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Anotace bakalářské práce  

Urban, D. Studium Mg materiálů a jejich způsoby výroby metodou ECAP : bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra  

mechanické technologie, 2014, 44 s. Vedoucí práce: prof. Ing. Rusz, S.,CSc..  

  

     Bakalářská práce se zabývá výrobou UFG materiálů metodou SPD se zaměřením na Mg 

slitiny a titan. Obsahem teoretické části je obeznámení se s různými metodami výroby 

jemnozrnných materiálů, a to především s metodou ECAP. Dále je uveden význam a 

použití hořčíku a titanu. V další části práce jsou popisovány Mg slitiny a titan z hlediska 

jejich použití v průmyslové praxi. Praktická část se zabývá analýzou tvrdosti materiálu 

AZ61, a to při výchozím stavu materiálu a po jednotlivých průchodech metodou 

ECAP. Následně je provedena analýza tvrdosti materiálu AZ61 po tepelném zpracování po 

dobu 36 hodin, metalografická analýza struktury ve výchozím stavu a po jednotlivých 

průchodech tvářecím nástrojem. V závěru práce jsou shrnuty dosažené poznatky. 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 
 

Urban, D. Study of Mg material and their styles generation of method ECAP : bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2014, 44 p. Thesis head: prof. Ing. 

Rusz, S.,CSc.. 

 

     The bachelor thesis deals with a production of UFG materials by SPD method focusing 

on Mg alloys and titanium. In the theoretical part are present of various methods of fine-

grained materials production, especially ECAP method. In the next part of thesis are given 

application of magnesium and titanium. Following section describes Mg alloys and 

titanium with respect their application in industrial practice. In the experimental part of 

work is performed the hardness measurement of the AZ61 alloy in initial state and after 

individual passes through the ECAP tool.  In the next part of work was performed the 

hardness measurement of AZ61 alloy after heat treatment for 36 hours. The metallographic 

analyzing of structure were performed in initial state and after individual passes through 

the ECAP tool. Conclusion of this thesis summarizes achieved results. 
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Seznam použitých značek a zkratek: 

 
ZNAK                        VELIČINA                                                       JEDNOTKA 

 

UFG    Ultrajemnozrný materiál    - 

nm    nanometer      -  

σy    mez kluzu      [MPa] 

σo     napětí potřebné pro překonání     

Peierls-Nabarrova třecího napětí mřížky  [MPa]  

k    konstanta      - 

d    střední velikost zrna     [μm] 

Peierls – Nabarrovo napětí         -  

HPT           - 

ECAP           - 

CEC           - 

Sample          - 

Anvils           - 

CONFORM          - 

ARB           - 

ε     rychlost deformace      [s-1] 

d     velikost zrna      [μm] 

σ    napětí při deformaci      [MPa] 

E    velikost modulu pružnosti     [Pa] 

T    teplota deformace     [˚C] 

Φ    úhel mezi oddělenými částmi kanálu matrici. [˚] 

Ψ     úhel oblouku zakřivení tam kde se kanály protínají. [˚] 

SPD           - 

Mg      Hořčík       - 

Ti     Titan       - 

CaMg(CO3)2   Dolomit       - 

MgCO3   Magnezit       - 

MgCl2     Chlorid hořečnatý     - 

MgSO4   Síran hořečnatý       - 

Al    Hliník       - 

kg/m3     Hustota      - 
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Mg-Li    slitina hořčík – lithium    - 

Mg- Mn   slitina hořčík – Mangan    - 

T    značka teploty      ˚C 

AZ31    chemické označení slitiny hliník zinek  - 

AZ61    chemické označení slitiny hliník zinek  - 

AZ80    chemické označení slitiny hliník zinek  - 

AZ91    chemické označení slitiny hliník zinek  -  

Al – Mg   slitina hliník – hořčík     - 

Zn    Zinek       - 

Mn    Mangan      - 

Si    Křemík      - 

Cu    Měd       -  

Fe    Železo       - 

Ni    Nikl       -  

γ(Mg17Al12)   intermediální fáze hořčík- hliník   - 

δ(Al v Mg)   tuhý roztok hliník hořčík    - 

h     hodiny       - 

FeTiO3   oxid železnato- titaničitý    - 

TiO2    oxid titaničitý      - 

g/kg    obsah v půdě      - 

g cm-3   měrná hmotnost     - 

α titan    Titan krystalizující za nižších teplot   - 

β titan    Titan krystalizující za vyšších teplot   - 

F    Protlačující síla     [N] 

∆h    Dráha průtlačníku     - 

Cesta Bc   Pootočení vzorku o 90˚     - 

HV    značení tvrdosti dle vickerse    - 

F    Síla vtlačení indentoru    [N] 

d1    úhlopříčka po vtisknutí indentoru   [μm] 

d2    úhlopříčka po vtisknutí indentoru   [μm] 

-Z    velikost deformace na nezměkčeném materiálu [μm] 

+Z    rozměrová konstanta     [μm]  

TEM    Transmisní elektronový mikroskop    - 

SEM    rastrovací elektronový mikroskop    - 

ČSN    Česká státní norma     - 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrovac%C3%AD_elektronov%C3%BD_mikroskop
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G14    velikost zrna dle normy    - 

TZ    tepelné zpracování     - 

G7    velikost zrna dle normy    - 
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1. Úvod: 
     V současné době jsou na veškeré materiály kladeny velmi vysoké nároky a téměř každý 

vyžaduje, aby byly výrobky z materiálu, který je co možná nejlehčí a zároveň měl co 

nejlepší vlastnosti. Mezi takové patří UFG materiály.  

