
 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

 

Strukturní a mechanické vlastnosti hliníkových slitin s přísadou Cu a Fe tvářených za 

studena 

Abstrakt 

Předložená práce je zaměřena na studium vlivu různého stupně tváření na strukturní 

a mechanické charakteristiky vybraných hliníkových slitin AlMn1Cu a AlFe1,5Mn. 

Hodnocení mechanických vlastností bylo provedeno tahovou zkouškou, ke stanovení 

struktury byla použita světelná mikroskopie. Výsledky mechanických vlastností ukazují, že 

slitiny při 92 % stále vykazují možnost tvařitelnosti. Studium vlastností výše uvedených slitin 

bylo rozšířeno o možnost kombinace tváření a tepelného zpracování s cílem zvýšení jejich 

užitné hodnoty. Za tímto účelem byly vyválcované vzorky s deformací 92 % dále podrobeny 

třem režimům rekrystalizačního žíhání při teplotách 300 °C, 400 °C a 500 °C 

s různými dobami výdrže. Poslední režim byl vybrán na základě rozboru strukturně 

mechanických vlastností, dosažených po předchozích režimech, které nepřinesly očekávané 

výsledky. V případě rekrystalizačního žíhání při teplotě 500 °C byl pozorován značný rozvoj 

sekundární rekrystalizace. 

Klíčová slova: Tváření, mechanické vlastnosti, tahová zkouška, neželezné kovy, mikrostruktura  

Structure and mechanical properties of cold formed aluminium alloys with addition of 

Cu and Fe  

Abstract 

Presented experimental work is focused on the study of microstructure and mechanical 

properties of selected aluminium alloys AlFe1.5Mn and AlMn1Cu after combination of 

forming procedures. Mechanical properties were determined by tensile test. The study of 

microstructures used methods of light microscopy.  Results of mechanical properties show 

that alloys at 92 % still demonstrate possibilities of formability.  

Investigation of properties of the above alloys was expanded by the possibility of combination 

of forming and heat treatment in order to extend their utility value (samples with deformation 

in the amount of 92 %). Three modes of the recrystallization annealing at temperatures 

300 °C, 400 °C and 500 °C and different dwell times on these temperatures. At annealing 

temperatures 300 °C and 400 °C any change of structure and properties were observed. In the 

case of the recrystallization annealing at temperature 500 °C a large development of the 

secondary recrystallization was observed. 

Key words: Forming, mechanical properties, tensile test, nonferrous metals, microstructure 
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1. ÚVOD 

 

Jednou z bouřlivě se rozvíjejících oblastí je i vývoj nových materiálů s nízkou hmotností, 

který patří v současné době k jedné z prioritních oblastí vědeckého výzkumu. Z tohoto 

hlediska neželezné kovy a jejich slitiny jsou velmi dobře recyklovatelné a nahrazují stále ve 

větším měřítku oceli. Zároveň dochází k významnému snižování výrobních nákladů 

u výrobků z těchto materiálů. Roste význam jejich použití zejména v automobilovém 

průmyslu, ve vojenském a kosmickém průmyslu.  

S rostoucí spotřebou těchto materiálů a stále se zvyšujícími se nároky, kladenými na jejich 

exploataci je stále důležitějším aspektem podrobné studium jejich vlastností modifikovaných 

technologickými procesy při jejich zpracování, včetně aplikace tvářecích technologií 

vedoucích k dalšímu zvyšování jejich užitných vlastností. 

Velké plastické deformace jsou základem technologických tvářecích pochodů. Dochází 

k trvalé změně tvarů a rozměrů těles. Mohou také dle podmínek tváření kromě tvarových 

změn probíhat v deformovaném objemu i různé chemické a fyzikální děje. U tvářecích 

technologických pochodů, jako jsou průtlačné lisování, kování, tažení, válcování a tvarování, 

jsou změny tvarů a rozměrů způsobeny vnějšími silami, které působí na materiál pomocí 

pracovních nástrojů (kovadel, zápustek, lisovacích matric, válců, trnů a tažných matric). Při 

tvářecích pochodech se nesmí překročit stav napjatosti, při kterém je porušena soudržnost 

materiálu. 

 

Cíl práce 

Předložená bakalářská práce se zabývá řešením některých otázek výše uvedené problematiky. 

V teoretické části práce je na základě literární rešerše nejdříve popsána stručná charakteristika 

hliníku a jeho slitin, na kterou navazují kapitoly popisující ve využití možnosti vlivu 

kombinace chemického složení a metod tváření a tepelného zpracování na výsledné fyzikální, 

mechanické, korozní a technologické vlastnosti. Dále je uveden stručný přehled základních 

metod tváření vybraných typů hliníkových slitin. 

V experimentální části práce v laboratořích katedry Tváření materiálů VŠB-TU Ostrava bylo 

provedeno válcování za studena vzorků z použitých hliníkových slitin s následným studiem 

jejich vlastností. Část válcovaných vzorků byla žíhána při různých teplotách po určité časy. 

Struktura studovaných slitin byla hodnocená pomocí světelné mikroskopie a posouzení změn
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mechanických vlastností bylo provedeno na základě takových zkoušek na katedře 

Materiálového inženýrství. 

