


ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
· Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 



ZASADY.DOC 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2011/2012. 

 

 

 

Ostrava 15. 11. 2011    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Doc. Radimovi 

Kocichovi, Ph.D. za pomoc, postřehy, předané zkušenosti a trpělivost, kterou se mnou měl při 

tvorbě této práce. Další poděkování bych rád věnoval Dr. Violettě Anrejuščenko za 

poskytnutí experimentálních dat a vzorků univerzity Karaganda-Technical University v 

Kazachstánu.



Abstrakt 

ABSTRAKT 

 

Materiály zpracovávané intenzivní plastickou deformací (SPD) jsou charakteristické 

jemnozrnnou strukturou a výbornými mechanickými vlastnostmi. Tato práce se zabývá 

deformačním chováním hliníkové slitiny Al-Cu, která byla podrobena SPD metodě, jmenovitě 

se jednalo o úhlové kanálové protlačování (ECAP) čtyřmi průchody deformačními cestami BC 

a C. Matrice byla definována Φ = 90°, Ψ = 20°. Pro obě deformační cesty byly studovány 

mechanické vlastnosti a mikrostrukturní chování. Kromě optické mikroskopie byly pro 

studium struktury využity také techniky SEM a TEM. S rostoucím počtem průchodů byl 

zřejmý nárůst mechanických vlastností, zejména pevnosti u obou zvolených deformačních 

cest. Poněkud překvapivý byl ale výsledek porovnání pevnostních vlastností u obou cest. 

Pokud jde o zjemnění mikrostruktury pak je možné uvést, že při cestě BC po čtvrtém 

provedeném průchodu došlo k zisku struktur s průměrnou velikostí zrna v oblasti 200 nm. 

 

Klíčová slova: Al-Cu, ECAP, mikrostruktura, mechanické vlastnosti 

 

ABSTRACT 

 

 Materials processed by methods of severe plastic deformation (SPD) are characteristic 

for their ultrafinegrained structure and excellent mechanical properties. The thesis is focused 

on the deformation behavior of Al-Cu alloy processed by equal channel angular pressing 

(ECAP) (routes BC and C) up to 5 passes. ECAP was done using a 90° die and with a 

curvature extending over an angle of Ψ=20°. The ultimate tensile strength (UTS), micro 

hardness and microstructure were studied for both deformation routes. For structure changes 

evaluation was chosen optical microscopy as well as SEM and TEM. With the increasing 

number of passes there was observed significant improvement in UTS and hardness. Quite 

surprising results were obtained from mutual comparison of both routes. Regarding 

microstructure refining it is possible to note that after fourth pass (BC) was more efficient 

process. Average grain size after BC route was 200 nm. 

 

Key words: Al-Cu alloy, ECAP, microstructure, mechanical properties 
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1. Úvod 

  

 Velikost zrn komerčních kovů a slitin je obvykle uzpůsobena pro konkrétní použití, 

kdy se využívá předem stanovené termomechanické zpracování. Při tomto zpracování se 

slitiny vystavují konkrétním režimům teplot a deformací s cílem dosažení maximálních 

finálních vlastností. Nicméně tyto postupy nemohou být použity pro výrobu materiálů s 

velikostí zrn, nižší než desítky resp. jednotky mikrometrů. Proto se pozornost zejména během 

posledního desetiletí zaměřila na rozvoj nových technik, které mohou být aplikovány pro 

výrobu ultrajemnozrných (UFG), to znamená materiálů s průměrnou velikostí zrn v rozsahu 

jednotek mikrometrů až stovek nanometrů.  

 Takto navrhované techniky založené na aplikaci velkých plastických deformací (SPD) 

se tedy ukazují být velmi účinným nástrojem k modifikaci užitných vlastností 

zpracovávaných materiálů. Jedním z nejznámějších a dosud nejvíce vyvíjených postupů 

spadajících do této skupiny je i protlačovaní úhlovým kanálem (ECAP). Tato metoda 

respektive její mutace se jeví jako velmi vhodný postup pro přípravu UFG materiálů i ve 

větším objemovém měřítku.  

 Ukazuje se, že tvorba UFG struktur v kovech a slitinách je základem pro velmi 

významné zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností. Prvotní studie UFG materiálů 

respektive jejich mechanických vlastností ukazovaly na významné rozdíly při porovnání s 

klasickými materiály. Hlavní diference pak byly například v modulu pružnosti, který byl u 

UFG materiálů o 30 – 50 % nižší. Později se prokázalo, že změna tvrdosti a pevnostních 

vlastností je dána změnami velikostí zrna, zatímco například pokles modulu pružnosti souvisí 

s porozitou materiálu (jejími změnami při SPD technikách)  

 U materiálů připravených pomocí SPD technologií je detekován většinou typický 

průběh napětí-deformace svým vysokým deformačním zpevněním a pak delším poměrně 

konstantním průběhem. Toto chování lze vysvětlit tím, že dochází k přeměně původních 

velkých zrn na UFG struktury díky akumulaci a přeskupování hustých dislokačních sítí. To je 

také důvodem pro malou rychlost deformačního zpevnění (hustota dislokací dosahuje úrovně 

nasycení a současně probíhá dynamické zotavení). Neméně důležitý je i rozdíl ve tvařitelnosti 

obou skupin materiálů, kdy u UFG může docházet k superplastickému tváření i při velmi 

nízkých homologických teplotách. 
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2. Problematika tváření založeného na velkých plastických deformacích 

 

 Při konvenčních procesech tváření kovů jako je válcování a kování jsou vložené 

plastické deformace obecně menší než 2. Při procesech jako jsou válcování v kalibrech, tažení 

či protlačování se dosahují deformace větší než 2, ale změny rozměrů jsou příliš veliké, a proto 

jsou tyto postupy nepříliš vhodné pro výrobu konstrukčních dílů. V praxi jsou proto klasické 

tvářecí postupy, jako je válcování, protlačování či kování, omezeny v produkci ultrajemnozrné 

struktury ze dvou důležitých důvodů. V prvé řadě je to nedostatečná vložená deformace, 

poněvadž technologie vyžadují změny průřezů. Jako druhý faktor připadá teplota, konvenční 

procesy jsou omezeny svým uplatněním obvykle do oblasti vyšších teplot s limitovaným 

uplatněním v oblasti relativně nízkých teplot. Naproti tomu při SPD procesech nedochází k 

výrazným změnám rozměrů zpracovávaných materiálů a jejich uplatnění je směřováno do oblasti 

tváření za studena [1].  

 Je známo, že materiály zpracované těmito procesy mají velmi malé průměrné velikosti zrn 

menší než 1 μm [2]. Aby bylo možné převést materiál s „hrubým“ zrnem na materiál jemnozrnný, 

je třeba vložit mnohem vyšší deformaci s cílem zvětšit hustotu dislokací a tyto dislokace následně 

přeskupovat tak aby vytvořily pole hranic zrn. V důsledku těchto omezení se pozornost přesunula 

k rozvoji alternativních postupů zpracování, které jsou založeny na použití intenzivní plastické 

deformace, kdy jsou extrémně velké deformace vyvolané při relativně nízkých teplotách, bez 

změny geometrie materiálu. Formálně může být zpracování intenzivní plastickou deformací 

definováno jako tvářecí postup, kdy při deformacích nedochází k významné změně celkových 

rozměrů, ale dochází ke zjemnění zrna až na 1000 či méně mikrometrů v kterékoliv části [1].  

 

2.1. Historie 

 

 Použití intenzivní plastické deformace s cílem vyrobit kovové slitiny vynikajících 

vlastností má za sebou dlouhou historii. Kořeny můžeme hledat například při zpracování oceli 

ve starověké Číně, či kovářské výroby vysoce kvalitní Damascénské oceli na Blízkém 

východě a v neposlední řadě zde zařadíme legendární oceli Bulat ve starověké Indii. 

 Z moderního vědeckého hlediska se zpracování podle SPD před více než padesáti lety 

věnoval prostřednictvím rozsáhlé a pečlivé práce Bridgman v USA [3]. V těchto pokusech 

byly kovy podrobeny intenzivní deformaci za vysokých tlaků aplikovaných ve snaze zlepšit 

mechanické vlastnosti materiálů, které jsou ze své podstaty poměrně křehké. Kupříkladu 

v sérii podrobných pokusů popsal techniku, kdy jsou kovové disky stlačovány vysokým 
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tlakem a současně podrobeny torznímu namáhání, přičemž je tato metodika nyní považována 

za klasický postup SPD. I když Bridgman demonstroval potenciál pro dosažení lepší 

deformovatelnosti vysokými tlaky, maximální aplikovaný tlak byl 0,2 GPa. Tato hodnota se 

ukázala jako nedostačující pro dosažení vyjímečných vlastností. Proto zpracování pomocí 

SPD byla věnována jen malá pozornost. Postupem času se díky následným výzkumům v této 

oblasti a jejich možnému uplatnění v průmyslových provozech dostala více do popředí. 

 

2.2. Hall –Petchova rovnice a její popis 

 

 Jednou z hlavních zásad v materiálové vědě je, že vlastnosti lze odvodit ze znalosti 

mikrostruktury. Tím máme na mysli krystalickou strukturu a všechny její nedostatky, včetně 

velikosti, tvaru, orientace, složení, prostorového šíření, atd. Seznam typů vad by měl 

zahrnovat bodové poruchy (vakance, interstice, substituce a nečistoty), čárové poruchy 

(hranové a šroubové dislokace), plošné poruchy (vrstevná chyba, hranice zrn), částice druhé 

fáze nebo velké množství jiných fází. Sestavit vztah popisující závislost vlastností struktury a 

mechanických vlastností z tolika faktorů by bylo značně obtížné. To je také důvod proč při 

výběru materiálu dochází k zjednodušení [4]. Mechanické a fyzikální vlastnosti všech 

krystalických materiálů jsou určeny zejména několika hlavními faktory. Průměrná velikost 

zrna materiálu jako jeden z faktorů hraje velmi významnou, mnohdy i hlavní roli. Pevnost 

všech polykrystalických materiálů souvisí s velikostí zrna a to prostřednictvím Hall-Petchovy 

rovnice (1). 

 

, (1) 

 

kde σy… mez kluzu [MPa] 

 σ0… vnitřní napětí [MPa] 

 ky… konstanta udávající začátek plastické deformace [-] 

 d… velikost zrna [μm] 

 

 Z toho vyplývá, že pevnost se zvyšuje s poklesem velikosti zrna a to vede ke stále se 

zvyšujícímu zájmu o zhotovení materiálů s extrémně malou velikostí zrna [1]. 
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2.3. SPD procesy 

 

2.3.1. Úhlové kanálové protlačování (ECAP) 

 

 Jak již bylo naznačeno technologie ECAP se jeví jako velmi perspektivní vzhledem 

k dosažení velmi vysokého stupně deformace. Princip technologie je znázorněn na obr. 1. 

Materiál je protlačován matricí, která je složena ze dvou částí stejného průřezu. Tyto dvě části 

mezi sebou svírají úhel Ф. Tento úhel může nabývat různých hodnot dle technologie a 

materiálu. Dále je zde znázorněn úhel ψ, který reprezentuje vnější zaoblení kanálu. Výchozí 

vzorek může být kruhového nebo pravoúhlého průřezu. Průřez vzorku je před technologií 

opracován, aby se shodoval s průřezem kanálu. Vzorek je vtlačován do matrice pomocí 

průtlačníku.  

 

Obr. 1 Schéma protlačovacího kanálu 

 

 Deformace se uskutečňuje pomocí smyku, který nastává při průchodu matricí 

znázorněno na obr. 2. Pro zjednodušení je úhel Ф = 90° a ψ = 0°. Na obr. 3. lze vidět 

naznačení smykového mechanismu, a posun smykových rovin. 
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Obr. 2 Princip ECAP s naznačením smykové deformace[1] 

 

 

Obr. 3 Posun smykových rovin při ECAP procesu[1] 

 

I když dochází k velmi velkým plastickým deformacím vzorek vychází z matrice aniž 

by se výrazně měnily jeho rozměry. Zachování stejného průřezu při zpracování ECAP, i přes 

zavedení velkých plastických deformací, je důležitou vlastností, která odlišuje tento typ 

zpracování od konvenčních operací jako válcování, kování nebo tažení. 

 

2.3.1.1. Základní parametry ECAP procesu 

 

Technologie ECAP je tvářecí proces působící jednoduchým střihem a je 

charakterizován několika základními parametry. Tyto parametry jsou vložená deformace 

jednotlivého průchodu matricí, skluzové systémy fungující při protlačování a vyplývající 

zákonitosti uvnitř deformovaného vzorku. Dohromady se tedy jedná o různé procesy 

s jednoznačně definovanou povahou protlačování. Všechny tyto parametry hrají důležitou roli 

při určování ultrajemnozrné struktury zavedené při ECAP procesu. 
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2.3.1.2. Deformace 

 

V každém průchodu je do vzorku vložena intenzivní deformace. Velikost deformace 

může být odhadnuta na základě analytického přístupu založeného na různých konfiguracích 

matrice. Největší roli hraje vnitřní úhel Ф a vnější úhel zaoblení ψ. Při jejich změně můžeme 

dosáhnout odlišné velikosti deformace znázorněné na obr. 4. 

(a) (b) (c) 

Obr. 4 Princip technologie ECAP, kde Ф je vnitřní úhel a ψ je úhel zakřivení pro:  

(a) ψ=0, (b) ψ=π-Ф, (c) 0<ψ<π-Ф [1] 

 

Obr. 4 (a) odpovídá situaci, kdy ψ=0°. Rozdílný úhel zaoblení ψ=(π-Ф)° popisuje 

obr. 4 (b) a obr. 4 (c) a ukazuje, že tento úhel se nalézá v intervalu 0°<ψ<(π-Ф)°. Deformace 

je odhadována za předpokladu plně mazaného vzorku, tedy všechny třecí účinky jsou 

zanedbány. Za situace, kdy ψ=0° což je zachyceno na obr. 4 (a), je malý čtvercový element 

ve vstupním kanále popsaný „abcd“. Element prochází smykovou rovinou a deformuje se do 

rovnoběžníku „a’b’c’d’“. Tím je popsán první princip deformace a je dán vztahem (2). 

, (2) 

kde  γ…smyková deformace [-] 

 Ф…vnitřní úhel [rad] 

 

Při použití stejného předpokladu v obr. 4 (b) vyplývá vztah (3). 

 (3) 

kde  ψ…vnější úhel zaoblení [rad] 

 

A podobná analýza na obr. 4 (c) vede k obecnému řešení (4). 
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 (4) 

 

Konečně deformace po n průchodech může být vyjádřena obecným vztahem (5). 

 (5) 

  

kde  εn…deformace po n průchodech [-] 

 n…počet průchodů [-] 

 

Vztah (5) je v souladu s dřívějším odhadem deformace, kde matrice byla definována 

vnitřním úhlem Ф =2φ a úhlem vnějšího zaoblení ψ=0°. Deformace po n průchodech 

znázorňuje vztah (6). 

 (6) 

 

Zmíněné vztahy vedou k výpočtu velikosti deformace, ale vztah (5) má výhodu, 

protože zohledňuje vnitřní úhel Ф  a úhel vnějšího zaoblení ψ. Stává se proto variabilní pro 

různé použití. 