 

     Některé ultrajemnozrnné materiály jsou již v hromadné výrobě, přičemž očekávané  

vlastnosti se dosahují vytvořením jemnozrnné struktury a dalšími způsoby jejího zpevnění  

a současně probíhá další intenzivní výzkum zcela nových výrobních technologií. Na  

povzbudivé výsledky dosažené v Japonsku a Austrálii, při kterých byly dosaženy 

v masivní výrobě hodnoty velikosti zrna cca 1 µm, navázaly výzkumné práce v Evropě. 

Ukazuje se, že jednou z cest dosažení ultrajemnozrnné struktury, případně nanostruktury, 

je použití extrémní plastické deformace materiálů o velikosti, kterou nelze běžnými 

postupy tváření dosáhnout.[1] 

2. UFG materiály: 
 

      Mezi ultrajemnozrnné (UFG) materiály patří materiály, jejichž velikost zrna se 

pohybuje v rozmezí od 100nm – 1000nm. Tyto materiály se v současné době intenzivně 

zkoumají a vyvíjejí.  Materiály s UFG strukturou vykazují výjimečné chemické, fyzikální 

i  mechanické vlastnosti, ve srovnání s materiály s hrubozubou strukturou.  

 

     Je samozřejmě známo, že čím je menší velikost zrna, tak tím je větší pevnost materiálu, 

a právě tímto jevem se zabývá Hall - Petchův vztah. [1] 

 

σy = σo + k.d (̂-1/2) [1] 

Kde:  

σy – označuje mez kluzu 

σo – označuje napětí potřebné pro překonání Peierls-Nabarrova třecího napětí mřížky 

k - je konstanta, která je měřítkem střihového napětí potřebného pro uvolnění                                         

nahromaděných dislokací  

d - je střední velikost zrna 

 

z této rovnice plyne, že čím je menší velikost zrna, tím je větší mez kluzu. [1] 

 



David Urban  Bakalářská Práce 

11 

 

2.1  Peierls - Nabarrovo třecí napětí: 

 

      Napětí nutné k pohybu dislokace mřížek v daném směru. 

 

      Rozlišujeme více metod k dosažení UFG struktury u různých typů kovových materiálů.   

Tyto metody využívají princip intenzívní (vícenásobné) plastické deformace SPD (severe 

plastic deformation), zde lze zařadit také metodu HPT - High Pressure Torsion (Krut 

spojený s vysokým tlakem), také metodu ECAP (equal channel angular pressing) metoda 

spočívá ve smykové deformaci u bezkontrakčního protlačování, ještě např. metody CEC 

(Cyclic extrusion compression, a mnoho dalších. 

2.2  HPT - High Pressure Torsion (Krut spojený s vysokým tlakem) 

 

      Tato metoda spočívá v tom, že vzorek je vložen mezi dva válečkově vybrané lisovníky, 

přičemž výška vybraných lisovníků je nepatrně menší oprati výšce vzorku. Při otáčení 

horním lisovníkem se pomocí vzniklého tření přenese moment nezbytný pro deformování 

vzorku. Hlavně tedy dojde ve vzorku k rozšíření tlaku a současně při konečném zkroucení 

tvářeného vzorku k rozlisování materiálu. U tohoto procesu dojde ke změně podmí nek 

tření mezi materiálem a nástrojem. [6] 

 

      Pro zajištění a udržení co nejnižší úrovně tření, jsou třecí plochy mezi lisovníky 

zredukovány na co nejnižší hodnotu, a toho se dosáhne vybroušením kuželových ploch na 

obou lisovnících. [6] 

 

Obr. 1 -  Schéma procesu  HPT 
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Sample (vzorek) 

Anvils (lisovníky)  

 

2.3  CEC - Cyclic Extrusion Compression (Cyklické protlačování a 

pěchování) 

 

      Tato metoda je založená na tom, že se materiál nejprve protlačuje a ve finální fázi  

se zase stlačuje. Zde si vzorek vlastně ponechává svůj prvotní tvar. Nejprve se tedy dojde 

k protlačení materiálu v kanálu ve tvaru válce. Protože u této metody na sebe působí 

zároveň protitlaky, tak se materiál po redukci opět stlačí a tím vyplní prvotní průřez 

kanálu. [6] 

 

 

 

Obr. 2 -  Schéma procesu CEC 
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2.4 CONFORM - Continuous Extrusion Forming (Kontinuální 

vytlačování spojené s pěchováním) 

 

       

 

 

Obr. 3 -   Schéma procesu COMFORM 

Feedstock (podávání drátu)  

Extrusion wheel (hnací kolo)  

Abutment (podpěra) 

Die (nástroj) 

Extruded produkt (výrobek) 

Coining Roll (vodící válec) 

Groove seal segment (patka) 

Extrusion shoe (vytlačovací podpěra) 

 

      Tuto metodu původně vyvinuli pro plynulé vytlačování, ale díky nastalým problémům 

s opotřebením není používána.  

