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Přehled použitých fyzikálních veličin 

Označení   Rozměr   Význam 

KR     MPa    Kritické skluzové napětí  

σ0,2, Rp0,2   MPa    Mez kluzu 

σm, Rm    MPa    Mez pevnosti 

A    %    Tažnost 

σ    MPa    Napětí 

ε        Poměrná deformace 

n        Exponent deformačního zpevnění 

K    MPa    Součinitel deformačního zpevnění 



     s
-1

    Deformační rychlost   

M         Taylorův faktor  

d    μm    Velikost zrna 

G    MPa    Modul pružnosti ve smyku 

b    m    Burgersův vektor 

ρ    m
-2

    Hustota dislokací 

HV        Tvrdost dle Vickerse 

 

Ostatní symboly vysvětleny v textu 
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 Úvod: 

V současné době je vývoj v oblasti výzkumu ocelí s ultrajemnozrnnou strukturou a se 

složkami struktury o rozměrech pod 100nm velmi intenzivní, jelikož se u těchto materiálů 

očekávají vysoké pevnostní a plastické vlastnosti převyšující vlastnosti běžně používaných 

materiálů a při jejich použití i velký ekonomický efekt. Tyto materiály mají použití především 

tam, kde využití vyšší pevnosti způsobí snížení hmotnosti konstrukcí a dobrá houževnatost 

přispěje k zajištění bezpečnosti konstrukcí. Vysoká pevnost a houževnatost v kombinaci 

s biokompatibilitou může také zabezpečit vyšší životnost součástí (implantáty). 

Některé ultrajemnozrnné oceli jsou již v hromadné výrobě, přičemž očekávané 

vlastnosti se dosahují vytvořením jemnozrnné struktury a dalšími způsoby jejího zpevnění. 

Současně probíhá další intenzivní výzkum zcela nových výrobních technologií. Velmi 

pozitivní výsledky dosažené v Japonsku, při kterých byly dosaženy v masivních ocelových 

výrobcích hodnoty velikosti zrna cca 1μm, navázaly i výzkumné studie v Evropě.  Z výzkumů 

vyplývá, že jednou z cest dosažení ultrajemnozrnné struktury, je použití extrémní plastické 

deformace materiálů o velikosti, kterou nelze běžnými postupy tváření dosáhnout. Přes 

veškerý vývoj v této oblasti a rozmanitou škálu využitých materiálů, jsou stále větší nároky na 

jakost a technické parametry, což vede k neustálému zdokonalování technologií a doplňování 

jejich nabídky. 

Předložená práce je proto zaměřena na přehled současného stavu poznání v oblasti 

výzkumu a vývoje vlastností kovových materiálů s ultrajemnozrnnou a nanokrystalickou 

strukturou a technologií jejich přípravy s využitím extrémní plastické deformace. Teoretická i 

praktická část je zaměřena převážně na prohloubení poznatků ve vývoji struktury a vlastností 

austenitické chromniklové oceli a nízkouhlíkové oceli po extrémní plastické deformaci, 

aplikované technologií ECAP a také po následném tepelném zpracování. Cílem je také 

objasnit průběh zpevňujících a odpevňujících procesů při této extrémní plastické deformaci. 
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1. Metody vedoucí k získání ultrajemnozrnné oceli 

V posledních letech, velmi narostl zájem o ultrajemnozrnné materiály vytvořené 

extrémní plastickou deformací. Tento nárůst popularity je převážně způsoben několika 

novými technologiemi, které byly speciálně vyvinuty za účelem vytvoření ultrajemného zrna 

v polykrystalickém materiálu prostřednictvím extrémní plastické deformace. Do těchto 

technologií je převážně zahrnuta technologie ECAP [1,2]], HPT [3,4] a ARB [5,6]. Zmíněné 

technologie nabízejí několik výhod oproti standardním procesům – dosažená velikost 

deformace značně převyšuje konvenční technologie, čímž je značně redukována průměrná 

velikost zrna a zvýšena pevnost. Zrna vytvořená těmito postupy jsou menší jak 1μm, přičemž 

dosažená submikroskopická zrna jsou do 0,23μm u nízkouhlíkových ocelí [7] a průměrné 

zrno pod 1 μm bylo zjištěno u chrómniklové korozivzdorné oceli [8]. Materiály vyrobené 

pomocí těchto technologií mají vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti, převážně je to 

vysoká pevnost a houževnatost [9,10]. Procesy ECAP a ARB nabízejí možnost vnesení tohoto 

postupu do závodů pro rozměrné materiály jemnozrnných materiálů. Tyto technologie k 

vytvoření ultrajemnozrnných materiálů byly představeny na širokém spektru materiálů – kovů, 

slitin [11,12], intermetalických slitin [13].  

 

1.1 Protlačování rovnostranným pravoúhlým kanálem (ECAP)  

Je jednou z nejvýhodnějších technologií k získání ultrajemného zrna ve větších 

objemech, kdy při vlastním protlačování se nezmenšuje výchozí příčný průřez. Princip 

procesu ECAP je znázorněn na obr. 1. Během procesu je vzorek protlačován pomocí 

průtlačníku skrz zápustku, která je tvořena dvěma kanály identických tvarů a velikostí. 

Kanály jsou umístěny pod předem stanoveným vnitřním úhlem Φ a vnějším úhlem ψ, které 

určují zakřivení oblouku, ve kterém se oba kanály protínají [14,15]. Typické úhly kanálů jsou 

90° a 120°, zatímco pro přídavné úhly, tedy zakřivení oblouku, jsou úhly v rozsahu od 10° do 

30° obr. 1. Protlačování vzorku kanály je tedy neměnné v příčném průřezu, čímž se daný 

proces odlišuje od většiny tvářecích pochodů jako je protlačování a válcování, které docílí 

vzniku plastické deformace zmenšením příčného průřezu během tváření.  
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Obr. 1 Schéma procesu protlačování metodou ECAP 

 

Při průchodu vzorku zápustkou dochází k deformaci v místě protnutí dvou kanálů, 

tedy podél smykové roviny označené na obr.2a. Za ideálních podmínek, tedy pokud 

zanedbáme závislost na tření v zápustce, mechanické zpevnění a rychlost deformace, vzniká 

plastická deformace ve smykové rovině. Při reálných podmínkách, plastickou deformaci tyto 

veličiny ovlivňují. Kromě toho, plastický tok vzorku nekopíruje ostrou hranu v místě spojení 

kanálů s úhlem (ψ=0°), místo toho má tendenci se zakulacovat (obr.2b), což vede k 

nehomogennímu způsobu deformace. Nehomogenní deformace může být minimalizována 

použitím malého úhlu zakřiveného vnějšího rohu (ψ>0). Další možností, jak docílit 

homogenní deformaci je použití vhodného maziva, které předchází lepení vzorku v zápustce a 

také usnadňuje protlačování. 

 

 

Obr. 2 Smykové charakteristiky spojené s ECAP (a) ostrý roh s úhlem ψ=0° a (b) zaoblený 

roh s úhlem ψ>0°. Symbol Φ označuje úhel mezi kanály a symbol ψ označuje úhel křivky 

rohu. [16] 
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Pokud je deformace homogenní, potom se objevuje bezprostředně v blízkosti 

smykového napětí. Následně napětí ve výškovém směru je nulové, a proto deformace vzniklá 

v této smykové rovině je dvojrozměrná.  Deformace vzniklá během jednoho průchodu skrz 

zápustku může být vypočítána pomocí úhlu kanálu Φ a úhlem rohu ψ. Výpočet smykové 

deformace po jednom průchodu pomocí těchto úhlu je dán rovnici: 

 

)2121(cos)2121cot(2   ecy    (1) 

 

Skutečná deformace je dána podělením smykové deformace (y) druhou odmocninou 

ze tří. V případě několikanásobného protlačování se do rovnice zavádí počet průchodů N: 

 

))2121(cos)2121cot(2(
3

  ec
N

sk   (2) 

 

Podle rovnice 2 se skutečná deformace snižuje se zvyšujícím se úhlem kanálu Φ a 

s rostoucím úhlem rohu ψ. Obr. 3 zobrazuje, jak se skutečná deformace vyvíjí v souladu 

s rovnicí 2, pokud se mění úhly kanálu a rohu. Použitím rovnice 2 je ukázáno, jak se skutečná 

deformace mění během průchodu kanálem – snižuje se z maxima εsk =1.15 při Φ =90° a ψ=0° 

do jeho minima εsk=0 při Φ =180° a ψ=90°. Experimentálně bylo prokázáno, že úhel kanálu 

má větší vliv na deformaci vzniklou během procesu než úhel rohu. 

 

Obr. 3 Skutečná deformace (εsk) versus úhel kanálu (Φ) pro rozdílné úhly rohu (ψ). [17] 
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Pomocí rovnic 1 a 2 dostáváme velmi zajímavé údaje o probíhající deformaci, pokud 

se však jedná o skutečnou deformaci během probíhajícího procesu, je důležité zahrnout vliv 

dalších parametrů, jako jsou: vliv mechanického zpevnění, rychlost deformace, tření 

v zápustce, nehomogenní plastický tok kovu, vliv tepla a ztráta energie.  

Konečná mikrostruktura však nezávisí pouze na materiálových vlastnostech během 

průchodů skrz zápustku, ale také na rotaci vzorku mezi průchody. Segal poprvé uvedl rozdílné 

cesty vedoucí k dosažení odlišných mikrostruktur. Více průchody lze docílit různé 

mikrostruktury otáčením mezi jednotlivými průchody tím, že se mění roviny a směry smyku. 

Byly stanoveny čtyři rozdílné cesty procesu, které jsou pojmenovány jako cesta A, BA, BC, a 

C. Obr. 4 schematicky popisuje každou cestu, jak by se měl materiál otáčet po jednotlivém 

průchodu. Pokud je použita cesta A je vzorek protlačován několika cykly bez otáčení, při 

cestě B je otáčen o 90° po každém průchodu. Cesta B může být rozdělena do dvou rozdílných 

cest, BA kde je vzorek otáčen v jednom stejném směru a BC s otočením v odlišných směrech 

po každém průchodu. Čtvrtá cesta C zahrnuje otočení vzorku o 180° mezi průchody. Při 

každém otočení vzorku se aktivuje jiný skluzový systém, který umožňuje vytvoření odlišné 

mikrostruktury. Obr. 5 ukazuje aktivované smykové roviny spojené s těmito čtyřmi 

rozdílnými cestami procesu pro protlačování kanály s rozdílným úhlem. Je zřejmé z obrázku, 

že při průchodu typu C se vyskytuje opakovaný smyk ve stejných rovinách, kdežto pro 

průchod A a BC jsou dvě odlišné smykové roviny a pro průchod BA jsou čtyři odlišné 

smykové roviny. 

 

Obr. 4 Způsoby otáčení pro čtyři nejběžnější aplikované cesty během ECAP. [18] 
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Obr. 5 Deformační roviny smyku během prvních čtyř protlačovacích cyklů ECAP pro čtyři 

cesty pod úhlem kanálu (a)Φ=90° a (b)Φ=120°.[19] 

 

Tab. 1 Smykové charakteristiky pro čtyři nejběžněji aplikované cesty během ECAP. [20,21] 
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Byla provedena analýza změny tvarů smykových charakteristik při protlačování 

kanálem se čtyřmi typy průchodů A, BA, BC a C (tab. 1), kde jsou jednotlivé typy průchodů 

umístěny do levého sloupce a deformace vzorku je vyobrazena pro každou ze tří 

ortogonálních rovin v řezu pro první až osmý průchod kanálem. Každý vzorek má čtvercový 

výchozí příčný průřez. 

Z analýzy vyplývá, že průchod typu A vede ke zvýšení deformace v rovinách X a Y, 

ale neprojevuje se zvýšení deformace v rovině Z, průchod typu BA vede ke zvýšení deformace 

ve všech třech ortogonálních rovinách a při průchodech typu BC a C se vzorek postupně 

navrátil do původní polohy po každém čtvrtém a druhém protlačení. Dále je nutno zdůraznit 

rozdíl mezi průchody BC a C, protože průchod BC zahrnoval deformaci ve všech třech 

ortogonálních rovinách, kdežto u průchodu C nedochází ke zvýšení deformace v Z rovině.  

 

1.2 Modifikace technologie ECAP 

Důležitou limitní vlastností konvenčního procesu ECAP je, že se vzorek musí 

vytáhnout z matrice a znovu vložit zpět. Ať už s otočením vzorku nebo bez otočení za účelem 

získání více průchodů vedoucích k vyššímu aplikovanému deformačnímu napětí. Tyto 

operace jsou laboratorně i časově nevýhodné a mnoho výrobců se snaží eliminovat tyto 

nevýhody během vývoje.  

Jednou z technologií, jak efektivně eliminovat vytahování vzorku z matrice je použití 

otočné matrice ECAP. [22-24] Tato technologie je znázorněna na obr. 6 [24]. Při následném 

zkoumání mikrostruktury a vlastností, byla tato technologická cesta podobná cestě A u 

konvečního procesu ECAP. 

  

 

Obr. 6 Technologie ECAP využívající rotační matrici a) výchozí poloha b) po jednom 

průchodu a c) po 90° otočení matrice [25,24]. 
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Další podobnou alternativou je použití bočního protitlaku schematicky znázorněného 

na obr. 7 [26]. Tento proces využívá čtyř průtlačníků, které jsou schopny vyvinout vysoké síly 

při vlastním procesu. Použití protitlaku mělo příznivý vliv na pevnost a tažnost tvářeného 

materiálu. Tato technologie byla úspěšně aplikována při protlačování vzorku deseti průchody 

[26], přičemž tato aplikace je nejblíže cestě A u konvečního procesu ECAP. 

 

 

Obr. 7 Schematická ilustrace bočního protlačování procesem ECAP [25,26]. 

 

Další technologií, která nevyžaduje tak komplikovaného systému  při protlačování, je 

technologie založená na matrici, ve které je možno na jedno protlačení dosáhnout několika 

ohybu. Tato matrice obsahuje kanál pětkrát ohnutý o 90° obr. 8 [27]. Výsledky ukazují, že 

tato technologie je podobná cestě C u konvečního procesu ECAP.  
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Obr. 8 Schematické znázornění několika průchodů během jednoho protlačení ECAP 

 

Velmi zajímavé výsledky byly získány při využití kanálů, které jsou navzájem 

paralelní. Základní schéma procesu je na obr. 9, kde Φ je úhel průsečíku mezi paralelními 

kanály a K udává přemístění kanálu. Bylo stanoveno, že optimální hodnoty těchto parametrů, 

vedoucí k největší napěťové homogenitě protlačovaného vzorku, jsou při Φ=100° a hodnota 

K=dc, kde dc je průměr kanálu. Při takto využité cestě, dochází po jednom celém průchodu 

matricí k narovnání vzorku i v koncových částech. Vzorek má poté stejný tvar jako před 

protlačováním. 

 

Obr. 9 Princip ECAPu s paralelními kanály:a) schematické znázornění kde N je smykový 

směr, K je přemístění mezi dvěma kanály, Φ je úhel průsečíku mezi kanály b) zobrazení 

deformačních zón získaných z 2-D FEM simulace c) snímek použitého zařízení [28]. 
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2. Zjemnění zrna extremní plastickou deformací 

Navzdory mnoha zpevňovacím mechanismům je zjemnění zrna jedinou metodou, jak 

současně zlepšit pevnost i houževnatost. Z tohoto důvodu mají ultrajemnozrnné oceli 

s relativně jednoduchým chemickým složením, které byly vytvořeny zjemňováním zrna, 

vysokou pravděpodobnost náhrady konvenčních vysoko pevnostních nízkolegovaných ocelí. 

Hlavními výhodami těchto ocelí je vyhnutí se legování, tepelného zpracování (např. žíhání na 

měkko), kalení či popouštění a také zlepšení svařitelnosti v důsledku nižších požadavků na 

uhlík a další legující prvky v porovnání s jinými vysoce pevnostními ocelemi. Dalším 

důvodem pro ultrajemnozrnné zrno je možnost vysoké deformační rychlosti superplasticity 

v mediu za zvýšených teplot [29].  

Způsob zjemňování zrn v kovech plastickou deformací obecně závisí na několika 

faktorech. Vedle struktury krystalické mřížky je to především stav struktury před deformací, 

která je důležitou proměnnou veličinou při zkoumání mechanismů plastické deformace, 

vedoucí k vytvoření jemných, ultrajemných nebo nanokrystalických zrn. V prvé řadě je to 

výchozí velikost zrn, dále přítomnost dalších složek nebo fází struktury (u ocelí je to např. 

přítomnost feritu a cementitu, u korozivzdorných ocelí přítomnost precipitátů). 

Je známo, že výchozí velikost zrn ovlivňuje tvorbu střihových pásů a tudíž dělení zrn. 

Předpokládá se, že zjemňování zrn je obtížnější při zmenšující se velikosti výchozích zrn. 

Mechanismy zjemňování zrn v kovových materiálech významně ovlivňuje způsob 

namáhání i deformační cesta [30,31]. Většina doposud vyvinutých metod vytváření 

extrémní plastické deformace je založena na zamezení volného plastického tečení 

materiálu. V některých případech je to omezení tečení materiálu kolmo k ose deformace 

např. metoda ECAP, při metodě HPT je to omezení ve všech směrech vzorku. Pro 

vytvoření plastické deformace se používá tah, tlak, střih, krut i ohyb. Namáhání může 

být kombinované, monotónní i opakované. Výběr namáhání materiálu souvisí s výběrem 

deformační cesty. Hlavním důvodem pro změnu deformační cesty bývá potřeba vytvoření 

postupně narůstající plastické deformace.  

