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Abstrakt 
 
Znalost mechanických vlastností materiálů patří k základním požadavkům konstruktéra, 

umožňující jejich efektivní využití v technické praxi. Předložená diplomová práce se zabývá 

hodnocením vlastností konstrukčních matriálů pomocí tahové zkoušky. Cílem diplomové 

práce je proto jak studium mechanických vlastností vybraných typů materiálů neželezných 

kovů za různých podmínek namáhání, tak i srovnávání shody dosažených výsledků na 

různých zkušebních zařízeních katedry, které je výchozím krokem pro provádění dalších 

zkoušek z oblasti zkušebnictví s možností dalších kroků vedoucích k posouzení možnosti 

zahájení akreditace laboratoře. Výsledkem diplomové práce bylo stanovení mechanických 

vlastností vybraných slitin neželezných kovů a potvrzení dobré shody zjištěných veličin na 

různých zkušebních zařízeních katedry. 

 

Klíčová slova: Mechanické vlastnosti, tahová zkouška, neželezné kovy, mikrostruktura 

 

 

Abstract 

 

Knowledge of the mechanical properties of materials are fundamental requirements of a 

designer, allowing their effective use in engineering practices. This thesis deals with the 

evaluation of structural materials properties using tensile tests. The aim of this thesis is 

therefore to study the mechanical properties of selected materials, nonferrous metals under 

different conditions of stress, and comparing the results achieved consensus on the various 

test facilities department, which is the starting step for carrying out further tests in the area of 

testing with the possibility of further steps for assessing options initiation of laboratory 

accreditation. The result of this thesis was to determine the mechanical properties of selected 

non-ferrous metals and confirm good agreement observed values at different test facilities 

department. 
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1. Úvod 
 
 Znalost mechanických vlastností materiálů patří k základním požadavkům 

konstruktéra, umožňující jejich efektivní využití v technické praxi. 

 Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením vlastností konstrukčních matriálů 

pomocí tahové zkoušky. 

 Ke studiu byly použity materiály vybraných neželezných kovů a jejich slitin, zejména 

těch, které jsou využívány při řešení granrů na katedře Materiálového inženýrství Fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství a katedře Mechanické technologie Fakulty strojní, 

resp. při řešení požadavků praxe. 

Těmto materiálům je v poslední době věnována značná pozornost vzhledem k jejich 

využití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v elektrotechnice, automobilovém, 

leteckém a spotřebním průmyslu. 

 Výše vybrané materiály jsou exploatovány za různých podmínek mechanického 

namáhání a z těchto důvodů jsou tahové zkoušky u vybraných materiálů realizovány za 

různých podmínek rychlosti deformace, resp. posuvu příčníku.  

Značný význam má i zavádění nových norem v souvislosti s přechodem k normám 

ISO respektive EN. Význam provedení tahové zkoušky v souladu s příslušnými normami, 

mimo jiné, spočívá i v tom, že výsledky stanovené na různých pracovištích byly vzájemně 

srovnatelné. 

 Vzhledem k možnosti projevení se závislosti výsledků i na typu zkušebního zařízení, 

jsou stejné materiály zkoušeny za stejných podmínek deformace na ruzných zkušebních 

zařízeních laboratoře zkoušení materiálu katedry materiálového inženýrství. 

 Cílem diplomové práce je proto jak studium mechanických vlastností vybraných typů 

materiálů neželezných kovů za různých podmínek namáhání, tak i srovnávání shody 

dosažených výsledků na různých zkušebních zařízeních katedry, které je výchozím krokem 

pro provádění dalších zkoušek z oblasti zkušebnictví s možností dalších kroků vedoucích k 

posouzení možnosti zahájení akreditace laboratoře. 

 Inovace vybavení laboratoře zkoušení materiálů katedry Materiálového inženýrství se 

uskutečnila s přispěním mnoha grantů, zejména FRVŠ “Inovace a rozvoj laboratoře zkoušení 

mechanických vlastností ve vysokoškolském vzdělávání“ a INTERREG IIIa byla dokončena 

v závěru loňského roku.  

 V rámci projektu INTERREG IIIa byla rovněž v této oblasti navázána spolupráce 

s Politechnikou  Opolskou a Politechnikou  Ślaskou.  
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2. Hodnocení mechanických vlastností tahovou zkouškou 
 
 

Vzhledem k rozdílnosti účelu použití velkých a různorodých skupin materiálů, kdy je 

kladen různě velký důraz na specifické vlastnosti, byla vyvinuta celá řada zkoušek, které 

účelu použití lze rozdělit do několika základních skupin. 

K nejpoužívanějším zkušebním metodám, dávající informace o základních mechanických 

vlastnostech materiálů, které potřebuje každý konstruktér při navrhování konstrukcí v mnoha 

průmyslových odvětvích patří tahová zkouška. Aby u konstrukcí nedocházelo k destrukcím z 

důvodů špatných výsledků poskytovaných konstruktérovi na základě provádění a 

vyhodnocování této zkoušky, je třeba dokonalé znalosti vlastností materiálů a zákonitostí při 

jejich namáhání.  

 

2.1 Princip tahové zkoušky  

 

Tahová zkouška je jednou z nejdůležitějších statických zkoušek. Spočívá v postupném 

zatěžování zkušební tyče tahovým napětím, obvykle až do přetržení. Rozvoj poznatků 

z fyzikální metalurgie nám umožnil zcela nové možnosti hodnocení výsledků tahových 

zkoušek a z tahových diagramů, doplněných o strukturní rozbory lze získat ucelený přehled o 

fyzikálně-metalurgických parametrech [1-8]. Tyto parametry jsou důležité pro predikci 

chování konstrukčních dílů vyrobených ze zkoušených materiálů a předpověď jak se budou 

tyto materiály chovat v podmínkách tvářecích procesů.  

Při této zkoušce jsou zkušební vzorky namáhány alespoň v počáteční fázi kvazistatickým 

jednoosým tahovým napětím, působící ve směru osy vzorku až do jeho přetržení. Aplikované 

napětí R resp. příslušná deformace ε jsou definována takto : 

                     R=
0S

F
      ε=

0

0

L

L - L
,   

kde F je působící síla. 
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2.2 Definice základních mechanických vlastností 

 

Normou ČSN EN 10002-1 [8] jsou určeny pro polykrystalické materiály tyto základní 

materiálové konstanty: 

A. Mez kluzu (výrazná a smluvní) 

B. Pevnost v tahu 

C. Tažnost (poměrné prodloužení po přetržení) 

D. Kontrakce (poměrné zúžení po přetržení) 

A: Mez kluzu (smluvní i výrazná) je definována jako napětí, při kterém vznikají první 

trvalé deformace. 

B: K určení pevnosti v tahu Rm=Fm/S 0  se zkušební tyč deformuje  působením plynule se 

zvětšujícího zatížení až do přetržení-lomu. Největší zatížení, stanovené bezprostředně před 

přetržením tyče při zkoušce (Fm) se bere jako zatížení, odpovídající mezi pevnosti v tahu. 

Rychlost poměrné deformace za mezí kluzu smí být nejvíce (2A+10)% měřené délky 

zkušební tyče za minutu, pokud v normách na výrobky není uvedeno jinak. 

C: Tažnost -A- definujeme jako relativní prodloužení po přetržení vzorku, vyjádřené v % 

                                       A= 100
L

LL

0

0u ⋅
−

 (%) 

Lu je délka tyče měřená po přetržení na počáteční délce L0. K zjištění  prodloužení po 

přetržení Lu, složí se přetržené části těsně k sobě tak, aby jejich osy tvořily přímku a změří se 

vzdálenost mezi ryskami nebo značkami, jenž ohraničovali L0. Jestliže se po zkoušce v místě 

lomu vytvořila mezera, daná částečným vytržením materiálu nebo jinými příčinami, započítá 

se do měrné délky tyče po přetržení. Pokud vzdálenost místa lomu od nejbližší koncové rysky 

nebo značky činí nejméně 1/3 L0, pak Lu se zjišťuje změřením vzdáleností mezi danými 

ryskami nebo značkami. 