 

2.5  ARB - Accumulative-Roll-Bonding (Vícenásobné dělení a válcování)  

 

      Při tomto procesu musíme pracovat za vyšších teplot a nízké rychlosti deformace, 

protože u tohoto procesu válcování musíme zajistit, aby došlo k difúznímu svařování. [6] 
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      Princip spočívá v tom, že rozřízneme zkušební plech na dvě zcela stejné části, u 

každého plechu musíme jednu stranu precizně očistit, potom plechy položíme přes sebe, a 

znovu je válcujeme do stejné šířky, jakou  měly na začátku. A poté co dosáhneme znovu 

stejných rozměrů, můžeme tento proces znovu a znovu opakovat podle naší potřeby. [6] 

 

     Ale u této metody je veliká nevýhoda, že po každém procesu se musejí plechy znovu 

čistit, a také že při deformaci dochází k prodloužení deformovaného zrna. [6] 

 

 

 

Obr. 4 -   Vícenásobné dělaní a válcování  

Surface treatment (povrchová úprava) 

Degressing (odmaštění) 

Wire brushing (broušení) 

Stacking (složení) 

Cutting (řezání) 

Roll bonding (spojení válcováním) 

Heating (ohřívání)  

 

2.6  ECAP - Equal-Channel Angular Pressing (Protlačování 

rovnostranným pravoúhlým kanálem)    

 

      Zde je velikou výhodou získávání ultrajemného zrna ve větším objemu. Tato metoda se 

především využívá v automobilovém, kosmickém a vojenském průmyslu. Tímto způsobem 

vyrobené produkty splňují předpoklady pro využití při superplastickém tváření.  
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Tento proces charakterizuje veliký počet činitelů, jako je např. rychlost deformace ε, 

velikost zrna d, napětí při deformaci σ, velikost modulu pružnosti E, teplota deformace T, 

čistota atd. Uskutečněná deformace metodou ECAP za studena je vyloženě závislá na 

činitelích, kteří byly před chvílí jmenováni. [6] 

 

 

Obr. 5 -  Forma na protlačování  

2.6.1  Princip metody ECAP 

      

      Vzorek se vkládá do matrice, která má tvar písmene L a úhel mezi svislou a 

vodorovnou částí je 90°. Vzorek je zde namáhán střihem v momentě přechodu ze svislé 

části do vodorovné. Je patrné, že vzorek vchází i vychází z matrice se stejnými rozměry a 

právě touto věcí je jiný než ostatní způsoby tváření jako např. válcování, kde je zřetelným 

jevem patrná změna rozměrů. V praxi je u metody ECAP důležité formulovat vnitřní 

roviny, Těmi to rovinami jsou rovina X – je kolmá na podélnou osu vzorku, rovinu Y – ta 

je kolmá s boční rovinou vzorku Z – kolmá s horní rovinou vzorku. [6] 
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Obr. 6 -  Schéma procesu protlačování metodou ECAP  

Plunger (lisovník) 

Sample (vzorek) 

Die (nástroj) 

Pressed sample (vzorek po průchodu)  

 

      Deformace zkušebního vzorku v poloze průchodu je závislá na úhlech Φ a Ψ. [6] 

Kde:  

       Φ je úhel mezi oddělenými částmi kanálu matrici. 

       Ψ je úhel oblouku zakřivení tam kde se kanály protínají. 

 

 

Obr. 7 -  Úhly v kanálu ECAP 
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   Materiál připravený metodou SPD má vynikající plastické a pevnostní vlastnosti. Mnoho 

takto vytvořených materiálů charakterizuje superplasticita a vysoká tažnost a pevnost vede 

k vylepšení únavových vlastností materiálu. Z praktického hlediska se tyto materiály 

nejvíce využívají hlavně v oblasti, kde se díky jejich výborné pevnosti, nízké váze  

stanoveného komponentu a především díky dobré houževnatosti takto vyrobených 

komponentů zajistí lepší konstrukční bezpečnost, a proto se tedy hojně využívá v letectví a 

automobilovém průmyslu. [6] 

 

3. Zjemňování struktury u slitin na bázi Mg a Ti – analýza 

současných poznatků. 
 