Experimentální důkazy podpořily využití rovnice (5) v pokusech ECAP. Nejprve byly 

provedeny modelové pokusy, kde byly protlačovány vrstvy barevné plastelíny přes zápustku 

z plexiskla. Měření deformace v těchto experimentech ukázala vynikající shodu s rovnicí (5) 

v centrálních částech vzorku. Odchylky v blízkosti stěn byly dány účinky tření [5]. Druhý 

modelový pokus byl prováděn na dvou půlkách vzorku z čistého hliníku. Vzorek byl 

protlačován matricí, která byla popsána úhly Ф =90° a ψ=0°. Deformace byla měřena 

okamžitě po protlačení. Výsledek ukázal vynikající shodu s rovnicí (5). Vzorek odpovídal asi 

z 85%. Zbývající část je přisuzována nerovnoměrné deformaci vyskytující se v blízkosti 

dolního povrchu vzorku, kde materiál prošel vnější hranou kanálu [6]. 

Významné je grafické znázornění rovnice (5), protože umožňuje jednoduchou vizuální 

představu o významu vnitřního úhlu Ф a vnějšího úhlu zaoblení ψ v matrici. Graf byl 

původně konstruován pro Ф =90°, ale následně byl rozšířen. Vnitřní úhel Ф  může nabývat 

hodnot jak 45° tak i 180°, přičemž úhel vnějšího zaoblení ψ se pohybuje v rozmezí 0-90°. 
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Obr. 5 Závislost deformace na vnitřním úhlu pro první průchod [1] 

 

Na základě obr. 5 může být dosaženo několika závěrů. Vnější úhel zaoblení ψ má 

relativně malý dopad na deformaci. S výjimkou, kdy je vnitřní úhel Ф menší než 90°. 

Mimořádně velké deformace lze dosáhnout pouze při jednom průchodu tak, že vnitřní úhel Ф  

a vnější úhel zaoblení ψ budou mít nízké hodnoty. Pro konvenční matrici (Ф =90°) se 

pohybuje vzniklá deformace v okolí 1, nezávisle na vnějším úhlu protlačování ψ.[1] 

 

2.3.1.3. Deformační cesty 

  

Vzhledem k tomu, že průřez zůstává beze změny, může být stejný vzorek vtlačován do 

matrice vícekrát a tím je umocněna velikost vložené deformace. Při opakovaném protlačování 

lze aktivovat různé skluzové systémy tak, že se vzorek otáčí. Postupným výzkumem byly 

definovány čtyři základní deformační cesty. Jsou to cesty A, BA, BC a C uvedené na obr. 6. 

Při protlačování deformační cestou A je vzorek vkládán do matrice po jednotlivých 

průchodech beze změny, takže nedochází k otočení. Při použití deformační cesty B se vzorek 

otáčí o 90° a to dvěma různými způsoby. Při deformační cestě BA se střídavě otáčí a při 

deformační cestě BC se otáčí ve stejném směru. Protlačování deformační cestou C se děje 

otáčením vzorku o 180°. Různé kombinace těchto cest jsou také možné, např. BC a C, kdy 

dochází ke střídání 90° a 180° po každém průchodu. V praxi však získané experimentální 

důkazy doposud navržených složitějších kombinací nevedly k žádnému zlepšení 
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mechanických vlastností. Pozornost je proto obvykle pouze věnována do čtyř vymezených 

deformačních cest. 

 

Obr. 6 Deformační cesty ECAP,(a)cesta A, (b) cesta BA, (c) cesta BC, (d) cesta C [7] 

 

2.3.1.4. Skluzové systémy deformačních cest 

 

Různé skluzové systémy souvisejí s různými deformačními cestami, které jsou 

zachyceny na obr. 7. Schéma popisuje smykové roviny prvních čtyř průchodů. U deformační 

cesty A dochází ke skluzu stejných rovin. Deformační cesta BA je obdobný případ, kdy skluz 

v prvním průchodu je „smazán“ ve třetím průchodu a skluz ve druhém průchodu je „smazán“ 

ve čtvrtém průchodu. Při použití deformační cesty C a BC existují dvě samostatné smykové 

roviny, které se protínají úhlem 90° u cesty BC a o 180° u cesty C. U cest A a BA dochází 

k nahromadění dodatečné deformace po každém jednotlivém průchodu. 

 Důsledky těchto skluzových systémů jsou znázorněny na obr. 8, kde čtyři hlavní 

řádky odpovídají čtyřem různým deformačním cestám a ilustrace zobrazují makroskopické 

deformace zavedené do krychlového elementu, při pohledu na x, y a z roviny, a to až do 

maximální výše 8 průchodů skrze matrici. Z obr. 8 je patrné, že krychlový element je 

obnoven každý druhý průchod cestou C a každý čtvrtý průchod cestou BC, zatímco použití 

cest A a BA vede k akumulaci deformace v této rovině. Žádná deformace krychlových prvku 

neproběhne v rovině z při použití cest A a C. Důsledky těchto deformací jsou zohledňovány 

později při zkoumání vlivu deformačních cest na rozvoj ultrajemnozrné mikrostruktury [1]. 
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Obr. 7 Skluzové systémy zobrazeny na rovinách x, y, z pro následný průchod s využitím 

deformačních cest A, BA, BC a C [1] 

 

  

 

Obr. 8 Deformace kubického prvku v rovinách x, y, z při protlačení až osmi průchody pro 

deformační cesty A, Ba, Bc a C [1] 
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2.3.1.5. Smykové roviny 

 

Důsledky ECAP a posouzení jejich smykových vlastností, které se vyvíjejí na ortogonální 

rovině pro každou deformační cestu zachycuje obr. 9, který ukazuje smykové roviny pro 

konvenční ECAP zpracování, kdy vnitřní úhel Ф je 90° a k rotaci dochází ve směru osy x. 

Horní řádek ukazuje smykové roviny po 1 průchodu a další řádky roviny při zpracování 

odlišných deformačních cest čtyřmi průchody. Smykové roviny jsou barevně označeny a to 

tak, aby barvy červená, fialová, zelená a modrá odpovídala prvnímu, druhému, třetímu a 

čtvrtému průchodu [1].  

Z těchto kreseb je patrné, že v celkovém úhlovém rozsahu jakékoliv zvolené roviny je 

značná variace. Pro jednoduchost je tento úhlový rozsah znázorněn v tab. 1. Úhlový rozsah 

nula je ve všech rovinách deformační cesty C nebo při pohledu na směr x a z u deformační 

cesty A. Z tab. 1 je zřejmé, že největší úhlový rozsah dává deformační cesta BC po 4 

průchodech. Tyto úhlové rozsahy jsou později přezkoumávány při zvažování mikrostruktury. 

V konečném důsledku jsou upřednostňovány při rozvoji rovnoosých zrn a homogenní 

mikrostruktury. 

 

 

Obr. 9 Posun smykových rovin pro deformační cesty A, BA, BC a C čtyřmi průchody [1] 
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Tab. 1 Úhlové rozsahy smykových rovin po čtyřech průchodech[1] 

Deformační cesta Počet průchodů 
Úhlový rozsah 

X Y Z 

A 

2p 0° 27° 0° 

3p 0° 34° 0° 

4p 0° 37° 0° 

BA 

2p 27° 18° 45° 

3p 33° 27° 63° 

4p 37° 31° 72° 

BC 

2p 27° 18° 45° 

3p 63° 18° 63° 

4p 90° 63° 63° 

C 

2p 0° 0° 0° 

3p 0° 0° 0° 

4p 0° 0° 0° 

 

2.3.2. Kontinuální procesy využívající technologii ECAP 

 

 Zpracování ECAP přitáhlo značnou pozornost díky produkci ultrajemnozrné struktury 

s unikátními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Proto tyto materiály mohou mít 

významné aplikace v průmyslu. Nicméně technologie ECAP, která je využívána 

v laboratořích je pracovně náročná, protože vyžaduje mnoho ruční práce při přidání či 

odebrání vzorků z matric. Na obr. 10 byl v programu AUTOCAD sestrojen model, jak taková 

to matrice ve skutečnosti vypadá. Z důvodu pracovní a časové náročnosti bude každá rozsáhlá 

průmyslová aplikace vyžadovat vytvoření konkrétní formy kontinuální techniky zpracování, 

které mohou být efektivně využívány k výrobě relativně velkých objemů materiálů. Pokroků 

bylo dosaženo v rozvoji zpracování dlouhých kovových pásů.  

 Navzdory zjevným úspěchům, které jsou spojeny s těmito různými postupy, výsledky 

pokrývají jen velmi omezený sortiment materiálů, při čemž řeší zpracování ve velmi malých 

dávkách každé slitiny. Nyní je třeba poskytnout podrobné posouzení potenciálu pro použití 

těchto technik na výrobu velkého množství materiálu v nepřetržitém procesu, který je jak 

rychlý tak i ekonomicky života schopný.  
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Obr. 10 Model ECAP matrice v programu AUTOCAD [7] 

 

2.3.2.1. DCAP – Dissimalar channel angular pressing 

 

 Materiál je v podobě tenkého pásu přiváděn vstupním kanálem o tloušťce 1,55 mm. 

Poté pás vstupuje mezi dva válce, kde dochází k zmenšení kanálu z 1,55 mm na 1,45 mm, 

dále pokračuje do výstupního kanálu, kde je znovu původní tloušťka 1,55 mm. Princip je 

znázorněn na obr. 11. Terminologie DCAP vznikla z důvodu malého rozdílu tloušťky spojené 

s průchodem do výstupního kanálu [1]. 

 

 

Obr. 11 Schéma technologie DCAP [8] 
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2.3.2.2. ECAP - Conform 

 

 Protlačování Conform bylo vyvinuto před více než 30 lety pro protlačování drátu. 

Schéma protlačování Conform je znázorněno na obr. 12. V nedávné době se tato technika 

zkombinovala s technologií ECAP a vytvořila využitelnou technologii ECAP Conform [9]. 

 

 

Obr. 12 Schéma protlačování Conform[9] 

 

  

 

Obr. 13 Schéma technologie ECAP Conform[1] 

 

 Princip spočívá ve vytváření třecí síly, která je využitá pro vytlačení materiálu přes 

ECAP matrici. Tato modifikace má za následek tvorbu ultrajemnozrné struktury. Navržené a 

konstruované schéma procesu ECAP Conform je znázorněno na obr. 13. Jak je patrné ze 

schématu, rotující hřídel obsahuje drážku, kterou je materiál veden dovnitř. Materiál je 

vtahován třecími účinky síly na kontaktních plochách drážky a dále se otáčí s hřídelí. 
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Nicméně při výstupu je materiál vtahován do ECAP matrice, takže je podroben smykovému 

mechanismu. Vnitřní úhel Ф se pohybuje okolo 90°. Toto nastavení vytváří efektivní 

kontinuální ECAP proces. Další parametry jako vnitřní úhel či deformační rychlost mohou 

být začleněny do zařízení dle potřeby [1]. 

 

2.3.3. Krut za vysokého tlaku (HPT) 

  

 První náznaky této metody lze zaznamenat u Bridgmana před padesáti lety, přičemž 

jeho dosažená metodika nebyla dostačující. Metoda krutu za vysokého tlaku (HPT) byla 

poprvé použita pro dosažení extrémní deformace ve vzorku Zorinem, Šaškinem a 

Jenikoponjanem v Rusku v roce 1984 [10]. Úspěšné zvládnutí vytváření homogenních 

struktur se submikronovou a nanometrickou velikostí zrna a vysokoúhlovými hranicemi 

v podmínkách extrémní krutové deformace poskytlo novou možnost pro přípravu 

nanostrukturních materiálů. Schéma metody je uvedeno na obr. 14, kde v případě (a) lze vidět 

ideální nastavení a v případě (b) lze vidět praktické nastavení zařízení pro HPT. 

 

Obr. 14 Metoda HPT pro: (a) ideální nastavení, (b) praktické nastavení [11] 

 

 Vzorky jsou diskového tvaru, obvykle o průměru 10–20 mm a tloušťce od 0,2 do 0,8 

mm. Umísťují se mezi dvě kovadliny, z nichž jedna se otáčí a druhá je pevná. Tření za rotace 

mezi kovadlinou a povrchem vzorku umožňuje plynule zvyšovat střihovou deformaci. 

Přiložená tlaková síla (1–10 GPa) v průběhu střihové deformace účinně omezuje možnost 

porušení vzorku, přispívá k vyvolání extrémních deformací, a to i za studena velmi těžce 
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tvařitelných materiálů (např. W). Podstatné zjemnění struktury bylo pozorováno již po půl 

otáčce nebo celé otáčce kovadliny. Pro dosažení homogenní struktury je však obvykle 

zapotřebí více otáček. Velikost skutečné smykové deformace γ se dá vypočítat podle vztahu 

(7). 

 

 (7) 

kde N…počet otáček [-] 

 r...poloměr vzorku [mm] 

 h…tloušťka vzorku [mm] 

 

 Ekvivalentní deformaci εEQ je možné vypočítat s použitím vztahu (8). 

 

 

(8) 

 U vzorku o tloušťce 0,8 mm, deformovaného jednou otáčkou při poloměru 4 mm, se 

ekvivalentní deformace rovná asi 20 (2000 %). Obvykle není problém na uvedeném vzorku 

aplikovat 10 nebo 100 otáček, což odpovídá ekvivalentní deformaci 200 nebo 2000. Takové 

hodnoty deformace nelze prakticky vyvolat jinými SPD způsoby, a proto je HPT ideální 

metoda pro studium vlastností materiálů při velmi vysokých deformacích. 

 Kovadliny lze ohřívat nebo podchlazovat, rychlost otáčení je možné měnit v širokých 

rozmezích a rovněž lze měnit směr rotace, což umožňuje studovat vliv různých parametrů na 

vývoj struktury a vlastností. Velikost krutu aplikovaného ve vzorku lze přímo měřit. 

 Metoda HPT byla úspěšně použita pro zjemnění mikrostruktury kovů (včetně ocelí), 

slitin, kompozitů i polovodičů. Pro malé vzorky je použití této jinak účinné metody vytváření 

velké plastické deformace omezeno na laboratorní výzkum [8,11]. 

 

2.3.4. Další SPD procesy 

 

 Výše zmíněné metody se řadí mezi základní SPD procesy, ovšem patří sem mnohem 

více metod, přičemž mezi další patří například: 

· Protlačování s krutem – Torsion extrusion – TE [12] 

· Kumulativní válcování - accumulative roll boxing – ARB [13] 

· Víceosé kování - Multi-axial compressions/forgings – MAC/F [13] 
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· Vortex extrusion – VE [13] 

· Simple shear extrusion – SSE [14] 

· Friction stir processing – FSR [15] a další 

 

2.4. Vlastnosti vybraných kovů po SPD 

 

 Je dobře známo, že plastická deformace vyvolaná konvenčními metodami tváření, jako 

válcování, tažení nebo protlačování může zvýšit pevnost kovů. Nicméně, toto zvýšení je 

obvykle doprovázeno ztrátou tažnosti. Například obr. 15 ukazuje, že s rostoucí plastickou 

deformací, mez kluzu Cu a Al monotónně roste, zatímco jejich tažnost klesá. Stejný trend 

platí i pro jiné kovy a slitiny [16]. 