 

2.1 Vliv plastické deformace na zjemnění zrna  

Z mnoha dosavadních prací vyplynulo, že proces zjemnění zrna během deformace 

závisí na dislokačních aktivitách. Všeobecně platí, že se plastická deformace indikuje 

v původních zrnech vznikem dislokací o vysoké hustotě. Tyto dislokace se navzájem 
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uspořádají do různých konfigurací v závislosti na krystalové struktuře materiálů za vzniku 

hustých dislokačních stěn na specifických skluzových rovinách. Interakce dislokací vede ke 

vzniku subzrn s maloúhlovými hranicemi. Další vývoj těchto subhranic vede při rostoucí 

deformaci k tvorbě velkoúhlových hranic, které rozdělují původní zrna. Pohyb během 

plastické deformace je u maloúhlových hranic způsoben dislokační teorií a u velkoúhlových 

hranic pomocí transferu atomů mezi sousedními zrny. Rychlost pohybu je závislá na struktuře 

hranic zrn, atomech nečistot v hranici a teplotě. Pozorovala se i určitá forma bezdifúzního 

mechanismu, případně může být jiným mechanismem pohyb stupňů či výstupků na hranicích 

zrn. Atomy nečistot mohou účinně pohyb zrn blokovat a pro překonání jejich vlivu je 

zapotřebí velkých deformací či rychlostí deformace [32].  

Je dobře známo, že velká deformace vedená při nízké teplotě, jako válcování za 

studena nebo tažení, může vytvořit značně zjemněnou strukturu. Základní rozdíl je, že stupeň 

deformace je značně překročen pomocí nových technik s extrémní plastickou deformací, než 

je u běžných deformačních technologií. S tím úzce souvisí orientace hranic zrn 

v polykrystalickém kovu.  

Polykrystalický kov je tvořen náhodně orientovanými krystaly různé velikosti, které 

jsou rozděleny společnými hranicemi. Orientace skluzových čar a pásů v každém zrnu je po 

plastické deformaci funkcí orientace mřížky. Na hranicích dvou sousedních zrn se setkávají 

různě orientované skluzové roviny, přičemž jejich vzájemný úhel nabývá různých hodnot. 

Hranice zrn se rozdělují podle úhlu vzájemné orientace přilehlých zrn na velkoúhlové a 

maloúhlové [33]. Maloúhlové hranice jsou složeny ze seskupení dislokací a jejich vlastnosti a 

struktura je funkcí úhlu mezi zrny. Velkoúhlové hranice jsou obvykle nezávislé na tomto úhlu. 

Přechod mezi oběma typy hranic zrn nastává při úhlu mezi zrny cca 15°.  

Vznik maloúhlových hranic zrn byl také pozorován u chrómniklové korozivzdorné 

oceli po prvním průchodu technologií ECAP při teplotě 500°C [34]. Při hodnocení 

mikrostruktury byly pozorovány dva typy deformace mikrostruktury – deformace hranic zrn a 

deformace dvojčatěním.  Mikrostruktura převážně obsahovala zrna s velikostí 40 – 120μm a 

hranice zrn se šířkou 100 – 500nm. Mikrostruktura po prvním průchodu ECAP je 

zaznamenána na obr. 10a,b. V protažených zrnech ve směru deformace je šipkami znázorněna 

vysoká hustota deformačních lamel.  
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Obr. 10 Mikrostruktura  vzorku po prvním průchodu technologii ECAP při teplotě 

500°C a) TEM mikrostruktura b) mikrostruktura z optického mikroskopu (a,b)světlé šipky 

poukazují na vzniklé deformační lamely[34] 

 

2.2 Vliv velikosti deformace  

Pozorování struktury a analýza textury odhaluje, že proces zjemňování zrna extrémní 

plastickou deformací může být rozdělen do rozdílných stupňů. První stupně ve vývoji a 

orientaci mikrostruktury chromniklové korozivzdorné oceli AISI 304L během procesu ECAP 

jsou zobrazeny na obr. 11 [35]. Výchozí mikrostruktura dodané chromniklové korozivzdorné 

oceli je znázorněna na obr. 11a. Jedná se přibližně o rovnoosou a homogenní mikrostrukturu 

s velikostí zrna okolo 52μm. V zrnech je také malý obsah žíhacích dvojčat, jelikož výchozí 

stav byl žíhán při teplotě 1150°C po dobu 2 hodin.  Mikrostruktura vzorku po jednom a 

čtyřech průchodem cestou Bc je znázorněna na obr. 11b,c,d.  Po prvním průchodu došlo 

k protažení zrn ve směru protlačování a ve většině zrn se objevily dislokační stěny obr. 11b. 

Po čtyřech průchodech docházelo k rozpadu protažených zrn a struktura se stávala 

rovnoměrnější 11c. TEM analýza mikrostruktury po čtyřech průchodech znázorněna na obr. 

11d, zachycuje rozpad protažených zrn na jemnější a homogenní mikrostrukturu s velikostí 

zrna okolo 200 - 500nm. 
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Obr. 11 Vývoj a orientace mikrostruktury austenitické chromniklové oceli AISI 304L a) 

výchozí stav b) po jednom průchodu a c) po čtyřech průchodech matricí ECAP pozorovaných 

na optickém mikroskopu d) čtyři průchody pozorované na TEM [35] 

 

Vývoj struktury během deformace byl také pozorován na rozdílných typech materiálů 

jako např. nízkouhlíkové oceli [36], IF oceli [6], korozivzdorné oceli [35] atd. Podle 

získaných výsledků vývoje mikrostruktury je možné rozdělit vliv velikosti deformace do 

následujících stupňů[33]: 

 

1)  Malá deformace eff < 2  

Při malých stupních deformace se původní zrna rozdělují na subzrna o velikosti, která 

lze rozdělit do čtyř možných stupňů. Nejhrubší stupeň ukazuje utváření základní struktury 

protahováním deformovaných pásem (mikropásem) [35]. Na jemnější stupnici pravidelných 

vrstev uspořádaných bloků buněk, které jsou často ohraničeny základní deformovanou 

skupinou a hustou dislokační stěnou, může být pozorováno, že jsou tvořeny nahodilé 

dislokační hranice uvnitř seskupených buněk [35,37]. Charakteristický rys pro toto stádium 

deformace je, že vrstvy a seskupené buňky mají poměrně malou desorientaci okolo 3°C obr. 
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11b. V nejjemnějších zrnech byla pozorována rostoucí desorientace mezi vrstvami bloků 

buněk a sekundárními střihovými deformačními pásy, které vedly k vysoké hustotě 

velkoúhlových hranic.  

 

2)  Malé a střední deformace (2 < eff < 4) 

Při těchto deformacích dochází ke vzniku vláknité „lamelární“ struktury a k zvyšování 

podílu velkoúhlových hranic. Nově vzniklá lamelární struktura [32,38] se stává postupně více 

uspořádána ve směru střihové deformace. Zrna jsou tvořena poměrně velkou délkou a malou 

šířkou, což odpovídá utvořené vláknité struktuře. Lamely se otáčejí ve směru střihové 

deformace, což vede k vytvoření velkoúhlových hranic zrn a dále se rozdělují obr. 11c. Nově 

vzniklé velkoúhlové hranice a rozdělování lamel způsobuje nerovnoměrnou orientaci 

(vztaženou na směr deformace).  

 

3)  Středně vysoká deformace (4 < eff < 6) 

Vývoj mikrostruktury v tomto stadiu deformace je charakterizován postupným 

snižováním průměrné lamelární šířky. Toto zmenšování  pokračuje až se lamelární šířka 

přiblíží šířce jednoho subzrna  v koncovém rozsahu  deformace. Nové velkoúhlové hranice 

jsou tvořeny za nízkých rychlostí, které znovu závisí na orientaci zrna. Zrna byla uspořádána 

v krátkých a delších pásech. Uvnitř těchto nestabilních pásů se vyskytlo menší množství 

malých zrn submikrometrické velikosti. 

 

4)  Extrémně plastická deformace ( eff > 6) 

Při takto vysokých deformacích je lamelární struktura dále zjemňována rozdělováním 

dlouhých pásů zrn na kratší segmenty a to až do vytvoření poměrně homogenní UFG 

struktury [36]. Jakmile se vytvoří tenká zrna dosahující submikrometrické šířky, začne být 

rychlost dalšího zjemňování zrn velmi nízká. Je to dáno tím, že tato zrna jsou velmi stabilní a 

nedělí se na fragmenty ani při velmi velkých deformacích. Další dělení zrn je pravděpodobně 

možné použitím jiné deformační cesty.  

Zmíněné deformační stupně se mění podle druhu použitého materiálu a podle použité 

technologické cesty během ECAP. Získané výsledky po ECAP jsou následně porovnávány s 

výsledky během HPT. Při porovnání těchto výsledků [39,40,41] vlivu deformace na zrno 

během HPT a ECAP se dospělo ke stejným mechanismům zjemňování zrna. 

Při porovnání struktur korozivzdorné austenitické oceli vytvořených technologiemi 
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HPT a ECAP bylo zjištěno, že zrna která jsou tvářena během HPT měla menší rozměry než u 

zrn získaných technologií ECAP tab. 2. Zrna získaná technologií HPT se pohybovala okolo 

50nm, kdežto u technologie ECAP okolo 100 - 500nm. Rozdíl je způsoben velmi vysokým 

tlakem během HPT, který se pohyboval okolo 6GPa. Zrna jsou zjemňována působením velmi 

vysokých tlaků a z toho odvozenou vyšší smykovou deformací. 

 

Tab. 2 Technologie  vedoucí k UFG struktuře u austenitické chromniklové oceli  

Technologie Složení [%hm.] 
Velikost 

zrna [μm] 

Log.  Deformace 

[1] 

Tepl. def. 

[K] 
Ref. 

ECAP 

0,07C-17,3Cr-9,2Ni-

0,7Ti 
0,1 3,2 293 [41] 

0,025C-18,75Cr-

10,96Ni 
0,1 – 0,5 3,8 500 [35] 

HPT 
0,08C-18,3Cr-9,8Ni-

0,6Ti 
0,05 5,8 293 [41] 

 

Podobné závěry byly získány i u nízkouhlíkové oceli. V tab. 3 jsou shrnuty poznatky 

několika autorů zabývajících se vlivem extrémní plastické deformace na vývoji struktury 

nízkouhlíkové oceli. 

 

Tab. 3 Technologie  vedoucí k UFG struktuře u nízkouhlíkové oceli  

Technologie Složení [%hm.] 
Velikost 

zrna [μm] 

Log.  Deformace 

[1] 
Tepl. def. [K] Ref. 

ECAP 
0,08C-0,42Mn-0,18Si 0,2 3,0 293 [42] 

0,15C-1,1Mn-0,25Si 0,3 4,0 623 [43] 

HPT 0,7C-1,0Mn-0,3Si 0,01 

Smyková 

deformace 300 

Log. Deformace 

0,45 

293 [41] 

 

Důležitou roli při těchto deformacích hraje počet aktivovaných skluzových systémů, 

tedy roviny a směry, ve kterých se dislokace pohybují přes mřížku. Krystalová struktura 

určuje počet potenciálních skluzových systémů, zatímco energie při hromadění poruch a 
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geometrická omezení určuje aktivovaný skluz a systém dvojčatění [43,44]. V kubicky 

centrované mříži mají kovy mnoho potenciálních aktivačních systémů (ve většině případů 24) 

a proto deformace smykem. Základní smykový směr BBC kovu je <111> a základní rovina je 

buď (110), (211) nebo (321). Plošně centrovaná mříž (FCC) kovu má méně základních 

smykových systémů (maximálně 12) a následkem toho deformační mechanizmus těchto kovů 

je velmi ovlivněn energií nahromaděných dislokací. FCC kovy s vysokými hodnotami energie 

nahromaděných dislokací se deformují smykem, kdežto materiály s nízkou hodnotou energií  

vrstevné chyby  pomocí dvojčat. Základním smykovým směrem v FCC materiálech je <110>  

a základní smyková rovina je (111). Materiály s hexagonální stereocentrickou mříží (HCP) 

mají malý počet smykových systémů, proto převažuje deformace dvojčatěním. V HCP 

materiálech základní skluzový směr je < 0211


> a rovina skluzu může být bazální (0001) nebo 

hranolová ( 0110


), zaleží na c/a poměru buňky v HCP mřížce.  

 

Tab. 4 Systémy skluzu vybraných materiálů pro různé krystalové struktury. [45] 

Soustava Kov 
Skluzová 

rovina 

Směr 

skluzu 
Počet skluzových systému 

BCC Fe-α, Cr (110) <111> 12 

BCC Fe-α, W (211) <111> 12 

BCC Fe, K (321) <111> 24 

FCC Ag,Al,Au,Ni,Cu,Fe- (111) <110> 12 

HCP Be,Cd,Mg,Zn (0001) < 0211 > 3 

HCP Ti,Zr,Mg ( 0110 ) < 0211 > 3 

HCP Ti,Mg ( 1110 ) < 0211 > 6 

Legenda: FCC – kubická plošně centrovaná mřížka 

 BCC – kubická prostorově centrovaná mříž 

 HCP – šesterečná těsně uspořádaná mřížka 

 

Hlavní skluzové systémy v krystalech vybraných kovů jsou uvedeny v tab. 4. Z této 

tabulky vyplývá, že kovy s FCC a BCC mřížkou se deformují snadněji než kovy s HCP 

mřížkou. K skluzovému pohybu dislokací dochází v případě tahového namáhání při určité 

kritické hodnotě napětí KR , které se mění v závislosti na sklonu skluzové roviny ke směru 
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hlavního napětí. Přehled vybraných faktorů ovlivňující skluz v kovech je uveden v tab. 5. 

 

Tab. 5 Přehled faktorů ovlivňující skluz v kovech [33]. 

Faktor FCC BCC HCP (c/a>1,633) 

Kritické střihové napětí KR (MPa) 0,4-1,3 30-70 0,2-14 

Počet skluzových systémů, max. 12 48 

3(v případě skluzu 

v bazálních 

rovinách) 

Křížový skluz 
může se 

projevit 

může se 

projevit 
nemůže se projevit 

Charakteristika struktury tvárná pevná poměrně křehká 

 

2.3 Mechanismy deformace při velikosti zrn větších než cca 300nm 

Dominantní mechanismus plastické deformace polykrystalických kovů při nízkých 

teplotách v konvenčních hrubozrnných kovech je mřížkový dislokační skluz uvnitř zrn. Je 

způsoben mřížkovými dislokacemi generovanými a ukládanými v průběhu plastické 

deformace uvnitř zrn v dislokačních buňkách  (subzrnech). Dislokační skluz je hlavním 

mechanismem plastické deformace polykrystalů uplatňující se při různé velikosti zrn, až 

do jejich velikosti 300–500nm [46]. Jsou údaje o působení tohoto mechanismu i při 

menších velikostech zrna [47]. Dislokační skluz, probíhající v závislosti na chemickém 

složení v určitých krystalografických rovinách a směrech, je řízen třemi pravidly [48]: 

- Směr skluzu je vždy totožný se směrem, který je nejhustěji obsazen atomy 

- Skluz zpravidla probíhá  v nejhustěji obsazených rovinách krystalu 

- Z  možné skupiny rovin a směrů  v krystalové mřížce je aktivní ten  skluzový 

systém (rovina a směr), v němž má střihové napětí  nejvyšší hodnotu. 

 

Dvojčatění [33] je další významný deformační mechanismus, působící při nízkých 

teplotách v HCP a BCC kovech a některých keramických materiálech. Je méně významný 

pro FCC kovy, kde se projevuje jen při velmi nízkých teplotách, přičemž tendence k 

dvojčatění roste s klesající energií vrstevných chyb. Dvojčatění je varianta dislokačního 

skluzu způsobená pohybem parciálních dislokací. Rychlost tečení materiálů při dvojčatění 

je kontrolována spíše nukleací procesu než jeho šířením. Projevuje se náhlým 

přeskupením celého úseku krystalové mřížky. Dvojčata mohou vzniknout zejména při 

plastické deformaci (deformační dvojčata), ale i vlivem napětí při ohřevu nebo při fázové 
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přeměně. Na výskyt dvojčatění při plastické deformaci má vliv teplota i rychlost 

deformace. Na rozdíl od skluzu je napětí při dvojčatění homogenní v celé oblasti, v níž 

k dvojčatění dochází. 

Dvojčatění je způsob deformace, který je možný především v hrubozrnných 

materiálech. Jelikož kritické napětí  pro dvojčatění v malých zrnech je větší než pro 

skluz, neočekávalo se, že by dvojčatění bylo významným mechanismem deformace 

jemnozrnných materiálů. V poslední době však byla zjištěna přítomnost dvojčat 

nanometrických rozměrů v nanokrystalických zrnech AISI 304L [49] s nízkou energií 

vrstevné chyby ( přibližně 15 mJ/m2 při pokojové teplotě [50]).  