3.1  Hořčík a jeho slitiny: 

     Země má podle posledních dostupných údajů v zemské kůře přibližně  

1,9-2,5 % Mg, což jej řadí na 6 místo dle výskytu prvků hned za vápník a před sodík a 

draslík, který je především ve formě magnezitické rudy jako uhličitan hořečnatý MgCo3 

nebo dolomit CaMg(CO3)2. [7] 

 

 

 

Obr. 8 -  Dolomit – CaMg(CO3)2 

 

 



David Urban  Bakalářská Práce 

18 

 

 

 

Obr. 9 -  Magnezit – MgCO3 

 

     Také jej obsahuje i mořská voda, jako koncentrované hořčíkové ionty jako1,35 g/l.  

V mořské vodě je obsažen zejména chlorid hořečnatý MgCl2 a síran hořečnatý MgSO4, ale i 

tento jde průmyslově využít. [7] 

 

 

 

 

Obr. 10 -  Síran hořečnatý 
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Obr. 11 -  Chlorid hořečnatý 

 

 

     Nejprve Mg sloužil pro pyrotechnické účely, později se využíval pro fotografování 

stejně jako dnešní blesk. [7] 

 

     Samostatný Mg v důsledku své nízké měrné hmotnosti pro konstrukční účely téměř 

nevyužívá, protože jej charakterizuje malá pevnost, špatná tvárnost a navíc má anizotropní 

vlastnosti. [7] 

 

     Samozřejmostí je, že jeho vlastnosti lze zlepšit přidáním dalších prvků. Pokud 

provedeme tyto úpravy, tak je již vhodný pro aplikování a to především v automobilovém 

a leteckém průmyslu. [7] 

 

     Získávání Mg z rudy je především v místech s kde je vysoká energetická a průmyslová 

produkce. Největšími producenty Mg jsou Rusko, Kanada a USA. Ke zpracování se 

využívá elektrolytického nebo termického postupu. [7] 

 

3.2  Použití hořčíku: 

 

          V této době se nejběžněji setkáme se slitinami Mg s hliníkem, mědí a s manganem, 

které všichni známe pod názvem dural. Jejich charakteristickým rysem je značná 

mechanická pevnost a zároveň mimořádně nízká hustota, a také značná odolnost proti 

korozi. [7] 
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        V současnosti se produkce hořčíku odhaduje na 300 000 tun ročně. Z toho je  asi 85%  

využíváno pro legování hlavně Al v ocelářském a chemickém průmyslu. Z toho plyne, že 

na konstrukční účely jde pouhých 15% to je 45000 tun ročně. A právě těchto 15% se 

využívá především v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také se využívá při výrobě 

výtahů, jízdních kol, lehkých a zároveň pevných žebříků, atd. [7] 

 

         Vývoj leteckých technologií zvýšil potřebu nových materiálů na konstrukci, jsou to 

především kompozitní materiály. Pro jejich vývoj je tedy potřeba nových slitin s  lepšími 

vlastnostmi, které mají např. Al slitiny a také Mg slitiny - slitiny s nižší hustotou, ale se 

stejnými nebo podobnými popř. lepšími vlastnostmi. [7] 

  

         Prvotní využití Mg slitin pro automobilový průmysl je zaznamenáno v Německé 

firmě Volkswagen a to roku 1933 a zavedl ho Ferdinand Porsche, na kterého byl kladen 

požadavek vytvořit tzv. „lidové“ auto. [7] 

 

3.3  Hořčík a slitiny hořčíku: 

 

        Hořčík je charakterizován svou výbornou tažností, střední tvrdostí, horší elektrickou a 

tepelnou vodivostí. Z toho tedy plyne, že díky své výborné tažnosti je možné z něj válcovat 

plechy a také táhnout dráty. Jeho hustota je pouhých 1738  kg/m3
 tedy je nejlehčím 

materiálem vhodným na konstrukce. Velikou výhodou je, že tento materiál není reaktivní 

podobně jako další prvky z oblasti alkalických zemin, proto není zapotřebí speciálních 

opatření např. na skladování. Hořčík s jeho slitinami se vyznačují výbornou slévatelností, 

Ale bohužel většina jeho slitin je charakterizována malou korozní odolností. Tyto slitiny se 

označují písmeny dle použití přidaných prvků a také číslicemi dle procentuálního obsahu 

jako je např. slitina AZ31, AZ91,apd.. [7] 
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3.3.1  Nejvýznamnější skupiny slitin dle přidaných prvků:  

         

        Slitina  Mg-Li [L X] 

 

        Je to slitina hořčíku a lithia, která dosahuje velmi  nízké měrné hmotnosti přibližně 

1350-1500 kg·m-3
, a právě tato slitina se používá v leteckém průmyslu jako náhrada za 

plasty. [17] 

     

      Slitina Mg-Mn [M X] 

       