 

Obr. 15 Závislost meze kluzu na tažnosti při válcování za studena (body představují snížení 

tloušťky) [16] 

 

 Jak již bylo uvedeno, kovy zpracované pomocí SPD mají obvykle velmi jemnozrnou 

strukturu, kterou nelze získat tradičním termomechanickým zpracováním. Výsledkem je, že 

SPD kovy vykazují jedinečné a vynikající vlastnosti, jako je vysoká pevnost, ve srovnání s 

konvenčními materiály, které mají hrubou velikost zrn několik desítek mikrometrů. V tomto 

případě se u některých materiálů a postupů technologií jedná o vysoké navýšení pevnosti. 

Určité materiály zpracované pomocí SPD mají obecně velmi vysokou pevnost v porovnání 

s kovy tvářenými konvenčně. Obr. 16 ilustruje obecnou tendenci změny pevnosti a tažnosti 

při SPD. Pevnost materiálů se s rostoucí deformací neustále zvyšuje a tažnost s relativně 

malou deformací klesá. Pak se udržuje téměř na konstantní hodnotě nebo mírně klesá [2]. 
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Obr. 16 Tendence změny pevnosti a tažnosti během některých SPD procesů [2] 

 

 Aoki a Azushima[17] uvádí vztah mezi napětím a deformaci vzorků pro nízkouhlíkové 

oceli a ocele, které obsahují 0,15%, 0,25% a 0,50% uhlíku. Oceli jsou zpracovávané ECAP 

procesy 1, 2, 5 a 10 průchody s použitím cesty A při pokojové teplotě. Okrajově byla použita 

cesta C. Získaný materiál vykazuje křivku napětí - deformace, která znázorňuje normální 

mechanické zpevňování, zatímco vzorky po ECAP procesu toto mechanické zpevňování 

nevykazují. Napětí se u ECAP procesů rychle zvyšuje a maxima dosahuje při malých 

deformacích. Jak lze vidět na obr. 17. 

 

Obr. 17 Křivka napětí – deformace pro klasické mechanické zpevňování a pro průchody 

ECAP procesu[17] 

 

 Srovnání pevnosti a tažnosti je znázorněno na obr. 18 pro oceli. Obr. 18 (a) vyjadřuje 

vztah mezi pevností a počtem průchodů pro uhlíkové oceli. Pevnosti se zvyšují s rostoucím 

počtem průchodů. Pevnost v tahu velmi nízkouhlíkové oceli po 10 průchodech byla větší než 
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1000 MPa. Plastické vlastnosti, tedy tažnost je ukázána na obr. 18 (b), kde je uveden vztah 

mezi celkovou tažností a číslem průchodu pro uvedené oceli. Pro nízkouhlíkové oceli tažnost 

klesá na 20% po 3 průchodech. Co se týče dalších ocelí se hodnoty tažností po 3 průchodech 

pohybují okolo 10%. 

 

(a) (b) 

Obr. 18 Pevnost a tažnost v závislosti na počtu průchodů a obsahu uhlíku[2] 

 

 Po ARB procesu byly zpracovány mechanické vlastnosti komerčně čistého hliníku. 

Sledovaný byl vztah mezi pevnosti, tažností a počtem cyklů. Pevnost čistého hliníku se 

výrazně zvýšila na 185 MPa, zatímco celková tažnost klesla na 13% po 1 ARB cyklu, přičemž 

velikost deformace byla 0,8. Jak se počet cyklů při ARB, tedy i deformace, dále zvyšovala, 

pevnost narůstala a ve finále dosáhla 340 MPa, což je čtyřikrát vyšší hodnota než u výchozího 

materiálu, který má obvykle rekrystalizovanou mikrostrukturu. Pokles tažnosti je obecný rys 

mechanického zpevňování kovových materiálů. Proto není divu, že materiály zpracovávány 

procesy SPD, tj. velmi intenzivně zpevňovány materiály vykazují omezenou tažnost. Dá se 

očekávat, že tažnost lze obnovit následným tepelným zpracováním, jako je tomu v případě 

deformovaného a žíhaného materiálu. Nicméně bylo prokázáno, že to není tak jednoduché. 

 Omezená tažnost ultrajemnozrných materiálů je chápána jako důsledek brzké plastické 

nestability. Jak je známo stav plastické nestability (tvorba krčku při zkoušce tahem) pro 

rychlost deformace je například vyjádřena vztahem (9). 

 

  (9) 

kde  σ…napětí [MPa] 

 ε…deformace [-] 
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 Ultrajemnozrné materiály značně zvyšují pevnost, obzvláště pak mez kluzu materiálu. 

To znamená, že rychlost deformačního zpevnění se shoduje s deformačním napětím, které je 

dáno plastickou nestabilitou. Jinými slovy v tahové zkoušce se začíná projevovat tvorba 

krčku, který demonstruje prodloužení [2]. 

 Při použití vhodných technologií a materiálu lze dosáhnout kombinaci vlastností, 

jmenovitě vysoké pevnosti a vysoké tažnosti. Toto neobvyklé mechanické chování je 

způsobeno unikátní nanostrukturou vytvořenou SPD zpracováním. Kombinace malé velikosti 

zrn a vysoké hustoty dislokací se zdá být novým mechanismem deformace. Materiály 

s takovými žádoucími mechanickými vlastnostmi jsou velmi atraktivní pro pokročilé 

konstrukční aplikace. 

 Jedním z konkrétních příkladů je i zpracování čisté Cu ECAP procesem cestou Bc při 

pokojové teplotě [16]. Pevnost a tažnost byly měřeny pomocí jednoosého tahu. Výsledné 

křivky napětí - deformace jsou zobrazeny na obr. 19. Počáteční hrubozrnná měď s velikostí 

zrna asi 30μm měla nízkou mez kluzu, ale vykazovala značné deformační zpevnění a velkou 

tažnost. Toto chování je typické pro hrubozrnné struktury. Prodloužení do vzniku poruch je 

kvantitativní míra tvařitelnosti a je chápána jako velikost deformace, při které se vzorek 

rozlomil. Válcování mědi za studena při snížení tloušťky o 60% výrazně zvýšilo pevnost, ale 

dramaticky poklesla tažnost. To je v souladu s klasickým chováním kovu, který je plasticky 

deformovaný. Tato tendence platila i pro měď, která byla protlačována dvěma průchody 

procesem ECAP. Avšak deformace mědi po 16 průchodech při použití technologie ECAP 

současně zvýšila pevnost i tažnost. Kromě toho zvýšení tažnosti je mnohem významnější než 

zvýšení pevnosti. Tyto výsledky nebyly nikdy předtím pozorovány a zpochybňují naše 

současné chápání mechanických vlastností kovů, které jsou zpracovávány plastickou 

deformací. 

 Podobně vzorky titanu byly vystaveny plastické deformaci při procesu HPT při teplotě 

250 °C [16]. Hrubozrnný Ti s velikostí zrna 20 μm vykazoval nízkou pevnost a velkou 

tažnost. Poté, co byl materiál podroben jednomu procesu HPT se zvýšila pevnost, ale 

významně se snížila tažnost. Dalším HPT zpracováním do 5 otáček se dramaticky zvýšila 

tažnost a mírně zvýšila pevnost. 

 Obr. 19 ukazuje, že malé SPD deformace, tzn. 2 průchody ECAP nebo 1 otáčkou 

HPT, výrazně zvyšují pevnost na úkor tažnosti. Velmi velké SPD deformace, tzn. 16 

průchodů ECAP matricí nebo 5 otáček HPT, dramaticky zvyšují tažnosti a zároveň další 

zvýšení pevnosti. To je v rozporu s klasickým mechanickým chováním kovů, které jsou 
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plasticky deformované. Větší plastická deformace běžnými technikami jako je válcování, 

tažení nebo protlačování zavádí větší deformační zpevnění, což zvyšuje pevnost, ale snižuje 

tažnost. 

 Ne všechny SPD zpracované kovy vykazují vysokou tažnost, jak již zde bylo uvedeno. 

Kovy, které disponují jedinečnou kombinací mimořádné tažnosti a vysoké pevnosti, musí být 

intenzivně deformovány, aby překročili určitou úroveň deformace. Zvyšující se deformace 

snižuje velikost zrn, ale jen do určité minimální velikosti, která závisí na podmínkách 

zpracování SPD. Nicméně, po dosažení žádané zrnitosti, podíl vysokoúhlých hranic zrn 

nadále roste, a mikrostruktura se stává homogenní pro další SPD zpracování. 

 

(a) 
(b) 

Obr. 19 Křivky napětí – deformace pro: (a) měď a technologii ECAP, (b) titan a proces 

HPT[16] 

 

 U hrubozrnných kovů je primárním mechanismem plastické deformace pohyb 

dislokací a dvojčatění. Ultrajemná rovnoosá zrna s vysokoúhlými hranicemi zrn brání pohybu 

dislokací a tím zvyšují deformaci. Ve stejné době mohou tyto zrna usnadňovat další 

deformační mechanismus jako poklus po hranicích zrn či rotace hranic zrn, které zlepšují 

tažnost. Navíc hranice zrn získané po SPD jsou obvykle v nerovnovážném stavu s vysokou 

hustotou dislokací. Tyto dislokace mohou usnadnit pokluz po hranicích zrn nebo rotaci hranic 

zrn a tím zvýšit tažnost. Významný pokluz po hranicích zrn byl například pozorován 

v ultrajemné mědí při pokojové teplotě [16]. 
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3. Deformační chování Al slitiny při ECAP procesu 

 

3.1. Základní vlastnosti hliníku 

  

 Hliník a hliníkové slitiny se vyznačují dobrou chemickou odolností a dobrými 

mechanickými a jinými vlastnostmi. 

 Surovinou pro výrobu hliníku je nerost bauxit, ze kterého se vyrábí oxid hlinitý. Z 

bauxitu se připravuje roztok hlinitanu sodného a z něho rozkladem hydroxid hlinitý, který se 

v peci vypaluje na bezvodý oxid hlinitý. Ten je pak výchozí surovinou pro výrobu kovového 

hliníku elektrolytickou cestou. Dosažená čistota se pohybuje v rozmezí 99,50 – 99,75%. 

Elektrolytickou rafinací se dá získat hliník o čistotě až 99,99%. 

 Hliník vyrobený elektrolytickou cestou se ve stavu housek dále zpracovává v 

tavírnách na slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, nebo se z housek zhotovují desky a čepy 

pro výrobu tvářených polotovarů. 

 Tvářené polotovary z hliníku a jeho slitin jsou pak dodávány ve tvaru plechů, pásů, 

pruhů, kotoučů, folií, tyčí, trubek nebo drátů. 

 

Tab. 2 Vlastnosti hliníku [16] 

Hliník Aluminium Al 

Umístění v PSP 13 skupina 3. perioda 

Char. skupina nepřechodné kovy  

Rel. at. hmotnost 26,9815386  

Atomový poloměr 143 pm 

Oxidační číslo 3, 2, 1  

Krystalová struktura KPC  

Hustota 2700 kg.m-3 

Teplota tání 660,32 °C 

Teplota varu 2 519 °C 

Skupenské teplo tání 10.71 kJ·mol−1 

Skupenské teplo varu 294,0 kJ·mol−1 

Tepelná vodivost 237 W·m−1·K−1 

  

 Jakostní hliníkové slitiny dovolují oproti oceli, se zřetelem na jejich vlastnosti, 

výhodnější dimenzování při rázovém a nárazovém namáhání. Při trvalém zatížení se 
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doporučuje oproti oceli zvětšení ploch namáhaným tlakem o 25 – 30%, tzn. konstrukce z 

hliníkových slitin nesmějí být namáhány přes mez průtažnosti. Mez stlačitelnosti odpovídá 80 

až 100% meze průtažnosti a pevnost v tlaku je minimálně dvojnásobná pevnosti v tahu [18]. 

 

3.2. Historie hliníku 

 

 Přestože je to v přírodě po kyslíku a křemíku nejrozšířenější prvek, byl objeven teprve 

na samém počátku 19. stol. 

 Na jeho existenci poukázal Humhry Davy, který již předtím např. pozoroval 

rozžhavení drátu při průchodu elektrického proudu, (čímž v podstatě poukázal na využití 

tohoto principu při výrobě žárovek) a později zkonstruoval bezpečnostní důlní lampu. Nový 

prvek nazval aluminum. Isolovat hliník se však podařilo až dánskému chemikovi Hansu 

Christianovi Oerstedovi v roce 1825. Výroba hliníku však byla velmi drahá, což bránilo jeho 

rozšíření [19]. 

 Teprve v roce 1854 francouzský chemik Henry Etiene Sainte-Claire Deville vynalezl 

způsob, jak průmyslovým způsobem vyrábět hliník levně. Tímto procesem cena hliníku 

rapidně klesla, přibližně na jednu desetinu původní ceny. Konečně se mohl hliník ve větší 

míře používat a využít tak jeho mnohých výhodných vlastností (nízká hmotnost, tvárnost, 

odolnost proti korozi, vynikající tepelná a zejména elektrická vodivost). Deville také upravil 

název hliníku na aluminium, který se dnes všeobecně používá (kromě USA, kde tvrdošíjně 

používají původní název). 

 Přesto se dále hledaly způsoby ještě výhodnější výroby. Podařilo se to francouzskému 

metalurgovi Paulu Louisu Héroultovi a nezávisle na něm Američanu Charlesu Martinovi 

Hallovi v roce 1886, kdy objevili způsob průmyslové výroby elektrolýzou. Tento způsob je 

základem dnešní výroby. 

 

3.3. Přehled hliníkových slitin ke tváření 

 

 Slitiny hliníku lze dělit podle několika možných kritérií. Nejčastěji používaným 

dělením hliníkových slitin je dělení podle jejich způsobu zpracování na slitiny hliníku pro 

tváření a slitiny hliníku pro odlévání. Hliníkové slitiny pro tváření jsou charakterizovány 

normami ČSN EN 573-1 až 3 a stanoví jejich označování písmeny EN AW a čtyřmístným 

číslem udávajícím chemické složení hliníkové slitiny.  
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 V čtyřmístném číselném označení udává první ze čtyř číslic skupinu slitin podle 

hlavních slitinových prvků uvedené v tab. 3 [20]. 

 

Tab. 3 Přehled hliníkových slitin ke tváření[20] 

řada 1000 Al minimálně 99,00% a více 

řada 2000 slitina AlCu 

řada 3000 slitina AlMn 

řada 4000 slitina AlSi 

řada 5000 slitina AlMg 

řada 6000 slitina AlMgSi 

řada 7000 slitina AlZn 

řada 8000 slitina Al s různými prvky 

 

 Je nutno zdůraznit, že u všech slitin jednotlivých sérií lze měnit široké spektrum 

mechanických, fyzikálních i chemických vlastností přesným chemickým složením, 

technologickými parametry tváření a tepelným zpracováním.  

 Od všech těchto slitin se prioritně požaduje dobrá schopnost ke tváření jak za tepla, 

tak i za studena. Díky moderním technologickým zařízením a technologiím, které si přísně 

drží své know-how se dnes aplikují pro tváření i slitiny, které byly v dřívějších dobách 

použitelné pouze při výrobě odlitků. Zástupcem takových to slitin, jsou slitiny s vysokým 

obsahem Si, které částečně nahrazují automatové slitiny a donedávna byly ještě aplikovány 

výlučně jako slévárenské slitiny. 