Jestliže vzdálenost místa lomu od koncové rysky nebo značky je menší než 1/3 L0 a 

vypočtená hodnota tažnosti odpovídá požadavkům, uvedených v normách na výrobky, 

dovoluje se určit Lu jako vzdálenost mezi krajními body měřené délky. 

D: Při zjišťování kontrakce -Z- se k výpočtu plochy průřezu válcové zkušební tyče po 

přetržení Su změří v oblasti lomu průměr du ve dvou vzájemně kolmých směrech a vypočte se 

z nich průměrná hodnota. 

                                              100
S

SS
Z

0

u0 ⋅
−

=  (%) 
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2.3 Příklady tahových diagramů 

Výsledkem tahové zkoušky je tahový diagram, který představuje závislost síly na 

prodloužení, resp. napětí σ na deformaci ε a z kterého je možno výše uvedené veličiny 

vypočíst. Různorodost materiálů vede k různému průběhu této závislosti. Příklady tahových 

diagramů jsou  uvedeny na obr.2.1. 

 

 

 

Obr. 2.1. Diagram tahové zkoušky pro různé typy materiálů 

 

Detailnější popis a rozbor vyhodnocovaných veličin při tahové zkoušce je podán v mé 

bakalářské práci [9]. 
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3. Rozdělení slitin neželezných kovů 

 

 Z celkové roční světové produkce a spotřeby kovových materiálů tvoří neželezné kovy 

a jejich slitiny jen asi 5%, což je ve srovnání s 95%, představovanými slitinami železa, podíl 

relativně velmi malý. Do tohoto podílu však není započítán objem neželezných kovů použitý 

jako přísady do slitin železa. Nízký podíl spotřeby neželezných kovů a jejich slitím ani 

zdaleka neznamená jejich druhořadý význam. Tyto kovové materiály mají řadu specifických 

vlastností, které je činí nepostradatelnými v mnoha průmyslových odvětvích. Je to například 

vysoká elektrická vodivost, tepelná roztažnost, kluzné vlastnosti, u jiných vysoká odolnost 

vůči korozi, případně nízká měrná hmotnost [11-14].  

Pokud je to možné, nahrazují se neželezné kovy a jejich slitiny nekovovými materiály  

Neželezné kovy se uplatňují především jako legující prvky ve slitinách Fe, dále v 

elektrotechnice, tepelné technice, ve šperkařství a v řadě dalších speciálních aplikací. 

 Jako kritérium při rozdělení neželezných kovů do skupin s blízkými vlastnostmi je 

nejčastěji volena teplota tání, přičemž je nutné přihlédnout k dalším vlastnostem, zejména 

k měrné hmotnosti a chemické stálosti. V technické praxi nejvíce užívané neželezné kovy lze 

pak rozdělit takto: 

 Kovy s nízkou teplotou tání (Bi, Sn, Cd, Pb, Zn, Sb). 

1) Lehké kovy (Mg, Al, Be, Ti). 

2) Kovy se střední teplotou tání (Cu, Ni, Co, Mn), někdy označované jako těžké kovy 

3) Ušlechtilé kovy (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir). 

4) Kovy s vysokou teplotou tání (Zr, Cr, V, Nb, Mo, Ta, W). 

Předložená diplomová práce se podrobněji zabývá mědi, hliníkem a jeho slitinami a 

slitinami hořčíku zpracovaných různým způsobem, jak bude popsáno v dalších kapitolách. 

3.1  Slitiny hliníku 

 
V posledním období je možné zaznamenat značný nárust ve výrobě a použití hliníku a 

jeho slitin jak ve světě, tak i u nás. Současně značný rozvoj zaznamenaly jak nekonvenční 

metody výroby tak i nové technologie jejich zpracování.  

Ke značnému rozvoji spotřeby hliníku a jeho slitin došlo především v leteckém a 

automobilovém  průmyslu, ale i ve stavebnictví a spotřebním průmyslu. Z tohoto pohledu je 

studium mechanických vlastností těchto slitin věnována pozornost na katšdře materiálového 

inženýrství. 
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K přednostem slitin hliníku lze počítat zejména nízkou měrnou hmotnost a poměrně 

dobrou pevnost, což znamená, že měrné pevnostní charakteristiky (např. Rm/ρ) některých 

slitin hliníku jsou srovnatelné s obdobnými charakteristikami ocelí, přípaně jsou lepší.  

Slitiny hliníku, pokud neobsahují měď, velmi dobře odolávají korozi v atmosféře a 

látkám kyselé povahy. Odolnost slitin hliníku proti působení látek alkalických zemí je  

naopak malá.  

Dobře se svařují v ochranné atmosféře, mají dobrou elektrickou a tepelnou vodivost, 

jsou vyráběny v širokém sortimentu hutních produktů a vratný odpad se poměrně dobře 

zpracovává. 

Základní slitiny hliníku dělíme na: 

 

• Slitiny Al-Si – siluminy. 

 

 Dělíme je na podeutektické s obsahem křemíku od 4,5 % do 10 %, eutektické s 11 – 

13 % Si a nadeutektické. Ostrohranné masivní útvary křemíku vyloučené v nadeutektických 

siluminech snižují pevnost i tvárnost. To lze zlepšit očkováním taveniny fosforem. Železo a 

mangan jsou v siluminech nečistoty. Vytvrzujícími fázemi jsou pak Mg2Si, Al2Cu, Al2CuMg 

a AlMg5Cu4Si4.  

Siluminy s   0,2 až 0,4 % Mg mají po vytvrzení pevnost 260 – 340 MPa a odlévají se 

z nich zejména odlitky větších rozměrů a tenkostěnné odlitky, jako jsou motorové a 

převodové skříně. Siluminy s Cu, Mg a s 1 – 2 % Ni jsou určené pro namáhání za zvýšených 

teplot a vyrábějí se z nich písty spalovacích motorů nebo součásti turbínových motorů. 

Přísada zinku zjemňuje vyloučený křemík a eutektikum. Binární fázový diagram  hliník – 

křemík je uveden na obr. 2.1. 

Průmyslový význam slitin Al – Si je podmíněn jejich vysokou zabíhavostí, nízkým 

sklonem k tvorbě staženin při lití a možností svařování a pájení. Tuhé částice křemíku zvyšují 

odolnost proti otěru. Slitiny Al – Si patří mezi nejdůležitější komerční slitiny s malými 

přísadami (0,01 hm.%) Na nebo Sr. Tyto modifikované slitiny značně zlepšují mikrostrukturu 

(zjemnění částic Si v podeutektických slitinách) a mechanické vlastnosti binárních slitin. 
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  Obr.3.1.  Rovnovážný binární diagram Al – Si (převzato [14]) 

 

• Slitiny Al-Cu.  

 

 Tyto slitiny lze klasicky vytvrzovat. Obsah mědi v nich bývá pod 10 %. Doplňujícími 

přísadami bývají Mg, Si a Zn. Využívají se pro výrobu odlitků s větším mechanickým 

namáháním. 

 

• Slitiny Al-Mn.  

 

 Bývají doplňovány beryliem a titanem, které zlepšují slévatelnost, zmenšují oxidaci a 

zjemňují zrno. Struktura slitin s manganem je tvořena tuhým roztokem α a  eutektikem α + 

Al8Mg5. Po vytvrzení mají tyto slitiny sklon ke koroznímu praskání, proti čemuž působí 

přídavky zirkonia, manganu nebo bóru. 

 

• Slitiny Al-Zn-Mg.  

 

Obsahují kolem 6 % zinku a 0,5 % hořčíku, někdy také chrom, měď nebo titan. Jsou 

vytvrditelné i za normální teploty. I když nejsou dobře slévatelné, mají dobrou 

korozivzdornost a obrobitelnost. Používají se na odlitky, které se zpracovávají dodatečně 

pájením. 
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Přehledně jsou základní typy slitin ve schématu na obr.3.2. Schéma obecného 

rovnovážného diagramu binárních sliti je uvedeno na obr.3.3. Z tohoto obrázku je vidět 

základní rozdělení na slévárenské slitiny a slitiny, které se dále dělí na slitiny vytvrditelné a 

nevytvrditelné [13]. 