      Mangan v tomto případě působí velmi příznivě jako prvek, který zjemňuje zrno, ta ké 

pozitivně působí na svařitelnost a má dobrou korozní odolnost. Mechanické vlastnosti při 

porovnání s ostatními slitinami jsou velmi nízké, ale lze je částečně vylepšit tvářením za 

studena.[18] 

4. Charakteristika a použití slitin typu AZ 

4.1  Slitina AZ31 

 

    Jedná se o hořčíkovou slitinu s dobrými plastickými vlastnostmi, která je používána 

k tváření a na odlitky. Slitina není tvrditelná, tedy se tepelně nezpracovává. Také ji 

charakterizuje dobrá třísková obrobitelnost a lze ji svařovat.[3] 

 

 

Obr. 12 -  Výchozí stav slitiny AZ31 
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Obr. 13 -  Stav slitiny AZ31 po kování  

 

 

Tab. 1-     Slitina AZ 31[2] 

 

Prvek 

Slitina 

AL 

[hm%] 

Mn 

[hm%] 

Zn 

[hm%] 

Cu 

[hm%] 

Si 

[hm%] 

Ni 

[hm%] 

Fe 

[hm%] 

Mg 

[hm%] 

AZ31B 2,5-3,5 0,2-1 0,6-1,4 Max 0,04 Max 0,1 Max 0,005 Max 0,005 zbytek 

AZ31C 2,4-3,6 0,15-1 0,5-1,5 Max 0,1 Max 0,1 Max 0,03  zbytek 

AZ31A 3,5 1 1,4 Max 0,05 Max 0,3 Max 0,005 Max 0,005 zbytek 

 

 

 

 

 

4.2  Slitina AZ61 

    

     Jedná se zde také o hořčíkovou slitinu, která má také dobré plastické vlastnosti, dále ji 

charakterizuje houževnatost a je vhodná ke svařování. Díky nižšímu obsahu hliníku oproti 

slitině AZ 91 má méně intermetalických fází a díky tomu jsou jeho mechanické vlastnosti 

jako je lomová houževnatost, tažnost lepší než u slitiny AZ91. Z technologického hlediska 

je velmi dobře tvářitelná za teploty 230-425 °C. Používá se u squeeze casting odlitků, také 

na duté či plné profily tvářené za tepla, nebo na výkovky. [15] 
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Obr. 14 -  AZ61 v litém stavu 

 

Obr. 15 -  AZ61 po kování  

 

4.3  Mikrostruktura slitin: 

 

       S ohledem na to, že samostatný Mg nemá u většiny případů požadované vlastnosti, 

využívají se tedy hořčíkové slitiny s dalšími prvky, jako je tedy slitina typu AZ. Např. 

v případě diagramu Al-Mg. [4] 

 

Tab. 2-     Slitiny AZ[5] 

 

         

Slitina Al Zn Mn Si Cu Fe Ni ostatní 

AZ31 2,5-3,5 0,7-1,3 0,2-1 ≤0,1 ≤ ≤ ≤ ≤0,03 

AZ61 5,8-7,2 0,4-1,5 0,15-0,5 ≤0,15 ≤0,05 ≤0,005 ≤0,005 ≤0,03 

AZ91 8,2 0,72 0,22 0 - 0,005 - - 
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Obr. 16 -  Diagram Al-Mg [4] 

 

     Mechanické vlastnosti materiálu závisí na mikrostruktuře, kterou ovlivňuje především 

chemické složení a zpracování. Záleží především na velikosti zrna, na morfologii zrna a na 

morfologii a tvrdosti precipitátu. Slitina typu AZ tvořena intermediální fází γ (Mg17Al12), 

dále ji tvoří tuhý roztok δ(Al v Mg), eutektikum γ + δa nakonec částice na bázi 

AlMn.[5] 

 

     Na níže uvedeném obr. je znázorněna struktura slitiny AZ91 v litém stavu. Zde jsou 

patrné tvrdé fáze na okrajích zrn, které snižují pevnostní charakteristiku a tažnost. Dále zde 

při snižování obsahu hliníku dochází ke snížení tvrdých fází a to vede ke zvýšené tažnosti 

a zvýšené lomové houževnatosti. A při snížení obsahu hliníku klesá odolnost slitiny vůči 

vyšším teplotám. [16] 
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Obr. 17 -  Mikrostruktura slitiny AZ91 v litém stavu[5] 

 

 

     Aby měl odlitek lepší mechanické vlastnosti tak se vystaví homogenizačnímu žíhaní za 

teploty 380 – 420 °C po dobu 15 – 30 h. Při tomto žíhání se vylučují fáze na okrajích zrn, 

které jsou rozpuštěny v základní matrici na níže uvedeném obr. a tím se zároveň zlepší 

chemické vlastnosti tím, že je chemické složení rovnoměrnější. Zde se dále snažíme 

dosáhnout odstranění segmentační homogenity přísadových prvků. Touto metodou se zvýší 

mechanické vlastnosti a zlepší se také tvářitelnost. [16] 

 

 

Obr. 18 -  Mikrostruktura slitiny AZ91 po žíhání[5] 

 

AZ 91 součástí letadel, strojírenských součástek, skříní převodovek[16] 
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AZ 91 slitina pro lití pod tlakem pro všeobecné použití pro součástky automobilů 

a počítačů, řetězových pil, sportovních náčiní, kamer, promítacích přístrojů,  

přístrojů a příslušenství pro domácnost[16] 

 

U těchto slitin je rozhodující zejména obsah hliníku, který má vliv na mikrostrukturu slitin.  