Práce byla vypracována s podporou grantové agentury GAČR ČR v projektu MSM 

6198910015 „Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů“ na katedře 

Tváření materiálů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Neželezné kovy a jejich slitiny v současné době nacházejí stále větší využití v mnoha 

význačných průmyslových odvětvích. 1 

K nejvýznamnějším nejčastěji využívaným představitelům patří mimo jiné hliník a jeho 

slitiny, které nacházejí zejména využití v leteckém a automobilovém odvětví, v potravinářství 

a v elektrickém a elektronickém průmyslu. Příklad využití slitin v automobilovém průmyslu 

je uveden na obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1 Využití hliníkových slitin u automobilu [1] 

 

Značný rozsah aplikace hliníku a jeho slitin v technické praxi spočívá ve využití možnosti 

vlivu kombinace chemického složení a metod tváření a tepelného zpracování na výsledné 

fyzikální, mechanické, korozní a technologické vlastnosti. 1-9 

 

2.1. Výroba a využití hliníku  

 

Hliník je nejrozšířenější prvek v zemské kůře, avšak s výrobou z hliníku se začalo až v 

19. století. Hliník a jeho slitiny patří mezi stále častěji využívané materiály a po oceli je druhý 

nejpoužívanější konstrukční kov. Nejčastěji se hliník využívá v potravinářství, stavebnictví, 

v automobilovém a leteckém průmyslu a jako konstrukční materiál. Zpočátku byl hliník velice 

drahý z důvodu malé produkce, později však s rozšířením průmyslové výroby se stal běžným 

materiálem pro každodenní používání. Vlastnosti hliníku lze upravit výrobou slitin, tvářením 

a tepelným zpracováním. Hlavní předností hliníku a jeho slitin je jeho nízká hmotnost. 

Mezi materiály obsahující hliník patří korund, diaspor, spinel, kaolinit a mnoho dalších. 

Hliník je obsažen také v hornině bauxit, ve které se vyskytují i jiné prvky. Naleziště dělíme 

podle původu na lateritické, jež vznikly zvětráváním a jsou nejčastější, dále karstové – 

v krasových podložích, a nejméně rozšířené usazeninové.  
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Metody výroby hliníku: 

 primární – z bauxitu 

 sekundární – recyklace z neželezných kovů 

Při výrobě dochází k velké spotřebě elektrické energie, v dnešní době jsou kladeny velké 

požadavky na snížení spotřeby paliva a tím i snížení emisí. 

Použití 

Největší spotřeba hliníku je v dopravě, kde se využívá ve všech jejich odvětvích, v letectví, 

automobilovém průmyslu, železniční i lodní dopravě, k výrobě jízdních kol, a také 

v kosmonautice. Využívá se zejména v podobě odlitků, plechů, profilů a výlisků. 

Další využití: 

 energetika a elektrotechnický průmysl 

 potravinářský průmysl 

 jiné oblasti použití (např. klenotnictví) 

 

2.2 Vlastnosti hliníku a jeho slitin 

 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti hliníku 

Hliník má malou hustotu (2700 kg/m3), dobrou elektrickou vodivostí (61 % IACS), tepelnou 

vodivostí (234 W/m.K), dobrou korozní odolnost způsobenou tenkou povrchovou vrstvou 

oxidu Al2O3, velmi dobrou tvařitelnost. Dobře odolává povětrnostním vlivům i různým 

chemickým látkám i kyselinám, méně již alkalickým prostředím. Jeho pevnost se pohybuje 

v závislosti od složení a mechanického a tepelného zpracování od 30 MPa u hliníku až po 

600 MPa u slitin typu AlZnMgCu. Hliník má kubickou plošně centrovanou mřížku K12. 

Proto má hliník a jeho slitiny velmi dobré plastické vlastnosti jak za tepla, tak za studena. 

Skluzové roviny jsou {111}α, skluzové směry <110>α. Vybrané základní fyzikální vlastnosti 

jsou souhrnně uvedeny v tabulce 2.1. Z pohledu fyzikální metalurgie jsou tyto možnosti 

zvýšení pevnostních vlastností, vyjma deformačního zpevnění: 

- precipitačním zpevněním (GP zóny, koherentní precipitáty) 

- disperzním zpevněním (nekoherentní precipitáty) 

- substitučním zpevněním mřížky Al vytvořením tuhého roztoku α 
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        Tabulka 2.1 Fyzikální vlastnosti hliníku 1 

Vlastnosti Hodnoty 

Mřížka K2 

Parametr mřížky a = 0,404958 nm 

Hustota 2,6989 g . cm 3(při 20 °C) 

Teplota tavení 660,4 °C 

Teplota varu 2494 °C 

Tepelná vodivost 247 W . m-1(při 25 °C) 

Elektrická vodivost 
62 % IACS (Al 99,8)                

65 - 66 % IACS (Al 99,999+) 

Latentní teplo tavení 397 kJ . kg-1 

Latentní teplo varu 10,78 MJ . kg-1 

Atomová hmotnost 26,98154 

Objemová změna při krystalizaci 6,5 % 

Specifické teplo 
0,900 kJ / kg . K (při 25°C)  

1 , 18 kJ / kg . K (při 660,4°C) 

Spalné teplo 3 1,05 MJ/kg 

Elektrický odpor 
26,2 n´. m (Al 99,999+ při 20°C)  

26,55 n´. m (Al 99,8 při 20°C) 

Teplota supravodivosti 1,2 K 

 

2.2.2 Slitiny hliníku a jejich rozdělení 

 

Vzhledem k výrobě rozeznáváme: 

 Slitina odlévaná (nejprve se přetavuje a poté odlévá na příslušný tvar). 