 Základní využití hliníkových slitin v průmyslu je ve formě plechů, výlisků a odlitků. 

Mimo tyto základní typy slitin, které jsou dlouhodobě využívány v různých odvětvích 

průmyslu je v současnosti vyvíjená cela řada speciálních slitin specifických vlastností, včetně 

speciálních metod jejicj zpracování. 

 

 

 

Obr.3.2. Přehled slitin hliníku  

 

 

 

podeutektické

4,5 - 10 % Si

eutektické

10 - 13 % Si

nadeutektické

 nad 13 % Si

Slévárenské slitiny
- hlavně slitiny Al-Si (siluminy)

- Al-Si-Mg, Al-Si-Cu
- Al-Si-Cu-Ni, Al-Cu, Al-Mg.

Al-Cu-Mg

Al-Mg-Si

Al-Zn-Mg

Al-Zn-Mg-Cu

vytvrditelné

Al-Mg

Al-Mn

nevytvrditelné

Slitiny určené k tváření

SLITINY HLINÍKU



 10 

 

Obr.3.3. Schéma obecného rovnovážného diagramu binárních slitin hliníku (převzato [11]) 

 

Kromě tradičních metod odlévání do pískových forem je odlévání do netradičních 

forem, nízkotlakové a vakuové odlévání, gravitační a odstředivé lití, tlakové lití a odlévání v 

magnetickém a ultrazvukovém poli a další. 

K velkému rozvoji dochází i v oblasti tváření hliníkových slitin, kdy kromě běžného 

válcovacího procesu za tepla nebo za studena se využívá nebo vyvíjí řada dalších metod, jako 

jsou např. squeeze casting, tváření metodami “CONFORM”, “ECAP”, “DRECE”a další, z 

nichž jsou některé rozvíjeny na VŠB [15-19] a katedra materiálového inženýrství se podílí na 

stanovování jejich mechanických vlastností. 

 Princip vybraných metod, používaných na katedře mechanické technologie je 

zobrazen na obr.3.4 a 3.5. Využití výše uvedených metod vede k dozažení ultrajemné 

struktury materiálů, jejichž studium patří v současné době k prioritním oblastem vědeckého 

výzkumu v oblasti materiálů i tvářecích technologií ve světě. Jedná se zejména o tváření 

neželezných kovů a jejich slitin. Neželezné kovy a jejich slitiny jsou velmi dobře 

recyklovatelné a nahrazují stále ve větším měřítku oceli. Zároveň dochází k významnému 

snižování výrobních nákladů u výrobků z těchto materiálů. Roste význam jejich použití 

zejména v automobilovém průmyslu, ve vojenském a kosmickém průmyslu. Významné 

světové automobilky jako Opel, Audi, Jaguar, Ford, Fiat, Volvo, Toyota přistoupily v 

současné době k vývoji zcela nové koncepce malolitražního automobilu s vysokým podílem 

hliníku a jeho slitin.  Jako základní, výchozí polotovar jsou používány slitiny Al s 

ultrajemnozrnou strukturou, jejíž vývoj je uskutečňován pomocí technologií pro dosažení 

nanostrukturních materiálů.  
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Obr.3.4 Princip metody ECAP 

 

V případě procesu ECAP vysokého plastického přetvoření je dosahováno 

protlačováním vzorku kanálem (viz obr. 3.4). Opracovaný vzorek je vložen do matrice tvaru 

písmene L. Pro případ kdy se úhel mezi dvěma částmi L zápustky rovná 90°, testovací vzorek 

je namáhán na střih v okamžiku přechodu z jedné části do druhé.  

Je zřejmé, že dochází k protlačení vzorků v kanálu bez jakékoliv změny rozměrů 

v příčném průřezu. Tímto se daný proces odlišuje od většiny obvyklých způsobů tváření kovů 

jako je válcování a protlačování, kde je průvodním jevem zmenšení rozměru příčného průřezu 

opracovávaného kusu a deformace je docílená změnou výchozího průřezu. 

Vpřípadě procesu DRECE postup dosažení výrazné deformace lze zjednodušeně 

popsat jako plynulý ECAE proces, přičemž síla tlaku nemusí být vynaložena prostřednictvím 

lisovníku jako u ECAP, ale prostřednictvím podávacího válce (viz obr. 3.5). 

 

 

Ψ=45 

Φ=90 
Al 

plunger 

Di
e 

P 
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Obr.3.5. Princip metody DRECE 

 

Mezi hliníkové slitiny, které jsou na katedře materiálového inženýrství a mechanické 

technologie studovány patří AlMnCu, AlMnFe, AlFeSi a další. 

Rozdělení hliníkových slitin podle tloušťky válcování je následující:  

1) nad 6 mm – desky 

2) 0,20 – 6 mm pásy a plechy 

3) pod 0,2 mm – fólie 

Pro další zvýšení užitných vlastností hlinikových slitin je používáno vybraných typů 

tepelného zpracování. 

3.2  Slitiny hořčíku 

 
Hořčík a hořčíkové slitiny nalézají využití zejména v leteckém a automobilovém 

průmyslu v širokém rozsahu strukturních charakteristik z důvodu jejich výhodných vlastností, 

spočívajících v kombinaci pevnosti (160-365 MPa), elastického modulu (45 GPa) a nízké 

hmotnosti (1740 kg/m3), což je přibližně o třetinu méně než činí měrná hmotnost slitin 

hliníkových a téměř čtyřikrát méně v porovnání s měrnou hmotností litiny a oceli [20-21].  

 Hořčíkové slitiny mají vysoký poměr napětí/hmotnosti (Rm/hustota) srovnatelný 

s ostatními konstrukčními kovy. Magnesium má relativně dobrou elektrickou vodivost (38,6 

% IACS) a tepelnou vodivost (154,5 W/m). Rovněž vysoké jsou jeho charakteristiky útlumu, 

takže je schopen absorbovat elastické vibrace. 
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 K praktickému využití k designu v technické praxi jsou využívány dvě majoritní 

skupiny hořčíkových slitin. 

 Do první skupiny (I) patří slitiny s obsahem 2-10 % Al, případně s minoritním 

obsahem Zn a Mn. Tyto slitiny se vyrábí s průměrnými (relativně malými) náklady  

a jejich mechanické vlastnosti dosahují příznivých hodnot v intervalu teplot 95-120 °C. Jejich 

vlastnosti se zvyšující se teplotou rapidně klesají. 

 Druhá skupina (II) zahrnuje slitiny hořčíku s různými prvky (např. vzácných zemin: 

Zn, Th, Ag a Si) kromě Al a vždy s malým ale efektivním obsahem Zr, který zajišťuje jejich 

jemnozrnnou strukturu (pro zajištění jemnozrnné struktury) a tak vede  

ke zvýšení mechanických vlastností. Tyto slitiny rovněž vykazují lepší vlastnosti při 

zvýšených teplotách, ale přídavek dražších příměsových prvků v kombinaci  

se specializovanou výrobní technologií vede ve svém důsledku k vyšším výrobním nákladům. 

 Z hlediska mikrostrukturních charakteristik tuto skupinu detailněji dělíme na: 

II.a) Mg –Zn –Zr (bez nebo s přídavkem Th), 

II.b) Mg –kovy vzácných zemin + Zr (bez nebo s přídavkem Zn nebo Ag), 

II.c) Mg –Th –Zr (bez nebo s přídavkem Zn), 

II.d) Mg –Li –Al. 

 V hořčíku se relativně dobře rozpouští Al nebo Zn, ale jejich rozpustnost silně klesá 

při nízkých teplotách. Maximální rozpustnost Al je 12,7% při 437°C a 3 % při 93°C. 

Rozpustnost Zn při 340°C je 6,2 % a 2,8 % při 204°C .  