 Hliníkové slitiny série 1000, tedy hliník čistoty minimálně 99% je použitelný 

především v oblastech, kde se vyžadují vysoké hodnoty fyzikálních vlastností. Mezi tyto 

vlastnosti patří vysoká elektrická a tepelná vodivost a také vysoká odolnost vůči korozi. 

Uplatnění těchto slitin je v elektrotechnickém a chemickém průmyslu, energetice, architektuře 

a obalové technice.  

 U slitin série 2000 je hlavním legujícím prvkem Cu a sekundárním Mg. Slitiny jsou 

tepelně zpracovatelné a v tomto stavu lze u nich dosáhnout maximálních pevnostních 

vlastností. Co se týče její odolnosti vůči korozi, není dobrá a může také dojít k 

interkrystalické korozi. Z tohoto důvodu jsou plechy z těchto slitin plátovány fóliemi z hliníku 

vysoké čistoty nebo některou že slitin série 6000. Tím se dosáhne vysoké odolnosti vůči 

korozi.  



Teoretická část 

25 

 

 Slitiny série 3000 nejsou tepelně zpracovatelné. Efektivní zvýšení pevnostních 

vlastností přibližně o 20 % oproti sérii 1000 je do obsahu 1,5% Mn. Použití této série je 

především v oblasti výměníků tepla a v architektuře.  

 Tepelně zpracovatelné většinou nejsou ani slitiny série 4000. Tyto slitiny obsahují 

vysoký podíl Si, až do 12% a aplikují se pří sváření, jako svářecí dráty. Při eloxování má 

jejich povrch tmavě šedivou barvu. 

 Hlavní legujícím prvkem slitin série 5000 je Mg. Ten je z hlediska substitučního 

zpevnění  α matrice daleko efektivnější než Mn. Obsah 0,8% Mg je ekvivalentní s 1,25 % Mn. 

Aplikovány jsou v potravinářském průmyslu, lodní dopravě, architektuře, zařízení pro 

kryogenní techniku a v komponentech pro dopravu.  

 Z hlediska pevnostních vlastností u slitin série 6000 je důležité množství 

intermetalické fáze Mg2Si, díky které jsou tyto slitiny tepelně zpracovatelné a mají určitou 

analogii se samokalitelnými ocelemi, jsou tzv. samokalitelné. Charakteristickou vlastností je 

jejich výborná schopnost ke tváření. Mezi další vlastnosti patří svařitelnost, odolnost vůči 

korozi a mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech. Hlavní aplikace je 

v komponentech pro dopravu, segmentech mostních konstrukcí, architektuře a v oblasti 

sportovních výrobků, např. rámy jízdních kol. 

 Pro sérii 7000 je hlavním legujícím prvkem zinek v množství 1 až 8 %. za přítomnosti 

Mg tyto slitiny po tepelném zpracování dosahují nejvyšších pevnostních vlastností ze všech 

hliníkových slitin. Obvykle jako další legující prvky mohou být přítomny Cu a Cr. Při 

maximálních pevnostních vlastnostech mají slitiny špatnou odolnost vůči korozi. Tepelným 

zpracováním, přestárnutím, lze zvýšit korozní odolnost za cenu nižších hodnot pevnostních 

vlastností. Hlavní využití je zatím v letectví a automobilovém průmyslu [21]. 

 

3.4. Metalurgické děje hliníkových slitin 

 

3.4.1. Precipitační zpevnění – vytvrzování 

 

Pro precipitační proces je základním předpokladem změna rozpustnosti. Precipitace je 

rozpad přesyceného tuhého roztoku při ohřevu na teploty nižší, než je teplota solidu pro danou 

slitinu, proto vznik precipitace je možný pouze za existence přesyceného tuhého roztoku, 

který je za zvýšených teplot nestabilní [22]. 
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 Z praktického hlediska má značný význam precipitační zpevnění – vytvrzování. 

Princip precipitačního vytvrzování byl zjištěn nezávisle Guinierem a Prestonem v roce 1938 

pomocí Laueovy metody na monokrystalech slitiny Al – Cu. Guinier a Preston zjistili, že 

difrakční diagram pořízený na monokrystalech slitiny Al – Cu vykazuje pruhy vycházející 

z reflexe mřížky hliníku a probíhající ve směrech <100>Al. Tento jev byl vysvětlován 

vznikem destičkovitých oblastí bohatých na měď a ležící na rovinách {100}Al. Tyto zóny jsou 

nyní nazývány zónami Guniera – Prestona, neboli zkráceně zóny GP. Konečným výsledkem 

přeskupení je pozměnění mezirovinných vzdáleností a intenzity rozptýleného záření na velmi 

malých skupinkách rovin {100}Al. Po zavedení elektronové mikroskopie bylo jako jedním 

z prvních předmětů výzkumu vytvrzování hliníkových slitin. Elektronová mikroskopie i 

metody difrakce rentgenových paprsků ukázaly, že počáteční precipitát má jinou strukturu než 

rovnovážná fáze. Toto se děje nejen u hliníkových slitin. Místo toho probíhají při stárnutí 

reakce, kdy jako první vznikají zóny, z nich poté přechodný precipitát a z něho rovnovážný 

precipitát. Toto pořadí je zachováno proto, že rovnovážný precipitát je nekoherentní 

s matečním krystalem, zatímco přechodné struktury jsou buď dokonale koherentní, jak je 

tomu u zón nebo alespoň částečně koherentní [23]. Z přesyceného roztoku se začne vylučovat 

ta fáze, která bude bohatší na prvek, kterým je původní fáze přesycena. Takže podoba této 

fáze se bude tvořit přes několik mezistupňů, jak již bylo řečeno, až se výsledná struktura 

postupně přiblíží struktuře konečné rovnovážné fáze [22]. 

Vytvrzování se skládá ze dvou technologických úkonů, které na sebe navazují a 

vzájemně spolu souvisí do té míry, že každé dílčí provedení ovlivňuje konečný výsledek. Jako 

přípravná operace před následujícím ochlazením se provádí rozpouštěcí žíhání. Je to ohřev na 

vhodnou rozpouštěcí teplotu s dostatečnou výdrží. Výdrž na této teplotě je nutná k převedení 

jedné nebo více intermetalických fází do tuhého roztoku. Některé intermetalické fáze jsou 

popsány v tab. 4. Po tomto úkonu následuje rychlé ochlazení kritickou nebo nadkritickou 

rychlostí k získání přesyceného roztoku tuhého roztoku α. Kritická rychlost ochlazování je 

nejmenší rychlost ochlazování, při které nenastává rozpad přesyceného tuhého roztoku.  

Druhým procesem vytvrzování je stárnutí. Při procesu stárnutí dochází ke změně 

substruktury a v důsledku toho i ke změně mechanických, fyzikálních i technologických 

vlastností. Realizace procesu stárnutí se může dít za pokojové teploty, což je nazýváno jako 

přirozené stárnutí. Za zvýšených teplot se tento proces nazývá umělé stárnutí [24]. 
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Tab. 4 Některé údaje o intermetalických fázích v hliníkových slitinách [23] 

Fáze Označení Mřížka Teplota tavení [°C] 

CuAl2 θ Tetragonální 591 

FeAl3  Monoklinická 1160 

Mg2Al3  KPC 452 

MnAl6  Rombická 710 

NiAl3  Rombická 854 

TiAl3  Tetragonální 1340 

Mg2Si  KPC 1102 

MgZn2 M Hexagonální 590 

Cu2FeAl7  Tetragonální - 

CuMgAl2 S Rombická 850 

Cu2Mn3Al2 T Rombická - 

Mg3Zn3Al2 T KPC 530 

Cu3NiAl6 T KSC 820 

 

3.4.2. Portevin-Le Chatelier efekt 

 

Ve slitinách hliníku se mohou vyskytovat plastické nestability, tj. efekty nestability 

plastického toku materiálu během deformace. Důkazy těchto jevů se mohou vyskytnout ve 

formě křivek z tahových, tlakových a jiných zkoušek mechanických vlastností, kdy na těchto 

křivkách jsou velmi výrazná místa (zuby) způsobené právě PLC (Portevin-Le Chatelier) 

efektem. Příčina takového průběhu křivek může být zejména proces dynamického stárnutí 

materiálu během prováděné deformace. Při tomto procesu dochází tedy k precipitaci částic 

obvykle sekundárních fází do okolní matrice materiálu. Konkrétní podobu může mít PLC 

efekt ve formě různých projevů těchto „zubatých“ toků. Ve výsledku lze uvést, že při PLC 

efektu dochází k opakovanému vzniku a šíření smykových pásů [25]. Při PLC tedy dochází 

k lokalizaci plastické deformace. Jak již bylo uvedeno je výsledná forma těchto vzniklých 

zubů odvislá na aplikované teplotě a zároveň na zvolené deformační rychlosti.  

Podle dynamické nukleace a pohybu PLC pásů existují 3 typy. Tyto lze velmi často 

pozorovat především u neželezných kovů a jejich slitin (Al, Al-Mg, Al-Si, Al-MgSi aj.). Typ 

A pásů obvykle nukleuje blízko konce vzorku a postupně se šíří na druhou stranu, další 

zárodky vznikají v blízkosti výchozího bodu. Je třeba uvést, že při PLC efektu dochází 

k uskutečnění pouze malých velikostí deformací (to dokazují i poměrně malé nárůsty napětí 
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resp. deformací – velikost zubů). Typ B pásů šíří nespojitě po vzorku a po přesunu na krátkou 

vzdálenost, se PLC pásy přemisťují do nedalekých pozic. Pokud jde o vzájemné srovnání typu 

A a B pak je možné uvést, že u B pásů jsou daleko dosahovány menší napěťové výchylky (tzn. 

velikosti zubů). Třetím možným typem jsou pásy typu C. Tyto se vyznačují prostorově 

náhodnou nukleací bez následného šíření. Toto je velmi často doprovázeno znatelnými 

poklesy zatížení. Ve srovnání s předešlými dvěma typy má typ C větší amplitudu i 

periodicitu. Jednotlivé typy jsou znázorněny na obr. 20. 

 

 

Obr. 20 Typy PLC pásů [26] 

 

Šíření PLC pásů je možnost k seskupení pohyblivých dislokací. V hliníkových 

slitinách existuje mnoho překážek, které mohou bránit pohyblivé dislokace. Tyto překážky 

mohou být dislokace typu lesa, což jsou nepohyblivé dislokace, vyskytující se v jiných 

skluzových rovinách [27], rozpuštěné částice nebo precipitační fáze. Během dynamického 

deformační stárnutí (DS) pohyblivé dislokace nahromaděné na těchto překážkách vytváří tzv. 

superdislokace. Superdislokace se skládají ze všech mobilních dislokací hranic zrn při jedné 

nanorozměrné hranici zrna. Pokud napěťové pole spolu s hustotou superdislokací je 

dostačující pak dochází k lavinovému pohybu dislokací. PLC se začne rozšiřovat a množit. 

Vliv PLC je obecně považován za výsledek dynamické interakce mezi dislokacemi a 

rozpuštěnými atomy, tzv. stárnutí. Cotrel [28] předpokládá, že atomy rozpuštěných látek mají 

stejnou rychlost, jako je rychlost dislokací. Později se zjistilo, že mobilita rozpuštěných atomů 

nestačí držet krok s rychlostí dislokací. Poté, co jsou mobilní dislokace zdrženy překážkami, 

jako jsou dislokace typu lesa, precipitát, hranice zrn, rozpuštěné částice, se s těmito 
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překážkami spojí. Při dostatečném napětí mohou dislokace tyto překážky obejít, když je 

ovšem pohyb dislokací tepelně aktivován. PLC je tedy důsledek dynamického opakovaného 

spojování a odtrhávání pohyblivých dislokací a rozpuštěných atomů. Mikromechanismus DS 

je nicméně stále předmětem diskuze jak co nejvíce zaměřit výzkum na rozpuštěné částice a 

dislokace typu lesa. Tyto znalosti jsou omezeny znalostí ostatních překážek, jako jsou 

precipitační fáze či vakance. Z těchto důvodů byl vytvořen model [29], kde jsou uvažovány 

metody teplotních režimů, jak změnit mikrostrukturu Al-Cu slitin a analyzovat jejich vliv na 

efekt PLC. Jako dílčí výsledek lze zmínit, že počátek napěťových zubů byl opožděn díky 

průběhu přirozeného stárnutí, amplituda a frekvence zubů se snížila případně zanikla. Tyto 

výsledky potvrzují hypotézu o mechanismu DS na základě interakce mezi skluzovými 

dislokacemi a překážkami. Precipitační fáze způsobí deformaci mřížky s tím související 

pohyb překážek pro dislokace a tím ovlivňuje plastickou deformaci slitin. Tento postup byl 

testován také při změně koncentrace rozpuštěných látek a precipitační fáze obsažených ve 

slitinách. Jak ukazuje binární diagram Al-Cu na obr. 21, rozpustnost mědi v Al se zvyšuje po 

určitém rozsahu teplot a dosahuje maxima 5,65 hm % při 548°C. Obsah Cu v diagramu Al-Cu 

u je 4,5 hm % a je nad hranicí rozpustnosti při pokojové teplotě. Pouze některé atomy Cu se 

rozpustí v Al matrici a tvoří tuhé roztoky. Jiné existují v podobě precipitační fáze CuAl2. 

Přesycený tuhý roztok, který je dočasně stabilní při pokojové teplotě je možno také vytvořit 

pomocí rozpouštěcího žíhání. Slitina Al-Cu se zahřeje na určitou zvýšenou teplotu (teplota 

rozpouštěcího žíhání) setrvá na prodlevě a je kalená do vody. Atomy Cu nejsou rozpuštěny 

v Al a představují precipitační fáze CuAl2. Koncetrace rozpuštěných látek a precipitační fáze 

mohou být pozměněny odlišnou teplotou rozpouštěcího žíhání. 

 

 

Obr. 21 Binární diagram Al-Cu [30] 
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Jak dokládá studie [30] experiment provedený na Al slitině (A2024) o chemickém 

složení Cu 3,8 až 4,9 hm % Mg 1,2 až 1,8 hm %, přinesl informace o deformačním chování 

této slitiny po provedeném tepelném zpracování (TZ). TZ bylo uskutečněno v režimu 

500°C/3h po tomto bylo provedeno 5 různých režimů ochlazování žíhané slitiny. Po 

dochlazení na dané teploty byl materiál zakalen do vody.  

 

 

Obr. 22 Tahové křivky hliníkové slitiny při deformační rychlosti 10
-4

s
-1

 teplotních 

režimů rozpouštěcího žíhaní [30] 

 

Díky poměrně krátké době mohl být tímto zanedbán vliv přirozeného stárnutí na 

mechanické vlastnosti slitiny. Obr. 22 znázorňuje graf napětí v závislosti na čase pro žíhání a 

rozpouštěcí žíhání s deformační rychlosti 10-4
 s

-1. Obdélníková oblast v obr. 22 je zvětšena a 

znázorněn na obr. 23. Nominální deformace byla zvolena v intervalu 0,154 až 0,167. Teplota 

rozpouštěcího žíhání ovlivnila pokles amplitudy napětí. Průměr napětí zaznamenal pokles, jak 

je uvedeno na obr. 23 (a-c). Zvětšení teploty vzroste průměrný pokles amplitudy, jak vidíme 

na obr. 23 (c-e). Tyto vlastnosti PLC pásů jsou v souladu s typem C a to náhodné nukleace 

skupin bez propagace.
 