 

 

5. Titan a slitiny titanu: 
 

    Titan je šedý až stříbřitě bílý kov. V přírodě se vyskytuje ve formě vyvřelých a 

přeměněných hornin jako Ilmenit nebo-li oxid železnato-titaničitý FeTiO3. Název Ilmenit 

vznikl při nálezu tohoto minerálu, a byl pojmenován po horách, kde byl nalezen. Další 

formou ve které se nachází je Rutil nebo-li oxid titaničitý TiO2. Patří mezi nejrozšířenější 

kovy v zemské kůře a řadí se na 4. místo hned za hliník, železo a hořčík. A mezi prvky se 

řadí na 10. místo, protože v zemské kůře je 5,7-6,3 g/kg a na celkové hmotnosti naší země 

se podílí 0,071%.  Titan spadá do kategorie neželezných lehkých kovů, protože jeho 

hustota 4,51 g.cm-3 a řadí se tedy na poslední místo mezi neželeznými  lehkými kovy, tudíž 

je z nich nejtěžší, protože hranice mezi lehkými a těžkými kovy je 5 g.cm-3. Je 

charakterizován dobrou vodivostí tepla i elektřiny. [9] 

 

 

Obr. 19 -  Ilmerit[9] 
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Obr. 20 -  Rutil[9] 

 

 

Obr. 21 -  Vzhled čistého titanu[10] 

 

5.1  Vlastnosti titanu a jeho slitin: 

 

    Titan a jeho slitiny jsou zkoumány především díky jeho vynikajícím vlastnostem,  jako 

je vysoká měrná pevnost a také odolnost vůči korozi. Díky těmto vlastnostem se používají 

již několik let na části konstrukcí letadel, pro lékařské účely, a také se používá 

v chemickém průmyslu. Titan je kov, který je zcela netečný vůči působení atmosférických 

plynů, vody a odolává také vlivům většiny obvyklých minerálních kyselin. Pomalu se 

rozpouští v horké kyselině chlorovodíkové, ale pro rozpuštění titanu je nejlepší kyselina 

fluorovodíková nebo její směsi. Titan a jeho větší část slitin začíná krystalizovat za nízké 

teploty v těsně uspořádané hexagonální soustavě a značí se tedy jako α titan. Za vyšších 

teplot krystalizuje v krychlové středově centrované soustavě a značí se jako β titan. [9], 

[10] 
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Obr. 22 -  Hexagonální těsně uspořádaná soustava 

 

 

 

Obr. 23 -  Krychlová středově centrovaná soustava 

 

 

 

     Mezi všemi kovovými materiály má nejlepší poměr mezi pevností a hustotou. Dále jej 

také charakterizuje mnohem větší pevnost v tahu  než má např. ocel to při úspoře hmoty 

přeš 40%. A výborně odolává tepelnému zatížení. [9] 

 

5.2  Použití: 

 

    Používá se např. v leteckém a zbrojním průmyslu, v kosmonautice, a také ve veřejné 

oblasti. 

    V leteckém průmyslu jako části letadel a motorů letadel . Ve zbrojním průmyslu jako 

např. části raket a zbraňových systémů. V kosmonautice tvoří titan a jeho slitiny převážnou 

část raketoplánu. A ve veřejné oblasti se používají např. na výrobu hodinek, nebo jako 
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kryty např. mobilních telefonů, notebooků, tabletů, atd., také se využívají na výrobu 

sportovních potřeb popř. v cyklistice jako rámy kol a další doplňky. [9], [10] 

 

 

6. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

6.1  Struktura: 

 

Metalografická analýza slitiny AZ61 bude provedena v další části výzkumných prací. 

 

6.2  Popis experimentu: 

 

Z hlediska zrovnoměrnění výchozího stavu vzorku slitiny AZ61 byly provedeny 2 typy 

tepelného zpracování. 

a) Žíhání při teplotě 415 ˚C po dobu 18 hodin. 

b) Žíhání při teplotě 415 ˚C po dobu 36 hodin. 

 

6.3  Metodika provedení experimentu: 

 

1) Vzorek je ohřát v odporové peci na teplotu 250˚ C.  

2) Matrice nástroje ECAP (v horizontálním kanále je vložena šroubovice se stoupáním 

3O˚) je rovněž zahřáta na teplotu 250˚ C.  