Mechanické vlastnosti hořčíku nejsou zvlášť dobré. Hořčík je málo pevný a málo tvárný 

kov. Tyto vlastnosti jsou způsobeny jeho krystalickou strukturou. Hořčík totiž - na rozdíl od 

většiny kovů, které krystalizují v soustavě kubické - krystalizuje v soustavě hexagonální. 

Hexagonální soustava má pouze jednu potenciální skluzovou rovinu, kdežto soustava kubická 

celou řadu skluzových rovin. Tento fakt se projevuje malým prodloužením a velkou 

anizotropií mechanických vlastností. 

Youngův modul pružnosti v tahu (E) je pro čistý hořčík (pozn.: čistým hořčíkem je 

z obchodního hlediska označován hořčík o čistotě 99,98 %) při 20 °C cca. 45 GPa. Modul 

pružnosti ve smyku (G) je za stejných podmínek cca. 16,5 GPa. Poissonova konstanta υ je 

0,35.  

Mechanické vlastnosti také závisí na tom, zda se jedná o hořčík litý nebo tvářený. 

Rozdíly mechanických vlastností mezi litým a tvářeným hořčíkem mohou být velmi výrazné.  

V případě tvářených slitin závisí mech. vlastnosti na orientaci vůči směru tváření, resp. na 

směru preferenční orientace zrn (textury).   
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Z hlediska lomových vlastností nepatří hořčík ani jeho slitiny k nejlepším. Vrubová 

houževnatost jak čistého kovu, tak i jeho slitin zřídkakdy přesahuje hodnotu 1 J. 

 

 Slévárenské slitiny hořčíku 

 

Základem slévárenských slitin hořčíku jsou binární slitiny rozšířené o další legury za 

účelem zlepšení jejich technologických vlastností, mechanických vlastností nebo zvýšení 

odolnosti proti korozi. Takové základní binární systémy jsou Mg-Al, Mg-Zn a Mg-Mn, popř. 

Mg-Li. Další doplňkové kovy jsou Th, Zr, Si, Ag, Cu. Slévárenské slitiny lze, s ohledem na 

jejich složení, vlastnosti a zpracování, rozdělit na: 

Slitiny Mg-Mn 

Slitiny Mg-Si 

Slitiny Mg-Al-(Zn, Mn) 

Slitiny Mg-Zn-(KVZ) 

Slitiny Mg-KVZ 

Slitiny Mg-Th 

 

Slitiny hořčíku pro tváření 

 

Tvářené slitiny hořčíku se vyrábí válcováním (tyčový materiál, sochory, tvarované 

vývalky, plechy), tažením, protlačováním, volným a zápustkovým kováním. Mezi 

slévárenskými slitinami hořčíku a hořčíkovými slitinami určenými pro tváření není velkého 

rozdílu ve složení ani typech vyráběných slitin. Slitiny hořčíku pro tváření krystalizují, 

podobně jako Mg, v hexagonální krystalografické soustavě (vyjímaje slitiny Mg-Li). Slitiny 

hořčíku pro tváření lze, s ohledem na jejich chemické složení a vlastnosti a zpracování, 

rozdělit na: 

Slitiny Mg-Al-Zn 

Slitiny Mg-Mn 

Slitiny Mg-Zn-Zr 

Slitiny Mg-Th 

Slitiny Mg-Li 

 

Klasické, tvařitelné slitiny jsou legovány hliníkem a zinkem, popř. manganem a použí-

vají se většinou ve stavu po tváření za tepla ve tvaru protlačků nebo  plechů. U  Slitin 
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obsahujících více než 8,5 % Al a u slitin se zinkem se vyšší pevnosti dosahuje vytvrzováním.  

Často stačí jen dostatečné dlouhé stárnutí při teplotách 150 °C,  a to proto, že i běžným 

ochlazením z tvářecích teplot se vytvoří přesycený tuhý roztok. 

 

Tepelné zpracování 

 

Rozpouštěcí žíhání 

 

Tepelné zpracování hořčíkových slitin se ve své podstatě neliší od tepelného 

zpracování slitin hliníku, má však některé své zvláštnosti, které jsou vyvolány především 

pozvolna probíhajícími difúzními pochody. Dokonalá homogenizace slitiny při rozpouštěcím 

žíhání vyžaduje proto značné prodloužení doby žíhání. Ohřev na teplotu rozpouštěcího žíhání 

se musí aplikovat jen zvolna. Prodleva na teplotě je ve srovnání se slitinami hliníku značně 

delší a řídí se nominálním složením a tloušťkou stěn žíhaných předmětů. Odlitky je nutné 

žíhat déle než výrobky ze slitin hořčíku určených pro tváření. Rychlost ochlazování lze 

následkem pomaleji probíhající difúze podstatně zmenšit, ve srovnání se slitinami hliníku. 

Obvykle se ochlazuje na vzduchu, což postačuje k tomu, aby tuhý roztok zůstal přesycen. 

Volba způsobu tepelného zpracování záleží na nominálním složení, druhu a požadovaných 

vlastnostech slitiny. Rozpouštěcí žíhání při ochlazení na vzduchu bez následujícího stárnutí 

zlepšuje pevnost a zvyšuje houževnatost slitiny a její odolnost proti rázům na maximální 

hodnotu. Podle příslušné normy ISO se označuje symbolem T4. Umělé stárnutí slitiny po 

rozpouštěcím žíhání zvyšuje tvrdost a mez σ0,2, se současným poklesem houževnatosti. Podle 

příslušné normy ISO se označuje symbolem T6. 

Umělé stárnutí bez předchozího rozpouštěcího žíhání používané u některých 

slévárenských slitin zvyšuje jejich pevnost při současně probíhajícím poklesu vnitřního 

napětí. Pouhé žíhání tvářených slitin zlepšuje jejich tažnost a snižuje pevnost. U četných 

tvářených slitin jsou mechanické vlastnosti zvyšovány tvářením za studena s následujícím 

žíháním na odstranění vnitřního pnutí. Určení teplot jednotlivých postupů tepelného 

zpracování vychází ze znalosti rovnovážných binárních diagramů. 

Diagram slitiny Mg-Al je zobrazen na obr.3.6. 
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Žíhání 

 

Tvářené slitiny hořčíku o různém stupni tváření můžeme zbavit vnitřního napětí 

žíháním při teplotě 200 až 450 ºC (v závislosti na druhu slitiny) po dobu jedné a více hodin. 

Protože je však většina hořčíkových slitin tvářená za zvýšených teplot, je tento způsob 

tepelného zpracování méně obvyklý než u jiných kovů a slitin. 

 

Žíhání na odstranění vnitřního napětí 

 

U odlitků vzniká většinou vnitřní pnutí při nerovnoměrném ochlazování a ztíženém 

smršťování po lití. Žíháním při teplotě 260 až 330 ºC (v závislosti na druhu slitiny) po 1 až 2 

h se zlepší rozměrová stabilita slitin za současného zlepšení korozní odolnosti. U tvářených 

slitin se tímto žíháním snižují přídavná pnutí po tváření za studena i za tepla, po svařování a 

po třískovém obrábění. Teplota žíhání bývá obvykle 260 ºC, jen u některých slitin dosahuje až 

400 ºC. Prodleva na teplotě se pohybuje od 15 do 60 min. 

