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1.  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.  

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.  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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2. Cíle práce 

Stěžejní cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

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 

100 až 101 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 deformace je založena na technologii ECAP při 

deformační rychlosti max. 100 až 101 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 

(OM), přičemž analýza substruktury je doplněna studiemi založenými na rastrovacím 

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

 

3. 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. 1. 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra tváření materiálu 

 

 5 

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. 1 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 
 

3.1 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. 1, tahová zkouška a stanovena 

tvrdost.  

      

(a)      (b) 

Obr. 1 Struktura oceli 0,028C-Mn-Ti-B po normalizačním žíhání (a) optický mikroskop (OM) 

(b) Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) [1] 

Výchozí mikrostruktura nízkouhlíkové oceli je podle analýzy snímku tvořena 

rovnoosými zrny feritu se střední velikostí zrn 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 
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hustotou dislokací dokumentovanou na obr. 2. Shluky dislokací byly většinou umístěny 

kolem částic precipitátů.  

      

Obr. 2 Výskyt dislokací ve výchozím stavu po normalizačním žíhání [1] 

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:  

 

 )2/(cot15,1 φε gNn ⋅⋅=        (1)  

 

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

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

je třeba modifikovat rovnici (1), do které bude nutné zahrnout danou velikost těchto oblastí, 

na tvar: 

 

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

φψψφψε +++= ec
N

i      (2) 
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kde N je opět počet průchodů matricí ECAP, φ  je úhel mezi jednotlivými částmi kanálu 

uvnitř matrice a ψ značí úhel vymezující hranice zóny.  

 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. 3. 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.  

  (a)            (b) 

      

(c)       (d) 

Obr. 3 Snímky deformované mikrostruktury po procesu ECAP pro průchod (a) druhý střed 

vzorku (OM), (b) čtvrtý střed vzorku (OM), (c) čtvrtý (TEM) [2], (d) čtvrtý (SEM) [1] 

 

 Se zvyšujícím se stupněm deformace dochází k postupnému snižování lamelární šířky 

obr. 4 a v těchto nestabilních pásech roste množství malých zrn submikrometrické velikosti. 
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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 4b. 

  

(a)          (b) 

(c)          (d) 

Obr. 4 Snímky deformované mikrostruktury po procesu ECAP pro průchod a) šestý střed 

vzorku (OM), b) osmý střed vzorku (OM), c) osmý (TEM) [2] a d) osmý (SEM) [1] 

 

Výsledky z TEM  po čtyřech průchodech zachycují značně deformovaná původní 

feritická zrna. TEM a SEM analýza potvrzuje vznik usměrněných pásů, ve kterých byla 

přítomna 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 
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dynamického zotavení a také dynamické rekrystalizaci. 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 subzrna. [3] 

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 ±0,5µm. Lze také předpokládat, že přítomnost precipitátů 

hraje pozitivní roli při stabilizaci ultrajemnozrnné feritické struktury proti hrubnutí. 

 

3.2 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.  

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. Cílem aplikace různých časových intervalů během 

žíhání bylo stanovit nejideálnější vlastnosti zkoumaných ocelí po procesu ECAP. 

 

3.2.1 Vliv velikosti teploty na výslednou strukturu po procesu ECAP  

 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 

pouze tak vysoko, aby se dosáhlo rekrystalizace.  Dosažení žádaného účinku stačí jen 

krátkodobý ohřev na 600 až 650°C.[4] Vzorky se následně ochlazují ze žíhací teploty na 

vzduchu. V našem případě byl zvolen rozsah žíhacích teplot následovně: 
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a) 580°C po dobu 5 minut (obr. 5a, 6a) 

b) 600°C po dobu 5 minut (obr. 5b, 6b) 

c) 620°C po dobu 5 minut (obr. 5c, 6c) 

d) 640°C po dobu 5 minut (obr. 5d, 6d) 

 

      

(a)           (b) 

 

      

(c)           (d) 

Obr. 5 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. 3 se vlivem žíhání uzdravuje a při 

teplotě žíhání 580°C s výdrží 5 minut byla získána rovnoosá zrna s průměrnou velikosti 

17,1µm ±1,3µm. Se zvyšující se teplotou žíhání dochází k nevýraznému hrubnutí zrna. 

Velikost zrna po žíhání  při teplotě 640°C po dobu 5 minut je 20,3µm ±1,5µm. 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. 6 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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3.2.2 Vliv doby výdrže na teplotě na výslednou strukturu po procesu ECAP  

Na vzorcích po procesu ECAP bylo aplikováno rekrystalizační žíhání při teplotě 

600°C po dobu 15 a 30 minut obr. 7 a 8. 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. 1. Vliv aplikované výdrže 15 a 30 minut na teplotě 600°C neměl zásadní 

vliv na výslednou strukturu po rekrystalizačním žíhání. 