 

2.4 Mechanismy deformace při velikosti zrn menších než cca 300nm 

Při studiu deformačního chování materiálů s velmi malými zrny (ultra jemných a 

nanokrystalických rozměrů) vyrobenými různými způsoby se ukázalo, že dominantní vliv 

dislokačního skluzu přestává působit a projevuje se v závislosti na různých faktorech 

působení jiných mechanismů plastické deformace. Důvodem je vzrůstající plocha hranic 

zrn v polykrystalickém materiálu umožňující rozsáhlejší uskladňování dislokací v 

hranicích zrn a jejich anihilaci, rostoucí počet  trojných bodů, lokalizace deformace do 

střihových pásů, vymizení dislokací v zrnech menších než 100nm a další faktory. Např. 

podle J. Weismüllera a J. Markmanna  se u FCC kovů, v závislosti na velikosti zrn a 

rychlosti deformace, uplatňují při teplotě 300 K následující mechanismy [51]: 

- Dislokační skluz 

- Pokluzy po hranicích zrn 

- Vytváření sítí dvojčat 

- Koplanární  dvojčatění spolu s pokluzy po hranicích zrn a rotací zrn 

- Působení parciálních dislokací spolu s pokluzy po hranicích zrn a rotací zrn 

- Cobleův creep 

 

Mechanismy plastické deformace se při velikosti zrna (subzrna) pod cca 300-100nm 

v závislosti na řadě faktorů mění a jejich poznání není doposud úplné. Je třeba rovněž 

poznamenat, že stanovení hodnověrné střední velikosti deformovaných a velmi malých zrn a 

(subzrn) je technický problém, což znesnadňuje kvalifikaci předpokládaných závislostí, např. 

při ověřování platnosti Hall-Petchova vztahu (kapitola 5.1). 
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3. Vliv teploty  

V průběhu aplikace velkých deformací konverguje velikost zrna postupně do 

velikostí subzrn, protože subzrna mají nejmenší možné rozměry, při kterých mohou 

hranice zrn absorbovat dislokace. Nejjemnější struktury je možné dosáhnout při nízkých 

homologických teplotách a nejvyšších rychlostech deformace. Při teplotách vyšších než 

0,5Tm v z n i k á  homogenní skluz, což zmenšuje rychlost fragmentace zrn. Větší mobilita 

hranic zrn při vyšších teplotách však může být využita při řízené dynamické rekrystalizaci 

pro získání velmi jemných zrn. [52] 

 

3.1 Vliv teploty na vývoj struktury během procesu ECAP 

Autoři článku [34] zkoumali vliv procesu ECAP na mikrostrukturu protlačovaného 

vzorku z austenitické korozivzdorné oceli AISI 304L při teplotách 500 – 900°C. Před 

samotným protlačováním byl výchozí materiál žíhán na teplotě 1150°C po dobu dvou hodin 

obr. 12. V zrnech byly místy žíhací dvojčata, lišící se orientací zrno od zrna. 

 

 

Obr. 12 Struktura AISI 304L z optického mikroskopu po žíhání 

 

 Následná výsledná mikrostruktura pro jednotlivé teploty protlačování je zobrazena na 

obr. 13. Podle získaných výsledků byla austenitická korozivzdorná ocel 304L úspěšně 

protlačena v rozsahu teplot 500 - 900°C bez vzniku trhlin. Pod teplotou 700°C byla 

mikrostruktura charakterizována lamelární strukturou a deformačními dvojčaty. Získané 

mikrostruktury měly vysokou mez pevnosti, ale nízkou tažnost. Při vyšších teplotách 
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docházelo k dynamickému a statickému zotavení a vznikala rovnoosá subzrna s nízkou 

hustotou dislokací společně se vznikem dvojčat v některých subzrnech. 

 

    

    

 

Obr. 13 Mikrostruktura vzorků při teplotě protlačování ECAP a) 500°C, b) 600°C, c) 700°C, 

d) 800°C, e) 900°C, přičemž měřítko pro snímky uvádějí autoři stejné jako pro snímek (a) 

[34]. 
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 Vliv procesu ECAP byl také zkoumán na nízkouhlíkové oceli při teplotách 

protlačování 150, 200, 250 a 300°C [53]. Výchozí rekrystalizovaná struktura byla tvořená 

rovnoosými zrny feritu a na hranicích feritických zrn se vykytovaly precipitáty cementitu obr. 

14. 

 

 

Obr. 14 Výchozí struktura vzorku po tepelném zpracování[53] 

 

 Následně na vzorky byly aplikovány tři průchody matricí ECAP obr. 15a,b,c,d. Ve 

struktuře se i po třech průchodech vyskytovala rovnoosá zrna. Autoři tento jev vysvětlují tím, 

že celková smyková deformace ~ 3 neproběhla v celé struktuře zkoumaného vzorku, jak by se 

očekávalo při protlačování cestou Bc.  
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Obr. 15 Mikrostruktura z optického mikroskopu  po třech průchodech ECAP při teplotě a) 

150°C, b) 200°C, c) 250°C, d) 300°C [53] 

 

 Snaha autorů [53] byla také analyzovat a vysvětlit vliv probíhající smykové deformace 

na mikrostrukturu nízkouhlíkové oceli po třech průchodech ECAP pomocí TEM. 

Mikrostruktura na obr. 16a,b, která byla protlačována při teplotě 150°C, je tvořena paralelně 

protáhlými zrny feritu.  Při teplotě protlačování 150°C nebyl v mikrostruktuře pozorován 

výskyt rekrystalizovaných zrn. V protažených zrnech však byla zřejmá vyšší hustota dislokací. 

 

Obr. 16 Snímek z TEM a) protažených subzrn feritu po ECAP při 150°C, b) Rozdílná velikost 

subzrn feritu po ECAP při 150°C [53] 

 

 Podobná mikrostruktura, jako pro teplotu 150°C, byla pozorována při teplotě 

protlačování 200°C. Nicméně, charakteristika substruktury závisí na poloze odběru snímku. 

V některých protažených zrnech feritu mohou dislokační aktivity souviset s nukleací nových 
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subzrn obr. 17a. 

 

Obr. 17 Snímek z TEM a) ukazující nová subzrna vytvořená během procesu ECAP při 200°C, 

b) ukazující nová subzrna vyvolaná dynamickou rekrystalizací[53] 

 

 Při zvýšení teploty na 250°C se zvyšuje tendence ke vzniku substruktury, která je 

připisována dynamické rekrystalizaci. Výsledkem je vznik nových subzrn a dále se rozvíjející 

vznik dislokačního síťoví obr. 17b.  

 

Obr. 18 Snímek z TEM znázorňující a) vznik nové substruktury a b) vznik nových 

rovnoosých zrn  [53] 

 Se zvyšujícím se množstvím rovnoosých subzrn, klesá ve struktuře množství 

dislokací obr. 18a. Snížení počtu dislokací bylo pozorováno při procesu ECAP při teplotě 

300°C. Předpokládá se, že vyšší teplota procesu a latentní teplo vyvolané extremní plastickou 

deformací jsou hlavními činiteli pro vznik dynamické rekrystalizace obr. 18b. Na SAED 

snímku je přítomný vysoký podíl velkoúhlových hranic zrn.   
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3.2 Vliv teploty na mechanické vlastnosti během procesu ECAP 

Byl zkoumán vliv procesu ECAP na mechanické vlastnosti austenitické korozivzdorné 

oceli při různých teplotách protlačování [34]. Výsledky tahových zkoušek pro vzorky s 

výchozím stavem a po protlačení jedním průchodem za různých teplot jsou zaznamenány na 

obr. 19a. Vzorky po procesu ECAP se vyznačují výrazně zvýšenými mechanickými 

vlastnostmi a také dobrou tažností u všech vzorků. Na obr. 19b je znázorněna závislost meze 

kluzu, meze pevnosti a hodnota tažnosti při různých teplotách protlačovaní.  

 

 

Obr. 19 Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli 304L po procesu ECAP a) křivky pro 

poměrné napětí – deformaci, b) vývoj meze kluzu (σ0,2), meze pevnosti (σm),a tažnosti (A) 

[34]. 

 

Při protlačování s teplotou vzorku 500°C došlo k zvýšení meze kluzu ze 165 MPa na 

810 MPa. Mez pevnosti byla zvýšena z 550 MPa na 895 MPa. Nicméně při zvyšující se 

teplotě dochází při teplotě 700°C k výraznějšímu poklesu pevnostních vlastností. Tažnost 

protlačených vzorků se zvyšuje se zvyšující se teplotou procesu. Nejlepší kombinace 

vlastností vysoká pevnost a tažnost do přerušení (605 MPa a 37%) byla dosažena u vzorku 

protlačovaného při teplotě 800°C.   

 



 29 

 

Obr. 20 Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli 304L po procesu ECAP a) křivky pro 

skutečné napětí – deformaci, b) deformační zpevnění stanovené ze vztahu mezi lnε a lnσ [34]. 

 

Materiály podrobené extremní plastické deformaci se ve většině případů vyznačují 

vysokou pevností, ale také nízkou tažností z důvodu chybějící schopnosti deformačního 

zpevnění, bez ohledu na protlačování za tepla či za studena [54,55,56-58]. Získané výsledky 

křivek poměrné napětí – deformace obr. 19a, byly převedeny na křivky skutečné napětí -

deformace použitím následné formulace: 

 

S = (1 + ε) · σ         (3)  

 

e = ln(1 + ε)         (4) 

 

kde S je skutečné napětí, e skutečná deformace, σ poměrné napětí a ε poměrná deformace. 

Křivky skutečné deformace-napětí jsou uvedeny na obr. 20a. Exponent deformačního 

zpevnění pro dané vzorky může být odvozen pomocí  Hollomonovy rovnice (5) Z ustáleného 

plastického toku křivek  napětí - deformace za mezí kluzu. 

 

 σ = Kε
n
          (5) 

 

 Vypočítané hodnoty jsou uvedeny na obr. 20b. Bylo zjištěno, že hodnota n pomalu 

vzrůstá od 0,110; 0,147; a 0,175 v závislosti na použité teplotě 500, 700 a 900°C. Tyto 

hodnoty jsou však mnohem menší, než pro výchozí stav (0,478). Snížení hodnoty n je 

způsobeno díky zjemnění zrna a vysoké hustotě dislokací vzniklých během procesu ECAP.  
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Obr. 21 TEM analýza mikrostruktury pro vzorky protlačované při teplotě a) 500°C, b) 600°C, 

c) 700°C, d) 800°C, a e) 900°C. [34] 

 

 Rozdílný vývoj v pevnosti a deformačním zpevnění může být vysvětlen pomocí 

analýzy mikrostruktury vzorků při různých teplotách. Mikrostruktura vzorku po jednom 

průchodu ECAP obr. 21 při teplotě 500 a 600°C je charakterizována lamelární strukturou a 

subzrny malých rozměrů, které byly také získány deformací za studena na fcc kovech 

[59,57,58].  Při vyšších teplotách vzniká rekrystalizovaná mikrostruktura s rovnoosými zrny 

malých rozměrů a nízkou hustotou dislokací, která je charakteristická nižší pevností a vyšší 

tažností. Zvyšování teploty během procesu ECAP způsobuje podobný jev jako u žíhání, 

pozorovaný na nízkouhlíkové oceli [59]. Podobně jako u tepelného zpracování dochází k 

snižování hustoty dislokací, vnitřního napětí, pevnosti a zvyšovaní tažnosti.  
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 Vliv teploty na mechanické vlastnosti během procesu ECAP byl studován autory [53]. 

Zkoumali vývoj tvrdosti v závislosti na teplotě při procesu ECAP. Jejich záznamy jsou 

uvedeny v tabulce 6. Po třech průchodech matricí dochází k téměř trojnásobnému nárůstu 

tvrdosti oproti výchozímu stavu. Se zvyšující se teplotou protlačování dochází k mírnému 

poklesu tvrdosti. Mírná odchylka okolo 10HV vniká při teplotě 300°C. Autoři[53] článku 

poukazují na vznik dynamické rekrystalizace a zvýšený počet rekrystalizovaných zrn. 

Domnívám se však, že se jedná o mírnou odchylku v měření, jelikož dynamická 

rekrystalizace vede k potlačení zpevnění, vyvolanému tvářením během procesu ECAP, čímž 

dochází k snižování mechanických vlastností a tím i tvrdosti. 

 

Tabulka 6 Tvrdost vzorků oceli AISI 1014 ve výchozím stavu a po procesu ECAP [53] 

 Výchozí stav 150°C 200°C 250°C 300°C 

HVokraj 87 239,5 233 235 242 

HVstřed 86,5 238 233 228 240 

 

 

 

Obr. 22 Křivky napětí deformace a) pro výchozí stav, b) po procesu ECAP při různých 

teplotách protlačování [53]. 

 

Výsledky tahových zkoušek pro výchozí stav po rekrystalizačním žíhání a po 

teplotách protlačování 150 až 300°C jsou zaznamenány na obr. 22a,b. Výchozí vzorky po 

tepelném zpracování se vyznačují rozsáhlou oblastí deformačního zpevnění a vysokou 

tažností. Deformační chování všech vzorků po procesu ECAP je přibližně stejné. Vyznačuje 

se snižováním pevnosti v závislosti na zvyšující se teplotě protlačování tabulka 7.  
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Tabulka 7 Mechanické vlastnosti AISI 1014 v závislosti na teplotě protlačování ECAP [53] 

TECAP [°C] 
Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 
A [%] Z [%] 

150 562 824 11,5 38 

200 814 819 9 36 

250 680 779 13,5 39 

300 662 761 13 35 

Výchozí stav 252 307 38 58 

 

Snižování pevnosti a meze kluzu je pravděpodobně zapříčiněno vyvolanou 

dynamickou rekrystalizací.  Výsledná pevnost je však při nejvyšší použité teplotě 

protlačování více jak dvakrát vyšší než pro výchozí stav. Zvýšení mechanických vlastností 

negativně ovlivňuje tažnost, která je oproti výchozímu stavu zkoumaného materiálu snížena o 

téměř 75 %. 

 

4. Mechanické vlastnosti 

Pro dosažení vysoké pevnosti při dostatečné houževnatosti (dosažení vysoké hodnoty 

meze kluzu a vysoké hodnoty koeficientu deformačního zpevnění) se používají u různých 

materiálů různé způsoby ovlivňování struktury. Výsledkem výzkumu podstaty pevnosti 

zejména u kovových materiálů byla identifikace několika mechanismů zpevňování, které 

různou intenzitou přispívají k výsledné pevnosti. Jak již jsem se zmiňoval pouze zjemňování 

zrn má za následek jak zvýšení pevnostních vlastností, tak i zvýšení plastických vlastností 

materiálů. Zájem se proto koncentruje především na tento způsob zpevnění struktury a hledají 

se jeho limitní možnosti. 

 

4.1 Zpevňování hranicemi zrna dle Hall-Petch 

Je všeobecně známo, že pevnost či tvrdost materiálů roste s klesající velikostí zrn 

v jejich struktuře (s rostoucí plochou hranic zrn). Tento vztah závislosti pevnostních vlastností 

polykrystalického materiálu na velikosti zrn (krystalů) zformulovali nezávazně na sobě N.J. 

Petch [60] a E.O. Hall [61]  do známého Hall-Petchova vztahu, který je vyjádřen ve tvaru: 
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2/1

0

 kdy          (6) 

 

kde σy je mez kluzu, σ0 je napětí potřebné pro překonání Peierls-Nabarrova třecího napětí 

mřížky, odporu rozpuštěných cizích atomů, odporů precipitátu přítomných v matrici a defektů 

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

nahromaděných dislokací a d je rozměr zrna. Mez kluzu materiálu podle rovnice 6 roste se 

zmenšujícím se rozměrem zrn. To platí i pro tvrdost polykrystalického materiálu. Podobný 

vztah platí i pro lomové napětí při křehkém lomu σf  vysokopevných ocelí [33]: 

 

2/1 dK ff        (7) 

 

Velikost zrna také ovlivňuje koeficient deformačního zpevnění a tudíž i pevnost. 

V průběhu plastické deformace materiálu se projevuje jeho deformační zpevnění uvnitř zrn. 

Morrison předložil pro oceli vztah s koeficient deformačního zpevnění n [33]: 

 

)10/(5 2/1 dn        (8) 

 

Vztah Hall-Petchova typu platí i pro lamelární struktury. Např. pro perlitickou 

strukturu odvodil Hyzak a Bernstein vztah: 

 

0

2/1   Sky        (9) 

kde S je mezilamelární vzdálenost lamel cementitu a σ0 zahrnuje velikost austenitického zrna 

a velikost kolonií perlitu. 

Široká použitelnost Hall-Petchova vztahu jej činí jedním z nejdůležitějších vztahů 

v nauce o materiálu. Po letech zkoumání však jeho podstata není doposud plně vysvětlena. 

Zejména sporná je jeho platnost při velmi velkých a velmi malých velikostech zrn. Do vztahu 

je zanášena určitá chyba, jelikož je komplikované definovat hlavní veličinu – velikosti zrna, 

protože v mnoha případech nejsou zrna rovnoosá. 

V uplynulých desetiletích se výzkum zaměřil na zjištění platnosti Hall-Petchova 

vztahu. Zejména se zkoumaly mechanismy, kterými se vztah řídí, a to v oblasti ultra-

jemnozrnných materiálů a nanokrystalů, což slibovalo nejen zvýšení pevnosti, ale i 

houževnatosti. [33]. 
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4.1.1 Vliv ultrajemného zrna na Hall-Petchovu hodnotu ky 

Pro polykrystalický materiál existují tři hlavní teorie pro Hall-Petchovu rovnici: pile-

up model [62,63], model založený na zpevňování [64,65,66] a teorie hranic zrn [67,68]. Bylo 

prokázáno [69], že pokles ky při malé velikosti zrna, může být vysvětlen pomocí dislokačního 

pile-up modelu. Řešení pile-up pro malé počty dislokací (n<20) se značně liší od obvyklých 

řešení [70] platících pro větší n. S menší velikostí zrn σy (d
-1/2

) se vztah stává funkcí, která se 

rovná: 

 

cy M max           (10) 

 

Při n=1, kde M je Taylorův faktor a  c  kritické střihové napětí, potřebné pro pohyb 

dislokací. [71] 

 

Obr. 23 Porovnání vypočtené přesné a přibližné hodnoty n (počet dislokací) s Hall-Petchovým 

vztahem. Kde L je délka pile-up, která je spojena s velikostí zrna; b je velikost Burgerova 

vektoru σ* je aplikované brzděné napětí, které se předpokládá konstantní a nezávislé na zrnu; 

  je smykový modul. [72] 

 

 Na obr. 23 je porovnání vypočtené a přibližné hodnoty n v porovnání s Hall-

Petchovou formulací. Ze snímku je patrné, že lineární průběh Hall-Petchova vztahu je platný 

pro model pokud je n>20. Je předpokládáno pro n se rovná 20 a velikost zrna 0,79μm, že se 
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délka jednoho pile-up bude rovnat polovině průměru zrna L. Tato teorie vychází za 

předpokladů zmíněných na obr. 23, menší hodnotu ky a velikost zrna menší než 0,79μm. 