 

 

Obr.3.6.    Diagram slitiny Mg-Al 
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Precipitační vytvrzování 

 

Ohřev na teplotu rozpouštěcího žíhání se děje u většiny hořčíkových slitin tak, že 

slitiny vkládáme do pece vyhřáté na požadovanou teplotu. Slitiny na bázi Mg-Al-Zn je nutno 

ohřívat stupňovitě. Všechny slitiny hořčíku musí být při rozpouštěcím žíhání správně uloženy 

a jednotlivé kusy dobře podloženy, aby nedocházelo k nežádoucím deformacím. Během 

žíhání nemusí být slitiny hořčíku chráněny proti oxidaci. Při precipitačním vytvrzování se 

aplikuje ochranná atmosféra tvořena SO2, příp. se žíhá ve vakuu nebo se používá solných 

lázní. Rozpouštěcí žíhání se provádí při teplotách od 380 do 415 ºC (a výše). Prodleva na 

teplotě se pohubuje od 10 do 24 h, u slitin ke tváření pak od 2 do 4 h. Po ukončení 

rozpouštěcího žíhání se součásti ochlazují v klidném nebo proudícím vzduchu. Stárnutí se 

provádí při teplotě 200 až 230 ºC po dobu 5 až 24 h. 
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4. Experimentální metody a použitý materiál 
 

Cílem diplomové práce je studium mechanických vlastností stanovených tahovou 

zkouškou vybraných typů materiálů neželezných kovů za různých podmínek namáhání spolu 

se srovnáváním dosažených výsledků na různých zkušebních zařízeních laboratoře zkoušení 

materiálu katedry materiálového inženýrství. Některé materiály byly zkoušeny ve spolupráci s 

VÚHŽ Dobrá. na trhacím stroji TIRA – model Test  

4.1.  Zařízení pro tahovou zkoušku 

 
Ke stanovení mechanických vlastností a definování základních materiálových konstant 

vybraných slitin byly použity následující trhací stroje v laboratoři zkoušení materiálů na 

katedře materiálového inženýrství: 

 

INOVA TSM 50  

 

Trhací stroj INOVA TSM 50 (viz obr.4.1) je vybaven mechanickým zatěžovacím 

systémem uloženým v rámu s modulem se dvěma siloměry 50 kN a 2 kN. Pracovní posuv je 

regulovatelný v rozmezí 0,001 mm/min až 500 mm/min [22]. 

 

 

Obr.4.1. Trhací stoj INOVA TSM 50 
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Programové vybavení WINTRH umožňuje provádět obecnou zkoušku tahem a zkoušku 

tahem v souladu s normou ČSN EN 10002-1.  

Trhací stroj je vybaven samosvornými čelistmi. 

 

ZD 10 modernizovaný švýcarskou firmou  walter + bai ag. 

 

Trhací stroj ZD 10 v laboratoři zkoušení kovů katedry materiálového inženýrství, 

FMMI, VŠB- TU Ostrava, modernizovaném švýcarskou firmou w+b (viz obr.4.2) je vybaven 

mechanickým zatěžovacím systémem uloženým v rámu s modulem se siloměrem 100 kN [23]. 

. 

 

 

 

Obr.4.2. Trhací stroj ZD10 modernizovaný švýcarskou firmou  walter + bai ag 
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Programové vybavení DION umožňuje provádět obecnou zkoušku tahem a zkoušku 

tahem v souladu s normou ČSN EN 10002-1.  

Trhací stroj je vybaven samosvornými a hydraulickými čelistmi  

 

Dynamický zkušební stroj  typu LFV 100-HM  švýcarské firmy  walter + bai ag. 

 

Víceúčelový servodynamický zkušební stroj typu LFV 100-HM (viz obr.4.3) je 

vybaven hydraulickým zatěžovacím systémem typu PAC-30 s digitálním kontrolním systémem 

PCS-200-T1-Version 580. Vlastní pracovní prostor je uložen v rámu s modulem se siloměrem 

100 kN [24]. 

 Programové vybavení DION umožňuje provádět obecnou zkoušku v tahu a tlaku a 

zkoušku tahem v souladu s normou ČSN EN 10002-1. Trhací stroj je rovněž vybaven 

mechanickým průtahoměrem walter + bai Clip - extensometer, type 2542-025M-010-ST (viz 

obr.4.4). 

Hydraulický zatěžovací systém umožňuje dynamické zatěžování k provádění zkoušek 

únavy. 

 Trhací stroj je vybaven rovněž hydraulickými čelistmi s výměnnými vložkami, 

umožňující provádění zkoušek různých typů vzorků [23]. 

  

 

 

Obr.4.3. Trhací stroj  typu LFV 100-HM švýcarské firmy  walter + bai ag 
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Obr.4.4. Walter + bai Clip - extensometer 

Zkušební vzorky 

 
K provedení vlastních experimentů byly použity jak ploché, tak válcové vzorky, 

schématicky znázorněné na obr.4.5. Konkrétní rozměry vzorků budou uvedeny v dalším textu. 

 

a) plochý vzorek 

  

b) válcový vzorek 

obr.4.5. Schéma použitých vzorků. a) plochý vzorek, b) válcový vzorek 
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4.2 Použitý materiál, jeho zpracování a příprava vzorků 

Použitý materiál  

 
Ke studiu v souladu se zadáním a cílem diplomové práce byly vybrány různé typy 

materiálů neželezných kovů, které byly v současné době v dostatečném množství k dispozici 

v návaznosti na řešení grantů. Chemické složení slitin bylo uvedeno na konkrétních vzorcích 

vybraných dodavatelem a následně ověřeno na katedře NŽK FMMI na zařízení 

SPECTROMAXX. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 4.1 – 4.5. 

 
Jednalo se o následující materiály a jejich označení: 

 
A -  Hliníková slitina Al-Fe-Si 

 

 Vzorky této slitiny byly dodány dodavatelem Kovohutě Břidličná, nyní Al Invest. 

Byly vyrobeny z folie hliníkové slitiny o tloušťce 0,2 mm podle schématu na obr.4.3a. Její 

chemické složení je uvedeno v tabulce 4.1. 

 
Tabulka 4.1.  Chemické složení  vzorku A 

Prvek Fe Si Mn Zn Cu Mg Ni Al
hmot. % 0,78 0,58 0,011 0,0065 0,0032 0,0030 0,0021 98,6

 
 

B -  Hliníková slitina Al-Fe-Mn-Si 

 

Vzorky této slitiny byly dodány rovněž dodavatelem Kovohutě Břidličná. Byly 

vyrobeny z folie hliníkové slitiny o tloušťce 0,2 mm. Její chemické složení je uvedeno v 

tabulce 4.2. Po tváření výchozího pásu za tepla byla slitina tvářena za studena s následujícím 

postupem. Každý postup byl označen číslicí. 

B1 – válcováno na tloušťku 0,17 mm bez mezižíhání 

B2 - válcováno na tloušťku 0,17 s mezižíháním na tloušťce 0,8 mm 

B3 – válcováno na tloušťku 0,20 

 
 Podrobné postupy při závěrečném válcování nejsou z komerčních důvodů uvedeny. 
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Tabulka 4.2.  Chemické složení  vzorku B 
 

Prvek Fe Si Mn Zn Cu Mg Ni Al
hm. %   1.71 0.142 0.390 0,041 0,031 0,0038 0,0018 97,6

 
C – Hliníková slitina Al-Fe-Mn 

 D – hliníková slitina Al-Mn-Cu 

 

Materiál z výše uvedených slitin byl dodán VÚHŽ a.s. Dobrá, který spolupracuje 

s katedrou mechanické technologie na společných grantech z oblasti moderních metod tváření 

– ECAP a DRECE. Volený experimentální materiál slitiny AlMn1Cu a AlFe1,5Mn byl 

vybrán ve strukturním stavu odpovídajícím komerční expedici výrobce (litý s mírným úběrem 

válcováním do 10 %). Chemické složení je uvedeno v tabulce 4.3 a 4.4. 

Tyto materiály byly dále tvářeny na válcovací stolici za studena Q110 na katedře 

tváření. Slitina C byla postupnými úběry tvářena na stupeň deformace 33, 50 a 80 %, slitina D 

pak na 33, 50 %.  Ploché vzorky byly vyrobeny frézováním podle obr.4.3a na tloušťku 2mm. 

Označení vzorků v dalším textu pro prvodení tahových zkoušek je tvořeno písmenem slitiny a 

hodnotou deformace (v %).  