 Slitina tvářená (tvářená za tepla či studena). 

Rozdělení slitin dle reakce na teplo: 

 Tepelně zušlechtitelné slitiny - AlMgSi, AlCuMg, AlZnMgCu. Pevnost se zvýší 

především temperováním vodou nebo vzduchem, ohřevem na teplotu 450 až 530 °C 

v závislosti na slitině. 

 Tepelně nezušlechtitelné slitiny – AlMn, AlMg, AlMgMn. Pevnost se zvyšuje za 

studena, ale zároveň se snižuje tažnost. Jestliže se materiál ohřeje na 350 °C, vracejí se 

jeho původní vlastnosti. 
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Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření podle EN 573-1 až 3: 

pro tvářené výrobky a ingoty ke tváření - předpona EN 

písmeno A – značící hliník 

písmeno W – značící tvářené výrobky 

spojovací čárka - čtyři číslice označující chemické složení 

první číslice označuje skupinu slitin podle hlavních slitinových prvků: 

řada 1000 - Al čistoty minimálně 99 % a více 

řada 2000 - slitina s Cu 

řada 3000 - slitina s Mn 

řada 4000 - slitina s Si 

řada 5000 - slitina s Mg 

řada 6000 - slitina s Mg a Si 

řada 7000 - slitina s Zn 

řada 8000 - slitina Al s různými prvky 

řada 9000 - nepoužitá 

Hliníkové slitiny se využívají především v průmyslu ve formě plechů, odlitků a výlisků. 

Kromě základních typů slitin, jenž se dlouhodobě využívají v různých odvětvích průmyslu, se 

v současnosti vyvíjí celá řada speciálních slitin. Tyto slitiny se vyznačují specifickými 

vlastnostmi, včetně speciálních metod jejich zpracování. 

 

2.2.3. Fázové diagramy hlavních příměsí 

 

Schéma obecného rovnovážného diagramu binárních slitin je uvedeno na obr. 2.2. Z tohoto 

obrázku je vidět základní rozdělení na slévárenské slitiny a slitiny, které se dále dělí na slitiny 

vytvrditelné a nevytvrditelné. [1,8] 

V této kapitole jsou pro názornost uvedeny fázové diagramy hlavních příměsí. 

Slitiny hliník – měď 

Měď je jedním z nejdůležitějších prvků v hliníkových slitinách díky značné rozpustnosti 

a zpevňujícímu účinku. 

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

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

namáháním. Diagram Al – Cu je zobrazen na obr. 2.3. 
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Slitiny hliník – železo 

Železo je zpravidla vždy přítomné v komerčně vyráběných hliníkových slitinách buď 

nechtěně užitím ocelových nástrojů při tavení a odlévání nebo záměrně u některých typů slitin 

zpravidla pro zvýšení vysokoteplotní pevnosti, resp. ke zlepšení korozních vlastností. Obsah 

mědi v nich bývá pod 1 %. Diagram Al – Fe není zatím určen kompletně s dostatečnou 

přesností a je zobrazen na obr. 2.4.  

 

Obr. 2.2 Schéma obecného rovnovážného diagramu binárních slitin hliníku (převzato [8]) 

 
Obr. 2.3 Diagram Al - Cu
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. 
Obr. 2.4 Diagram Al - Fe 

 

2.3. Tváření hliníku a jeho slitin  

 

Jedním z nejpoužívanějších způsobů průmyslového zpracování kovů jsou tvářecí pochody. 1 

Tvárnost umožňuje při působení vnějších sil přetvořit materiál do požadovaného tvaru 

a rozměru. 10 

Při tomto přetvoření nesmí dojít k porušení celistvosti materiálu. Tvárnost materiálu je 

ovlivňována zejména typem mřížky, chemickým složením, teplotou tváření, druhem 

napjatosti a stavem tepelného zpracování tvářeného materiálu. 1,10-12 Tváření v oblasti 

převládajících tlakových deformací působí na svařitelnost příznivě, zatímco při mnoha 

tvářecích operacích je limitujícím faktorem napětí tahové, které zejména při víceosém stavu 

napjatosti svařitelnost snižuje. V případě hliníku při rostoucí teplotě tváření dochází 

k rychlému poklesu mechanických vlastností, a proto většina procesů tažení probíhá za 

studena. 1,12 

Typy tvářecích procesů hliníku a jeho slitin: 

Tváření hliníku probíhá za tepla a za studena. Při tváření za tepla se jedná o tyto operace: 

 průtlačné lisování za tepla 

 hydrostatické lisování 

 lisování - přímé lisování, nepřímé lisování - tyče, profily, trubky, dráty 

 kování (výkovky - volné kování, zápustkové kování)
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Většina tvářených polotovarů z hliníku a jeho slitin se vyrábí válcováním. 