Podle výsledků po SPD [71], však hodnota ky zachovává stejnou hodnotu, pokud se velikost 

zrna pohybuje v rozmezí 10 - 0,23 μm pro danou ocel. Výše zmíněná teorie s nižší hodnotou  

ky není zcela jasně určena a vyžaduje další objasnění. 

 

4.2 Zpevnění tuhého roztoku atomy příměsí 

Rozpustí-li se atomy příměsí v tuhém roztoku (matrici), vytváří se kolem nich 

pole napětí za předpokladu, že mají odlišný rozměr, než atomy tvořící tuhý roztok. Tato 

pole brání pohybu dislokací při plastické deformaci, čímž se zvyšuje pevnost tuhého 

roztoku. Atomy mohou jednak nahrazovat atomy mřížky v jejich polohách (substituční 

zpevnění) nebo v určitých prostorách mezi atomy mřížky (interstitické  zpevnění). V 

případě substitučního zpevnění (σ
S
) feritu v ocelích přispívají ke zpevnění nejvíce atomy 

fosforu, křemíku a manganu, v případě hliníku atomy hořčíku, manganu a mědi. Při 

interstitickém zpevnění (σ
IN

) feritu přispívají ke zpevnění nejvíce atomy uhlíku a 

dusíku[33]. 

Rozdíly v rozměrech atomů příměsí je nejvýznamnější teorií zpevnění tuhého 

roztoku. Rovněž rozdíly v modulech ve střihu a relativní chemické rozdíly 

(elektronegativita) prvků mohou v menší míře přispívat k celkovému efektu legování. 

Pro výpočet příspěvku zpevnění atomy příměsí se používá následujících empirických 

vztahů [73]: 

 

 σ
S = Σ ki (xi),    (11) 

 

kde ki je konstanta  úměrnosti i-tého legujícího prvku (MPa na 1 % hm.) a xi je 

koncentrace i-tého prvku v tuhém roztoku (% hm.) 

 

 σ
IN  = k.f    (12) 

 

kde k je konstanta  (9,4.104) a f je atomový zlomek intersticiálů. 
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4.3 Dislokační (deformační) zpevnění 

Pevnost ocelí lze zjednodušeně  charakterizovat jako míru odporu  struktury proti 

pohybu pohyblivých dislokací přiloženým napětím. Kovy jsou více nebo méně pevné 

podle toho, jaké překážky a jaké jejich množství brání pohybu dislokací matricí. V 

předcházející části jsme diskutovali o  vlivu velikosti zrn, vlivu atomů  příměsí 

rozpuštěných v matrici a vlivu vnesených částic. Za  efektivní překážky však můžeme 

uvažovat i nepohyblivé dislokace nacházející se v matrici. Dislokační zpevnění je 

zpevnění způsobené dislokační substrukturou. Podle Emburyho  zahrnuje dislokační 

substruktura hranice zrn,  subzrn a uspořádání dislokací uvnitř  zrn, ať již vznikla 

plastickou  deformací nebo fázovou transformací (např. martenzitická struktura) [74]. V 

zásadě jde o interakci pohyblivých dislokací se zakotvenými dislokacemi, shluky a sítěmi 

dislokací, jinými pohybujícími se dislokacemi apod. Podle uvedené představy závisí 

příspěvek dislokačního zpevnění σ
D na velikosti energie potřebné pro protlačení dislokace 

dislokačním síťovím. Pro kvantifikaci tohoto síťoví se používá pojem hustoty dislokací ρ, 

což je parametr velmi dobře charakterizující stav dislokační substruktury. Jelikož je 

dislokace lineární  porucha  mřížky, je hustota dislokací délka všech dislokací v jednotce 

objemu (např. cm v cm3, udává se např. c cm
-2

). Korelace mezi stupněm zpevnění slitiny 

dislokacemi a hustotou dislokací je velmi přesná, protože dislokací je jen tolik, kolik je třeba 

pro kompatibilní deformaci slitiny. Ashby nazval tyto dislokace jako geometricky nezbytné 

[75]. Příspěvek dislokačního zpevnění geometricky nezbytnými a statisticky ukotvenými 

dislokacemi lze nejvýhodněji kvantitativně vyjádřit vztahem: 

 

σD = α·G·b·ρ
1/2

       (13) 

 

kde α je konstanta, která je mírou pevnosti vazby dislokační sítě, resp. jednotlivých 

dislokací [75], G modul pružnosti ve smyku [MPa], b je Burgersův vektor [m], a ρ hustota 

dislokací [m
-2

]. 

 U polykrystalických kovů s prostorově centrovanou mřížkou mnoho autorů potvrdilo, 

že zejména při vyšších hustotách dislokací nebo menších zrnech platí vztah: 

 

  1 d         (14) 
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4.4 Vliv procesu ECAP na mechanické vlastnosti 

Byla zkoumána změna mechanických vlastností na austenitické korozivzdorné oceli 

AISI 304L po procesu ECAP [35]. Získané hodnoty z tahových zkoušek jsou zaznamenány na 

obr. 24. Mechanické vlastnosti žíhaného výchozího vzorku byly zaznamenány 168 MPa mez 

kluzu a 556 MPa mez pevnosti. Po následném jednom průchodu matricí se výrazně zvýšila 

mez kluzu na 710 MPa. Mez pevnosti však neměla tak výrazně se zvyšující tendenci. Po 

čtvrtém průchodu byla opět zvýšena mez kluzu na 1121 MPa s mírným zpevňujícím 

chováním. 

 

Obr. 24 Křivky napětí - deformace korozivzdorné oceli  pro výchozí stav a po 1 a 4 

průchodech ECAP. [35] 

 

Výrazné zvýšení meze kluzu je připisováno zjemnění zrnu a zvyšující se hustotě 

dislokací [76-79]. Změna v mezi kluzu a pevnosti je znázorněna na obr. 25a. Se zvyšující se 

pevností ve vzorcích výrazně klesá tažnost z 61% na 12% obr. 25b. Tento průběh pevnosti a 

tažnosti po aplikaci procesu ECAP je podobný i pro další zkoumané oceli a slitiny [80-84]. 

 

 

Obr. 25 Závislost a) meze kluzu , meze pevnosti a b) tažnosti na počtu průchodů ECAP 
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Autoři článku také [35] zkoumali vliv mechanických vlastností austenitické 

korozivzdorné oceli protlačené 1 a 4 průchody procesem ECAP na vzorcích odebraných pod 

různými úhly obr. 26 a,b. Výsledky meze pevnosti a kluzu jsou zaznamenány na obr. 27. 

Následné hodnoty z těchto snímků jsou vloženy do tab. 8. 

 

 

Obr. 26 a) Směr odběru vzorků s ohledem na geometrii vzorku pro ECAP, b) Snímek 

deformované struktury po prvním průchodu, kde deformované zrna svírají úhel 27°  

s protlačovaným směrem [35] 

 

Pro výchozí materiál je mez pevnosti a meze kluzu na vzorcích A, B a C téměř 

identická. Z toho vyplývá, že mez kluzu a deformační zpevnění výchozích vzorků je nezávislé 

na orientaci s ohledem na zatěžující směr. Po jednom průchodu výrazně vzrostla mez kluzu 

z 200 na 800 MPa, ale také se objevila vysoká anizotropie obr. 27b. Pevnost vzorku ve třech 

směrech se zvýšila následovně B, C a A. Nicméně po čtvrtém průchodu jsou hodnoty vzorků 

A a C téměř identické, i když mají různou orientaci ve vztahu s působící zatěžující silou obr. 

27c. 
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Obr. 27 Křivky napětí-deformace pro vzorky korozivzdorné oceli AISI 304L s různou 

orientací a) výchozí stav, b) ECAP po jednom průchodu, c) ECAP po čtyřech průchodech. [35] 

 

Tab. 8 Mez kluzu a deformačního zpevnění vzorků ve výchozím stavu a po procesu ECAP 

s různými úhly v závislosti na směru protlačování[35] 

 Podmínky procesu 

Výchozí vzorek 
Po prvním průchodu 

ECAP 

Po čtvrtém průchodu 

ECAP 

Úhel odebrání 0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Mez kluzu 

[MPa] 
150 199 176 652 877 850 768 881 832 

dσ/dε [GPa] 3,50 3,70 3,50 5,20 5,29 5,12 3,90 5,80 4,30 

 

Na obr. 28a,b je znázorněna závislost meze pevnosti, deformačního zpevnění a úhlu 
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mezi protlačovaným směrem a zatěžující osou. Podle těchto hodnot je výchozí stav vzorků 

nezávislý na orientaci zrn. Po prvém průchodu však vzniká výrazná anizotropie a následně se 

snižuje se zvyšujícími se průchody.  

 

 

Obr. 28 Závislost a) meze kluzu a b) deformačního zpevnění na počtu průchodů a úhlu mezi 

protlačeným směrem a osou protlačování. [35] 

 

Podle obrázků 27a-c může být lineární průběh deformačního zpevnění počítán podle 

následující rovnice: 

 

dσ/dε = ∆σ/∆ε         (15) 

 

Hodnoty deformace a napětí byly měřeny z rovných segmentů křivek napětí -

deformace a jsou shrnuty v tabulce 8. Z výpočtů vychází, že lineární průběh deformačního 

zpevnění je skoro nezávislý na orientaci vzorku po jednom průchodu.  Je překvapující, že 

deformační zpevnění ve vzorku B je výrazně vyšší než pro vzorky A a C. Je však předpoklad, 

že tento rozdíl bude minimalizován při vyšších počtech průchodů. 

 

4.5 Vliv velikosti zrna na tažnost 

 U UFG ocelí vede snížení deformačního zpevnění k snížení tažnosti. Podle práce Park 

et.al. [85], byla vyrobena metodami SPD (skutečná deformace 4 při teplotě 350°C)  

ultrajemnozrnná  nízkouhlíková ocel (0,15C-1,1Mn-0,25SI hm%) s velikostí zrna okolo 

0,2μm. Tato ocel se objevila bez zpevnění, tj. k zúžení došlo již v Lüders oblasti. Při které 

bylo zaznamenáno pouze malé “jednotné“ prodloužení. Jako příklad slouží obr. 29, který 
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obsahuje údaje o tažnosti a inverzní odmocnině velikosti zrna pro bcc oceli s velikostí zrna 

150 až 0,2μm. Pro jednotlivé typy ocelí jsou celková prodloužení zaznamenána otevřenými 

symboly a skutečná prodloužení plnými symboly. Na obrázku je znázorněno, jak snížení 

velikosti zrna vede k poklesu tažnosti. Náhlý pokles tažnosti při velikosti zrna 1μm byl 

zaznamenán ve studii Tsuji et. al. [86] (kruh) pro IF ocel zjemněnou ARB procesem při 

teplotě 500°C s následným žíháním. Tato závislost však neplatí pro jemnozrnnou duální ocel 

(kosočtverec) podle Son et.al. [87], který použil technologii ECAP se skutečnou deformací 4 

při teplotě 500°C s následným rekrystalizačním žíháním na teplotě 730°C po 10 minut. 

Rovnoměrné skutečné prodloužení bylo vyšší pro ultrajemnozrnou duální ocel (velikosti zrn 

feritu a martenzitu se pohybovaly okolo 1μm), přičemž celkové prodloužení bylo srovnatelné 

s hrubozrnným materiálem se zrny o průměru 19,4 a 9,8μm. Autoři připisují vyšší tažnost 

v jemnozrnných dvoufázových ocelích zvýšenému zpevnění spojenému s vyšší hustotou 

pohyblivých dislokací.  

 

 

Obr. 29 Velikost zrna závislá na tažnosti pro bcc ocel [87-92], otevřené symboly určují 

celkové prodloužení, plné symboly označují skutečné prodloužení v tahu. [93] 

 

 Snížení tažnosti při pokojové teplotě pro většinu ultrajemnozrnných ocelí (zejména 

jednofázových), lze vysvětlit následovně. Z počátku nastává dynamické zotavení vedoucí 

k změkčovacím mechanismům, které snižují rychlost zpevňování. Během deformace se 

dislokace zachytávají na hranicích zrn. Kinetika dynamického zotavení je spojena se šířením 
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uchycených dislokací na hranicích zrn, obzvláště v ultrajemných materiálech [94-96]. Změna 

hustoty dislokací během dynamického zotavení byla studována autory článku [89]. Autoři 

počítali přibližný čas uzdravení dislokací na hranicích zrn. Výsledky ukazují, že pro UFG 

oceli je čas pro pohyb dislokací na hranicích zrn kratší, než čas pro zkoušku tahem. Tento 

pokles hustoty dislokací snižuje hromadění dislokací uvnitř zrn a tím vede ke snížení 

zpevnění v porovnání s hrubozrnným materiálem. Na základě těchto dřívějších výzkumů byly 

navrženy dva druhy uzdravovacích mechanismů. Pomalé uzdravení v zrnech a mnohem 

rychlejší uzdravení v blízkosti hranic zrn. U hrubozrnného materiálu je druhý mechanismus 

méně důležitý s ohledem na nižší objem pro uchycení dislokací na hranicích zrn. Podle 

výzkumu [88] je například, nízkouhlíková ocel (0,2C hm%) o velikosti zrna 6,8μm snížena na 

1,3μm. Takto zjemněné zrno má větší podíl hranic zrn, což vede k rychlejšímu zotavení 

v blízkosti hranic zrn. 

 Další důvod vedoucí k snížení tažnosti může být vysvětleno pomocí plastické 

nestability, která se projevuje místním zužováním důsledkem lokální deformace. Pokud je 

hodnota křivky skutečné napětí – deformace (deformační zpevnění), dst/det rovno skutečnému 

napětí st, zastaví se prodlužování a nastává zužování. Jak již bylo zmíněno, subzrna výrazně 

zvyšují napěťový tok v oceli a to zejména v časných stadiích plastické deformace. Zjemnění 

zrna také vede ke snížení zpevnění. Plastická nestabilita (zúžení) probíhá v počátcích tahové 

zkoušky, což má za následek omezení skutečného prodloužení v ultrajemných ocelích. 

Navzdory uvedeným poznatkům, lze získat dobrou tažnost dokumentovanou Song et.al [88] u 

ocelí 0,2%C, kde smluvní tažnost dosáhla hodnoty okolo 20% a skutečná tažnost okolo 10% 

obr. 30. Tyto hodnoty se liší od výsledků v předchozích studiích, kde smluvní tažnost je 

obvykle nižší než 10%. Vyšší tažnost sledována Song et.al. byla zapříčiněna přítomností 

jemně rozptýlených částic cementitu, které zvyšují zpevnění [93]. Jemně rozptýlené částice 

cementitu zvyšují zpevnění  pomocí hromadění dislokací kolem těchto částic [97,98]. Jiný 

postup na zlepšení tažnosti ultrajemné oceli při pokojové teplotě je přijetí kompozitní 

struktury, ve které jsou pouze zrna na povrchu jemná, zatímco jádro s hrubou strukturou 

zabezpečuje tvárnost. 
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Obr. 30 Porovnání křivek poměrné napětí – deformace pro 0,2%C s rozdílnou velikostí zrna. 

Ultrajemné zrno bylo vytvořeno deformací za tepla ve čtyřech krocích (každý deformační 

krok byl s e=0,4 a 


 =10
s-1

) s následným žíháním po dobu 2 hodin [97] 

 

5. Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování je řízené využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu 

s cílem získat požadované mechanické, technologické nebo jiné vlastnosti materiálu. 

V průběhu tepelného zpracování se většinou využívá řízených změn teploty (vlastní tepelné 

zpracování), změn chemického složení povrchových vrstev a teplota (chemicko-tepelné 

zpracování) nebo změn teploty a důsledků plastické deformace (tepelně-mechanické 

zpracování). 

V polymorfních ocelích se rozpustnost uhlíku a dusíku ve feritu s klesající teplotou 

zmenšuje a po rychlejším ochlazování s teplot těsně pod A1 je ferit těmito prvky přesycen. 

Bezprostředně po rychlém ochlazení zůstávají atomy intersticiálních prvků rozloženy staticky 

náhodně. Ve feritu je dostatek volných dislokací, a proto ocel při tahové zkoušce nevykazuje 

výraznou mez kluzu. Kontinuální precipitace začíná i za pokojové teploty difuzí atomů (C,N) 

do příznivějších poloh kolem mřížkových poruch (zejména dislokací). Precipitační rozpad 

pokračuje segregací atomů C, N a z nehomogenního tuhého roztoku se vylučují koherentní 

precipitáty přechodných intersticiálních fází., bohatých uhlíkem a dusíkem. V tomto stádiu 
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vzrůstá pevnost, mez kluzu, zmenšuje se tažnost a kontrakce, klesá vrubová houževnatost a 

tranzitní teplota se zvyšuje.  