 
Tabulka 4.3.  Chemické složení  vzorku C 
 

Prvek Fe Si Mn Zn Cr Mg Ni Al
hm. % 1,29 0,085 0,453 0,0065 0,0035 0,0005 0,0044 98,1

 
 
Tabulka 4.4.  Chemické složení  vzorku D 

Prvek Fe Si Mn Zn Cr Cu Ni Al
hm. % 0,287 0,167 1,26 0,0080 0,0087 0,055 0,0005 98,6

 

E – Al technicky čistý 

F – Cu technicky čistá 

 

Materiál z výše uvedených kovů byl dodán rovněž VÚHŽ a.s. Volený experimentální 

materiál byl vybrán ve strukturním stavu odpovídajícím komerční expedici výrobce (litý 

s mírným úběrem válcováním do 10 %). Byly použity materiály o čistotě Al 99,5 a Cu 99,5 

dle značení ČSN. Dodaný materiál byl dále tvářen na tloušťku 2 mm a nařezán na pásy šířky 

57 mm a délky 1000 mm, které byly následovně postupnými průchody tvářeny na zařízení 
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DRECE (viz. obr.3.5 , [18,19]). Z pásu byly následně vyříznuty a vyfrézovány ploché vzorky 

podle obr.4.3a. Označení vzorků je tvořeno písmenem slitiny a počtem průchodů. 

 
G – Hořčíková slitina AZ91 

 

Ke studiu struktury a vlastností tvářených hořčíkových slitin byly použity odlitky, 

vyráběné firmou ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové ze slitiny AZ91 tepelně zpracované 

na T4 jak je dáno příslušnými normami pro tuto slitinu a popsáno v práci [25]. Chemické 

složení slitiny odpovídalo příslušné normě ČSN 42 4911 a bylo ověřeno na katedře chemie na 

spektrometru LECO a je uvedeno v tabulce 4.5.   

 

Tabulka 4.5.  Chemické složení  vzorku G   
AZ91 Al Zn Mn Si Fe Sn
hm. % 8,95 0,76 0,21 0,0410 0,008 0,01   

 

Vyrobené  slitiny byly tvářeny tažením firmou Nagalco a.s.. Byly nalezeny optimální 

podmínky lisování. Teplota recipientu ležela v intervalu 360- 320oC, teplota matrice byla 

450oC. 

Výsledným produktem byly pruty o průměru 8 mm. Z výchozího materiálu použitého 

ke tváření a takto připravených prutů po tváření byly vyrobeny vzorky pro tahovou zkoušku 

podle schématu na obr.4.3b. 

4.3 Provedení tahových zkoušek 

Tahové zkoušky u vybraných vzorků byly prováděny v různých kombinacích na výše 

uvedených trhacích strojích se třemi rychlostmi posuvu příčníku:  

V1= 0,2mm/min  

V2= 2mm/min     

V3= 20 2mm/min   

Ostatní zkoušky byly prováděny s rychlostí posuvu příčníku V2= 2mm/min. 

Výsledky všech tahových zkoušek výše uvedených slitin jsou uvedeny v tabulkách 

4.6. – 4.19. V tabulkách jsou uvedeny střední hodnoty naměřených veličin ze tří tahových 

zkoušek s tím, že výrazně odlehlá hodnota byla nahrazena opakovanou zkouškou. Užitý typ 

stroje je uveden v textu tabulky.  V případech zkoušení vybraného materiálu třemi rychlostmi 

posuvu příčníku, jsou tyto uvedeny v tabulce u označení typu materiálu ve sloupci vzorek. 
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(platí pro materiály A, B a G). V tabulkách  materiálů C a D u označení typu materiálu ve 

sloupci vzorek přídavná číslice označuje hodnotu deformace vzorků (v %). 

 
Tabulka 4.6.  Materiálové charakteristiky vzorků A)W+B 

 

 

A

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

A_0,2 12,48 0,2 50 117 149 3,2

A_2 12,48 0,2 50 121,0 155 3,4

A_20 12,48 0,2 50 118 158 3,1  
 
 

Tabulka 4.7.  Materiálové charakteristiky vzorků A) INOVA 
 

 

A

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

A_0,2 12,48 0,2 50 134 145 2,7

A_2 12,48 0,2 50 130 149 2,8

A_20 12,48 0,2 50 140 155 2,4  
 

 
 
Tabulka 4.8.  Materiálové charakteristiky vzorků B1)INOVA 

 
B1

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B1_0,2 15 0,17 50 63 95 16,0

B1_2 15 0,17 50 56 105 26,0

B1__20 15 0,17 50 58 111 21,7  
 
 
Tabulka 4.9.  Materiálové charakteristiky vzorků B2)INOVA 
 

B2

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B2_0,2 15 0,17 50 63 89 27,8

B2_2 15 0,17 50 65 96 27,1

B2_20 15 0,17 50 68 101 23,0  
 
 
Tabulka 4.10.  Materiálové charakteristiky vzorků B3)INOVA  
 

B3

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B3_0,2 15 0,23 50 60 61 21,6

B3_2 15 0,23 50 61 82 18,8

B3_20 15 0,23 50 63 87 23,0  
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Tab.4.11.   Materiálové charakteristiky vzorků B1)W+B 
 

B1

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B1_0,2 15 0,17 50 50 97 17,1

B1_2 15 0,17 50 48 87 20,5

B1_20 15 0,17 50 48 102 18,4  
 

 
Tab.4.12.   Materiálové charakteristiky vzorků B2)W+B 
 

B2

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B2_0,2 15 0,17 50 50 85 23,1

B2_2 15 0,17 50 55 92 23,9

B2_20 15 0,17 50 50 103 24,5  
 

 
Tab.4.13.   Materiálové charakteristiky vzorků B3) W+B 
 

B3

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

B3_0,2 15 0,23 50 18 85 20,4

B3_2 15 0,23 50 22 85 23,3

B3_20 15 0,23 50 22 86 21,9  
 
Tab.4.14.   Materiálové charakteristiky vzorků C TIRA – model Test 

 
C

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

Výchozí 2 12,5 50 199 217 7,7

C33 2 12,5 50 201 215 8,3

C50 2 12,5 50 185 199 11,5

C80 2 12,5 50 202 216 5,2

C 196,8 211,8 8,2  
 
 
Tab.4.15.   Materiálové charakteristiky vzorků D TIRA – model Test 
 

D

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

Dvýchozí 2 12,5 50 76 110 24,8

D33 2 12,5 50 139 148 13,8

D50 2 12,5 50 152 161 12,6  
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Tab.4.16.   Materiálové charakteristiky vzorků E TIRA – model Test 
 

E

Vzorek a0 b0 L0 Rp0,2 Rm A

EV 1,7 12,6 25 64 91 26,0

E8 1,7 12,6 25 84 98 18,8  
 
 
Tab.4.17.   Materiálové charakteristiky vzorků F TIRA – model Test 
 

F

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

FV_1 2 12,5 30 198 264 37,3

FV_2 2 12,5 30 198 264 46,3

FV_3 2 12,5 30 198 266 46,0

FV_4 2 12,5 30 196 264 40,0

FV 197,5 264,5 42,4

Vzorek a0 b0 L0 Rp 0,2 Rm A

F8_1 2,1 12,5 30 278 279 9,0

F8_2 2,1 12,5 30 287 297 9,7

F8 282,5 288 9,35  
 
 
 
Tab.4.18.   Materiálové charakteristiky vzorků G)INOVA 
 

G

Vzorek d L0 Rp0,2 Rm A

G2_1 6 30 158 358 7,4

G2_2 6 30 224 339 13,3

G2 191 349 10,4

G20_1 6 30 191 335 6,5

G20_2 6 30 224 332 13,0  
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Tab.4.19.   Materiálové charakteristiky vzorků G)W+B 

 
G) AZ91

Vzorek d L0 Rp 0,2 Rm A

G2_1 6 60 148 344 6,88

G2_2 6 60 147 347 7,22

G2 148 346 7,05

G20_3 6 60 173 323 6,72

G20_4 6 60 179 340 6,42

G20 176 332 6,57

Ge2_5 6 60 216 312 8,45

Ge2_6 6 60 228 319 7,09

Ge2 222 316 7,77

Ge20_7 6 60 233 317 6,94

Ge20_8 6 60 229 322 7,01

Ge20 231 320 6,98

GV 6 60 118 164 2

GT4 6 60 135 270 5  
 
 
 

Pro srovnání vlivu protlačování na hodnoty mechanických vlastností jsou v této  

tabulce 4.19. uvedeny mechanické hodnoty slitiny ve výchozím litém stavu (označení GV) a 

po tepelném zpracování T4 (označení GT4) uvedené v práci [25]. 