 Byla provedena rozpouštěcí žíhání při různých teplotách a tím se změnila koncentrace 

rozpuštěných látek a precipitačních fází obsažených v Al-Cu slitinách a jejich efekt při 

stárnutí. Precipitační fáze má významný vliv na mikromechanismus rozpouštěcího žíháni a 

umělého stárnutí stejně jako rozpuštěné látky, které jsou klíčovým faktorem v závislosti na 

relativním obsahu. Když je teplota rozpouštěcího žíhání větší než 300°C, tuhý roztok má 

vyšší koncentraci rozpuštěných látek a je klíčovým faktorem při umělém stárnutí. Intenzita 
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umělého stárnutí byla zvýšena koncentrací rozpuštěných látek i při nízkých teplotách 

rozpouštěcího žíhání. Ve slitinách existovaly precipitační fáze a hrály vedoucí roli 

v mikromechanismu rozpouštěcího žíhání. Intenzita umělého stárnutí se zvyšuje s hustotou 

precipitační fáze [30]. 

 

Obr. 23 Zvětšený obraz obdélníku zóny tahových křivek ((c-f) odpovídající typu B PLC pásů, 

(d-e) odpovídá typu C PLC pásů) [30] 

 

3.5. Technologie ECAP Al slitin 

 

 Úhlové kanálové protlačování je technika využívající intenzivní plastické deformace, 

která je schopná zavést tyto deformace do masivních materiálů, což vede k významnému 

zjemnění zrna na submikronovou nebo až nanometrickou úroveň. Tato technika se ukázala 

být velmi užitečná pro zlepšení mechanických vlastností komerčně čistých kovů [31], slitin 

[32] a kompozitních materiálů [33]. Velmi často jsou využívány pro ECAP slitiny hliníku. 

Tyto slitiny jsou dány jak mezinárodními normami, tak i normou ČSN, která popisuje slitiny 

ke tváření (viz. výše). 

 Mezi hojné využívané hliníkové slitiny patří slitiny řady 2000, které jsou používány 

v průmyslu. Hlavně jako konstrukční díly například v leteckém průmyslu. Jako polotovar pro 

ECAP se využívají buď odlévané, nebo již tvářené hliníkové slitiny. Jako příklad lze uvést 

aplikovanou technologii ECAP pro hliníkové slitiny [7], kdy protlačování více průchody bylo 
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použito z odlévané slitiny Al-Cu k rozdrobení hrubé křehké fáze θ kolem hranic zrn na menší 

části. Úkolem byl tyto části následně rozdělit jednotně po celé matrici. ECAP proces byl 

aplikován třemi průchody, které podstatně zvýšily mez kluzu, pevnost a tažnost. ECAP proces 

může zdokonalit zrnitost prostřednictvím otáčení v různých směrech po sobě jdoucích vzorků. 

Existuje mnoho literárních pramenů, které se věnují popisu mikrostruktury během různých 

deformačních cest, ale existuje značně méně prací věnujících se efektu deformační cesty na 

dosahované vlastnosti zejména během jednotlivých průchodů. Publikované práce například 

mapují chování Al slitiny s Cu s 4,6 hm%, dále Si, Mn a Mg se shodnou hodnotou 0,8 hm% a 

další prvky v minimálním zastoupení (Fe, Cr, Zn, aj.). Velikost zrn původní struktury byla 7 

μm. Byly použity dva teplotní režimy. První se skládal z rozpouštěcího žíhání při teplotě 768 

°C z výdrží 1 hodina a ochlazení při pokojové teplotě. U druhého bylo zavedeno rozpouštěcí 

žíhání 768 °C/1 hodina a stárnutí 468 °C/5 hodin. Vnitřní úhel byl 90° a vnější úhel zaoblení 

30°. Deformace po prvním průchodu odpovídala 1,07. Vzorek byl protlačován deformačními 

cestami A, BA, BC, C pěti průchody.  

 

Obr. 24 Závislost tvrdosti na době stárnutí při teplotě 468 K [7] 

 

 Tvrdost po tepelném režimu rozpouštěcího žíhání a stárnutí zobrazuje obr. 24. 

Maximální tvrdost je pozorována po 5 hodinách stárnutí. Stárnutí po více než 5 hodinách 

ukázalo postupný pokles tvrdosti. Proto byla stanovena maximální doba stárnutí na 5 hodin. 

Velikost precipitátu byla stanovena na 0,133 μm. Obr. 25, 26 zobrazuje původní strukturu, 

strukturu po rozpouštěcím žíhání a strukturu po rozpouštěcím žíhání plus stárnutí. Studium 

narušení zrn při různých deformačních cestách, respektive poměr stran zrn po deformační 

cestě je zpracován v tab. 5.  
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Obr. 25 TEM snímky pro cestu A a BA pro strukturu bez tepelného zpracování, 

s rozpouštěcím žíháním a rozpouštěcím žíháním + stárnutím [7] 

 

 

Obr. 26 TEM snímky pro cestu BC a C pro strukturu bez tepelného zpracování, 

s rozpouštěcím žíháním a rozpouštěcím žíháním + stárnutím [7] 
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Tab. 5 Poměr stran zrn uvedených deformačních cest [7] 

Cesta A BA BC C 

Narušení zrn 2 2,3 1,6 1,8 

 

Tab. 6 Velikost zrn při daných teplotních režimech [7] 

Stav 
A BA BC C 

[μm] 

Bez TZ 0,278 0,26 0,244 0,375 

RŽ 0,583 0,45 0,475 0,432 

RŽ+ST 0,252 0,24 0,159 0,23 

 

 Zvyšující se počet průchodů měl za následek zvýšení hustoty smykových pásů a 

dislokací. Vzhledem k relativnímu pohybu smykových pásu a dislokací během protlačování 

dochází k ovlivnění hranic zrn. Pro měření velikosti zrn bylo použito série snímku TEM z 

centra vzorků. Velikost zrn je uvedena v tab. 6. Vzorek, který byl protlačován cestou BC měl 

rovnoosá zrna ve srovnání s ostatními cestami. Průměrná velikost zrna byla 0,159 μm po pěti 

průchodech cestou BC. Obecně ze zákonitosti skluzových systému vyplývá, že nevhodnější 

cesta pro maximální zjemnění zrna je cesta BC. Hranice subzrn se pak vyvíjejí většinově jako 

vysokoúhlé. V důsledku existence smykových rovin se subzrna vyvíjejí v pásech podél dvou 

oddělených a zkřížených skupin, což vede k vývoji vysokého úhlu hranice zrn, která jsou 

rovnoosá. Proto cesta BC vykazuje rovnoměrná rovnoosá zrna s poměrem stran 1,6 a pevností 

až 602 MPa po třech průchodech. Velikost precipitátu byla zmenšena z 0,133 μm na 0,068 μm 

po pěti průchodech cestou BC.  

 Tvrdost v závislosti na počtu průchodů znázorňuje obr. 27 pro různé teplotní režimy a 

jednotlivé deformační cesty. Největší tvrdost byla dosahována u cesty BC. Zlepšení tvrdosti 

bylo způsobeno zpevněním a to díky množením dislokací během ECAP  procesu. Výsledek 

tvrdosti naznačuje, že precipitáty a deformační cesta mají velký vliv na zpevnění hliníkové 

slitiny řady 2000. Ve všech procesních cestách lze pozorovat významné zpevňování při 

deformacích nižších než 3. Při vyšších stupních deformace bylo zpevňování menší. Nárůst 

tvrdosti pro deformace menší než 3 je významný vzhledem k přítomnosti precipitátu a vyšší 

hustoty dislokací. Ale u vyšších deformací je hustota dislokací nasycena a tím se snižuje 

pohyblivost dislokací. Proto rychlost zpevňování při vyšších deformacích je menší. 
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Obr. 27 Závislost tvrdosti na počtu průchodů uvedených teplotních režimů pro cesty A(a), 

BA(b), BC(c) a C(d)[7] 

 

 Obr. 28 ukazuje pevnost uvedených teplotních režimů v závislosti na odlišných 

deformačních cestách. Pevnost se zvětšuje nezávisle na teplotním režimu a deformační cestě 

s vyšším počtem průchodů. Toto je všeobecný jev u materiálu podléhající intenzivní plastické 

deformace. Významné zpevnění je zřejmé pro první 3 průchody.  

 

 

Obr. 28 Závislost pevnosti na počtu průchodů uvedených teplotních režimů pro cesty A (a), 

BA (b), BC (c) a C (d)[7] 
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 Tato tendence je pozorována vzhledem k přítomnosti vysoké hustoty dislokací v 

počátečních průchodech při deformační cestě A. Pohyblivost dislokací se stává obtížnější po 

nasycení hustoty dislokací. Tedy další zvýšení počtu průchodu obvykle nevede k 

významnému zvýšení pevnosti. Tento trend není možné pozorovat u deformační cesty BC, 

protože rotace vzorků v různých rovinách aktivuje pohyblivost dislokací v různých směrech, 

takže zabraňuje hromadění dislokací ve stejném směru a anihilace dislokací se snižuje. To 

vede k efektivnímu vývoji zrn a zlepšení pevnosti při cestě BC. 

 Orientace zrn s ohledem na smykovou rovinu může v následujících průchodech 

ovlivnit mechanické vlastnosti a vývoj zrn. Při použití cesty BC může nepřetržitá deformace 

ve všech třech směrech způsobit efektivní homogenizaci. Takže zrna se jeví jako rovnoosá. 

Slitina zpracovávána deformační cestou BC proto vykazuje rovnoosou strukturu a lepší 

mechanické vlastnosti ve srovnání s ostatními cestami a podmínkami tepelného zpracování. 

 Pro srovnání mechanických vlastností bylo zpracováváno sedm odlišných hliníkových 

slitin deformační cestou A [34]. Chemické složení je znázorněno v tab. 7. Vnitřní úhel byl 

90° a vnější úhel zaoblení byl 20,6°. Byly provedeny tvrdosti podle Vickerse a tahové 

zkoušky plochých vzorků. 

 

Tab. 7 Chemické složení vybraných hliníkových slitin [34] 

Prvkové 

složení 
Slitina 

Fe Si Mg Mn Cu Cr Zr Sc Teplotní 

režim [hm%] 

AlMn 3103 0,6 - - 1,1 - - - - PT 

AlMg 5182 0,3 - 4 0,35 - - - - PT+Ž 

AlMgSc 5xSc 0,2 - 5,1 0,4 - - 0,1 0,2 PT 

AlMgSi 6060 0,19 0,6 0,74 0,03 - 0,13 - - CHV 

AlMgSi 6005 0,2 0,8 0,56 0,47 - - - - CHV 

AlMgSiCu 6082 0,2 1 0,64 0,52 - - - - CHV 

AlMgSi 6xxx 0,2 0,96 0,7 0,6 0,2 0,2 - - CHV 

PT – pokojová teplota 

Ž – žíhaní 

CHV – chlazený vzorek 

 

 Všechny vzorky vykazují významný nárůst tvrdosti po první průchodu. Největší 

tvrdostí z nevytvrditelných dosahují slitiny 5xSc. Pro vytvrditelné slitiny jsou nejvyšší 

hodnoty dosahovány u slitiny 6xxx, přičemž byla hluboce chlazena mezi průchody. Je zřejmé, 
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že nevytvrditelné slitiny nevykazují velké zlepšení pevnostních vlastností. Zato vytvrditelné 

slitiny tento zvýšení nárůst pevnostních vlastností vykazují.  

 

Tab. 8 Mechanické vlastnosti vybraných hliníkových slitin [34] 

Slitina 
Počet 

průchodů 

Předchozí 

stav 

Režim 

stárnutí 

Mez kluzu 

[MPa] 

Pevnost 

[MPa] 

Tažnost 

[%] 

Nárůst meze 

kluzu (pevnosti) 

3103  
Válcovaný 

 

230 250 - - 

6 
 

250 270 6 9%(8%) 

5182 
 

Válcovaný 395 420 - - 

 
3 

 
430 470 8 9%(12%) 

5xSc 1 
 

417 472 7 6%(12%) 

6xxx  
Odlévaný 

110°C/16h 
330 360 7 - 

3 
 

410 426 18 24%(8%) 

6082  
Válcovaný 

92°C/192h 
370 385 10 - 

6 
 

437 447 17 18%(16%) 

6060  
Válcovaný 

110°C/72h 
230 250 7 - 

9 
 

310 320 14 35%(28%) 

6005  
Válcovaný 

110°C/72h 
280 310 9 - 

7 
 

380 395 12 36%(27%) 

 

 Dalším poznatkem je, že zvýšení pevnosti je menší než mez kluzu. A tento trend je 

výraznější u méně legovaných slitin. Stárnutí při teplotách 90-130 °C zvyšuje houževnatost 

vzhledem k tomu, že pevnost ukazuje mírné snížení. Srovnání mechanických vlastností spolu 

s původním stavem, počtem průchodů a nárůstem pevnostních vlastností daných technologií 

ECAP je podrobně znázorněn v tab. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experimentální část 

38 

 

4. Experimentální část 

 

4.1. Příprava vzorků 

 

 Cílem experimentální části bylo zhodnotit deformační chování hliníkové slitiny při 

technologii ECAP. Vybraná hliníková slitina patří do slitin typu Al-Cu-Mg série slitin 2000 

pro tváření. Přesné chemické složení je uvedeno v tab. 9. Pro zhodnocení byly vzorky 

podrobeny tahovým zkouškám, dále byly pořízeny metalografické fotografie a fotografie 

z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a transmisního elektronového mikroskopu 

(TEM). 