Tento proces se nazývá stárnutí ocelí a jeho nepříznivé důsledky jsou výrazné zejména 

u ocelí nízkouhlíkových s obsahem uhlíku do 0,2 %. Při jeho vyšším obsahu jsou změny 

vlastností feritu překryty účinkem perlitu. Při zvýšení teploty postupuje stárnutí porušením 

koherence precipitátů, jejich náhradou precipitáty stabilních fázi (Fe3C, Fe4N) a jejich 

postupným hrubnutím. [99] 

 

5.1 Žíhání 

Nejčastějším cílem žíhání je vytvoření homogenní a jemnozrnné struktury o dobré 

tvárnosti, houževnatosti a často i obrobitelnosti.  Vhodným žíháním lze potlačit chemickou 

heterogenitu, odstranit nežádoucí prvky a snížit úroveň vnitřních pnutí. Pro žíhání je 

charakteristická relativně malá ochlazovací teplota. Většinou by neměla být vyšší, než 

odpovídá ochlazování na klidném vzduchu. 

Žíhaní na snížení pnutí se provádí s cílem snížit nebo odstranit vnitřní pnutí, která 

vznikla ve výrobcích při jejich předcházejícím zpracování jako důsledek místního ohřevu, 

nebo tváření za studena. Žíhání se provádí při teplotách 500 až 650°C po dobu 1 až 2 hodin, 

kdy ke snížení vnitřního pnutí, které koresponduje s pružnou deformací mřížky, dochází 

lokální plastickou deformací v důsledku dostatečného snížení meze kluzu během uvedené 

teploty. [99] 

Rekrystalizační žíhání se provádí k odstranění deformačního zpevnění způsobeného 

předcházejícím tvářením za studena. Žíhací teploty se volí v intervalu 550 až 720°C. Prodleva 

na teplotě bývá obvykle 1 až 5 hodin. Teplota a doba rekrystalizačního žíhání jsou výrazně 

závislé na stupni deformace a požadovaných vlastnostech výrobku. Zpravidla se žíhá tak, aby 

došlo ke zjemnění zrna. [99]  

 

5.2 Vliv žíhání na strukturu zkoumaných ocelí po procesu ECAP 

 Při studiu mikrostruktury nízkouhlíkové oceli [100] po procesu ECAP (čtyři průchody 

matricí) byla zjištěna přítomnost velkoúhlových hranic zrn, které jsou přes 15° a také 

maloúhlových hranic zrn mezi 2 až 15°. Mikrostruktura s maloúhlovými a velkoúhlovými 

hranicemi zrn je zaznamenána na obr. 31a, kde jsou rozmístěny linie s tmavými 

(maloúhlovými) a světlými místy (velkoúhlovými). Na snímku vzorku po procesu ECAP je 
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mikrostruktura výrazně tvořena tmavými místy, což svědčí o vzniku jemnozrnné 

mikrostruktury. [100] 

 

Obr. 31 Vývoj mikrostruktury po procesu ECAP během tepelného zpracování [100] 

 

 Po žíhání, dochází k vymizení tmavých linií ve vzorku po procesu ECAP obr. 31b,c. 

Tato skutečnost je podmíněna vzrůstajícím vlivem rekrystalizace a při teplotě 600°C, již také 

vlivem vzrůstající teploty dochází k růstu zrna 31d. Při této teplotě již téměř vymizely 

všechny maloúhlové hranice zrn. Při analýze morfologie velikosti zrna bylo zjištěno, že 

mikrostruktura po tepelném zpracování není homogenní v celém objemu. V mikrostruktuře 

vzorku jsou zaznamenána zrna proměnných rozměrů. 

 Na obr. 32 je znázorněn histogram velikosti zrna pro vzorky po procesu ECAP a 

následně ECAP s následným žíháním s teplotami 550°C a 600°C. Velikost zrna po procesu 

ECAP je okolo 0,1µm 32a. Při následném žíhání na teplotu 550°C a 600°C se zvyšuje 

množství zrn s velikostí nad 0,1µm 32b,c. S ohledem na velikost zrna je průměrná velikost 

zrna po procesu ECAP a také vzorků po procesu ECAP s následným žíháním na teplotách 

550°C a 600°C následující  0,1µm, 0,15µm, 2,5µm. [100] 
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Obr. 32 Histogram velikosti zrna [100] 

 

Autoři článku [101] zkoumali vývoj mikrostruktury nízkouhlíkové oceli po procesu 

ECAP po 4 a 8 průchodech a následném žíhaní. Výchozí struktura s velikostí zrna okolo 

30μm (obr. 33a) byla zjemněna na 0,1μm po čtyřech průchodech obr. 33b.  Následné zvýšení 

průchodu na 8 již nemělo výrazný vliv na zjemňování mikrostruktury obr. 33c. Při analýze 

difrakčního snímku zkoumaných vzorků však byla zjištěna zvyšující se disorientace hranic 

zrn. 

 

 

Obr. 33 Snímky z TEM zaznamenávající vývoj mikrostruktury nízkouhlíkové oceli po 

procesu ECAP a) výchozí zrno feritu, b) zrno feritu po čtyř průchodech a c) po osmi 

průchodech [101]  
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 Následně byl zkoumán vývoj mikrostruktury nízkouhlíkové oceli po rekrystalizačním 

žíhání při teplotách 540°C a 600°C po dobu 1 hodiny na vzorcích po 4 a 8 průchodu ECAP. 

Mikrostruktura po čtyřech průchodech matricí s následným žíháním na teplotě 540°C 

obsahovala kromě nově rekrystalizovaných zrn, také zrna pouze deformovaná bez jakýchkoli 

rekrystalizačních náznaků 34a. Mikrostruktura po osmi průchodech již byla tvořena stejnými 

zrny obsahujícími vyšší hustotu dislokací 34b. Při teplotě 600°C po čtvrtém průchodu ECAP 

byla feritická zrna plně rekrystalizována a perlitické kolonie byly  definovány tmavými místy 

na obr. 34c. Po osmém průchodu a žíhání na teplotě 600°C byly kolonie perlitu velice špatně 

definovatelné obr. 34d. 

 

 

Obr. 34 Mikrostruktura vzorků po procesu ECAP s následným žíháním po dobu jedné hodiny  

a) 4 průchody, 540°C, b) 8 průchodů, 540°C, c) 4 průchody, 600°C, d) 8 průchodů, 600°C 

[101] 

 

5.3 Vliv žíhání na mechanické vlastnosti zkoumaných ocelí po ECAP 

Vývoj mechanických vlastností po procesu ECAP  a následném žíhání byl studován 

autory článku [100].  Z jejich analýzy vyplývá, že mez kluzu a pevnosti po procesu ECAP 

byly téměř dvakrát vyšší, než u výchozího stavu tabulka 9.  

Tabulka 9 Výsledky z tahové zkoušky a ze zkoušky tvrdosti [100] 
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Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

A 

[%] 

Tvrdost 

[GPa] 

Výchozí stav 369 505 36 1,9 

Po ECAPu 965 972 15 3,3 

Žíháno 500°C 917 921 16 3,1 

Žíháno 550°C 790 863 16 2,9 

Žíháno 600°C 559 623 21 1,6 

 

Následným žíháním na teplotě 550°C dochází jen k mírnému poklesu mechanických 

vlastností. K výraznému poklesu mechanických vlastností však dochází při teplotě žíhání 

600°C  tabulka 9. Aplikované žíhání působí výrazně na tvrdost a mez kluzu jednotlivých 

vzorků tabulka 9. Snímky vzorků z tahové zkoušky jsou zobrazeny na obr. 35.  

Výchozí vzorek po normalizačním žíhání se vyznačoval vznikem krčku při tahové 

zkoušce, kdežto vzorky po procesu ECAP se trhaly bez jakýchkoli náznaků vzniku krčku 

(křehký lom). Jelikož lom nastal pod úhlem 45° v závislosti na zatěžující síle, bylo 

předpokládáno, že vzorek byl roztržen po dosáhnutí Von Miseho kluzného kritéria. Vzorky 

po žíhání na teplotách 500 a 550°C se vyznačovaly stejnou lomovou charakteristikou jako 

pro protlačený vzorek, nicméně zvýšením žíhací teploty na 600°C docházelo při následné 

tahové zkoušce k částečnému vzniku krčku.  

 

 

Obr. 35 Vzhled vzorků po aplikaci zkoušky tahem [100] 
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6. Cíle práce 

Cíle disertační práce jsou shrnuty následovně: 

1) Objasnění průběhu zpevňujících a uzdravujících procesů během aplikovaného 

procesu ECAP analýzou strukturních změn. 

2) Zjistit a stanovit změny mechanických vlastností nízkouhlíkové a chromniklové 

austenitické korozivzdorné oceli vlivem plastické deformace aplikované procesem 

ECAP. 

3) Vliv aplikace tepelného zpracování na vývoj struktury a mechanické vlastnosti 

zkoumané oceli po procesu ECAP. 

 

Výzkum je zaměřen na oceli s nízkým obsahem uhlíku (téměř feritická struktura) a 

austenitickou chrómniklovou korozivzdornou ocel (s monofázovou strukturou). Vzhledem 

k možnosti využití výsledků práce v praxi je potřebné ověřit fungování uzdravovacích 

procesů při nižších teplotách v krátkých mezioperačních přestávkách a rychlostech deformace 

10
0
 až 10

1
 s

-1
. Znalosti vlivu podmínek tváření je možno využít také pro stanovení 

deformačních odporů, potřebných k sestavení správné technologie ohřevu a tváření. 

Aplikace extrémní plastické deformaci je založena na technologii ECAP při 

deformační rychlosti max. 10
0
 až 10

1
 s

-1
, s fixací struktury po ukončení deformace a rovněž 

s vývojem struktury po tepelném zpracování. 

Stanovení mechanismu a kinetiky zpevňování a uzdravovacích procesů při nízkých 

teplotách tváření je založeno na tahových zkouškách. Na základě těchto výsledků zkoušek, 

provedených za různých podmínek deformace bylo možné stanovit vliv procesu ECAP na 

mechanické vlastnosti. 

Studium struktury bylo prováděno pomocí klasických metod optické metalografie, 

přičemž analýza substruktury je doplněna studiemi založenými na rastrovacím elektronovém 

mikroskopu (SEM) a transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). 

 

7. Experimentální část 

Zkušebním materiálem byla nízkouhlíková ocel 0,028C-Mn-Ti-B a chrómniklová 

korozivzdorná ocel X6CrNiTi18-10 (ČSN 17247) vyválcovaná do tvaru tyčí kruhového 

průřezu o průměru 12 mm. Chemické složení ocelí je uvedeno v tab. 10. 
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Na vzorcích bylo před procesem ECAP provedeno tepelné zpracování, po kterém 

následovalo protlačení vzorků matrici několika průchody. Následně po procesu ECAP byla 

provedena analýza mechanických vlastností a tvrdost. Vzorky nízkouhlíkové oceli po procesu 

ECAP byly následně tepelně zpracovány s konečnou analýzou mechanických vlastností a 

vývojem mikrostruktury.  

 

Tab. 10 Chemické složení zkoumaných ocelí (hm.%) 

Označení C Mn Si P S Cr Ni Ti Mo B Fe 

X6CrNiTi18-

10 
0,08 1,2 0,3 0,015 0,012 18,3 10,2 0,32 - - Zbyt 

0,028C-Mn-

Ti-B 
0,028 0,27 0,040 0,009 0,015 0,06 0,03 0,017 0,013 0,005 Zbyt 

 

7.1 Zařízení použitá při experimentech 

- Protlačování rovnostranným pravoúhlým kanálem (ECAP) – zařízení umožňuje 

měření sil a regulaci rychlosti pohybu horního příčníku. Pro experimenty byla použita matrice, 

v níž kanály svírají úhel 105° s příčným průřezem 113 mm
2
. Maximální rychlost protlačování 

je 25 mm s
-1

. Pro experimenty byl použit ohřev v muflové peci na teplotu max. 350°C. Po 

protlačování vzorků matricí, která se vyhřívá na teplotu 300°C, se vzorky následně chladí na 

vzduchu.  

- Trhací stroj INSTRON – na kterém byly prováděny tahové zkoušky. Slouží 

k posouzení mechanických vlastností v tahu, tlaku nebo ohybu a to jak za normálních 

klimatických podmínek, tak i za vysokých či nízkých teplot. Výstupem tohoto zařízení byly 

záznamy o průběhu napětí - deformace. 

- Pomocí světelného optického mikroskopu ZEIS NEOPHOT bylo provedeno 

hodnocení mikrostruktury oceli. Princip této mikroskopické techniky spočívá v dopadání 

světelných paprsků generovaných světelným zdrojem na pozorovanou plochu 

metalografického vzorku. Od vzorku se paprsek pod určitým úhlem odrazí a dále prochází 

zobrazovací soustavou čoček. Výsledek je skutečný obraz povrchu vzorku na okuláru nebo na 

matnici mikroskopu.  

Vzorky po rovnostranném pravoúhlém protlačování, tahové zkoušce a tepelném 

zpracování byly pro tuto analýzu rozříznuty uprostřed pracovní části. Na jedné polovině 
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vzorku byla vybroušena plocha rovnoběžně s podélnou osou vzorku a následně byla na této 

ploše po naleptání pozorována a fotograficky zaznamenána struktura. Velikost feritického a 

austenitického zrna byla vyhodnocena pomocí lineární (úsečkové) metody s intervalem 

spolehlivosti vypočítaným dle následující rovnice: 

n

t
Chyba n 1




         (16) 

kde σ je směrodatná odchylka [μm], 1nt  pro hladinu významnosti α=0,05 a 20 měření 

je 2,093 [-] a n je počet měření [-]. 

- Pro studium substruktury byl využit transmisní elektronový mikroskop (TEM) 

a rastrovací elektronový mikroskop (SEM), pro které byly z druhé poloviny vzorků odřezány 

části, které byly zpracovány podobně jako pro běžnou optickou metalografii. Na vyleštěných 

plochách byla pomocí řádkového elektronového mikroskopu zkoumána substruktura. Dále 

byly zhotoveny fólie pro zkoumání substruktury a uspořádání dislokací na transmisním 

elektronovém mikroskopu. Výsledky jsou opět fotograficky zaznamenávány. 

TEM – umožňuje pozorování preparátů do tloušťky 100nm při vysokém zvětšení a 

s velkou rozlišovací schopností. Princip TEM je založen na urychlení elektronů, 

produkovaných elektronovou tryskou, které vstupují do magnetického pole kondenzorových 

čoček. Elektronová tryska spolu s kondenzorovými čočkami tvoří osvětlovací část 

transmisního elektronového mikroskopu. Preparát je v mikroskopu umístěn blízko objektivu – 

nejvýkonnější čočka mikroskopu je schopna největšího zvětšení a má také nejkratší 

ohniskovou vzdálenost. Cívka objektivu má velký počet závitů, kterými protéká značný proud, 

který je nutný chladit vodou. Obraz vyprodukovaný objektivovou čočkou se dále zvětšuje na 

požadovanou velikost pomocí intermediálních čoček a projektivů. 

SEM - princip této technologie je založen na zahřívání kovového vlákna katody, 

kterým se generuje primární svazek elektronů. Svazek elektronů je při průchodu 

elektromagnetickými čočkami fokusován a následně dopadá na vzorek. Při dopadu svazku 

primárních elektronů na vzorek se uvolní elektrony (z nichž nejdůležitější jsou tzv. sekundární 

elektrony), které jsou zachyceny detektorem, který je konvertuje na signál a posílá na 

obrazovku, na které potom dochází k vytváření obrazu povrchu vzorku. SEM je do jisté míry 

možné považovat za analogii světelného mikroskopu v dopadajícím světle. Na rozdíl od něho 

je však výsledný obraz tvořen pomocí sekundárního signálu – odražených nebo sekundárních 

elektronů. Velkou předností SEM v porovnání se světelným mikroskopem je jeho velká 

hloubka ostrosti.  
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7.2 Vliv technologie ECAP na nízkouhlíkovou ocel  

Vzorky nízkouhlíkové oceli 0,028C-Mn-Ti-B dodané po vyválcování za tepla o 

průměru 12 mm x 50 mm byly před protlačováním ECAP žíhány. Teplota normalizačního 

žíhání 900°C byla s prodlevou na žíhací teplotě 30 minut. Po žíhání bylo provedeno 

metalografické vyšetření struktury se záznamem na obr. 36, tahová zkouška a stanovena 

tvrdost.  

 

 

Obr. 36 Struktura oceli 0,028C-Mn-Ti-B po normalizačním žíhání 

 

Před samotným protlačováním byly vzorky ohřívány v muflové peci na teplotu 320°C. 

Následně byly vkládány do odporově ohřívané matrice vyhřáté na teplotu 300°C, jejíž teplotu 

řídil regulátor pomocí vloženého termočlánku. Mezi jednotlivými průchody byly vzorky 

vkládány zpět do pece.  Při protlačování byla využita cesta Bc  a k snadnějšímu průchodu 

matricí bylo použito mazivo typu G-HP 516 a HP517. 

Celkem bylo protlačeno 12 vzorků nízkouhlíkové oceli 0,028C-Mn-Ti-B. Dva vzorky 

pro daný průchod. Vzorky po jednotlivých průchodech 2, 4, 5, 6, 7, 8 byly následně odloženy 

na metalografický rozbor, stanovení tvrdosti a provedení tahové zkoušky. Na druhé polovině 

vzorků bylo provedeno tepelné zpracování a opět tahová zkouška.  

Dosažená celková smyková deformace po osmi průchodech matricí s úhlem 105° 

činila přibližně 7,1. Hodnota celkové smykové deformace byla spočítána z následující rovnice:  
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 )2/(cot15,1  gNn         (17) 

 

Kde N je počet průchodů matricí ECAP a   je úhel mezi jednotlivými kanály. 