Ukázky protokolů tahových zkoušek vybraných vzorků při vybraných rychlostech 

posuvu příčníku jsou uvedeny na obr.4.6 (DION) a obr.4.7. (WINTRH) v příloze. 
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5. Hodnocení výsledků tahových zkoušek 
 
 
 Jak vyplývá z přehledu výsledků v předchozí kapitole byly v souladz se zadáním 

hodnoceny materiálové charakteristiky vybraných slitin. 

 Jednalo se o hodnocení meze Rp 0,2, Rm a tažnosti. Tažnost byla vypočtena na 

nepoměrné délce 50 mm. U některých slitin byl studován vliv rychlosti zatěžování na tyto 

charakteristiky a současně porovnávání výsledků získaných na různých zařízeních laboratoře 

zkoušení materiálu. 

 Vzhledem k možnostem potřebného počtu zkušebních vzorků a náročnosti jejich 

výroby ke vzájemnému srovnávání byly proto použity vzorky válcovaných fólií vyrobených 

výrobcem, které byly na katedře v dostatečném množství. 

 Toto srovnání bylo prováděno na vzorcích slitin A a B na trhacích strojích  

INOVA, ZD10 inovované firmou walter + bai ag a trhacím stroji  typu LFV 100-HM 

švýcarské firmy  walter + bai ag 

 

Vzorky A 

 

 Z výsledků uvedených v tabulkách 4.6 a 4.7 lze konstatovat, že zjištěné hodnoty 

mechanických vlastností na se na obou trhacích strojích podstatně neliší. Poněkud větší rozdíl 

je ve stanovení meze kluzu, který je možno vysvětlit tím, že v případě Inovy se 

samosvornými čelistmi může být pro počítačové zpracování zatíženo větší chybou při snímání 

deformace nežli v případě měření na zařízení ZD 10. 

  V takovém případě pro přesná měření meze kluzu těchto vzorků je potřeba použít 

extensometru. 

 Srovnáním zjišťovaných hodnot mechanických vlastností v závislosti na rychlosti 

posuvu příčníku nebyl  v případě Rp 0,2 a tažnosti zjištěn vliv této rychlosti na jejich hodnoty, 

pouze malé zvýšení pevnosti Rm s rostoucí rychlostí zatěžování. 

 

Vzorky B 

 

 Obdobné srovnání bylo provedeno na vzorcích slitiny B, která měla mírně 

modifikované složení oproti slitině A a byla k dispozici ve třech modifikacích závěrečného 

zpracování. 



 30 

 Jak vyplývá ze srovnání vlivu tohoto zpracování na mechanické vlastnosti je možno 

říci, že v případě pozorování vzorků B1 a B2 byl tento vliv minimální. 

U vzorku B1 došlo k nepatrnému  zvýšení pevnosti Rm a snížení tažnosti oproti slitině B2, 

zatímco mez kluzu se podstatně neměnila. 

 

 Vzorky B vykazovaly nižší hodnoty všech veličin, což odpovídá skutečnosti, že na 

nich nebylo provedeno závěrečné tepelné zpracování. Pro výsledky vzájemného srovnání 

hodnot mechanických vlastností na obou trhacích strojích platí podobný závěr jako u 

předchozí slitiny. 

 

Vzorky C 

 

 Vzorky slitiny C byly připraveny ve spolupráci s VÚHŽ Dobrá. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 4.14. 

 Na základě hodnocení bylo zjištěno, že mez kluzu Rp 0,2 ani pevnost Rm se podstatně 

nemění, pouze při deformaci 33% a 50% se mírně zvýšila tažnost, která po deformaci 

poklesla o něco níže nežli byla ve výchozím stavu. 

 

 Tento fakt je zřejmě způsoben tím, že tahové zkoušky byly prováděny s velkým 

časovým odstupem, což může vést už při pokojové teplotě k zotavení matrice a tím pádem k 

poklesu mechanických hodnot na výchozí úroveň [13]. Podobná situace se vyskytla po 

protlačování čistého hliníku metodou ECAP [18]. 

 

Vzorky D 

 

 U vzorků mědi (D) na rozdíl od předchozí slitiny hliníku (C) byl po tváření pozorován 

nárůst meze kluzu i pevnosti v tahu současně s vyšším poklesem tažnosti. 

 

Vzorky E 

 

 V tabulce 4.16. jsou uvedeny hodnoty mechanických vlastností hliníku ve výchozím 

stavu a po protlačování metodou DRECE. Podobně jako u tvářených vzorků Al (C) došlo 

k malému nárůstu meze kluzu a pevnosti v tahu s větším poklesem tažnosti. 

  Zdůvodnění těchto nižších nárůstů je obdobné jako u vzorků C. 
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Vzorky F 

 

 Obdobně jako v případě D po aplikaci 8 průchodů protlačování DRECE došlo i u mědi 

k výraznému zvýšení meze kluzu Rp 0,2 ale i podstatnému snížení tažnosti. 

 

Vzorky G 

 

 Mechanické hodnoty slitiny G byly pozorovány na trhacích strojích Inova a 

dynamickém stroji W + B bez a s extenzometrem. 

 

 Jak vyplývá z tabulek 4.18. a 4.19. nebyly výrazné rozdíly ve stanovení hodnot 

pevnosti v tahu u všech tažností. 

 

Velký vliv na hodnotu Rm nebyl pozorován ani při změně posuvu příčníku (2 a 20 

mm/min). Pouze mírné zvýšení Rp 0,2 u všech tří možnosti měření (W + B, W + B 

s extenzometrem, Inova). 

  

 Výrazný rozdíl se projevil při stanovení meze kluzu pomocí extensometru oproti 

stanovení meze kluzu bez extensometru, což může souviset s tím, že při stanovení Rp 0,2 bez 

extensometru nebylo správně určena hodnota referenční délky vzorku mezi čelistmi. 

V každém případě je třeba, pokud je to možné, stanovovat mez Rp 0,2 pomocí extenzometru. 
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6. Metalografické hodnocení 
 
Metalografická příprava vzorků 

 

K doplnění výsledků tahových zkoušek bylo provedeno hodnocení mikrostruktury výše 

uvedených slitin 

K přípravě vzorků výše uvedených slitin bylo použito následujícího metalografického 

postupu. 

Vzorky z materiálů A – F byly vyříznuty z folie, resp. s pásu o rozměrech 10 x 10 mm, 

ze vzorku G byl vyříznut váleček s výškou 10 mm. K pozorování byla vybrána ploška kolmá 

k povrchu a směru osy vzorku. V případě vzorku A ploška i kolmá k povrchu a rovnoběžná se 

směrem osy vzorku.Vzorky byly zalisovány do bakelitu. 

Při přípravě  vzorků byly použity tyto stroje: 
 

• Struers Labopress 1 – lis na vzorky 

• Struers Epovac – vakuovaní stroj 

• Struers Lectropol – Elektromechanické leštění  

 

Broušení se provádělo na laboratorních kotoučových bruskách Metasinex za použití 

brusných papírů na bázi SiC o drsnostech 600, 800, 1200 a 1500. Broušení probíhalo za 

mokra, vzorky byly při přechodu na vyšší zrnitost vždy pootočeny o 90 ˚, aby bylo zajištěno 

rovnoměrné obroušení povrchu. 

Poté následovalo leštění na jemném zeleném suknu, které bylo vlhčeno suspenzí na bázi 

Al2O3. Během leštění bylo pohybováno vzorkem proti směru otáčení leštícího kotouče, aby se 

zajistilo co nejúčinnější doleštění zkoumané plochy. Po ukončení leštění byly vzorky 

důkladně opláchnuty proudem vody a vzápětí alkoholem. Poté byly vzorky osušeny horkých 

vzduchem.   