Tab. 9 Chemické složení 

Prvek [hm%] Prvek [hm%] 

Al 92,9 Sn 0,0062 

Cu 3,89 Ca 0,0053 

Pb 1,23 Zr 0,0045 

Mg 0,8 V 0,0033 

Mn 0,55 B 0,0024 

Fe 0,314 Cd 0,0012 

Si 0,195 P 0,0011 

Zn 0,036 Na 0,0011 

Ti 0,02 Co < 0,001 

Bi 0,036 Ag 0,0002 

Ni 0,019 Be 0,0002 

Cr 0,011 Li< 0,0002 

  

 V největším zastoupení legujících prvků či příměsí jsou Cu, Pb, Mg, Mn, Fe a Si. Vliv 

ostatních prvků je zanedbatelný. Slitina je legována Cu za účelem zvýšení pevnostních 

vlastností, které se projeví při vytvrzování. S použitím Pb se může zlepšit mechanická 

obrobitelnost, ovšem u slitin typu Al-Cu-Mg působí negativně, protože zapříčiňuje vznik 

trhlin za tepla, které jsou důsledkem segregace v průběhu krystalizace. Jak již bylo řečeno u 

Cu, také vliv legujícího prvku Mg má za následek zvýšení pevnostních vlastnosti. Mn je 

taktéž legován za účelem zvýšení pevnostních vlastností, ale také zvýšení teploty 

rekrystalizace, zjemnění zrna atd. V případě této slitiny je hmotnostní obsah v menším 

zastoupení. Běžnou nečistotou v hliníku se jeví Fe. V tuhém roztoku je rozpustnost Fe nízká, 

proto se snaží vytvářet intermetalické fáze s Al a jinými prvky. Tento jev je však negativní, 

jelikož dochází k ochuzení tuhého roztoku a snižují se pevnostní vlastnosti. Vliv Si je ve 

zvyšování pevnostních vlastností, ale vzhledem k malému množství je minoritní [23]. 
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 Testovaný materiál byl plasticky deformován již při výrobním cyklu a byl dodán ve 

formě tyčí o průměru 30 mm. Tyto tyče byly následně děleny na délky vzorků pro technologii 

ECAP a to 150 mm. Před samotnou technologií proběhlo tepelné zpracování. Vzorky byly 

podrobeny rozpouštěcímu žíhání v teplotním režimu, kdy teplota rozpouštěcího žíhání byla 

420 °C s výdrží na této teplotě po dobu 45 minut. V těchto materiálech jsou obvykle přítomna 

dvě ternární eutektika, která určují podmínky volby tepelného zpracování. V prvním případě 

se jedná o Al + CuAl2 (θ) + CuAl2Mg (S) s teplotou tavení 507 °C a v druhém případě Al +  

CuAl2 + Mg2Si s teplotou tavení 515 °C. V důsledku přítomnosti těchto ternárních eutektik ve 

struktuře je v technologii tepelného zpracování teplota rozpouštěcího žíhání těchto slitin 

limitovaná teplotou 505 °C [24]. Teplotní režim rozpouštěcího žíhání byl proto v souladu 

s přítomností ternárních eutektik. 

 Po tepelném zpracování následoval samotný ECAP proces. Protlačování proběhlo 

čtyřmi průchody, kdy byly použity deformační cesty BC a C. Tedy u deformační cesty BC 

otáčení vzorku po jednotlivém průchodu o 90° ve stejném směru a u deformační cesty C 

k otáčení vzorku o 180°. Pátý průchod byl proveden při užití deformační cesty BC. Při 

průchodu ovšem došlo k porušení soudržnosti materiálu. Z důvodu srovnání deformačních 

cest při stejném počtů průchodů nebyl prováděn 5 průchod cestou C. Deformace byla 

vypočítána podle vztahu (5) a její velikost je po jednotlivých průchodech uvedena v tab. 10.  

 

Tab. 10 Vložená deformace po jednotlivých průchodech 

ε1 ε2 ε3 ε4 

1,1 2,1 3,2 4,2 

 

 Jak je dobře známo, tak při technologii ECAP by průměr vzorku měl být stejný jako 

průměr kanálu matrice. Z technologického hlediska vyplývá, že je vhodné, aby průměr kanálu 

na svém výstupu byl o trochu menší, kvůli lepšímu vkládání do matrice. Tento rozdíl by však 

měl být minimální a nesmí ovlivnit samotnou deformaci. Parametry matrice jsou dány dvěma 

veličinami. První z nich je vnitřní úhel Ф, kdy tato hodnota odpovídala 90°. Další pak je úhel 

vnějšího zaoblení ψ, kdy se rovnal 20°. Rychlost protlačování jednotlivých vzorků byla 5 

mm.s
-1

. Jako mazivo byl využit palmový olej 
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4.2. Mechanické vlastnosti 

 

 Byly provedeny tahové zkoušky vzorků po teplotním režimu rozpouštěcího žíhání a po 

ECAP technologii. Jmenovitě to bylo po třetím a čtvrtém průchodu u deformační cesty BC a 

C. Na obr. 29 je znázorněna křivka napětí – deformace. Křivka, která reprezentuje tahovou 

zkoušku po rozpouštěcím žíhání, vykazuje vysoké hodnoty pevnostních vlastností. To je 

způsobeno precipitačním zpevněním, ke kterému dojde během rozpouštěcího žíhání. Po 3 

operacích deformačními cestami BC a C je patrné, že pevnostní vlastnosti klesly. Tento jev je 

přisuzován tvorbě shluků precipitátů po dvou dosažených průchodech, přičemž s dalšími 

průchody dochází k rozdrobení těchto shluků a navýšení dříve ztracených pevnostních 

vlastností. Jak je zřejmé z grafických závislostí pevnosti došlo při aplikované cestě C 

k razantnějšímu zvýšení pevnosti oproti cestě BC. Tento důsledek je zapříčiněn s velkou 

pravděpodobností vlivem mikrostruktury, kdy se ukazuje, že při aplikované cestě BC dochází 

k velmi intenzivnímu rozdrobování precipitátů, které jsou po tepelném zpracování vyloučeny 

ve formě kulovitých útvarů resp. bez zřetelnějších ostrých hran. Snímky ze SEM mikroskopu 

následně potvrzují, že po cestě BC došlo postupně k rozdrobení původních vyprecipitováných 

fází na větší množství ostrohraných precipitátů s nižší velikostí oproti původním precipitátům 

vyloučených po tepelném zpracování. Množství ostrohraných precipitátu u deformační cesty 

C není dosahováno v tak velkém objemu. Rozdrobení více či méně ostrohranných precipitátu 

dokazuje, že při uplatnění velkých smykových deformací při relativně nízkých teplotách 

deformace může docházet ke vzniku mikrotrhlinek v deformovaném materiálu. Tyto trhlinky 

vedou následně ke snížení mechanických vlastností testované slitiny. Je zřejmé, že při 

popisovaném zpracování došlo při cestě BC k vyššímu rozdrobení struktury a zároveň i 

precipitátů, což následně způsobilo vznik velmi jemných trhlinek. Přítomnost napětí 

vzniklého při zjemňování precipitátů může v jistých případech znamenat iniciační faktor pro 

vznik lokálního porušení soudržnosti struktury, což je v souladu i s výsledky publikovanými v 

[7]. 

 Tento závěr vysvětluje i zvyšující se hodnoty pevností v závislosti na počtu 

provedených průchodů při konkrétních použitých způsobech protlačování. Je tedy patrné, že 

s rostoucím počtem průchodů klesá velikost částic, které vznikly z původně vyloučených 

precipitátů a taktéž dochází k jejich homogennější redistribuci v okolní Al matrici. Všechny 

tyto částice jsou tedy potenciálním zdrojem vnitřního napětí působícího v lokálním okolí 

těchto částic.  
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 Při srovnání pevností, které je znázorněno v tab. 11 a obr. 30 lze vypozorovat, že 

pevnostní vlastnosti se u deformační cesty C zvýšily více, nežli je tomu u deformační cesty 

BC. To je způsobeno odlišnou morfologií těchto částic a taktéž jejich jinou distribucí, počtem 

a tvarem. Tyto aspekty jsou samozřejmě vyvolaný jiným způsobem deformace. Cestou BC 

dochází k rozdrobování častí ve čtyřech různých skluzových systémech. V porovnání s cestou 

C, kdy při protlačování jsou díky definici cesty stále se opakující. Jinými slovy, každý 

následující lichý průchod odpovídá předchozímu lichému průchodu a podobně je tomu i v 

případě sudých průchodů. To ve výsledku znamená, že po čtyřech provedených průchodech 

se materiál deformoval smykem pouze ve dvou stejných systémech. Největší pevnost v tahu 

je dosahována při použití cesty C po 4 průchodu 290,8 MPa. To potvrzuje domněnku, že 

množství vložené deformace ovlivňuje i hodnoty finálních zpevnění materiálu. Za zmínku 

taktéž stojí i zvýšení tvařitelnosti slitiny mezi třetím a čtvrtým průchodem, kdy tato narostla 

téměř o 90%. Plasticita deformované slitiny (cestou C) značně převyšovala plastické 

schopnosti stejného materiálu deformovaného cestou BC.  

 

 

Obr. 29 Křivka napětí – deformace pro daný materiál 
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Obr. 30 Srovnání pevností v tahu 

 

Tab. 11 Srovnání pevností v tahu  

Stav materiálu Pevnost [MPa] 

Po tepelném zpracování 280,32 

Po 3 průchodech cestou BC 88,15 

Po 4 průchodech cestou BC 180,99 

Po 3 průchodech cestou C 208,66 

Po 4 průchodech cestou C 290,8 

  

 Mikrotvrdost v závislosti na počtu průchodů znázorňuje obr. 31 pro deformační cesty 

BC a C. Nultý průchod nám představuje stav po tepelném zpracování. Největší tvrdost byla 

dosahována u cesty BC a to po třetím průchodu. Zlepšení tvrdosti bylo způsobeno zpevněním 

a to díky zvýšené hustotě dislokací během rostoucího počtu průchodů při ECAP procesu. 

Výsledek tvrdosti naznačuje, že precipitáty a zvolená deformační cesta mají velký vliv na 

zpevnění této hliníkové slitiny. Přičemž pokles po třetím průchodu by mohl mít za následek 

úbytek dislokací díky probíhajícímu uzdravování struktury (zotavení), které je patrné ze 

snímků TEM. Nárůst tvrdosti zaznamenaný po třetím průchodu je významný vzhledem 

k přítomnosti precipitátů a vyšší hustotě dislokací. Ale po následných průchodech dochází 

k saturaci hustoty dislokací čímž se jejich mobilita výrazně sníží. Kromě toho je vliv 

precipitátů ve struktuře stále méně patrný, protože dochází s rostoucími průchody 

k rozdrobování těchto větších původních útvarů na menší. Tyto částice takto modifikované 
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v dalším průběhu deformace mohou tvořit zároveň i účinné překážky proti pohybu dislokací. 

Evidentně nejvyšší vliv na nárůst tvrdosti měl první průchod. V dalším průběhu deformace již 

dochází ke zmírnění sklonu směrnice určující tento trend. 

 

 

Obr. 31 Závislost mikrotvrdosti na počtu průchodů podle Vickerse 

 

4.3. Mikrostruktura 

 

 Díky metalografického výbrusu a dalším operacím jako leštění a leptání byly získány 

snímky mikrostruktury. Tyto snímky zobrazují materiál v příčném směru po tepleném 

zpracování, po 1 průchodu, po 3 průchodu cestou BC a 4 průchodů cestou C. Podélný směr 

byl zpracován po 1, 3 a 4 průchodu, přičemž byly použity deformační cesty BC a C. 

 

4.3.1. Příčný směr 

 

 Jednotlivé fotografie byly pořízeny se zvětšením 500x. Po prvním průchodu setrvávají 

precipitační fáze v přibližně stejných velikostech. Precipitáty na snímcích jsou ve formě 

kulovitých útvarů rovnoměrné rozdrobené po celé matrici. Po prvním průchodu ECAP matricí 

na obr. 33 jsou viditelné vzniklé shluky, které jsou důsledkem protlačení. Obr. 34 nám 

ukazuje další precipitační fáze, které jsou rozděleny do černých a světlejších oblastí. 

V černých oblastech se vyskytují pozůstatky shluku precipitátů a světlejší oblasti představují 
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rozdrobené precipitáty. Z obr. 35 po 4 průchodu deformační cestou C lze vidět zmenšení 

těchto precipitačních fází po matrici. Tento aspekt je způsoben vyšším počtem průchodu. 

 

 

Obr. 32 Příčný průřez po tepelném zpracování, zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 33 Příčný průřez po 1 průchodu, zvětšeno 500x 
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Obr. 34 Příčný průřez po 3 průchodu deformační cestou BC, zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 35 Příčný průřez po 4 průchodu deformační cestou C, zvětšeno 500x 

 

4.3.2. Podélný směr 

 

 Na obr. 36 lze pozorovat strukturní stav po 1 průchodu ECAP matricí, kdy snímek je 

zvětšen 200x. Černá místa představují precipitační fáze a ve světlých polích lze vidět hranice 
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zrn. Velikost zrn v podélném směru je asi 6 až 10 μm a ve směru příčném je v oblasti 4 μm.  

Je zřejmá textura ve směru deformace, kdy se projevuje řádkovitost, která je způsobena 

procesem, kdy byl materiál vyroben válcováním. Tato řádkovitost nezmizela ani během 

tepelného zpracování, tedy rozpouštěcího žíhání. 

  

 

Obr. 36 Strukturní stav po 1 průchodu ECAP procesu, zvětšeno 200x 

 

 

Obr. 37 Strukturní stav po 3 průchodech ECAP procesu deformační cestou BC, zvětšeno 200x 
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 Při pohledu na snímek, který znázorňuje protlačování po 3 průchodu deformační 

cestou BC (obr. 37) je zjevné, že další deformace eliminovala řádkovitost. Viditelná jsou 

původní hranice zrn a v nich menší zrna nová. Jednotlivá zrna jsou různě orientována, což je 

dáno deformační cestou, kdy se mění skluzový systém po každém průchodu. Velikost 

původních zrn, se pohybuje okolo 6 až 10 μm v podélném směru, tedy směru protlačování a 

ve směru příčném je to 4 μm. Je zřejmé, že při deformaci došlo k nahromadění precipitátů do 

větších shluků. Jak již bylo uvedeno výše, tyto shluky se mohou stát velice pravděpodobným 

místem pro vznik mikrotrhlin. 

 Po 4 průchodu deformační cestou BC již hranice zrn viditelné nejsou (obr. 38). Došlo 

oproti třetímu průchodu k výraznému zmenšení velikosti precipitátů a taktéž k jejich relativně 

homogennějšímu rozložení v Al matrici. 

 Na fotografiích mikrostruktury, které popisují 3 průchod deformační cestou C na 

obr.39 je patrné, že struktura není tak rozdrobená jako u deformační cesty BC. Původní zrna 

se spíše jen prodlužují. Tento trend lze spatřit jak u 3 tak i 4 průchodu. Toto se děje z důvodu 

opakujících se skluzových systémů v každém lichém čí sudém průchodu. Míru protažení je 

možné vidět i u precipitátů. Na obr. 40 je patrný snímek po 4 průchodech deformační cestou 

C s větším zvětšením. Jak již bylo řečeno tak dochází k natažení hranic zrn, a struktura se jeví 

jako usměrněná. 

 

 

Obr. 38 Strukturní stav po 4 průchodech ECAP procesu deformační cestou BC, zvětšeno 200x 
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Obr. 39 Strukturní stav po 3 průchodech ECAP procesu deformační cestou C, zvětšeno 200x 

 

 

Obr. 40 Strukturní stav po 4 průchodech ECAP procesu deformační cestou C, zvětšeno 500x 

 



Experimentální část 

49 

 

(a) (b) 

Obr. 41 Srovnání cesty BC (a) a C (b) po 4 průchodu při zvětšení 100x 

 

 Při srovnání deformační cesty BC a C, je možné použít dvojici mikrostruktur 

uvedených na obr. 41, kde lze pozorovat odlišnosti při stejném zvětšení. Také zde je viditelná 

usměrněna struktura, která byla docílena při použití cesty C. Precipitáty na obr. 41 (a) jsou již 

na první pohled rovnoměrněji rozptýleny ve více směrech, kdežto v případě obr 41 (b) jsou 

precipitáty uspořádány do řádků a taktéž v daleko menším objemovém podílu. Tato tendence 

je také způsobena opakováním skluzových rovin. 