Budeme-li však uvazovat existenci mrtvých zón při procesech pravoúhlého protlačování, pak 

je třeba modifikovat rovnici (17), do které bude nutné zahrnout danou velikost těchto oblastí, 

na tvar: 

 

)2/12/1(cos)2/12/1cot(2(
3

  ec
N

i      (18) 

 

kde N je opět počet průchodů matricí ECAP,   je úhel mezi jednotlivými částmi kanálu 

uvnitř matrice a ψ značí úhel vymezující hranice zóny.  

 Vhled vzorků nízkouhlíkové oceli 0,028C-Mn-Ti-B po  procesu ECAP je znázorněn 

na obr. 37. Vzorky byly základem pro studium mikrostruktury oceli po ukončeném tváření za 

variantních podmínek deformace. 

 

 

Obr. 37 Protlačované vzorky o průměru 12 mm z průchody zleva 2, 4, 5, 6, 7, 8 nízkouhlíkové 

oceli 0,028C-Mn-Ti-B  

 

Byla provedena metalografická analýza vzorků ve výchozím stavu obr. 36 a po 

různých průchodech ECAP obr. 45. Mikrostruktura výchozího vzorku po normalizačním 

žíhaní je také zobrazena na SEM snímcích obr. 38 až 41 a z TEM obr. 42 až 44.  
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Obr. 38 Výchozí mikrostruktura na SEM  po normalizačním žíhání [102] 

 

        

Obr. 39 Výchozí mikrostruktura na SEM  po normalizačním žíhání 

 

       

Obr. 40 Výchozí mikrostruktura na SEM po normalizačním žíhání 
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Obr. 41 Výchozí mikrostruktura na SEM po normalizačním žíhání  

 

Výchozí mikrostruktura nízkouhlíkové oceli je podle analýzy snímku tvořena 

rovnoosými zrny feritu se střední velikostí zrn okolo 25μm±1,5μm, ve kterých byly místy 

rozmístěny malé částice precipitátu. Na hranicích některých feritických zrn se objevovaly 

rozpadlé feriticko-karbidické složky. Struktura ve výchozím stavu se vyznačovala nízkou 

hustotou dislokací dokumentovaných na obr. 42 až 44. Shluky dislokací byly většinou 

umístěny kolem částic precipitátů.  

 

      

Obr. 42 Výskyt dislokací ve výchozím stavu po normalizačním žíhání [102] 
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Obr. 43 Výskyt dislokací ve výchozím stavu po normalizačním žíhání 

 

       

Obr. 44 Výskyt dislokací ve výchozím stavu po normalizačním žíhání  

 

Po následném procesu ECAP byla původní feritická zrna značně deformována. 

Původní rovnoosá feritická zrna byla protahována ve směru působící smykové deformace a 

utvářela usměrněné pásy obr. 45 a,b. Uvnitř těchto feritických zrn byla přítomna substruktura 

a v některých  případech se objevily skluzové čáry. Částice precipitátu a feriticko-karbidické 

složky zůstaly uvnitř feritických zrn nezměněny. Se zvyšujícím se stupněm deformace 

dochází k postupnému snižování lamelární šířky obr. 45c a v těchto nestabilních pásech roste 

množství malých zrn submikrometrické velikosti. Při osmém průchodu a dosažené celkové 

smykové deformaci 7,1 byla lamelární struktura rozdělena z dlouhých pásů zrn na kratší 

segmenty a to až do vytvoření poměrně homogenní ultrajemnozrnné feritické struktury 45d. 
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  (a)            (b) 

 

(c)          (d) 

Obr. 45 Snímky deformované mikrostruktury po procesu ECAP pro průchod a) druhý, b) 

čtvrtý, c) šestý a d) osmý 

 

Pro pochopení vývoje mikrostruktury při vyšších deformacích  byla  také zkoumána 

mikrostruktura oceli 0,028C-Mn-Ti-B po čtvrtém a osmém průchodu na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu (SEM) a transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). Záznamy, 

mikrostruktury po čtvrtém a osmém průchodu ECAP jsou ze SEM zobrazeny na obr. 46, 47, 

49, 50  a z TEM na obr. 48, 51 a 52.  

Výsledky z TEM po čtyřech průchodech zachycují značně deformovaná původní 

feritická zrna. TEM analýza potvrzuje vznik usměrněných pásů, ve kterých byla přítomna 
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substruktura. Hustota dislokací uvnitř jednotlivých feritických zrn byla poměrně vysoká, 

přičemž bylo pozorováno uspořádání dislokací do dislokačních stěn. V mikrostruktuře byla 

také pozorována místa s malými zrny, které měly dobře definované hranice a nízkou hustotu 

dislokací. Tato analýza potvrzuje vznik dvou procesů, a to dynamického zotavení a také 

dynamické rekrystalizace. Při dynamickém zotavení probíhá dynamický skluz dislokací jen 

v oblastech s malou hustotou dislokací. S pokračující se deformací se dislokace hromadí 

v okolí překážek, jako jsou částice precipitátu, dislokační les atd. V okolí těchto překážek se 

zaplétají a vytvářejí dislokační stěny. Tyto dislokační stěny klasifikujeme jako hranice subzrn.  

Stabilita dislokačních stěn závisí na energii vrstevné chyby. Má-li při protínání 

neúplných dislokací dojít k příčnému skluzu, musí být rozštěpené dislokace v dostatečné 

délce zaškrceny. K tomuto potřebné napětí je úměrné šířce pásu a nepřímo úměrné energii 

vrstevné chyby. Z toho vyplývá, že u kovů s vysokou energií vrstevných chyb ( Feα, Al, Mo) 

jsou dislokace ve stěnách pohyblivé, zatímco u kovů s nízkou energií vrstevných chyb 

(Feγ,Cu) tomu brání velká šířka rozštěpených dislokací. V případě kovů s vysokou energií 

vrstevných chyb se dislokační segmenty opačných znamének setkávají a anihilují. Takže 

není-li stěna doplňována novými dislokacemi z přilehlých oblastí, dochází k jejímu rozpadu. 

V tomto případě je proto dominantním mechanismem anihilační zotavení. Tepelně aktivovaný 

šplh a příčný skluz dislokací jsou pak procesy podílející se na tvorbě subzrn, tak na vzniku 

konkurujících si jevů a to zotavení a rekrystalizace. [104] 

V případě extremní plastické deformace je ve struktuře pozorován vznik nových 

subzrn. V tomto případě se jedná o mechanismus dynamické rekrystalizace. Dislokační stěny 

jsou v tomto případě málo propustné a s rostoucí deformací vzrůstá i hustota dislokací ve 

stěnách a tím i místní napětí, úměrné hustotě dislokací, které je hlavní příčinou přerozdělování 

dislokací a rozštěpení dislokační stěny ve dvojici opačně polarizovaných fragmentů hranic zrn. 

Působící napětí a tepelné fluktuace vyvolávají zakřivení velkoúhlové hranice a uvádí ji do 

pohybu. Šplhem a příčným skluzem řízeným samovolným pohybem velkoúhlé hranice je 

charakteristickým znakem rekrystalizace a vyžaduje, aby hustota dislokací v čele hranice byla 

vyšší, než jistá kritická hodnota. Rekrystalizace pak vede k výraznému poklesu hustoty 

dislokací, což se projeví i výrazným poklesem vnitřního napětí a zvýšením podílu mobilních 

dislokací. [104] 
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Obr. 46 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na SEM  po čtvrtém průchodu ECAP [102] 

 

       

Obr. 47 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na SEM  po čtvrtém průchodu ECAP 

 

       

Obr. 48 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na TEM  po čtvrtém průchodu ECAP [103] 
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Následná analýza snímků z TEM po osmém průchodu ECAP, zachycuje zvýšení 

rovnoměrnosti a jemnozrnnosti konečné mikrostruktury. Hustota dislokací uvnitř nově 

vzniklých rekrystalizovaných subzrn byla poměrně nízká, což svědčí o výrazném vlivu 

dynamické rekrystalizace na výslednou ultrajemnozrnou feritickou strukturu. Většina subrzn 

byla rovnoosá. Vyšší počet průchodů vedl k vytvoření poměrně homogenní substruktury 

s velikostí subzrn menších jak 1μm. Lze také předpokládat, že přítomnost precipitátů hraje 

pozitivní roli při stabilizaci ultrajemnozrnné feritické struktury proti hrubnutí. 

 

     

Obr. 49 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na SEM  po osmém průchodu ECAP [102] 

 

     

Obr. 50 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na SEM  po osmém průchodu ECAP 
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Obr. 51 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na TEM  po osmém průchodu ECAP [102] 

 

        

Obr. 52 Mikrostruktura 0,028C-Mn-Ti-B na TEM  po osmém průchodu ECAP 

 

7.2.1 Vliv tepelného zpracování na vývoj mikrostruktury po procesu ECAP  

 

Rekrystalizační žíhání na vzorcích s nízkouhlíkové oceli 0,028C-Mn-Ti-B po ECAP 

bylo rozděleno do dvou etap. V první fázi byly vzorky po druhém a čtvrtém průchodu 

rekrystalizačně žíhány za variantní teploty. Cílem tohoto žíhání bylo stanovit optimální 

rekrystalizační teplotu pro vzorky nízkouhlíkové oceli po ECAP a analyzovat vývoj 

mikrostruktury před a po žíhání.  

 Rekrystalizační žíhání je nejběžnější způsob tepelného zpracování, kterým lze změkčit 

zpevněnou ocel tvářením za studena. Rozměrnější výrobky se obvykle změkčují 

normalizačním žíháním rovnoměrným ohřevem nad horní teplotu přeměny Ac3. Mnohdy však 

je nebezpečí, že se vysokým ohřevem vzorek zdeformuje.  V takových případech žíháme 
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pouze tak vysoko, aby se dosáhlo rekrystalizace.  Dosažení žádaného účinku stačí jen 

krátkodobý ohřev na 600 až 650°C. Vzorky se následně ochlazují ze žíhací teploty na 

vzduchu. V našem případě byl zvolen rozsah žíhacích teplot následovně: 

 

a) 580°C po dobu 5 minut (obr. 53a, 54a) 

b) 600°C po dobu 5 minut (obr. 53b, 54b) 

c) 620°C po dobu 5 minut (obr. 53c, 54c) 

d) 640°C po dobu 5 minut (obr. 53d, 54d) 

 

      

(a)           (b) 

 

      

(c)           (d) 

Obr. 53 Struktura nízkouhlíkové oceli po druhém průchodu ECAP s výdrží 5 minut na žíhací 

teplotě a) 580°C ( velikost zrna 17,1μm ±1,3μm), b) 600°C (velikost zrna 17,8μm ±1,6μm), c) 

620°C(velikost zrna 18,4μm ±1,5μm) a d) 640°C (velikost zrna 20,3μm ±1,5μm) 
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Rekrystalizační žíhání má očekávaný uzdravující vliv na vývoj struktury po procesu 

ECAP. Značně deformovaná struktura po ECAP obr. 45 se vlivem žíhání uzdravuje a při 

teplotě žíhání 580°C s výdrží 5 minut bylo metalografickou analýzou struktury za použití 

lineární (úsečkové) metody zjištěny rovnoosá zrna s průměrnou velikosti zrna okolo 17μm. Se 

zvyšující se teplotou žíhání dochází k nevýraznému hrubnutí zrna. Velikost zrna po žíhání  při 

teplotě 640°C po dobu 5 minut je okolo 20μm. Přičemž, rozdílná velikost aplikované 

deformace po druhém a čtvrtém průchodu neměla zásadní vliv na výslednou mikrostrukturu 

vzorků po aplikovaném rekrystalizačním žíhání.  

 

     

   (a)           (b) 

     

   (c)           (d) 

Obr. 54 Struktura nízkouhlíkové oceli po čtvrtém průchodu ECAP s výdrží 5 minut na žíhací 

teplotě a) 580°C (velikost zrna 10,7μm ±1,5μm), b) 600°C (velikost zrna 14,1μm ±1,6μm), c) 

620°C (velikost zrna 15,6μm ±1,5μm), d) 640°C (velikost zrna 16,2μm ±1,2μm) 
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V druhé fázi byl zkoumán vývoj struktury po aplikaci rekrystalizačního žíhání na 

vzorcích po pátém až osmém průchodu ECAP. Aplikováno bylo rekrystalizační žíhání při 

teplotě 600°C s výdrží 15 a 30 minut. Výsledky analýz mikrostruktur jsou následně uvedeny 

na obr. 55 až 58.  

 

      

(a)           (b) 

Obr. 55 Vzorek po pátém průchodu s výdrží a) 15 minut, b) 30 minut na žíhací teplotě 600°C 

 

(a)          b) 

Obr. 56 Vzorek po šestém průchodu s výdrží a) 15 minut, b) 30 minut na žíhací teplotě 600°C 
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(a)          (b) 

Obr. 57 Vzorek po sedmém průchodu s výdrží a)15 minut, b)30 minut na žíhací teplotě 600°C 

 

     

(a)          (b) 

Obr. 58 Vzorek po osmém průchodu s výdrží a) 15 minut, b) 30 minut na žíhací teplotě 600°C 

 

Vzorky po procesu ECAP byly podrobeny rekrystalizačnímu žíhání při teplotě 600°C 

po dobu 15 a 30 minut. Při tomto žíhání na teplotě 600°C se původní, deformované zrno 

rychle transformuje a vytváří se nová mikrostruktura s rekrystalizovanými zrny. Velikost 

nových zrn, která se pohybuje mezi 5 až 10μm ±1,5μm, je výrazně menší než pro výchozí 

stav obr. 36. Vliv aplikované výdrže 15 a 30 minut na teplotě 600°C neměl zásadní vliv na 

výslednou strukturu po rekrystalizačním žíhání. Struktura s vyšší výdrží na teplotě žíhání se 

vyznačovala o pouze několik jednotek μm větším zrnem. 
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7.2.2 Zkouška pevnosti tahem dle ČSN 10002-1 a tvrdost u nízkouhlíkové oceli  

Tahové zkoušky u nízkouhlíkové oceli byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě 

byly zkoušky tahem provedeny na vzorcích o Ø 6 mm a délce 40 mm po procesu ECAP a u 

výchozího stavu (normalizační žíhaní). Výsledky těchto záznamů jsou uvedeny v tab. 11. V 

druhé etapě byly podrobeny tahové zkoušce vzorky o Ø 6 mm a délce 40 mm po tepelném 

zpracování. Respektive, po tepelném zpracování byly vybrány vzorky po průchodu 5 až 8 

s výdrží na teplotě 15 minut. Výsledky těchto záznamů jsou uvedeny v tabulce 12.  

 

Tab. 11 Výsledky tahových zkoušek na nízkouhlíkové oceli pro různé stupně deformace 

Označení 
Rm  

[MPa] 

Rp0,2  

[MPa] 

A  

[%] 

Zvýšení 

Rm  

[%] 

Zvýšení 

Rp0,2 

[%] 

Velikost 

zrna [μm] 

Po normalizačním 

žíhání 
329,5 230,8 32,8 - - 25±1,5μm 

Průchod 2 689,2 661,2 11,2 109 186 15±1,5μm 

Průchod 4 758,8 718,3 12,4 130 211 5±0,5μm 

Průchod 6 774,1 732,1 11,6 135 217 1±0,5μm 

Průchod 8 813,2 758,4 11,0 147 229 - 

 

Aplikace extrémní plastické deformace výrazně mění mechanické vlastnosti 

zkoumaného vzorku. Je všeobecně známo, že větší plastická deformace způsobuje významné 

zmenšení velikosti zrna graf 1, a z toho plynoucí růst pevnosti a tvrdosti.  

Graf 1 Vývoj velikosti zrna se zvyšující se celkovou deformací 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6

Logaritmická defromace e  [-] 

V
e

li
k

o
s
t 

z
rn

a
 d

 [
μ

m
]

 



 67 

Mez kluzu výchozího vzorku před procesem ECAP byla 230,8 MPa a střední velikost 

zrna okolo 25μm±1,5μm. Mez kluzu po prvních dvou průchodech ECAP  výrazně stoupla a to 

o 186 %, přičemž se téměř vyrovnala mezi pevnosti graf. 2. Dalšími průchody již nárůst meze 

kluzu a pevnosti nebyl tak výrazný. Docházelo již jen k malému nárůstu meze pevnosti a 

kluzu. Nárůst mechanických vlastností byl však negativně spojen s poklesem tažnosti graf 2. 

 

Graf 2 Grafický průběh výsledků tahových zkoušek po ECAP 

 

 

Při následném rekrystalizačním žíhání na teplotě 600°C po dobu 15 minut došlo 

k polygonizaci zrn a k odstranění deformačního pnutí, které způsobuje snížení pevnostních 

vlastností graf. 3.  Zkoumaný vzorek si však po procesu ECAP a následném rekrystalizačním 

žíhání zachovává určité vyšší pevnostní charakteristiky oproti původnímu materiálu, které se 

pohybují kolem 80% pro mez kluzu a okolo 60% pro mez pevnosti. Zvýšené pevnostní 

charakteristiky úzce souvisejí s velikostí zrna po rekrystalizačním žíhání, které jsou oproti 

výchozímu stavu výrazně menší.  
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Tab. 12 Výsledky tahových zkoušek na nízkouhlíkové oceli pro různé stupně deformace 

 s následným rekrystalizačním žíháním 600°C s výdrží 15 minut a velikost zrna 

Označení 
Rm  

[MPa] 

Rp0,2  

[MPa] 

Velikost zrna 

[μm] 

Po 5. průchodu ECAP a rekrystalizačním žíhání 520,5 455,7 10±1,5μm 

Po 6. průchodu ECAP a rekrystalizačním žíhání 514,3 407,3 9±1,3μm 

Po 7. průchodu ECAP a rekrystalizačním žíhání 525,3 404,3 8±1,3μm 

Po 8. průchodu ECAP a rekrystalizačním žíhání 565,7 484,5 5±1,5μm 

 

Graf 3 Grafický průběh výsledků tahových zkoušek po ECAP a rekrystalizačním žíhání 

 

 

Po jednotlivých průchodech matricí ECAP výrazně roste tvrdost. Počáteční tvrdost po 

rekrystalizačním žíhání 106 HV vzrostla na 266 HV po osmém průchodu ECAP graf 4. Což 

potvrzuje fakt, že extremní plastická deformace indukovaná procesem ECAP, způsobuje 

zjemnění zrna, čímž výrazně ovlivňuje mez kluzu, pevnosti a tvrdost polykrystalického 

materiálu.  