3) Zkušební vzorek je vložen do matrice a je protlačován metodou SPD (vícenásobnou 

plastickou deformací) 

4) Pomocí programu M – TEST 1.7 je snímána závislost protlačované síly – F na 

dráze průtlačníku - ∆h 

5) Po jednotlivých průchodech je zkušební vzorek pootočen o 90˚ (cesta Bc) a zároveň 

dochází k opětovnému ohřevu vzorku na 250 ˚C – pro dodržení konstantních 

podmínek experimentu. 

6) Závislost F- ∆h je následně převedena na závislost σ i(deformační napětí na ∆h -

dráha) 

7) Následuje zpracování dosažených výsledků. 
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6.4  Laboratoř a potřebné nástroje pro ECAP 

 

Obr. 24 -  Lis 2 000 kN 

 

 

Obr. 25 -  Pohonná jednotka 

 

 

Obr. 26 -  Řídící jednotka. 
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Obr. 27 -  Snímač teploty 

 

 

Obr. 28 -  Odporová pec. 

 

 

Obr. 29 -  Matrice nástroje ECAP s bandáží 
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7. Vzorky materiálu AZ61 po jednotlivých průchodech: 
 

AZ61 TZ – 36 hod (ochlazováno do vody) 

T 250˚C  š 30 

1.Průchod  vz. č. 2 

 

Obr. 30 -  1. Průchod 

AZ61 TZ – 36 hod (ochlazováno do vody) 

T 250˚C  š 30 

1.Průchod  vz. č. 3 

 

Obr. 31 -  2. Průchod 

AZ61 TZ – 36 hod (ochlazováno do vody) 

T 250˚C  š 30 

1.Průchod  vz. č. 1 

 

 

Obr. 32 -  3. Průchod 
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8. Zkouška tvrdosti dle Vickerse  
 

    Zkouška dle Vickerse byla vyvinuta roku 1922 v Anglii. Autory této zkoušky jsou Smith 

a Sandland. Název byl odvozen dle tvrdoměru firmy Vickers. [11] 

 

    Zkouška dle vickerse spočívá v tom, že indentor (diamantový jehlan) s vrcholovým 

úhlem 136˚ (úhel 136˚  byl zvolen díky minimálnímu  tření mezi vzorkem a indentorem) je 

vtlačován do zkoumaného vzorku. Metoda dle Vickerse je velmi přesná, a proto se využívá 

především v laboratorním prostředí pro výzkumné a kontrolní účely. Tvrdost dle Vickerse 

vyjadřuje poměr zatížení ku ploše vtisknutí. Pokud je ale vtisknutí zdeformované, tak se 

využije vztahu, který již tuto deformaci obsahuje. [11], [12] 

 

Obr. 33 -  Princip zkoušky dle Vickerse. [14], [11] 
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8.1  Postup při zkoušce tvrdosti dle Vickerse: 

 

     Indentor je vtlačen do zkušebního vzorku silou F po dobu 10 – 15 vteřin. Pro 

vyhodnocení této zkoušky se používá mikroskop, pomocí kterého se měří obě úhlopříčky 

vtisknutí, ze kterých se vypočítá daná tvrdost materiálu. [11]  

 

 

Obr. 34 -  Vzorek po vtlačení indentoru. 

 

     Zkouška je prováděna za teploty 10˚C - 35˚C. Povrch zkušebního vzorku musí být bez 

nečistot, nesmí být mastný, musí být hladký a bez cizích předmětů. [11] 

 

     Velikou výhodou metody dle Vickerse je, že ji lze používat jak na měkké materiály, tak 

i na tvrdé materiály. Pro tyto materiály je vytvořena stupnice. [11]  

 

Tab. 3-     Stupnice zatížení dle Vickerse[13] 

Značení Tvrdosti Zatížení F [N] 

HV 5 49,03 

HV 10 98,07 

HV 20 196,1 

HV 30 294,2 

HV 50 490,3 

HV 100 980,7 
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9  Analýza tvrdosti – výchozí stav a po průchodech: 
 

 

9.1  Velikost zrna AZ61 výchozí stav.  

 

Tab. 4-     Velikost zrna dle ČSN EN 643 G 14 

 

 Hodnota Jednotky 

Počet měření 134  

Střední hodnota 2,7 µm 

Směrodatná 

odchylka 1,7 µm 

 

9.2  Průměrná tvrdost výchozí stav 

 

Tab. 5-     1. měření  

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

11 

1 
495 

487,5  78 
480 

 

2 
473 

474,5  82 
476 

 

3 
485 

483  79 
481 

 

    
Průměr 80 

 

Tab. 6-     2. měření  

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

12 

1 
467 

464  86 
461 

 

2 
456 

454,5  90 
453 

 

3 
455 

456  89 
457 

 

    
Průměr 88 

 

 

Z těchto 2 tabulek plyne, že výsledná průměrná tvrdost slitiny AZ61 bez TZ = 84 

HV10 
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9.3   Tvrdosti AZ61 po ECAP  

 