 

4.4. Fotografie z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) 

  

 Protlačený vzorek byl nejprve nařezán na disky o přibližné tloušťce 0,5 mm. Poté se 

spektrální analýzou zjišťovalo chemické složení v dané části. Z tohoto úseku byly posléze 

pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu pořízeny fotografie. Chemické složení 

jednotlivých detekovaných oblastí se příliš nelišilo. Průměrné hodnoty zkoumaných oblastí 

jsou uvedeny v tab. 12.  

 

Tab. 12 Hmotnostní podíl prvků precipitačních a jiných fází 

Detekovaná 

oblast 

O Mg Al Si Mn Fe Cu Ag Pb 

[hm%] 

0 
  

69 
 

1 5 25 
  

1 
  

60 6 7 16 12 
  

2 
  

66 5 6 13 10 
  

3,3a 
  

51 
   

49 
  

4 13 2 23 1 
 

1 3 
 

58 

5 4 1 10 
   

2 
 

83 

6 
 

1 95 
 

1 
 

3 1 
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 Z dostupných předpokladů je možné, že detekované oblasti 0 až 5 by mohla být 

eutektika. První tři detekované oblasti obsahují více prvků jako křemík, mangan, železo, měď 

a zbývající podíl tvoří hliník. Materiál je legován křemíkem, manganem a mědí za účelem 

vzniku eutektik (intermetalik), které způsobují zpevnění. Železo je v materiálu ve formě 

nečistot. Detekovaná oblast 0 neobsahuje křemík a viditelná je pouze na fotografiích po 4 

průchodech deformační cestou C. Oblastí 3 a 3a jsou tvořeny rovnovážným precipitátem θ - 

Al2Cu. Detekované oblasti 4 a 5 obsahují prvky jako kyslík a olovo, které se ve formě 

eutektik mohou negativně podílet na funkčních vlastnostech. Oblast 6 je v hlavním zastoupení 

tvořena hliníkem, ostatní prvky jsou přítomny v jednotkách hmotnostních procent. 

 Na snímcích, které jsou ilustrované níže se vyskytují světlejší místa, které jsou díky 

spektrální analýze detekovanými oblastmi. Takové to oblasti byly označeny čísly 0 až 5. 

Tmavé pole reprezentuje oblast 6 a jak již bylo řečeno je z největší části zastoupeno hliníkem. 

Fotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu byly pořízeny ve směru podélném, tedy 

směru protlačování a ve směru příčném. 

 

4.4.1. Podélný směr 

 

 Obr. 42 nám představuje fotografie po 1 průchodu, kde lze vidět rozdrobená 

intermetalika. Tyto intermetalika jsou protaženy ve směru deformace. Precipitát Al2Cu je 

oválného tvaru.  

 Deformační cesta BC se vyznačuje střídáním smykových rovin. Tento jev má za 

následek větší rozdrobení precipitátů (intermetalik). Dokazují to i fotky ze SEM na obr. 43, 

44. Jako nejideálnější příklad se jeví precipitát θ – Al2Cu, který se změnil z kulovitého útvaru 

na více rozdrobených částí. Tyto části ovšem vykazují ostré hrany. Ostrohrané precipitáty se 

mohou stát potenciálním zdrojem napětí a mikrotrhlinek. Takové to chování je zohledněno při 

hodnocení mechanických vlastností výše.  
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Obr. 42 Fotografie SEM po 1 průchodu 

 

Obr. 43 Fotografie SEM po 3 průchodu cestou BC 

. 

Obr. 44 Fotografie SEM po 4 průchodu cestou BC 
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Obr. 45 Fotografie SEM po 3 průchodu cestou C 

 

Obr. 46 Fotografie SEM po 4 průchodu cestou C 

 

 Naproti tomu při protlačování cestou C se kvůli střídání sudých a lichých rovin 

precipitáty nebo chcete-li intermetalika protahují. Fotografie jsou znázorněny na obr. 45, 46. 

Důležitý aspekt je ten, že precipitáty netvoří v tak rozsáhlé míře ostrohrané hranice, které se 

negativně projeví na mechanických vlastnostech. 

 

4.4.2. Příčný směr 

 

 Tak jako u směru protlačování, tak i v příčném směru lze spatřit precipitační 

intermetalické fáze. Tyto fáze se objevují jako světlé oblasti popsány číslicemi, které udávají 

chemické složení, a jsou rozptýleny ve struktuře. Jednotlivé fotografie jsou zobrazeny na obr. 

47-51. V příčném směru jsou precipitační fáze postupně rozdělovány v závislosti na počtu 

průchodů a deformační cestě. I v tomto případě je zřejmý vznik ostrohraných precipitátů 
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(hlavně θ – Al2Cu) při provedené cestě BC, v porovnání s cestou C při které dochází spíše 

k protažení původních kulovitých útvarů. 

 

Obr. 47 Fotografie SEM po 1 průchodu 

 

Obr. 48 Fotografie SEM po 3 průchodu cestou BC 

 

Obr. 49 Fotografie SEM po 4 průchodu cestou BC 
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Obr. 50 Fotografie SEM po 3 průchodu cestou C 

 

Obr. 51 Fotografie SEM po 4 průchodu cestou C 

 

4.4.3. Snímky popisující rozpad precipitátů 

  

 Provedené tepelné zpracování mělo za následek precipitaci částic v matrici. Po 1 

průchodu je zřejmé, že vkládaná deformace působila zejména na okolní matrici a nedocházelo 

k výraznějšímu rozrušování samotných precipitátů. S rostoucím počtem průchodů při 

plastické deformaci pak docházelo k deformaci a rozdrobování samotných precipitátů. Se 

vzrůstajícím počtem průchodů skrz matrici se precipitační fáze stále více rozdělovaly. Jak již 

dokazují některé publikované studie [39], tak deformační cesta má významný vliv na velikost 

precipitátů. Výsledky ukazují, že cesta BC je účinnější než cesta C při rozdrobování 

precipitátů. Následující snímky (obr. 52-56) zobrazují možný původ a velikost precipitátů 
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před deformací. Při pozorování těchto částic byly patrné světlejší hranice. Tyto světlejší 

hranice mohly být potenciálním místem rozpadu, a proto odpovídaly tvarově některým  

sousedním částicím se stejně uspořádanými a světlými hranicemi. Tímto způsobem vznikla 

metodika, jakou podobu mohly mít precipitační fáze před zvolenou deformací 

 

(a) (b) 

Obr. 52 Precipitáty po 1 průchodu 

 

 Pro lepší názornost výše uvedených vět, bylo pomocí jednoduché počítačové aplikace 

zachyceno chování precipitátů při plastické deformaci (obr. 53-56). V části (a) je uveden 

originální snímek po daném průchodu při použití uvedených deformačních cest. V části (b) 

jsou poukázány možné precipitační fáze před deformací, které se dále během deformace 

rozdrobily. Bílé plošky představují původní polohu rozdrobených precipitačních částic. Šipky 

ukazují směrem, kde daná částice mohla být před deformací s precipitátem spojena a 

vycházejí z původní polohy rozdrobené precipitační částice před deformací. 

(a) (b) 
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Obr. 53 Precipitáty po 3 průchodu cestou BC 

 

(a) (b) 

Obr. 54 Precipitáty po 4 průchodu cestou BC 

 

 Použitím deformační cesty BC se ve srovnání s deformační cestou C bylo dosaženo 

menších precipitátů. To je dáno samotnou podstatou technologie, kdy u cesty BC se vzorek 

otáčí o 90° a dochází k častější deformaci ve skluzových rovinách. Velikost rozdrobených 

částic se pohybuje v rozmezí 3 až 8 μm u cesty BC. U deformační cesty C je tato velikost větší 

a je v rozsahu 6 až 12 μm. Precipitáty před deformací mohly dosahovat velikosti okolo 15 μm

   

 

(a) (b) 

Obr. 55 Precipitáty po 3 průchodu cestou C 
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(a) (b) 

Obr. 56 Precipitáty po 4 průchodu cestou C 

 

4.5. Fotografie z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) 

 

 Deformované vzorky byly dále podrobeny analýze na transmisním elektronovém 

mikroskopu. Pro tyto účely byly vybrány dva vzorky po čtyřech průchodech. Oba vzorky se 

od sebe lišily zvolenou deformační cestou. Vzorek po deformaci cestou BC vykazuje jasné 

znaky ultrajemnozrné struktury, přičemž průměrná velikost (sub)zrna je v oblasti 200 nm. 

Fotografie byly nasvíceny do světlého a tmavého pole (obr. 57, 58). Kromě těchto zrn je na 

snímku patrno, že některé zrna vykazují znaky přítomnosti subzrn, jejichž hranice nejsou 

ohraničeny ostrými subhranicemi ale dislokacemi. Tyto dislokace se objevují na obr. 57 v 

podobě „rozmazaných-neostrých“ hranic. Jak bylo řečeno tvorba subzrn je podmíněna 

subhranicemi v podobě dislokací. Za vhodných podmínek, kdy do systému přidáváme energii 

ve formě vložené deformace se dislokace, které vytváří dislokační stěny transformují do 

dislokačních spletí. Tyto spleti ještě netvoří samotné subzrno, ale buňku, které se následně 

transformují na buněčné stěny a v dalším průběhu pak subzrna. Subzrna při pokračující 

deformaci mění disorientaci svých subhranic a postupně transformují do nízkoúhlových 

hranic zrn. Je-li vložená deformace dostatečně vysoká a hustota dislokací taktéž, pak se 

nízkoúhlové hranice mění v dalším průběhu na hranice s vysokoúhlovou disorientací a 

struktura dostává znaky rovnoosé uspořádané struktury.  

 Je evidentní, že hustota dislokací uvnitř zrn není příliš vysoká, což nasvědčuje tomu, 

že při samotném ECAP došlo pravděpodobně k aktivaci zotavení. Tento jev je zřejmý na obr. 

58 (tmavé pole), kdy v matrici jsou zřetelně viditelné i precipitáty Al2Cu, které mají deskovitý 

charakter. Jejich velikost nepřesahuje 150 nm. V porovnání s výchozím stavem je tedy 
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zřejmé, že velikost těchto precipitátů klesla podobně jako velikost zrn. Je známo, že tyto 

precipitáty mohou hrát při aplikaci velkých plastických deformací důležitou roli [40]. Je také 

prokázáno, že při ECAP dochází s rostoucím počtem průchodů k jejich rovnoměrné distribuci 

společné s jejich zjemňováním [41]. Vzhledem k deformační cestě je patrné, že precipitáty, 

které jsou rozdrobeny v matrici mají různou orientaci, což je dáno střídáním smykových 

rovin. 

 

Obr. 57 Fotografie TEM po 4 průchodech cestou BC (světlé pole) 

 

 

Obr. 58 Fotografie TEM po 4 průchodech cestou BC (tmavé pole) 

 

 Pokud jde o situaci po provedeném protlačení cestou C (obr. 59, 60), pak zde dílčí 

rozdíly existují. Oproti vzorku po provedeném protlačení cestou BC je zde viditelná 

preferenční orientace ostatních zrn. Toto bylo s velkou pravděpodobností dáno reverzním 

smyslem deformace [42]. Na snímcích je zřejmá absence subzrn. Je patrná pouze dislokační 

struktura, která je v raném stádiu tvorby nových subzrn. 
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 Díky faktu, že při deformační cestě BC dochází během 4 průchodů ke 4 rotacím kolem 

osy tj. (otočení o 90° mezi každým průchodem) je vzorek deformován ve čtyřech různých 

rovinách. Oproti tomu po provedeném protlačení materiálu cestou C kde je vzorek otáčen o 

180° mezi každým průchodem, dochází zde pouze k deformaci ve dvou stále stejných 

rovinách. To je také důvodem proč je deformační cesta BC mnohem efektivnější ve smyslu 

zjemnění zrna v porovnání s ostatními deformačními cestami. To podporuje i zjištění, které 

ukazuje na výskyt větších zrn než v předešlém případě, byť i zde jsou patrny stopy dislokací. 

Jak se ukazuje po provedeném průchodu se neobjevují v matrici ani charakteristické 

precipitáty, podobně jako tomu bylo u cesty BC. Jedním z vysvětlení pro tento poznatek může 

být i stejný faktor, který je zodpovědný za zjemňování zrn samotné matrice slitiny. Navíc je 

potřeba v úvahu i zmíněné zotavení, které může ovlivnit i průběh precipitace. 

 

 

Obr. 59 Fotografie TEM po 4 průchodu cestou C 

 

 

Obr. 60 Fotografie TEM po 4 průchodu cestou C 
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 Dalším aspektem protlačování ECAP je tvorba vysokoúhlých hranic zrn, která se 

transponovala z nízkoúhlých. Tyto vysokoúhlé hranice se pozitivně podílejí na funkčních 

vlastnostech. 

 

4.6. Diskuze výsledků 

 

 SPD procesy jsou výjimečné zjemněním zrna. Zjemnění zrna má za následek zvýšení 

pevnostních vlastností. Spolu s vývojem mechanických vlastností je třeba uvažovat i současný 

vývoj mikrostruktury deformovaných materiálů.  

 Cílem práce bylo zhodnotit deformační chování slitiny Al-Cu při ECAP procesu. 

Vzorek, který byl nejprve tepelně zpracován rozpouštěcím žíháním, byl následně protlačován 

matrici dvěma deformačními cestami. Byla to cesta BC a C. Jako dílčí úkol práce bylo 

srovnáni těchto dvou deformačních cest. Materiál byl protlačován čtyřmi průchody, přičemž 

při pátém pokusu o protlačení cesty BC došlo k porušení soudržnosti materiálu. Z důvodu 

srovnání nebyl proveden pátý průchod ani u cesty C. Jako prostředek pro zhodnocení nám 

měly sloužit tahové zkoušky, ze kterých se odvozovaly mechanické vlastnosti. V tomto směru 

hrála největší roli pevnost a mikrotvrdost. Další charakteristiky se odvozovaly 

z mikrostrukturních fotografií. Jmenovitě se jednalo o optickou mikroskopii, rastrovací 

elektronovou mikroskopii (SEM) a transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). Pro zjištění 

chemického složení rozložení eutektik v hliníkové matrici bylo použito spektrální analýzy 

 Při pohledu na mechanické vlastnosti je nutno vzít v potaz tepelné zpracování, které 

bylo použito pro danou hliníkovou slitinu. Dodaná vyválcovaná slitina hliníku byla podrobena 

rozpouštěcímu žíhání. Díky tomuto tepelnému zpracování, došlo v materiálu k precipitačnímu 

zpevnění a na tahových křivkách je patrný prudký nárůst pevnosti. V této vývojové fázi jsou 

precipitáty vyloučeny ve formě kulovitých útvarů a jsou rovnoměrně rozdrobeny po Al 

matrici. Po třetím průchodu ECAP matricí lze spatřit pokles pevnostních vlastností. Tento jev 

je usuzován tvorbě shluků precipitátů, které jak u cesty BC tak u cesty C negativně ovlivňuji 

pevnost. Takové to shluky jsou při dalších průchodech rozdrobovány a tímto dochází ke 

znovu navýšení pevnostních vlastností. Jak lze srovnat z grafu tahových zkoušek tak cesta C 

nám dosahuje vyšších pevností, nežli je tomu u cesty BC. Důvod takového chování spočívá v 

morfologii precipitátů, kdy při deformační cestě BC se tvoří ostrohranné precipitáty ve vetší 

míře než u cesty C. Tyto precipitáty mohou byt potenciálním zdrojem napětí, které působí 

v lokálním měřítku. Situace se muže změnit tak, že tyto oblasti se mohou stát zárodky trhlin. 