Po následném rekrystalizačním žíhání dochází k snížení tvrdosti, které se mění podle 

doby výdrže na žíhací teplotě. Prodloužení doby žíhání z 15 na 30 minut vedlo k poklesu 

tvrdosti o 11HV (tabulka 13). Po žíhání 650°C/15‘ klesla tvrdost o 30% vzhledem k vzorku 

po procesu ECAP. Původní tvrdost 257 HV klesla po žíhání 600°C/15‘ o přibližně 25%. 
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Tab. 13 Tvrdost nízkouhlíkové oceli dle Vickerse  

Označení ECAP RŽ 600°C/15‘ RŽ 600°C/30‘ 

Po normalizačním 

žíhání 
106 - - 

Průchod 2 224 - - 

Průchod 4 242 - - 

Průchod 5 246 199,5 183,2 

Průchod 6 257 187,4 179,9 

Průchod 7 271 191,2 176,6 

Průchod 8 266 191,5 179,2 

 

Graf 4 Grafický průběh výsledků tvrdosti  podle Vickerse 

 

 

Mez kluzu i tvrdost polykrystalického materiálu roste se zvyšujícím se počtem 

průchodů ECAP a tedy s rostoucí deformací. Při analýze substruktury po procesu ECAP byla 

zjištěna zjemňující se substruktura během zvyšujících se počtů průchodů (zvyšující se 

celkovou deformací). Při aplikaci takto vysokých deformací dochází k zjemnění zrna, které se 

podílí z velké části na výsledných vyšších mechanických charakteristikách. Vztah závislosti 
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pevnostních vlastností polykrystalického materiálu na velikosti zrna  byl zformulován do 

Hall-Petchova vztahu viz. kapitola 5.1. 

Podle této rovnice (6) roste mez kluzu se zmenšujícím se rozměrem zrn, což platí i pro 

tvrdost polykrystalického materiálu. Z Hall-Petchova vztahu vyplývá, že pro posouzení 

závislosti základních mechanických vlastností (reprezentovaných mezí kluzu) na struktuře 

materiálu je potřeba znát velikost zrna a tahový diagram zkoumaného materiálu. Zjištěné 

hodnoty velikosti zrna a meze kluzu mohou být následně využity pro sestavení závislosti Rp = 

f (d
-0,5

) graf 5. Jelikož se však vliv velikosti zrna uplatňuje u nezpevněného kovu na počátku 

deformace při velmi malém zpevnění, byly do grafu zaneseny hodnoty odpovídající 

výchozímu stavu struktury a po ECAP s následným rekrystalizačním žíháním. 

Rekrystalizačním žíháním bylo odstraněno zpevnění vyvolané extremní plastickou deformací, 

čímž bylo možné následně analyzovat vliv velikosti zrna na mechanické vlastnosti po procesu 

ECAP pomocí Hall-Petche graf 5. 

 

Graf 5 Vyjádření Hall-Petchova vztahu 
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Velkou roli u zvýšených mechanických vlastností po procesu ECAP hraje kromě 

zjemnění zrna také deformační zpevnění. Zpevnění nastává při překročení pružné deformace, 

která se řídí Hookovým zákonem, kdy dochází na mezi kluzu k prvému vzniku plastické 

deformace. S postupující plastickou deformací dochází v důsledku hromadění dislokací a 

vytváření nových překážek ke zpevňování kovu, takže probíhající deformace vyžaduje 

neustále vyšší deformační napětí. Závislost napětí na stupni deformace vystihuje nejlépe pro 
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nízkouhlíkovou ocel Hollomonova rovnice [105]: 

 

nKe          (19) 

σ - skutečné deformační napětí [MPa] 

e – skutečná deformace [%] 

K – součinitel deformačního zpevnění [MPa] 

n – exponent deformačního zpevnění [-] 

 

Záznamy poměrného napětí - deformace z tahových zkoušek po procesu ECAP byly 

přepočítány podle rovnice (20) a následně převedeny na křivky skutečné napětí – deformace 

zobrazených v grafu 6.  

 

)1ln( e           (20) 

 

Graf 6 Křivky skutečné napětí – deformace po procesu ECAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 102 Křivky pro skutečné napětí – deformaci 

 

 

 

Exponent zpevnění pro jednotlivé průchody ECAP uváděný v rovnici (19), lze vyjádřit 

jako směrnici přímky v logaritmických souřadnicích dle rovnice (21) a z ustáleného 

plastického toku křivek skutečného napětí - deformace za mezí kluzu graf 7. 
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Graf 7 Vývoj deformačního zpevnění během procesu ECAP 

 

7.3 Vliv technologie ECAP na korozivzdornou ocel X6CrNiTi18-10 

Druhá část experimentů byla zaměřena na austenitickou korozivzdornou ocel 

X6CrNiTi18-10. Tyče o průměru 12 mm x 50 mm byly ohřívány na teplotu 320°C a 

protlačovány matricí vyhřátou na teplotu 300°C. Celkem bylo protlačeno pět vzorků o počtu 

průchodů 2, 3, 4, 5 a 6 obr. 59. Matrice i vzorky byly opět před protlačením mazány mazivem 

typu HP517, přičemž byla použita cesta protlačování Bc.  

 

 

 

Obr. 59 Vzorky chromniklové korozivzdorné oceli pro jednotlivé průchody ECAP  
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Následně byl studován vývoj mikrostruktury austenitické korozivzdorné oceli ve 

výchozím stavu a po následném procesu ECAP. Výchozí mikrostruktura byla tvořena 

rovnoosými zrny austenitu s velikostí okolo 50μm ±2μm obr. 60. V některých zrnech se 

vykytovala žíhací dvojčata, jejichž směr byl variabilní zrno od zrna. V zrnech a převážně na 

hranicích austenitických zrn byly místy detekovány precipitáty karbidů.  

 

 

 

   

Obr. 60 Výchozí struktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 

 

Mikrostruktura austenitické korozivzdorné oceli po aplikaci ECAP je znázorněna na 

obr. 61 až 65. V první fázi protlačování dochází k protahování zrn ve směru působící 

deformace. Deformovaná mikrostruktura obsahuje několik protažených zrn ve směru působící 

smykové deformace. V některých zrnech je pozorována vysoká hustota deformačních lamel. 

Jedná se pravděpodobně o deformační dvojčata, což potvrzují i jiné studie na 

korozivzdorných ocelích [35, 49]. 
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Obr. 61 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po druhém průchodu 

 

   

 

 

Obr. 62 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po třetím průchodu 
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Se zvyšující se deformací roste v austenitické matrici obsah deformačních hranic. 

Deformační hranice mohou být v austenitické matrici vytvořeny deformačními dvojčaty nebo 

martenzitickými fázemi. V tomto případě se spíše jedná o  deformační dvojčata. Jelikož 

přeměny austenitu mohou být tvořeny dvěma martenzitickými fázemi, a to martenzitem ε a 

martenzitem α. Při přeměně výlučně poklesem teploty se tvoří z austenitu přímo fáze α, 

zatímco při přeměně vyvolané plastickou deformací se nejprve tvoří fáze ε, která pak přechází 

ve fázi α. Autoři článku [106, 107], zkoumali vliv procesu ECAP na vznik martenzitické fáze 

α v deformovaných zrnech austenitické korozivzdorné oceli pomocí elektronové difrakce. 

Dospěli k závěrům, že martenzitická fáze α v těchto strukturách nevzniká. Zmíněné strukturní 

přeměny vytvrzují austenitické oceli, přičemž jejich zpevnění závisí na chemickém složení, 

zvláště pak obsahu intersticiálních prvků – uhlíku a dusíku. Z hlediska mechanických 

vlastností i korozní odolnosti jsou významné i další sekundární fáze v korozivzdorných 

austenitických ocelích. U stabilizovaných ocelí to jsou převážně karbidy M23C6, MC. 

V korozivzdorné chromniklové oceli se mohou vyskytovat i další fáze jako jsou M6C, M7C3, 

nitridy, boridy, fosfidy, fáze sigma, fáze chí a Lavesovy fáze. Precipitace karbidů je však 

určena rozpustností uhlíku v austenitu v závislosti na teplotě. Uhlík lze udržet v tuhém 

roztoku pouze rychlým ochlazením z vysokých teplot rozpouštěcího žíhání, kterým se 

rozpustí převážná většina zmíněných fází. V případě pomalého ochlazování z těchto teplot 

nebo setrváním na teplotě v rozmezí 450 až 900 °C dochází k vylučování karbidů, a to 

převážně karbidu M23C6 a MC. Podle chemické složení dané oceli s poměrně vysokým 

obsahem Ti, lze předpokládat, že v mikrostruktuře austenitické chromniklové oceli jsou 

převážně karbidy TiC.  

Při vyšších průchodech, je mikrostruktura austenitické korozivzdorné oceli značně 

deformována, přičemž tvar karbidů zůstává nezměněn. V deformovaných zrnech austenitické 

korozivzdorné oceli je náznak vzniku subzrn, které lze pozorovat na snímcích obr. 63 až 65. 

Tato skutečnost je způsobena vysokou plastickou deformací a teplotou, kterou proces ECAP 

vyvolává.  
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Obr. 63 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po čtvrtém průchodu 

 

     

Obr. 64 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po pátém průchodu 

 

     

Obr. 65 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po šestém průchodu 
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Pro pochopení vývoje mikrostruktury při vyšších deformacích  byla opět zkoumána 

substruktura austenitické korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) a transmisního elektronového mikroskopu (TEM). 

Analyzované vzorky byly po čtvrtém a šestém průchodu. Záznamy výsledných mikrostruktur 

jsou znázorněny na obr. 66,67,76,77 ze SEM a na obr. 68 až 75 z TEM. 

Výsledky analýz těchto zkoušek dokládají nahrazení rovnoosých zrn austenitu 

protáhlými zrny o různé velikosti. Mikrostruktura se na snímcích po čtvrtém průchodu 

vyznačuje náhodně orientovanými zrny různé velikosti obr. 66 a 67.  

 

       

Obr. 66 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na SEM  po čtvrtém průchodu ECAP [102] 

 

        

Obr. 67 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na SEM  po čtvrtém průchodu ECAP 

 

Orientace skluzových čar a pásů je po vysoké plastické deformaci funkcí orientace 

mřížky. Na hranicích dvou sousedních zrn se setkávají různě orientované skluzové roviny, 

přičemž jejich vzájemný úhel nabývá různých hodnot. Na snímcích obr. 68 až 75 jsou hranice 
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zrn rozděleny podle úhlu vzájemné orientace zrn na velkoúhlové a maloúhlové. Úhel hranic 

zrna do značné míry závisí na hustotě dislokací ve stěně. Maloúhlové hranice mohou 

vyšplháním dislokací zaniknout, což pozorujeme jako koalescenci subzrn. Dalším nárůstem 

hustoty dislokací se zvyšuje úhel hranic a také napětí v okolí hranice ze strany přístupu 

dislokací k ní. Toto napětí a tepelné fluktuace vyvolávají zakřivení velkoúhlové hranice a 

uvádí ji do pohybu. Jak již jsem se zmiňoval u předchozího popisu dynamické rekrystalizace, 

je i zde šplh a příčný skluz řízený samovolným pohybem velkoúhlové hranice 

charakteristický pro dynamickou rekrystalizaci a vyžaduje, aby hustota dislokací v čele 

hranice byla vyšší, než jistá kritická hodnota. 

 

     

Obr. 68 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP [102] 

 

     

Obr. 69 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP  
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Obr. 70 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP a) zobrazení ve 

světlém poli, b) zobrazení v tmavém poli 111γ 

 

     

Obr. 71 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP  

 

       

Obr. 72 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP 
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Obr. 73 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po čtvrtém průchodu ECAP 

 

Při analýze substruktury bylo pozorováno velké množství seskupených dislokací v 

protažených zrnech. Nově vzniklá subzrna již však obsahovala velmi nízkou hustotu dislokací. 

Z těchto poznatků lze také konstatovat, že kromě zpevňujícího mechanismu, působí ve 

struktuře procesy rekrystalizace. Podstatou dynamické rekrystalizace je absorbce dislokací 

pohybujících se hranicemi zrn o vysokém vzájemném úhlu. Při této rekrystalizaci vznikají 

zrna nová. Proces začíná při kritickém stupni deformace. Hustotě dislokací při kritickém 

stupni deformace odpovídá taková hodnota vnitřní energie, při které začínají nukleovat 

zárodky nových zrn. Během plastické deformace zrna rostou na velikost odpovídající 

podmínkám deformace (při statické rekrystalizaci až do vzájemného styku). Kovy se silnou 

tendencí k dynamické rekrystalizaci mají také tendenci k rychlejší statické rekrystalizaci 

(rozsah statické rekrystalizace, který proběhne mezi jednotlivými kroky tváření za tepla je 

velmi významný, protože určuje hodnotu deformačního odporu v následujícím tvářecím 

kroku). 
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Obr. 74 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM po šestém průchodu ECAP [103] 

 

      

Obr. 75 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na TEM  po šestém průchodu ECAP 

 

Při analýze mikrostruktury po šestém průchodu ECAP pomocí TEM obr. 76 a 77,  

bylo potvrzeno, že dochází k rozpadání dlouhých pásů zrn na kratší fragmenty. Hustota 

dislokací v nově vzniklých subzrnech je poměrně nízká, což opět svědčí o výrazném vlivu 

dynamické rekrystalizace. Většina subzrn byla rovnoosá s dobře definovanými hranicemi a 

nízkou hustotou dislokací. Velikost subzrn byla menší než 1μm. V některých subzrnech byly 

umístěny precipitáty karbidů, které mohou stabilizovat austenitické zrno proti hrubnutí. 
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Obr. 76 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na SEM  po šestém průchodu ECAP 

 

 

      

Obr. 77 Mikrostruktura X6CrNiTi18-10  na SEM po šestém průchodu ECAP 

 

7.3.1 Zkouška pevnosti tahem dle ČSN 10002-1 a tvrdost u oceli X6CrNiTi18-10 

Tahové zkoušky byly provedeny na vzorcích korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 o Ø 

6 mm a délce 40 mm po jednotlivých průchodech ECAP a ve výchozím stavu. Výsledky 

tahových zkoušek jsou uvedeny v tab. 14. 

Technologií ECAP byly získány velmi vysoké mechanické vlastnosti. Největší nárůst 

mechanických vlastností byl po prvních dvou průchodech, u kterých se nejvíce  projevuje 

deformační zpevnění. Po druhém průchodu byl nárůst mezi pevnosti téměř o 57 % a při 

šestém průchodu o 109 % vůči původnímu stavu. Po druhém průchodu dochází k pozvolnému 

nárůstu meze pevnosti po každém průchodu. Při porovnání meze pevnosti s mezí kluzu, 

dochází k podobné závislosti u vyšších počtů průchodů. Výrazným rozdílem je počáteční 
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navýšení při prvních dvou průchodech. Mez kluzu se v tomto případě zvýšila o téměř 167 %.  

Zvýšení mechanických vlastností je opět negativně spojeno, podobně jak tomu bylo u 

nízkouhlíkové oceli, s poklesem tažnosti i u austenitické korozivzdorné oceli graf 8. 

 

Tab. 14 Výsledky tahových zkoušek na nízkouhlíkové oceli pro různé stupně deformace 

Označení 
Rm  

(MPa) 

Rp0,2  

(MPa) 

A  

(%) 

Zvýšení 

Rm  

(%) 

Zvýšení 

Rp0,2 

 (MPa) 

Výchozí stav 590,5 332 54,2 - - 

Průchod 2 924,6 886,2 22,5 56,5 167 

Průchod 4 1102,9 1052,2 11,5 87 217 

Průchod 6 1234,1 1187,6 11,5 109 258 

 

Graf 8 Grafický průběh výsledků tahových zkoušek po ECAP u austenitické korozivzdorné 

oceli 

 

 

Po jednotlivých průchodech matricí ECAP dochází opět k výraznému nárůstu tvrdosti 

o téměř 70 % tabulka 15. Počáteční tvrdost 213 HV vzrostla na 361 HV po šestém průchodu 

s výsledným průběhem znázorněným v grafu 9. Podobně jako u nízkouhlíkové oceli, tak i u 

austenitické korozivzdorné oceli vyvolává extrémní plastická deformace, indukovaná 

procesem ECAP, zjemnění zrna. Čímž dochází k výraznému ovlivnění mechanických 

vlastností zkoumané oceli. S rostoucí aplikovanou deformací se zvyšuje mez kluzu, pevnost a 

tvrdost polykrystalického materiálu.  
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Tab. 15 Tvrdost austenitické korozivzdorné oceli dle Vickerse po procesu ECAP 

Označení HV po ECAP 

Výchozí stav 213 

Průchod 2 278 

Průchod 4 351 

Průchod 6 361 

 

 Mez kluzu i tvrdost polykrystalického materiálu se vyznačuje rostoucí tendencí se 

zvyšujícím se počtem průchodů a tedy aplikovanou celkovou deformací. Při analýze 

substruktury po procesu ECAP byla i u austenitické korozivzdorné oceli zjištěna zjemňující se 

substruktura během zvyšujících se počtů průchodů (se zvyšující se celkovou deformací). Při 

aplikaci takto vysoké deformace docházelo i zde k zjemnění zrna, které úzce souviselo s 

výslednými vyššími mechanickými vlastnostmi. 