Rozdělení hliníkových slitin podle tloušťky válcování je následující: 

 nad 6 mm - desky 

 0,20 - 6 mm pásy a plechy 

 pod 0,2 mm - fólie 

Pro další zvýšení užitných vlastností hliníkových slitin je používáno vybraných typů 

tepelného zpracování. Vstupní polotovar pro válcování je ingot, který se nejdříve rozřeže na 

bloky, jež se dále válcují za tepla. Další metodou přípravy materiálu pro válcování je kontilití.  

Válcováním za studena se válcují materiály nejdříve válcované za tepla nejčastěji na stolicích 

duo a kvarto pomocí více úběrů. Válcováním dochází ke zpevnění materiálů. 

Protože tvárnost materiálu je při použití u výrobků z hliníkových slitin jednou z nejčastěji 

využívaných technologických vlastností, bude v tomto odstavci uveden seznam 

technologických zkoušek, které jsou pro hodnocení tvárnosti materiálu normalizovány. 

Jednotlivé zkušební metody jsou uvedeny v tabulce 2.2.  

 

Tabulka 2.2 Normalizované zkoušky související s hodnocením tvařitelnosti materiálu 

Norma              Název 

ČSN ISO 7438Kovové materiály. Zkouška lámavosti. 

ČSN ISO 7799 Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů (tloušky 3 mm a méně) střídavým 

ohybem. 

ČSN EN 1669 Hliník a slitiny hliníku – Zkušební metody – Zkouška anizotropie plechů 

a pásů (kalíškovací). 

ČSN EN 10275 Kovové materiály. Zkouška prstence vnitřním přetlakem. 

ČSN ISO 9649 Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým krutem. 

ČSN ISO 7800 Kovové materiály. Dráty. Zkouška jednoduchým krutem. 

ČSN ISO 7801 Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohybem. 

ČSN 42 0426 Zkoušené kov. Zkouška pěchováním. 

ČSN ISO 10113 Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů 

a pásů. 

ČSN ISO 10275 Kovové materiály. Stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů 

a pásů. 
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K velkému rozvoji v oblasti tváření hliníkových slitin dochází v současnosti, kdy kromě 

běžného válcovacího procesu za tepla nebo za studena se využívá nebo vyvíjí řada dalších 

metod, jako jsou např. squeeze casting, tváření metodami “CONFORM”, “ECAP”, 

“DRECE”a další, vedoucí k výrobě UFG materiálů [13-15], z nichž jsou některé rozvíjeny na 

katedrách FMMI, VŠB-TU Ostrava. [16-19] 

 

2.4. Tepelné zpracování slitin hliníku 

 

Za účelem dosažení požadované struktury a vlastností výrobků z hliníkových slitin je po 

jejich výrobě často třeba zařadit tepelné zpracování, spočívající v působení zvýšených teplot 

po určitou dobu. Mezi tepelným zpracováním slitin pro tváření a slitin pro odlévání není 

zásadního rozdílu, a proto budou obě skupiny slitin zahrnuty dohromady. Způsoby TZ lze 

rozdělit do těchto základních skupin: 

 

1. Žíhání  

 

Žíhání na odstranění vnitřního pnutí 

Cílem je snížit vnitřní pnutí vyvolané tepelným spádem při chladnutí odlitků, svařování apod. 

Provádí se při teplotě 200 až 250 °C s dobou setrvání 6 až 8 hod. 

Žíhání na zotavení 

Teplota se řídí dle chemického složení a konečných mechanických požadavků. Její výše je 

taková, aby nenastala strukturní změna (nižší než rekrystalizační). Cílem je opět snížit pnutí 

a to především u materiálů tvářených za studena. 

Žíhání stabilizační 

Rozměrová stabilizace se provádí v teplotním rozsahu 240 – 350 °C podle druhu slitiny. U 

odlitků může stabilizační žíhání nahradit jiný způsoby tepelného zpracování. 

Žíhání rekrystalizační 

Toto tepelné zpracování se provádí u kovů a slitin, jež jsou ve stavu tvářeném za studena. 

Snahou rekrystalizačního žíhání je získat co nejjemnější zrno. Při tomto tepelném zpracování 

se za studena tváří kov a z původně deformované struktury vzniká nová rekrystalizovaná 

struktura. Pomocí rekrystalizačního žíhání dochází ke změně vlastností. Plastické vlastnosti se 

zvyšují a pevnostní naopak snižují. Teplota a doba prodlevy se řídí dle slitiny a jejího stavu. 

Aplikace teplot se zpravidla nachází v rozmezí 250 - 500 °C. Při dokončení primární 
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rekrystalizace, tj. když rostoucí zrna spotřebovala deformovaný materiál, může dojít ke 

snížení energie kovu pomocí snížení souhrnné plochy povrchu zrn růstem zrn. Tento jev se 

označuje jako sekundární rekrystalizace. 

Žíhání homogenizační 

Slitiny, které pro svou chemickou heterogenitu, např. po primární krystalizaci, jsou 

v nerovnovážném stavu, je možno homogenizovat žíháním nad teplotou změny rozpustnosti, 

tedy v oblasti tuhého roztoku a (viz binární diagram). Slitiny s velkou koncentrací přísad 

vyžadují delší prodlevu na teplotě a naopak. U tvářených slitin s jemnozrnnou strukturou se 

dosáhne homogenního stavu za 20 - 60 min, slévárenské slitiny s hrubou licí strukturou 

vyžadují 3 - 16 hod. 