Vzorky Al a jeho slitiny byly následně elektrolyticky leptány ve speciálním leptadle na 

hliník,. a Cu byla leptána chemicky ve speciálním leptadle. 

U AZ91 bylo použito k leptání zředěného, 3 % roztoku Nitalu, čas ponoření se 

pohyboval od 5 do 10 sekund. Po vytažení z roztoku byl vzorek pečlivě omyt a osušen 

horkým vzduchem. Leštění probíhalo na stroji Struers Labopol-25. 

Takto připravené vzorky byly pozorovány na optickém mikroskopu NEOPHOT 2 

Struktury výše uvedených vzorků jsou zobrazeny na obr.6.1- 6.7. 
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Hodnocení mikrostruktury 

 

 Pro dokreslení výsledků tahových zkoušek byla u všech použitých vzorků pozorována 

struktura. 

 

Vzorky A 

  

 Na obr 6.1. je uveden příčný a podélný řez. Jak je vidět z obrázku, mikrostruktura je 

tvořena zrny deformovanými při válcování. Z obrázku je zřejmé, že vzorky této slitiny byly 

odebrány kolmo ke směru válcování, což mimo jiné dokumentuje nízká hodnota tažnosti 

oprozi vzorkům slitiny B. 

 Ve struktuře jsou patrné vyloučené drobné částice intermetalických fází. 

 

Vzorky B 

 

 Na obr. 6.2. je zobrazená mikrostruktura příčného řezu, která je obdobná struktuře u 

vzorků A. 

 Jak je patrné z obrázku, v tomto případě osa vzorků ležela ve směru válcování. Tomu 

odpovídá i větší hodnota tažnosti oproti předchozím vzorkům A. 

 

Vzorky C, D 

 

 Na obrázcích 6.3. a 6.4.jsou zobrazeny mikrostruktury hliníkových slitin podobného 

charakteru. jako v předchozích případech. Leptání silně deformovaných hliníkových slitin je 

možné s obtížemi a proto není dobře patrá struktura zrn. 

  Z obrázků je vidět, že zvýšenou deformací došlo k zužování jednotlivých pásů, které 

odpovídají přibližné deformaci vzorku. 

 

Vzorky E 

 

 Obdobným způsobem jako v předchozím případě je interpretována mikrostruktura 

hliníku u vzorků E (obr. 6.5.) 

 Deformace je v tomto případě způsobena vícenásobným protlačením na přístroji 

DRECE. 
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Vzorky F 

 

 Mikrostruktura na obr. 6.6. ukazuje zřetelně naleptané hranice zrn u vzorku ve 

výchozím stavu. 

 Po osmi průchodech z důvodu deformace ve vzorku došlo k mírnému zjemnění zrna a 

snížení zřetelnosti hranic zrn. 

 

Vzorky G 

 

Mikrostruktura ve výchozím stavu se vyznačuje výraznou dendritickou segregací, je 

tvořena matricí (tuhý roztok na bázi Mg), masivní fází na bázi Mg17Al12, příp. Mg17 (Al Zn)12 

a jemným precipitátem na téže bázi [19]. Po tepelném zpracování T4 došlo k rozpuštění 

jemné disperzní fáze a k částečnému rozpouštění masivní fáze Mg17 (Al Si)12. Současně 

docházelo k omezení spojitosti útvarů masivní fáze a k částečné změně její morfologie a ke 

tvorbě pórů.  

Při tažení tyčí za tepla došlo ke zjemnění zrna (obr. 7.c). Obr. 7.d zobrazuje 

deformovanou strukturu po tahové zkoušce. Na obrázku je patrné výrazné zvlnění hranic zrn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

7. Závěr 
 

V předložené diplomové práci byly v teoretické části popsán princip tahové zkoušky a 

základní mechanické vlastnosti stanovené touto zkouškou.  

V další kapitole této práce byl uveden přehled základních vlastností neželezných kovů, 

které byly použity k výrobě zkušebních vzorků pro provedení tahové zkoušky. 

V experimentální části bylo u všech vzorků dodaných materiálů. provedeno hodnocení 

jejich mechanických vlastností na zkušebních zařízeních laboratoře zkoušení materiálů 

katedry materiálového inženýrství trhacím stroji INOVA TSM 50, ZD 10 modernizovaném 

švýcarskou firmou  walter + bai ag a trhacím stroji  typu LFV 100-HM švýcarské firmy  

walter + bai ag 

Ke studiu byly použity materiály vybraných neželezných kovů a jejich slitin, zejména 

těch, které jsou využívány při řešení granrů na katedře Materiálového inženýrství Fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství a katedře Mechanické technologie Fakulty strojní, 

resp. při řešení požadavků praxe. Konkrétně byly vybrány slitiny hliníku a hořčíku. 

Cílem diplomové práce je proto jak studium mechanických vlastností vybraných typů 

materiálů neželezných kovů za různých podmínek namáhání, tak i srovnávání shody 

dosažených výsledků na výše uvedených zkušebních zařízeních katedry, které je výchozím 

krokem pro provádění dalších zkoušek z oblasti zkušebnictví s možností dalších kroků 

vedoucích k posouzení možnosti zahájení akreditace laboratoře. 

Práce byla doplněna hodnocením mikrostruktury použitých slitin.  

 

Ze získaných výsledků je možno vyvodit následující závěry: 
 

• Obdržené výsledky byly v souladu s metalografickým hodnocením 

mikrostruktury použitých vzorků 

• Z výše uvedeného je možno soudit na potvrzení dobré shody zjištěných veličin 

na různých zkušebních zařízeních katedry. 

• Některé odchylky zjištěné u naměřených hodnot  veličin mechanických 

vlastností na jednotlivých zařízeních je možno vysvětlit odlišnými 

podmínkami v systému zatěžování, uchycení v čelistech, případně algoritmu 

zpracování dat pomocí výpočetní techniky. V neposlední řadě je pak možno 
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zahrnout i vliv lidského faktoru, např. při hodnocení tažnosti na vzorcích po 

přetržení, 

• Na základě těchto výsledků je rovněž možno stanovit oblast zvýšené kontroly 

naměřených hodnot jednotlivých veličin stanovených tahovou zkouškou na 

jednotlivých výše uvedených zkušebních strojích. 
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 Obr.4.6a – DION -  vzorek B2_0,2 
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Obr.4.6b – DION -  vzorek G2_2 
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Obr.4.6c – DION -  vzorek Ge2_6 
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Obr.4.7a – WINTRH -  vzorek A2_1 

 

 

 



 44 

 

Obr.4.7b – WINTRH -  vzorek G2_2 
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Obr.4.7c – WINTRH -  vzorek G20_2 
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a) 

 

b) 

Obr.6.1. Mikrostruktura vzorku A 

a) příčný řez, b) podélný řez 
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B1  

 
B2  

 
B3  

 
Obr.6.2. Mikrostruktura vzorků B1, B2, B3 
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Cvýchozí 

 
C33 

  
C50 C80 

 
 
 

Obr.6.3. Mikrostruktura vzorku C-CV,C33,C50,C80) 
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DV 

 
D33 

 
D50 

 
Obr.6.4. Mikrostruktura vzorku D-DV,D33,D50   
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a) 

 

b) 

Obr.6.5. Mikrostruktura vzorku E 

a) výchozí, b) 8 průchodů 
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a) výchozí 

 

b) 8 průchodů 

Obr.6.6. Mikrostruktura vzorku F 

a) výchozí, b) 8 průchodů 
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a) Struktura slitiny AZ91 - litý stav 

 
b) Struktura slitiny AZ91 po tepelném zpracování T4 

 
c) Struktura slitiny AZ91 po lisování 

 
d) Struktura slitiny AZ91 po provedení  tahové zkoušky 

 
Obr.6.7. Mikrostruktura vzorku G 

 
 