 

Graf 9 Grafický průběh výsledků tvrdosti  podle Vickerse po  procesu ECAP u austenitické 

korozivzdorné oceli 
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7.4 Analýza a zhodnocení výsledku 

7.4.1 Rozbor zpevňovacích a odpevňovacích mechanismů 

Průběh uzdravovacích dějů při SPD procesech značně ovlivňuje tvařitelnost ocelí. 

Důležitým parametrem strukturních procesů je jejich rychlost. Ukazuje se, že v případě 

velkých plastických deformací může i za nízkých teplot docházet k dynamickému zotavení a 

dynamické rekrystalizaci. Průběh tohoto procesu podporují vyšší teploty a deformace kolem 

ep=4 a vyšší. 

 

7.4.2 Postdynamické a statické procesy  

Po ukončení nebo přerušení deformace probíhají v oceli různé strukturní změny, které 

závisí jednak na termodynamických podmínkách proběhlé deformace, a také na dalších 

podmínkách pro jejich vývoj. Zejména jde o dobu přerušení deformace (opakování ECAP na 

stejném vzorku) nebo dobu do zchladnutí na nízké tepoty, kdy se děje zastavují, ale také jde o 

homogenitu dříve proběhlých dynamických dějů. U ověřování ocelí jde o děje nehomogenní, 

zasahující různé části struktury. 

Posouzení celé problematiky postdynamických dějů je tedy velmi náročné. Při 

protlačování byla proto vymezena pouze oblast časů, odpovídající přestávkám mezi dvěma 

následujícími průchody (90s). Současně bylo předpokládáno, že v době přestávky výrazně 

neklesá teplota, protože vzorek je v ohřívané matrici.  

 

7.4.3 Mechanismus strukturních procesů 

Pomocí metod elektronové mikroskopie byla potvrzena přítomnost substruktury, která 

je při velkých deformacích velmi jemná. Výrazně se projevuje vliv velikosti deformace na 

uspořádanost struktury a substruktury. Při nízké deformaci se vyskytují ve značné míře 

protáhlá subzrna s málo zřetelnými hranicemi vedle menšího podílu subzrn, nabývajících 

polyedrický tvar s výraznějšími hranicemi. S rostoucí velikostí deformace roste podíl těchto 

polyedrických subzrn a substruktura je rovnoměrnější. 

V případě nízkouhlíkové oceli je zřejmé, že při velikosti deformace 4 a více a po 

zařazeném nízkoteplotním rekrystalizačním žíhání se podíl rekrystalizovaných zrn zvětšuje a 

rekrystalizované zrno dosahuje velikosti kolem 5μm a více. 

Při uvedených teplotách protlačování a deformaci e = 6 až 7 zůstala velikost 
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rekrystalizovaných zrn prakticky stejná. Zřejmě jde o konečnou střední velikost těchto zrn za 

těchto podmínek protlačování a žíhání. I v případě této větší deformace byla studována 

substruktura. Byla zde zjištěna polyedrická subzrna velikosti kolem 1μm. To potvrzuje i 

známý fakt, že při vysokých deformacích a nízkých teplotách již nedochází ke změně 

velikosti a tvaru subzrn, pokud se nezmění některá z podmínek deformace (např. deformační 

rychlost nebo teplota). 

 

7.4.4 Vliv uzdravovacích dějů 

Při tváření ocelí probíhají ve struktuře změny, vyvolané procesy zpevnění a 

následujícího odpevnění, uzdravení zdeformované struktury. Mechanismus a kinetika těchto 

procesů závisí na podílu a rozložení jednotlivých strukturních složek, na přítomnosti 

mřížkových poruch, dislokací, vakancí a precipitátů. Hustota dislokací a možnost jejich 

pohybu zde hrají rozhodující úlohu. S růstem intenzity působící deformace roste v kovu 

napětí. V oblasti plastické deformace se zvyšuje ve struktuře počet překážek pohybu dislokací 

a dochází ke zvýšení jejich hustoty. Dislokace, pohybující se nejdříve v jednom a později 

v dalších skluzových systémech, se protínají a tvoří dislokační sítě a bariéry. Jejich pohyb se 

zbrzďuje, intenzita deformačního napětí roste a dochází ke zpevnění. Zpevnění se působením 

deformace nejdříve zvětšuje, ale pak dochází ke šplhání šroubových dislokací a k jejich 

částečné anihilaci. Začínají se uplatňovat uzdravovací mechanismy. Intenzita deformačního 

napětí roste nyní pomaleji, až dosáhne maxima. Při dalším zvýšení intenzity deformace a při 

vhodných teplotních podmínkách nastává ustálený stav, kdy rychlost zpevnění je v rovnováze 

s rychlostí uzdravení. Mohou zde působit prakticky dva mechanismy uzdravovacích procesů, 

a to dynamické zotavení a dynamická rekrystalizace. Po ukončení deformace, uzdravovací 

děje v kovu pokračují – nastává statické zotavení, statická rekrystalizace a za určitých 

podmínek může probíhat i metadynamická rekrystalizace. 

 

7.4.5 Dynamické uzdravovací děje 

Dynamické uzdravovací děje začínají působit, jestliže na kov působí určitá intenzita 

deformace, vyvolávající intenzitu napětí, blížící se maximální hodnotě. O tom, jaký 

mechanismus dynamických dějů se uplatní, rozhoduje z velké části charakter dislokační 

struktury. Jestliže se nahromaděné dislokace vyznačují vysokou energií vrstevné chyby, je 

hlavním mechanismem dynamické zotavení, je-li energie vrstevné chyby nízká, dochází při 
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určité kritické hodnotě intenzity deformace ke vzniku dynamické rekrystalizace. 

 

7.4.5.1 Dynamické zotavení 

Při dynamickém zotavení dochází ke snížení hustoty dislokací anihilací, unikáním na 

povrch, vyrovnáváním zakřivených dislokačních sítí a polygonizaci. V prvém stádiu 

dynamického zotavení dochází k přemísťování dislokací a vzniku subzrn, přičemž změkčení 

je jen nepatrné. Ve druhém stadiu dochází k růstu subzrn a jejich desorientaci. Dynamické 

zotavení probíhá v oblastech s největší energií, po jejím vyčerpání proces ustává. Zpevnění se 

zcela neodstraní. Průběh dynamického zotavení při plastické deformaci za tepla podporují 

převážně vysoká energie vrstevné chyby, vyšší teplota tváření, vyšší deformační napětí a 

vyšší obsah vakancí. 

Struktura se po zpevnění charakterizuje jako „buňková“ substruktura, vzniklá 

zapletením dislokací. Zotavení lze popisovat jako anihilaci a přerozdělování dislokací, což 

vyvolává polygonizaci a tvorbu hranic subzrn. Tato subzrna vznikají již při poměrně malé 

deformaci a před dosažením maxima intenzity deformačního napětí. Velikost a dokonalost 

subzrn je větší, než u substruktury vzniklé při statickém zotavení. Proces polygonizace se při 

další deformaci opakuje, hranice subzrn se přeskupují. Zrna se prodlužují bez migrace hranic. 

Subzrna vzniklá při intenzitě deformace e = 2,5 až 5,0 se působením další deformace již 

nemění, zůstávají polyedrická.   

V kovech s kubickou plošně centrovanou mřížkou (austenitické oceli) jsou subzrna 

jemná se zubatými hranicemi, kde se snadno tvoří zárodky dynamické nebo statické 

rekrystalizace Feγ. U kovů s kubickou prostorově centrovanou mřížkou jsou subzrna velká a 

jejich hranice jsou hladší Feα. 

Ve dvoufázových strukturách částice druhé fáze stabilizují strukturu, jsou-li jemné a 

relativně nerozpustné. Je-li průměr subzrn zmenšen na velikost prostorů mezi částicemi, pak 

roste napětí. Jsou-li částice částečně rozpustné, mohou vyvolat při rozpuštění koalescenci 

subzrn, a tím i jejich zvětšování. 

 

7.4.5.2 Dynamické rekrystalizace 

Ve struktuře kovu s nízkou energií vrstevné chyby je pohyblivost dislokací omezená a 

tím je ztížen průběh dynamického zotavení. Při dosažení kritické intenzity deformace dochází 

k tvorbě zárodků dynamické rekrystalizace. Předpokládá se, že tyto zárodky tvoří koalescenci 
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subzrn. Dochází k tomu tehdy, když velikost subzrn překročí kritický stupeň, asi 1μm. 

Velikost kritické intenzity deformace je menší, než odpovídá maximální intenzitě 

deformačního napětí. Průběh dynamické rekrystalizace podporují vysoké teploty, vysoký 

stupeň deformace a nízká energie vrstevné chyby. 

 

7.4.5.3 Statické zotavení a rekrystalizace 

Při statickém zotavení dislokace anihilují, mizí ve středu zrn a přerozdělují se do 

subzrn s nízkou energií, polygonizují. Pak následuje koalescence subzrn. Mechanismus 

postupuje v jednom směru, k pravidelnější struktuře s nízkou energií, přičemž jeho vnitřní 

řídící síla klesá. Pevnost klesá pomalu a nevrací se až k úrovni před deformací. Pro rozsáhlé 

statické zotavení je nutný pohyb hranových a šroubových dislokací, tedy i migrace vakancí. 

Proto je aktivační energie zotavení stejná jako aktivační energie samodifuze a omezuje proto 

mechanismus statického zotavení na teploty nad 0,4 teploty tání. 

Základem pro vznik a průběh statické rekrystalizace jsou vhodné podmínky pro tvorbu 

zárodků a jejich růst. Zárodky vznikají v průběhu prodlevy v méně deformovaných oblastech 

struktury. Jejich tvorbu podporují vyšší teploty, vyšší napětí a vyšší rychlost deformace. 

Tvorbu zárodků naopak brzdí vyšší energie vrstevné chyby a vyšší obsah legujících prvků. 

Statická rekrystalizace je spojená s migrací hranic zrn s velkými úhly, která je řízena 

rozdílem v energii mezi deformovanou substrukturou a sítí dislokací nízké hustoty, existují 

vedle ní. Statická rekrystalizace snadněji působí v silně deformované substruktuře, kde dosud 

nenastalo uzdravení zotavením. Když započne, rychle zotavení nahradí. 
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8. Závěr 

Z provedeného rozboru dosavadních poznatků o tváření nízkouhlíkové a austenitické 

chromniklové korozivzdorné oceli, o změnách jejich struktury v procesu tváření a 

bezprostředně po něm, o vlivu různých faktorů na tyto změny je možno provést následující 

závěry. 

Při analýze vývoje mikrostruktury a vlastností nízkouhlíkové oceli s bórem po 

protlačování ECAP při teplotě 320°C a také po procesu ECAP na austenitické korozivzdorné 

oceli byla dosažena technologií ECAP skutečná deformace e = 1 až 7. Jemnozrnná struktura a 

substruktura vznikala po dosažení skutečné deformace e = 3,6 až 7. U nízkouhlíkové oceli po 

rekrystalizačním žíhání deformovaná struktura transformovala na velmi jemnozrnnou 

strukturu s velikostí zrna kolem 5μm±1,5μm. Při vyšších teplotách žíhání docházelo ke ztrátě 

stability a k růstu zrn. 

 

U uvedených ocelí je zřetelně vidět různorodost tvaru zrn a subzrn od značně 

protáhlých až po rovnoosá. Hranice subzrn jsou z velké části rovné (bez zubů) a ukazuje se, 

že dochází ke zvětšení jejich dezorientace. Zvýšení intenzity deformace na e=4, přináší další, 

mnohem hlubší změny ve struktuře. Původní zrno již vůbec není zřetelné. Při vyšší deformaci 

můžeme na uvedených snímcích vidět vyšší hustotu dislokací a značný podíl 

rekrystalizovaných nových zrn. Jejich velikost dosahuje v průměru asi 1μm. Ve struktuře 

můžeme vedle sebe pozorovat oblasti se substrukturou a drobná, ale i větší zrna v některých 

velkých zrnech je patrný náznak nových dynamických změn. Tento vývoj rovněž potvrzují 

detailní analýzy vývoje mikrostruktury uvedených ocelí pomocí elektronové mikroskopie.  

 

Základním mechanismem uzdravení u zkoumaných ocelí při deformaci za nízkých 

teplot je dynamické zotavení, při kterém vzniká zřetelná substruktura. Toto dynamické 

zotavení může za určitých podmínek deformace být doprovázeno vznikem nových zrn, která 

jsou zárodky dynamické rekrystalizace. Dynamická rekrystalizace probíhá přednostně 

v blízkosti hranic původních zrn, v blízkosti deformačních pásů nebo hrubších precipitátů. Jde 

zde pravděpodobně o tvorbu nových zrn bez delší inkubační doby, tzv. kontinuálním 

hrubnutím zrna. Po inkubační době se začínají tvořit další zárodky nových zrn na hranicích 

původních zrn a v trojných bodech. Jde o statickou rekrystalizaci. Vliv statického zotavení 

zřejmě není významný. Ve zkoumaných ocelí probíhají tedy vedle dynamického zotavení dva 
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rekrystalizační mechanismy, z nichž první (kontinuální) působí silněji u ocelí s velkým 

podílem γ fáze. Nejsilnější vliv na mechanismus uzdravení struktury má stupeň deformace a 

teplota. 

 

Z analýzy vývoje mechanických vlastností nízkouhlíkové oceli s bórem po 

protlačování ECAP při teplotě 320°C a po následujícím rekrystalizačním žíhání a také po 

procesu ECAP na austenitické korozivzdorné oceli vycházejí následující závěry. Technologie 

ECAP má pozitivní vliv na pevnostní charakteristiky (mez kluzu, mez pevnosti, tvrdost), což 

je  výsledek velice jemnozrnné struktury okolo 1μm. Získání velice jemnozrnné struktury 

vede k výraznému růstu pevnostních vlastností, což je v souladu s platností Hall-Petchova 

vztahu. Mez kluzu vzrostla v závislosti na velikosti deformace z původní hodnoty Rp0,2 = 

230,8 MPa až na 758,4 MPa a pevnost Rm se zvýšila o 150 % pro nízkouhlíkovou ocel a pro 

chromniklovou korozivzdornou ocel se zvýšila mez kluzu z 332 MPa na 1187,6 MPa a 

pevnost o 109 %. Zvýšení mechanických vlastností je však negativně spojeno s poklesem 

plasticity zkoumaných ocelí.  Jednou z možností navrácení plasticity zkoumaným ocelím se 

jeví tepelné zpracování, při kterém si materiál ponechává určité zvýšené mechanické 

vlastnosti.  

 

Při vlastním tváření austenitické chromniklové korozivzdorné oceli a také 

nízkouhlíkových ocelí je velmi důležité, aby struktura byla vhodná pro další zpracování. 

V případě nízkouhlíkové oceli je podstatná homogenní struktura s alespoň střední velikostí 

zrna (okolo 10μm), která se s velkou rezervou vytváří po ECAP a žíháním na teploty kolem 

600°C. Hrubší a nerovnoměrné austenitické zrno přináší křehkost, která brání dalšímu 

zpracování. K dosažení vhodné struktury je nezbytné, aby její nerovnoměrnost nevznikala už 

při předcházejícím zpracování ECAP. To je zřejmě možné za takových podmínek, kdy 

nedochází k rozvoji dynamických rekrystalizačních procesů a následné metadynamické 

rekrystalizace. Při poměrně vyšší rychlosti deformace musí být tedy značně snížena teplota 

protlačování. Lze doporučit, aby poslední nejméně 30% deformace probíhala za teplot nižších 

než 320°C. Za těchto teplot již v materiálu dochází pouze k prodlužování částečně zotavených 

zrn, která tvoří jemně “vláknitou“ strukturu. 

Při následném žíhání na 600°C dojde k jejich polygonizaci příp. rekrystalizaci, ke 

snížení pevnostních vlastností, k odstranění deformačního pnutí. Ocel tak nabývá vhodné 

vlastnosti pro následné zpracování tvářením za studena např. při tažení drátu.  

Je potřebné vědět, zda za těchto nízkých teplot deformace nedojde k neúměrnému 
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zvýšení sil, případně k jiným obtížím. Proto je také nutné se zabývat stanovením 

deformačních odporů a teplot deformace.  

Poznatků o procesech zpevnění a odpevnění a výsledků experimentálního ověření lze 

využít při predikci výsledné struktury po tváření. Mohou sloužit také ke stanovení 

deformačních odporů a zbytkových deformací, důležitých při výpočtech energosilových 

parametrů protlačování, nebo jiného způsobu tváření. 

Pro hlubší poznání mechanismu a kinetiky uzdravovacích dějů u zkoumaných ocelí, 

které jsou dosud málo prozkoumány, je nutno tyto děje dále analyzovat pomocí moderních 

metod zkoumání struktury, zkoumání vlivu termodynamických podmínek na jejich průběh a 

následně stanovit matematické vztahy pro vyjádření jejich mechanismů, kinetiky a oblast 

jejich platnosti. 
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