZ91 bylo taktéž prokázáno zpevnění vlivem deformace, 

tvařitelnost je srovnatelná se slitinou AZ61. Naměřené hodnoty tvrdosti jsou ve srovnání 

s předchozími slitinami nižší z důvodu výchozího litého stavu. Struktura po tváření je 

nehomogenní, deformace nebyla dostatečná k protváření licí struktury. 

Vliv deformace na vlastnosti hořčíkových slitin, který byl zjištěn experimentem  se 

shoduje s údaji uvedenými v literatuře. K celkovému zhodnocení vlivu deformace a teploty by 

bylo třeba provést experiment při širším rozsahu jak teplot tak velikostí deformací. K měření 

mechanických vlastností by bylo vhodnější využít tahovou zkoušku pro zjištění jak 

pevnostních tak i plastických vlastností. 
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