Tab. 7-     Tvrdost 1. průchodu 

 

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

36-1 

1 
496 

512 
 

71 
528  

2 
496 

507 
 

72 
518  

3 
486 

499,5 
 

74 
513  

4 
485 

499 
 

74 
513  

5 
484 

492 
 

77 
500  

 

Tab. 8-     Tvrdost 2. průchodu 

 

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

36-2 

1 
500 

499 
 

74 
498  

2 
493 

490 
 

77 
487  

3 
495 

495 
 

76 
495  

4 
488 

486 
 

78 
484  

5 
491 

491 
 

77 
491  

 

Tab. 9-     Tvrdost 3. Průchodu 

 

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

36-3 

1 
485 

492 
 

77 
499  

2 
483 

488,5 
 

78 
494  

3 
490 

495,5 
 

76 
501  

4 
493 

498 
 

75 
503  

5 
478 

484,5 
 

79 
491  
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Tab. 10-     Průměrná tvrdost po 1., 2., 3., průchodu 

 

1.pr 
36-1 74 

 

2.pr 
36-2 77 

 

3.pr 
36-3 77 

 

 

9.4 Struktury AZ61 Po ECAP 

 

 

Obr. 35 -  Struktura slitiny AZ61 – Po 1. průchodu, zvětšeno 750x  

 

 

Obr. 36 -  Struktura slitiny AZ61 – Po 2. průchodu, zvětšeno 750x 
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Obr. 37 -  Struktura slitiny AZ61 – po 3. průchodu, zvětšeno 750x 

 

9.5  Tvrdost AZ61 po TZ 

Tab. 11-     Tvrdost po TZ  

 

 

 

označení 

vzorku 
měření  d1/d2 (d1+d2)/2 tvrdost 

tvrdost 

vypočtená 

AZ61-36 

hod 

1 
585 

576 
 

56 
567  

2 
561 

566 
 

58 
571  

3 
566 

566 
 

58 
566  

4 
573 

574 
 

56 
575  

5 
576 

576 
 

56 
576  

 

 

Tab. 12-     Průměrná Tvrdost po TZ 

 

AZ61- 36 hod 57 
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9.6  Struktury – AZ61 po TZ 

 

 
 

Obr. 38 -  Struktura slitiny AZ61 bez TZ - výchozí stav, velikost zrna G7, zvětšeno 200x 

 

 

 

Obr. 39 -  Struktura slitiny AZ61 s TZ (36 hod.) – výchozí stav, velikost zrna G7-8, 

zvětšeno 200x  
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Obr. 40 -  Struktura slitiny AZ61 po TZ (36 hod.) – po 3. průchodu, velikost zrna <G15, 

zvětšeno 500x   

 

9.7  Komentář k výsledkům metalografické analýzy 

 

Vlastní analýza struktury byla provedena na optickém mikroskopu NEOPHOT 2.  

 

Velikosti zrna byly stanoveny dle normy ČSN EN ISO 643.  

 

Z výsledků analýzy vyplývá, že už po 1. průchodů tvářecím nástrojem s upravenou 

geometrií horizontálního kanálu dochází k podstatnému zjemnění zrna vzhledem 

k výchozímu stavu. (střední velikost zrna dle výše uvedené normy G14 vzhledem ke G7). 

Po třetím průchodu došlo k dalšímu zrovnoměrnění struktury (střední velikost zrna G15). 

Projevil se velmi příznivý efekt změny geometrie tvářecího nástroje. Podrobnější analýzu 

bude nutno provést na TEM, nebo SEM. 
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Závěr: 
 

 

     V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřil na současné způsoby zjemňování 

struktury pomocí vícenásobné plastické deformace. Zde jsem zvolil obecné seznámení 

s metodami HPT, CEC,  CONFORM, ARB a podrobněji s metodou ECAP. Dále jsem se 

soustředil na hořčík a jeho slitiny. Následovaly slitiny typu AZ a nakonec jsem se 

v teoretické části zaměřil na titan a jeho slitiny.  

 

     Praktická část byla zaměřena na experiment, který spočíval v protlačení Mg slitiny typu 

AZ tvářecím nástrojem s vloženou šroubovicí s úhlem stoupání 30˚. Slitina AZ61 byla 

nejprve protlačována ve výchozím stavu, a následně po tepelném zpracování. Na těchto 

vzorcích bylo provedeno měření tvrdosti dle Vickerse HV10 z důvodu ověření vlivu 

tepelného zpracování. Na závěr byla provedena metalografická analýza.  

 

     Velmi důležitým poznatkem je ověření vlivu tepelného zpracování po průchodech 

tvářecím nástrojem z hlediska minimalizace snížení výchozí pevnosti slitiny AZ61 

a dosažení podstatného zvýšení mechanických vlastností při minimalizaci poklesu tažnosti. 

Tímto bude dosaženo většího uplatnění slitiny AZ61 s UFG strukturou do výrobní praxe. 
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