 

      

(a)           (b) 

Obr. 7 Vzorek po pátém průchodu s výdrží a) 15 minut a b) 30 minut na žíhací teplotě 

     

(a)          (b) 

Obr. 8 Vzorek po osmém průchodu s výdrží a) 15 minut a b) 30 minut na žíhací teplotě 
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3.3 Zkouška pevnosti tahem 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. 2. V 

druhé etapě byla tahová zkouška provedena na vzorcích 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 záznamu jsou uvedeny v tabulce 3.  

 

Tab. 2 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 [5,6].  

 

Graf 1 Vývoj velikosti zrna se zvyšující se celkovou deformací 
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 Mez kluzu výchozího vzorku před procesem ECAP byla 230,8 MPa a střední velikost 

zrna 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 jejich polygonizaci 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. 3 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 4). 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. 4 Tvrdost nízkouhlíkové oceli dle Vickerse HV30  

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 HV30 

 

 

3.4 Vyjádření vlivu Hall-Petchova a Hollomonova vztahu na výsledné vlastnosti 

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 

pevnostních vlastností polykrystalického materiálu na velikosti zrna byl zformulován do Hall-

Petchova vztahu. [7] 

Podle Hall-Petchovy rovnice [7] roste mez kluzu se zmenšujícím se rozměrem zrn, což 
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platí i pro tvrdost polykrystalického materiálu. Z Hall-Petchova vztahu také 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 Rp0,2 = 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 

nízkouhlíkovou ocel Hollomonova rovnice [8]: 

 

n
Ke=σ          (3) 
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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 (4) a následně převedeny na křivky skutečné napětí – deformace 

zobrazených v grafu 6.  

 

)1ln( ε+=e           (4) 

 

Graf 6 Křivky skutečné napětí – deformace po procesu ECAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponent zpevnění pro jednotlivé průchody ECAP uváděný v rovnici (3), lze vyjádřit 

jako směrnici přímky v logaritmických souřadnicích dle rovnice (5) a z ustáleného 

plastického toku křivek skutečného napětí - deformace za mezí kluzu graf 7. 

 

enK lnlnln +=σ         (5) 
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Graf 7 Vývoj deformačního zpevnění během procesu ECAP 

 

3.5 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 

protlačovány matricí vyhřátou na teplotu 300°C. Celkem bylo protlačeno pět vzorků o počtu 

průchodů 2, 3, 4, 5 a 6. Matrice i vzorky byly opět před protlačením mazány mazivem typu 

HP517, přičemž byla použita cesta protlačování Bc.  

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 50µm ±2µm  obr. 9. 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.  
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Obr. 9 Výchozí struktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 

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 

[9, 10]. Se zvyšující se deformací roste v austenitické matrici obsah deformačních hranic obr. 

10. 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 [11, 12], 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.  

    

(a)       (b) 
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(c)       (d) 

Obr. 10 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po průchodu (a) třetím kraj 

vzorku (OM), (b) čtvrtém kraj vzorku (OM), (c) čtvrtém (TEM), (d) čtvrtém (SEM) [1] 

 

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 snímku 11. Tato 

skutečnost je způsobena vysokou plastickou deformací a teplotou, kterou proces ECAP 

vyvolává.  

Výsledky analýz substruktury dokládají, že opět dochází k nahrazení rovnoosých zrn 

austenitu protáhlými zrny o různé velikosti. Mikrostruktura se na snímcích po čtvrtém 

průchodu vyznačuje náhodně orientovanými zrny různé velikosti. 

 

       

(a)       (b) 
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(c)       (d) 

Obr. 11 Mikrostruktura korozivzdorné oceli X6CrNiTi18-10 po průchodu (a) pátém 

kraj vzorku  (OM), (b) šestém kraj vzorku (OM), (c) šestém (TEM) a (d) šestém SEM) [1] 

 

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). 

Při analýze mikrostruktury po šestém průchodu ECAP pomocí TEM, 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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3.6 Zkouška pevnosti tahem 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. 5. 

Technologií ECAP byly získány výrazně zvýšené mechanické vlastnosti. Největší 

nárůst mechanických vlastností byl po prvních dvou průchodech, u kterých se nejvíce 

projevuje deformační zpevnění. Po druhém průchodu byl nárůst meze 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 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. 5 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 
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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 6. 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.  

 

Tab. 6 Tvrdost austenitické korozivzdorné oceli dle Vickerse po procesu ECAP 

Označení HV30 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 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra tváření materiálu 

 

 25 

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 

 

 

4. 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 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 
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můžeme na uvedených snímcích vidět vyšší hustotu dislokací a značný podíl 

rekrystalizovaných nových zrn. Jejich velikost dosahuje v průměru 1µm ±0,5µm. 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 

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 1µm±0,5µm. 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. 
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V případě nízkouhlíkové oceli je podstatná homogenní struktura s alespoň střední velikostí 

zrna 5µm ±1,5µm, 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 

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. 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že cíle na téma „Vliv extrémní plastické 

deformace metodou ECAP na strukturu a vlastnosti ocelí“ byly splněny. Za hlavní přínosy 

této práce považuji objasnění průběhu základních mechanismů zpevnění a uzdravení 

zkoumaných ocelí po aplikaci extrémní plastické deformace vyvolané procesem ECAP.   
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