Je pravděpodobné, že tvorba ostrohranných precipitátu souvisí se skluzovými systémy, jelikož 
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metodika protlačovaní cesty BC spočívá v otáčení vzorku o 90° s tím i neustála změna 

skluzové roviny. Naproti tomu u cesty C dochází k otáčení o 180° a jednotlivá zrna i 

precipitáty se prodlužuji, což je dáno střídáním skluzových rovin každý druhý průchod. Tento 

charakter je taktéž aplikovatelný při zkoumání plastických vlastností, kdy je viditelný nárůst 

tvářitelnosti u deformační cesty C. 

 V závislosti na počtu průchodů byly sestrojeny křivky pro mikrotvrdost. Největší 

hodnoty byly dosahovány při použití deformační cesty BC po třetím průchodu. Toto zvýšení 

bylo dáno jak vysokou hustotou dislokací tak i chováním precipitovaných fází. Zřejmý pokles 

u čtvrtého průchodu dokazoval přítomnost zotavení. Podobný trend byl pozorován i u cesty C, 

ovšem ne v takové míře. Tyto závěry byly podpořeny i následným zkoumáním strukturních 

změn.  

 Snímky z TEM mikroskopu přinesly informace o vlivu dislokací a blíže specifikovaly 

velikost zrn a precipitátů, hlavně u cesty BC. Jak bylo zmíněno ve studii [7], tak po použití 

cesty Bc jsou připravovány struktury definovány rovnoosými zrny, která jsou v porovnání 

s ostatními cestami, co do velikosti, jemnější. Toto lze přisoudit hustotě a orientaci dislokací, 

kdy tyto tvoří hranice, které se dále transformují na subzrna. Zjištěná hustota dislokací nebyla 

příliš vysoká, takže je třeba vzít v potaz i vliv zotavení. Velikost zrn, která byla dosahována u 

cesty BC se pohybovala v oblasti 200 nm. Velikost precipitátů byla definována do 150 nm a 

tyto vykazovaly deskovitý tvar. Takovéhoto zjemnění zrn a precipitátů bylo dosahováno díky 

střídání smykových rovin, kdy se rovina skluzu mění o 90° při každém průchodu. Tento vliv 

je také patrný v orientaci jak zrn tak i precipitátů. Naproti tomu cesta C vykazovala 

preferenční orientaci zrn a tyto zrna se nejevila jako rovnoosá ale byla usměrněna do směru 

hlavní deformace. V porovnání s cestou BC byla tvorba substruktury po cestě C v nižším 

stádiu tvorby subzrn se špatně zřetelnými hranicemi.   

 Přestože je známo poměrně velké množství prací, které dokládá zpracování Al slitin 

pomocí ECAP resp. jejich deformační chování [35, 36, 37], není dosud publikován vliv 

výchozího stavu na stupeň tvařitelnosti během jednotlivých uskutečněných průchodů. 

Nedávno byla publikována studie [38], která přináší bližší pohled na tuto problematiku z 

hlediska slitiny Al-Cu, kdy obsah Cu byl testován od 2-3%, přičemž se jasně ukazuje, že s 

rostoucím obsahem Cu se výrazně snižuje počet možných průchodů. Ovšem po aplikaci 

homogenizačního žíhání dochází následně k nárůstu tvařitelnosti, přičemž ovšem závisí na 

objemovém zastoupení Cu. V případě nižšího obsahu Cu vedlo dlouhodobé aplikované žíhání 

jen k mírnému nárůstu tvařitelnosti, zatímco v případě vyššího obsahu Cu (3%) způsobilo 
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stejné žíhání nárůst tvařitelnosti do takové míry, že bez tohoto by nebylo možné uskutečnit 

ani poloviční počet průchodů. 
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5. Závěr 

 

 V této práci byl analyzován vliv vybraných deformačních cest na mechanické 

vlastnosti pro slitinu Al - Cu. Byly aplikovány deformační cesty BC a C při počtu čtyřech 

průchodů. Orientace a velikost zrn s ohledem na střídání smykových rovin v následujícím 

průchodu měly vliv na mechanické vlastnosti. U deformační cesty BC, kdy docházelo 

k nepřetržité deformaci ve všech třech rovinách díky otáčení vzorku o 90° ve stejném směru 

byly dosahovány rovnoosá a jemnější zrna i precipitáty. Tímto struktura nabyla daleko 

homogennější charakter. Největší pevnosti byly ovšem dosahovány po 4 průchodech 

deformační cestou C (tj. 290,8 MPa). Tento trend byl v souladu se zvyšující se pevností 

v závislosti na počtu průchodů. Ovšem největší pevnosti nebyly zaznamenány u cesty BC, a to 

z důvodu negativní morfologie precipitátů. V opačném gardu se chovala mikrotvrdost, která 

vykazovala maxima u cesty BC a to jmenovitě u třetího průchodu. Při čtvrtém průchodu došlo 

k poklesu tvrdosti, což bylo dáno stavem nasycenosti dislokací a probíhajícím uzdravováním. 

Fotografie z rastrovacího elektronového mikroskopu zachytily objem a vliv precipitačních 

fází, které se podílely na ovlivnění mechanických vlastností. Snímky z transmisního 

skenovacího mikroskopu popisovaly objem a rozmístění dislokací, které měly za následek 

tvorbu subzrn. Po čtvrtém průchodu cestou BC byla viditelná subzrna, ovšem ovlivněny 

předešlým zotavením.  

 I přes slibné mechanické vlastnosti, které jsou v současnosti hojně publikovány, 

panuje vůči SPD procesům v komerčním měřítku stále ještě nedůvěra a konzervatismus. To je 

do jisté míry způsobeno i stále probíhajícím rozvojem technik, lépe uplatnitelných 

v současných provozech. Tím se také zužuje oblast konvenční aplikace na specializované 

směry pracující s objemově malým množstvím materiálu (medicína, elektrotechnika, apod.). 

Poslední vývoj však naznačuje rostoucí obchodní zájmy pro toto odvětví, které má velmi 

velký potenciál do budoucnosti. 



Literatura 

64 

 

LITERATURA 

[1] VALIEV, R. Z., LANGDON, T. G. Principles of equal-channel angular pressing as a 

 processing tool for grain refinement. Progress in Materials  Science. 2006, roč. 51, č. 

 7, s. 881-981. ISSN 0079-6425 

[2] AZUSHIMA, A., et al. Severe plastic deformation (SPD) processes for metals. CIRP 

 Annals - Manufacturing Technology. 2008, roč. 57, č. 2, s. 716-735. ISSN 0007- 8506. 

[3] BRIDGMAN, P. W. Studies in large plastic flow and fracture. New York (NY): 

 McGraw-Hill, 1952. 362 s.  

[4] The Hall-Petch Relationship [online]. [cit. 2012-2-29]. Dostupné z: 

 http://www.kstreetstudio.com/science/experiments/files/HallPetch.pdf 

[5] WU, Y., BAKER, I. An experimental study of equal channel angular extrusion. 

 Scripta Materialia. 1997, roč. 37, č. 4, s. 437-442. ISSN 1359-6462 

[6] SHAN, A., et al. Direct observation of shear deformation during equal channel angular 

 pressing of pure aluminum.  Scripta Materialia. 1999, roč. 41, č. 4, s. 353-357. ISSN 

 1359-6462  

[7] VENKATACHALAM, P., et al. Effect of processing routes on microstructure and 

 mechanical properties of 2014 Al alloy processed by equal channel angular pressing. 

 Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2010, roč. 20, č. 10, s. 1822-

 1828. ISSN 1003-6326 

[8] Nanotechnologie [online]. [cit. 2012-3-10]. Dostupné z: 

 http://www.nanotechnologie.cz/storage/strategie4.pdf 

[9] ZHU, Y. T., RAAB, L. G., VALIEV, R. Z., et al. Continuous processing of ultrafine

 grained Al by ECAP–Conform.  Materials Science and Engineering. 2004, roč. 382, č. 

 1-2, s.  30-34. ISSN 0921-5093 

[10]  ZORIN, V. A., et al. Dostiženija. AN SSSR, 1984, roč. 384, 144 s.  

[11] VORHAUER, A., PIPPAN, R. On the homogenity of deformation by high pressure

 torion. ScriptaMaterialia. 2004, roč. 51, č. 9, s. 921-925. ISSN 1359-6462 

[12] BEYGELZIMER, Y., et al. Planar twist extrusion versus Twist extrusion. Journal of

 Materials Processing Technology. 2011, roč. 211, č. 3, s. 522-529. ISSN 0924-0136 

[13] CHERUKURI, B., et al. A comparison of the properties of SPD-processed AA-6061 

 by equal-channel angular pressing, multi-axial compressions/forgings and 

 accumulative roll bonding. Materials Science and Engineering. 2005, roč. 410-411, s. 

 394-397. ISSN 0921-5093 



Literatura 

65 

 

[14] PARDIS, N., et al. Deformation behavior in Simple Shear Extrusion (SSE) as a new

 severe plastic deformation technique. Materials Science and Engineering. 2009, roč. 

 527,  č. 1-2, s. 355-360. ISSN 0921-5093 

[15] HANS RAJ, K. et al. Study of frictionstir processing (FSP) and high pressure 

 torsion (HPT) and thein effect on mechanical properties. Procedia Engineering. 2011, 

 roč. 10, s. 2904-2910. ISSN 1877-7058 

[16] VALIEV, R. Z., ALEXADROV, I. V., ZHU, Y. T., LOWE, T. C. Paradox of strength

 and ductility in metals produced by severe plastic deformation. Journal of Materials

 Research. 2002, roč. 17, č. 1, s. 5-8.  

[17] AZUSHIMA, A.,AOKI, K. Mechanical properties of ultrafine grained steel produced

 by repetitive cold side extrusion. CIRP Annals - Manufacturing Technology. 2002, 

 roč. 51, č. 1, s. 227-230.  

[18] hlinik.net [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: http://www.hlinik.net/ 

[19] hlinik.info [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: 

 http://www.hlinik.info/zajimavost/historie-hliniku 

[20] hliníkové slitiny [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: 

 http://hlinik.webnode.cz/hlinikove-slitiny/ 

[21] benjamin [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: 

 http://www.benjamin.ic.cz/hlinik_slitiny.pdf 

[22] ateam [online]. [cit. 2012-3-20]. Dostupné z: 

 http://www.ateam.zcu.cz/download/Precipitace09_10.pdf 

[23] MICHNA, S., et al. Encyklopedie hliníku. 2005. 701 s. ISBN 80-89041-88-4 

[24] stefanmichna [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: 

 http://www.stefanmichna.com/download/technicke-

 materialy_II/rozdeleni_AL_slitin.pdf  

[25] CHIHAB, K., et al. The kinetics of the Portevin-Le Chatelier bands in an Al-5at%Mg 

 alloy. Scripta Metallurgica. 1987, roč. 21, č. 2, s. 203-208. 

[26] wikipedia.org [online]. [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Serration_types.jpg 

[27] ped.muni [online]. [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 

 http://www.ped.muni.cz/wphy/fyzvla/index.htm 

[28] COTTRELL, A. H. Dislocations and plastic flow in crystals. London:  Oxford 

 University Press, 1953. 91 s.  



Literatura 

66 

 

[29] CHEN, Z. J., et al. A macroscopic model for the Portevin-LeChatelier effect. Journal 

 of Materials Science & Technology. 2004, roč. 20, č. 5, s. 535-539. 

[30] SUN, L., et al. Effect of solute concentration on Portevin-Le Chatelier 

 effect in Al-Cu alloys. Acta Metallurgica Sinica. 2007, roč. 1, č. 2, s. 173-176. ISSN 

 1248–1252  

[31] REIHANIAN, M., et al. Microstructure quantification and correlation with flow 

 stress of ultrafine grained commercially pure Al fabricated by equal channel angular 

 pressing (ECAP). Materials Characterization. 2008, roč. 59, č. 9, s. 1312-1323. ISSN 

 1044-5803 

[32] FANG, D. R., et al. Microstructure tensile properties and fracture mechanism of Al–

 Mg alloy subjected to equal channel angular pressing. Materials Science and 

 Engineering: A. 2007, roč. 459, č. 1-2, s. 137-144. ISSN 0921-5093 

[33] SARAVANAN, M., et al. Development of ultrafine grain aluminium–graphite metal 

 matrix composite by equal channel angular pressing. Composites Science and 

 Technology. 2007, roč. 67, č. 6, s. 1275-1279. ISSN 0266-3538 

[34] ROVEN, H. J., et al. Mechanical properties of aluminium alloys processed by SPD: 

 Comparison of different alloy systems and possible product areas. Composites 

 Materials Science and Engineering: A. 2005, roč. 410-411, s. 426-429. ISSN 0921-

 5093 

[35] KIM, W. J., et al. Mechanical optimization of strength and ductility of 2024 Al by 

 equal channel angular pressing (ECAP) and post-ECAP aging. Composites Scripta 

 Materialia. 2003, roč. 49, č. 4, s. 333-338. ISSN 1359-6462 

[36] MAO, J., et al. Mechanical grain refinement, thermal stability and tensile properties of 

 2024 aluminum alloy after equal-channel angular pressing. Journal of Materials 

 Processing Technology. 2005, roč. 159, č. 3, s. 314-320. ISSN 0924-0136 

[37]  PÉREZ, C. J. L., BERLANGA, C., ILZARBE, J. P. Processing of aluminium alloys

 by equal channel angular drawing at room temperature. Journal of Materials

 Processing Technology. 2003, r. 143-144, s. 105-111. ISSN 0924-0136 

[38] MOHAMED IBRAHIM ABD EL AAL. Influence of the pre-homogenization 

 treatment on the microstructure evolution and the mechanical properties of Al–Cu 

 alloys processed by ECAP. Materials Science and Engineering: A. 2011, roč. 528, č. 

 22-23, s. 6946-6957. ISSN 0921-5093 



Literatura 

67 

 

[39] MAHALLAWY EL NAHEDM, et al. Effect of Cu content and number of passes on 

 evolution of microstructure and mechanical properties of ECAPed Al/Cu alloys. 2009, 

 roč. 517, č. 1-2, s. 46-50. ISSN 0921-5093 

[40] HUMPHREYS, F. J. Recrystallization and related annealing phenomena. 2. vydání. 

 Oxford: Pergamon Press, 2002. 620 s. ISBN 008044164 

[41] CABIBBO, M. A TEM Kikuchi pattern study of ECAP AA1200 via routes A, C, BC. 

 Materials Characterization. 2010, roč. 61, č. 6, s. 613-625. ISSN 1044-5803 

[42] TOTH, L. S. Effect of strain reversal on texture and grain refinement in route C equal 

 channel angular pressed copper. Scripta Materialia. 2011, roč. 65, č. 2, s. 167-170. 

 ISSN 1359-6462 

 