 

2. Vytvrzování 

 

Tato speciální technologie ve značné míře mění fyzikální, mechanické i technologické 

vlastnosti slitin a vytvrzují se především slitiny hořčíku, hliníku a některé slitiny mědi. Slitiny 

musí mít v rovnovážném diagramu výraznou změnu rozpustnosti legujícího prvku. To je 

hlavní předpoklad pro vytvoření přesyceného tuhého roztoku α, jehož další změna vede 

k ovlivnění vlastností. Precipitační zpevnění- vytvrzování se skládá z následujících úkonů, 

které spolu úzce souvisí:  

- rozpouštěcí žíhání 

- ochlazování vodou 

- stárnutí 

Rozpouštěcím žíháním se dosáhne homogenního tuhého roztoku. Značná péče se musí 

věnovat ohřevu. Velký důraz je kladen na dodržení správné výše teploty především 

u takových slitin, u kterých se koncentrace přísady blíží maximálnímu stupni sycení. V těchto 

případech je křivka solidu velmi blízko změně rozpustnosti a při přílišném překročení této 

teploty může vyvolat natavení hranic zrn či zhrubnutí struktury. Jestliže je teplota příliš nízká 

dochází k nedokonalému rozpouštění segregátů. Snahou je dobu prodlevy, která je způsobena 

tloušťkou součásti, druhem a velikostí fází, zkrátit na co možná nejmenší, protože 

prodlužováním hrubne zrno a zhoršují se vlastnosti.  

Slitiny se ochlazují ve vodě o teplotě 20 °C, tvarově složitější výrobky jsou ochlazovány 

ponořením do vody o teplotě 40 - 50 °C, v některých případech může být teplota až 80 °C. 

Hlavním cílem je získat přesycený tuhý roztok a zabrzdit segregaci fází. Homogenní stav se 
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na rozdíl od heterogenního stavu vyznačuje za normální teploty nižšími pevnostními 

vlastnostmi, vyšší tažností a vyšší houževnatostí. 

Stárnutí je velice složitý proces, kdy dochází ke změně substruktury a následně 

i mechanických, fyzikálních a technologických vlastností. 

- přirozené stárnutí se uskutečňuje za pokojové teploty 

- umělé stárnutí probíhá za zvýšených teplot 

 

2.5. Hodnocení mechanických vlastností tahovou zkouškou 

 

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

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

použití lze rozdělit do několika základních skupin. 20 

K nejpoužívanějším zkušebním metodám, dávajících informace o základních mechanických 

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

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

z důvodů špatných výsledků poskytovaných konstruktérovi na základě provádění 

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

jejich namáhání. 

Princip tahové zkoušky 

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

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

z fyzikální metalurgie nám umožnil zcela nové možnosti hodnocení výsledků tahových 

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

o fyzikálně-metalurgických parametrech. [20,21] Tyto parametry jsou důležité pro predikci 

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

tyto materiály chovat v podmínkách tvářecích procesů.  

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

jednoosým tahovým napětím, působící ve směru osy vzorku až do jeho přetržení.  
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Definice základních mechanických vlastností 

Normou ČSN EN 10002-1 [21] jsou určeny pro polykrystalické materiály tyto základní 

materiálové konstanty: 

 Mez kluzu (výrazná a smluvní) 

Mez kluzu Re, Rp0,2 (výrazná i smluvní) je definována jako napětí, při kterém vznikají první 

trvalé deformace. 

 Mez pevnosti v tahu 

K určení pevnosti v tahu Rm= Fm/S0 se zkušební tyč deformuje působením plynule se 

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

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

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

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

 Tažnost (poměrné prodloužení po přetržení) 

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

                                                                   [%], 

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

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

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

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

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

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

ryskami nebo značkami. 

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

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

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

 Kontrakce (poměrné zúžení po přetržení) 

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

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

průměrná hodnota.  

               [%] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V experimentální části jsou uvedeny postupy experimentálních prací a jejich výsledky. Bylo 

provedeno válcování za studena hliníkových slitin AlFe1,5Mn a AlMn1Cu. Část válcovaných 

vzorků byla žíhána při teplotách 300 a 400° Celsia po určité časy. Cílem bylo nalezení 

vhodného režimu rekrystalizačního žíhání, vedoucího k optimalizaci výsledných 

mechanických vlastností po jeho aplikaci. Pro obě slitiny ve výchozím stavu a po dalším 

zpracování byly hodnoceny mechanické vlastnosti tahovou zkouškou. Výsledky byly 

doplněny metalografickým hodnocením struktury. 

 

3.1. Experimentální materiál  

 

Výše uvedené slitiny byly vyrobeny firmou Al Invest, dříve Kovohutě Břidličná a dodány ve 

strukturním stavu odpovídajícímu komerční expedici výrobce (litý pás s mírným úběrem 

válcováním do 10 % na tloušťku 8,55 mm v případě AlFe1,5Mn a 8,45 mm v případě 

AlMn1Cu). Pás opouštějící válce má teplotu cca 370 °C a 11-ti tunový pás chladne na teplotu 

okolí dva dny. Chemické složení slitin je uvedeno v tabulce 3.1. 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení užitých slitin (hm.%) 

Alloy Fe Mn Cu Al 

AlFe1,5Mn 1,29 0,41 - Rest 

AlMn1Cu 0,29 1,26 0,15 Rest 

 

3.2. Tváření použitých slitin a příprava vzorků pro tahovou zkoušku 

 

Z pásů byly vyříznuty pásky šířky 15 mm o délce 200 mm a dále tvářeny za studena na 

válcovací stolici Q110 katedry tváření, FMMI, VŠB-TU Ostrava. Obě slitiny byly 

postupnými úběry tvářeny na zvolené stupně deformace 15, 30, 48, 70 a 92 %. Válcovací 

stolice Q110 je zobrazena na obr. 3.1. Výsledná tloušťka pásků po válcování na zvolené 

stupně deformace je uvedena v tabulce 3.2. Pro zjednodušení zápisu jsou deformované pásky 

také označovány písmeny F pro slitinu AlFe1,5Mn a C pro slitinu AlMn1Cu a stupněm 

deformace. 
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Tabulka 3.2 Výsledné tloušťky pásků po válcování na zvolené stupně deformace 

Stupeň deformace (%) 0 15 30 48 70 92 

Tloušťka pásku F (mm) 8,55 7,27 6,00 4,44 2,54 0,68 

Tloušťka pásku C (mm) 8,45 7,20 5,94 4,41 2,54 0,66 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Válcovací stolice Q110
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Ploché vzorky pro tahovou zkoušku byly vyříznuty z vyválcovaného pásku v délce 110 mm, 

po bocích odfrézováním nepravidelných okrajových částí, vzniklých v průběhu tváření 

zejména při vysokých stupních deformace a obroušeny pod vodou s použitím brusných papírů 

o zrnitosti180, 320, 600 na šířku 10 mm. 

Tloušťka plochých vzorků pro tahovou zkoušku vyrobených z pásků s různým stupněm 

tváření je totožná s tloušťkou pásků po válcování, uvedených v tabulce 3.2. Vzorky pro 

tahovou zkoušku použitých slitin ve výchozím stavu byly odfrézovány na tloušťku 5 mm. 

Vybrané ukázky připravených vzorků jsou na obr. 3.2. 

 

  

a) Výchozí stav AlFe1,5Mn b) Pásek AlMn1Cu s deformací 70 % 

 

Obr. 3.2 Vybrané ukázky připravených vzorků 

 

3.3. Hodnocení mechanických vlastností tahovou zkouškou 

 

Ke stanovení mechanických vlastností a vybraných slitin byl použit trhací stroj INOVA- TSM 

50 v laboratoři zkoušení materiálů na katedře materiálového inženýrství v souladu ČSN EN 

10002-1. [9] 

Trhací stroj INOVA TSM 50 (viz obr. 3.3) je vybaven mechanickým zatěžovacím systémem 

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

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

Programové vybavení WINTRH umožňuje provádět obecnou zkoušku tahem a zkoušku 

tahem v souladu s normou ČSN EN 10002-1. Vzorky jsou upínány do samosvorných čelistí. 
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Obr. 3.3 Trhací stoj INOVA TSM 50 

 

3.3.1. Výsledky tahových zkoušek slitin po tváření za studena 

 

Výsledné hodnoty jednotlivých veličin mechanických vlastností slitin po tváření za studena 

jsou uvedeny v grafech na obr. 3.4 - 3.6. Výsledné hodnoty jednotlivých veličin 

mechanických vlastností představují průměr ze tří měření  
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Obr. 3.4 Výsledky tahových zkoušek (Rp0,2, Rm) slitiny AlFe1,5Mn 
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Obr. 3.5 Výsledky tahových zkoušek (Rp0,2, Rm) slitiny AlMn1Cu 
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Obr. 3.6 Výsledky tahových zkoušek (A50) slitin AlFe1,5Mn a AlMn1Cu
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Z výsledků je vidět, že ve výchozím stavu slitina AlFe1,5Mn dosahuje vyšších hodnot meze 

kluzu a meze pevnosti a nižší hodnoty tažnosti oproti slitině AlMn1Cu. Pozorovaný rozdíl 

není příliš výrazný. S rostoucím stupněm deformace se rozdíl v chování obou slitin zvyšuje. 

V závislosti na stupni deformace slitin při tváření dochází u slitiny AlMn1Cu k většímu 

zpevnění nežli u slitiny AlFe1,5Mn, přičemž k největšímu růstu meze kluzu a meze pevnosti 

spojeného s výrazným poklesem tažnosti dochází už při prvním stupni deformace 15 %. Při 

dalších stupních deformace (30 a 48 %) je růst meze kluzu a meze pevnosti pomalejší a při 

deformacích 70 a 92 % se opět mírně zvětšuje. V případě slitiny AlFe1,5Mn dochází se 

zvyšující se deformací k nižšímu deformačnímu zpevnění v porovnání se slitinou AlMn1Cu 

a jeho růst je rovnoměrný.  

V případě tažnosti obou studovaných slitin je vidět, že tažnost slitiny AlMn1Cu dosahuje 

nižších hodnot, mimo výchozí stav a při deformaci 92 %, kde jsou zjištěné hodnoty velmi 

blízké. Vyšší zpevňovací účinek slitiny AlMn1Cu lze pravděpodobně spojovat s vyšším 

stupněm rozpustnosti příměsí v tuhém roztoku, případně jemnější dispersí precipitátů. 

Výsledky mechanických vlastností ukazují, že slitiny při 92 % stále vykazují možnost 

tvařitelnosti, ale optimální deformace, kdy nevznikal pás šavlovitého tvaru a roztřepené okraje 

se jeví 70 %. 

Po 92 % deformaci výsledky tahové zkoušky vykazovaly minimální hodnotu tažnosti. 

Zvýšení tažnosti, jak bylo uvedeno v teoretické části, lze dosáhnout aplikací rekrystalizačního 

žíhání. Na základě obecně platných poznatků leží obvykle teploty rekrystalizačního žíhání 

v intervalu 250 – 500 °C, přičemž doba žíhání se pohybuje od několika minut do několika 

hodin podle typu slitiny. Pro zvýšení efektivity procesu rekrystalizačního žíhání u komerčně 

využívaných slitin se proto zhotovují diagramy, které graficky znázorňují vztahy mezi 

teplotou, velikosti předchozí deformace za studena a velikosti zrna. 1 

 

3.3.2. Rekrystalizační žíhání slitin 

 

Grafické zpracování tohoto procesu studovaných slitin nebylo v literatuře uvedeno a z tohoto 

důvodu na základě citace 1 byly připravené vzorky podrobeny tepelnému zpracování 

s následujícími režimy: 

1) žíhání při teplotě 300 °C s výdrží 0.5 h, 1.5 h a 3 h;  

2) žíhání při teplotě 400 °C s výdrží 1.5 h, 3 h a 4.5 h; 

3) žíhání při teplotě 500 °C s výdrží 3 h a 6 h. 
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Režimy žíhání byly realizovány s následným hodnocením vlastností a struktury postupně, 

přičemž režim č. 3 byl vybrán na základě rozboru strukturně mechanických vlastností, 

dosažených po předchozích režimech, které nepřinesly očekávaných výsledků. 

Žíhání bylo provedeno v žíhací komorové peci v laboratoři katedry Materiálového 

inženýrství, FMMI, VŠB v ochranné argonové atmosféře. 

 

3.3.3. Výsledky tahových zkoušek slitin tvářených za studena a po rekrystalizačním 

žíhání 

 

Výsledné hodnoty jednotlivých veličin mechanických vlastností (Rp0,2, Rm) jsou uvedeny 

v grafech na obr. 3.7 a 3.8 v tabulce 3.3 (tažnost A50). 

Z hodnocení výsledků tahových zkoušek po aplikovaném tepelném zpracování vyplývá, že 

u obou slitin po žíhání došlo ke snížení meze kluzu i meze pevnosti, přičemž pokles po 

3. režimu byl větší nežli po režimu 1. a 2. Během žíhání v 1. režimu v závislosti na čase byl 

pokles obou mezí nepatrný, poněkud k většímu poklesu došlo při aplikaci 2. režimu, zatímco 

v průběhu 3. režimu zůstaly hodnoty prakticky stejné. Hodnoty tažnosti po žíhání oproti 

deformovanému stavu výrazně vzrostly a s rostoucí teplotou a dobou žíhání se dále 

zvyšovaly. Největší zvýšení se projevilo při žíhání 3. režimem a zejména u slitiny 

AlFe1.5Mn. Tuto skutečnost lze vysvětlit možností rozpouštění dříve existujících 

intermetalických fází.  

 

3.4. Metalografické hodnocení  

 
3.4.1. Příprava vzorků pro metalografické hodnocení 

 

Vzorky pro metalografické hodnocení obou slitin po válcování za studena i po následném 

žíhání byly vyříznuté z vyválcovaných pásků a zality kolmo k povrchu a směru válcování. Po 

obvyklé metalografické přípravě byly elektrolyticky leptány. Mikrostruktura byla hodnocena 

na světelném mikroskopu Olympus IX70. Vzhledem k obtížnému leptání tvářených 

hliníkových slitin [1] bylo pozorování mikrostruktury prováděno v polarizovaném světle.  
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a) režim 1 

Slitina hliníku s obsahem železa žíhána při 400°C
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b) režim 2 

 

c) režim 3 

Obr. 3.7 Výsledky tahové zkoušky (Rp0,2, Rm) slitiny AlFe1,5Mn po žíhání 
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a) režim 1 

Slitina hliníku s obsahem mědi žíhána při 400°C
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b) režim 2 

 

c) režim 3 

Obr. 3.8 Výsledky tahové zkoušky (Rp0,2, Rm) slitiny AlMn1Cu po žíhání 
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Tabulka 3.3 Výsledky tahových zkoušek (A50) slitin AlFe1,5Mn a AlMn1Cu po žíhání 

Slitina  A50 [%] 

300°C/3h 

A50 [%] 

400°C/3h 

A50 [%] 

500°C/3h 

AlFe1.5Mn 7 3 28 

AlMn1Cu 5 9 14 

 

3.4.2. Metalografické hodnocení slitin po tváření za studena 

 

Snímky vybraných vzorků jsou uvedeny na obr. 3.9 - 3.14. Ve výchozím stavu jsou na 

snímcích patrny převažující mírně deformovaná zrna tuhých roztoků hliníku s malým 

množstvím vyloučených intermetalických fází podle typu slitiny (viz. obr. 3.9 a 3.12). 

 

  

Obr. 3.9 Struktura výchozího stavu slitiny 

AlFe1,5Mn 

Obr. 3.12 Struktura výchozího stavu slitiny 

AlMn1Cu 

 

  

Obr. 3.10 Struktura stavu F30 slitiny 

AlFe1,5Mn. kolmo k povrchu a směru 

válcování 

Obr. 3.13 Struktura stavu C30 slitiny 

AlMn1Cu kolmo k povrchu a směru 

válcování 
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Obr. 3.11 Struktura stavu F92 slitiny 

AlFe1,5Mn. kolmo k povrchu a směru 

válcování 

Obr. 3.14 Struktura stavu C92 slitiny 

AlMn1Cu kolmo k povrchu a směru 

válcování 

 

S rostoucím stupněm tváření mikrostruktura vykazuje rostoucí řádkové uspořádání zrn po 

deformaci. Vyššímu stupni deformace odpovídá větší zjemnění. 

 

3.4.3. Metalografické hodnocení slitin po tváření za studena a po rekrystalizačním žíhání 

 

Snímky vybraných vzorků jsou uvedeny po tváření za studena a po rekrystalizačním žíhání na 

obr. 3.15 - 3.20. 

 

  

Obr. 3.15 Struktura stavu F92 slitiny 

AlFe1.5Mn po TZ 300 °C/3 h 

Obr. 3.18 Struktura stavu C92 slitiny 

AlMn1Cu po TZ 300 °C/3 h 

 
 

 

 

 

100 m 100 m 
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Obr. 3.16 Struktura stavu F92 slitiny 

AlFe1.5Mn po TZ 400 °C/3 h 

Obr. 3.19 Struktura stavu C92 slitiny 

AlMn1Cu po TZ 400 °C/3 h 

 

 

  

Obr. 3.17 Struktura stavu F92 slitiny 

AlFe1.5Mn po TZ 500 °C/3 h 

Obr. 3.20 Struktura stavu C92 slitiny 

AlMn1Cu po TZ 500 °C/3 h 

 

Jak vyplývá z obr. 3.15, 3.16 a obr. 3.18, 3.19 při 2. a 3. režimu žíhání nedošlo k podstatným 

změnám mikrostruktury, zatímco v průběhu 3. režimu (viz obr. 3.17 a 3.20) došlo 

k  podstatnému zvětšení zrna, v důsledku značného rozvoje sekundární rekrystalizace u obou 

slitin. 

 

 

 

 

 

 

100 m 

300 m 300 m 

100 m 
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4. ZÁVĚR 

 

V předložené práci jsou studovány možnosti tvařitelnosti a vliv stupně tváření na mechanické 

vlastnosti slitin AlFe1.5Mn a AlMn1Cu. 

Výsledky mechanických vlastností ukazují, že slitiny při 92 % stále vykazují možnost 

tvařitelnosti, ale optimální deformace, kdy nevznikal pás šavlovitého tvaru a roztřepené okraje 

se jeví 70 %. 

Vyšší zpevňovací účinek slitiny AlMn1Cu lze pravděpodobně spojovat s vyšším stupněm 

rozpustnosti příměsí v tuhém roztoku, případně jemnější dispersí precipitátů. Pro objasnění 

v dalších pracích je třeba využít mikroanalýzy. 

V předložené práci byly ověřeny možnosti rekrystalizačního žíhání hliníkových slitin 

AlFe1.5Mn a AlMn1Cu, za účelem optimalizace jejich výsledných strukturních 

a mechanických vlastností po aplikaci tepelného zpracování. Snahou bylo zvýšení plasticity 

těchto slitin, což by umožňovalo jejich další válcování. 

Na základě literárního rozboru [1] byly vyválcované vzorky (s celkovou výškovou deformací 

92 %) rekrystalizačně vyžíhány při třech různých teplotách a při různých časech výdrže. 

Na základě hodnocení režimů rekrystalizačního žíhání při teplotách 300 °C a 400 °C bylo 

pozorováno mírné snížení meze kluzu a pevnosti spolu se zvýšením tažnosti. 

Z metalografického hodnocení však vyplývá, že nebyly pozorovány prakticky žádné změny 

deformované struktury. 

V případě rekrystalizačního žíhání při teplotě 500 °C bylo pozorováno podstatné snížení 

mechanických vlastností, zejména u slitiny AlFe1,5Mn a u obou slitin byl pozorován značný 

rozvoj sekundární rekrystalizace. 

Výsledky metalografického hodnocení jsou v souladu s hodnocením mechanických vlastností. 

Na základě zjištěných výsledků je třeba pozornost studia optimalizace mechanických 

vlastností výše uvedených slitin věnovat žíhání v intervalu 400 °C - 450 °C a s užitím kratších 

časů výdrže na žíhací teplotě. 
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