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Anotace: 

 

Podstatou autorovy práce byly tři experimenty, zaměřeny na problematiku 

protlačování Ti drátu metodou kontinuálního protlačování – Comform - 

ECAP.V teoretické části, jsou popsány základní poznatky o problematice kontinuálního 

protlačování SPD metodami. Praktická část zahrnuje popis použitého materiálů jeho 

vlastností a využití. Následuje seznámení se samotným měřením. V závěru autor hodnotí 

výsledky zkoušek a zjištěných poznatků. 

 

Klíčová slova: plastická deformace, kontinuální protlačování, 

                       mikrostruktura, mechanické vlastnosti. 

 

 

Annotation: 

 

 

The foundations of the author's work are three experiments focused on the issue of 

forming Ti wire by continuous extrusion - Comform - ECAP. The theoretical part 

describes the basic knowledge about continuous extrusion SPD methods. The practical part 

includes a description of the material, its properties and applications. Then it is followed by 

familiarization with the measurement itself. In conclusion, the author evaluates the test 

results and findings. 

 

Keywords: plastic deformation, continuous extrusion, microstructure, 

                  mechanical properties. 
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1 Úvod 
 

Vesměs veškerá odvětví se v dnešní době dynamicky rozvíjí. Tento dynamický 

rozvoj si vyžaduje a klade stále náročnější a náročnější požadavky na nové postupy, 

zařízení materiály, rozměry, vlastnosti, schopnosti a mnoho další vlastností. 

Z materiálového hlediska se kladou stále větší nároky na vyšší užitné vlastnosti a 

mnohonásobné použití a například také snadnou recyklaci (obnovu). Z těchto zmíněných 

důvodů se zavadí do výroby nové postupy v tepelném zpracování, tváření a povrchových 

úpravách. Především lze tento trend sledovat u neželezných kovů a jejich slitin, které 

novými metodami tváření mohou dosahovat lepších vlastností než oceli. Při tváření 

neželezných kovu lze novými metodami dosáhnout ultrajemnou až nanostrukturní zrnitost 

materiálů. 

Koncem 20. století zaznamenává studium materiálových charakteristik obrovský 

rozvoj. Bylo zjištěno, že při velké plastické deformaci za nízké teploty je v materiálu 

dosahováno intenzivní zjemňování zrn. Například pro dosažení nanokrystalické struktury 

je třeba stupně deformace dosahujícího 1000%. Zařízení a postupy, jež jsou schopny 

dosáhnout takovéto deformace, popisuji v následujících kapitolách. Materiály s takto 

zjemněnými zrny se mohou pyšnit mimořádnými mechanickými vlastnostmi. 

Nejrozšířenější, nejefektivnější a nejznámější metodou je označován proces ECAP. 

Principem metody je protlačovat vzorek kanálem pod určitým úhlem. V mé bakalářské 

práci používám zařízení Conform – ECAP zde je materiál protlačován úhlovým kanálem 

metoda není omezená délkou. Podstatou páce bude tváření Ti drátu GRADE 2 a GRADE 

5. Kde výstupem bude zhodnocení naměřených dat během experimentu, výsledných 

mechanických vlastností a dosažené velikosti zrna.   
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2 Popis SPD technologie 
 

Při zpracování kovových materiálů se využívají různé technologické postupy. 

Pomocí technologie označené SPD (Severe Platic Deformation) se připravují kovové 

materiály s extrémní jemností. Kovové materiály zpracované za pomocí technologie SPD 

se vyznačují mechanickými vlastnostmi, odlišnými od původního výchozího stavu. Při 

působení následných deformačních vlivů (sil, podmínek) kovové matriály zpracované 

technologií SPD mohou vykazovat superplastické chování. Takové materiály můžeme 

nazývat superplatickými. Jedná se v podstatě o polykrystalická tělesa, u nichž nedochází 

k porušení soudržnosti materiálu, i když jsou vystaveny vlivu extrémní deformace. 

V literatuře je uváděno, že mezníkem superplasticity je hodnota tažnosti větší než 200 %. 

V současnosti lze, při využití technologií SPD dosáhnout tažnosti až 8000 %. Podstatný 

vliv na dosažení superplasticity materiálů v průběhu působení deformačních sil má 

především působení hydrostatického tlaku, díky jehož působení roste hustota dislokací ve 

struktuře materiálu. 

Základní definici superplastického chování materiálů můžeme formulovat tak, že 

superplasticita materiálů je vlastnost polykrystalických materiálů vyznačující se svým 

strukturním stavem (supeplastickým stavem) a kvazistabilnímprůběhem deformačního 

procesu (superplastickou deformací s nezvykle vysokou mírou plasticity, nezvykle nízkým 

přetvárným odporem a vysokou citlivostí na rychlost deformace, přičemž rovnost zrn 

zůstává v celém procesu deformace zachována. [1] 

V dnešní době se nanomateriály nevyskytují jen v laboratořích a v rámci zkoušení, 

pokusů a testování. Nanomateriály mají oproti „běžným“ materiálům vylepšeny své 

vlastnosti například: vyšší tvrdost, povrchy s nižším třením, zvýšená odolnost proti 

poškrábání, proti vodě, vysokou otěruvzdornost a mnoho dalších vlastností. 

Nezastupitelnou roli hrají také ve zdravotnictví cílená likvidace tumorů, obecně se využívá 

absorpčních schopností nanočástic, cílené usazení v nádorových tkáních ozáření 

infračerveným laserovým nebo vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením dochází 

k destrukci nádorové tkáně. Doprava léčiv v těle na požadované místo, nanomateriály jsou 

schopné odolávat různým prostředím v těle. Až po opalovací ochranné krémy s 

nanočásticemi oxidu zinečnatého, které chrání proti UV záření. 

Využití je vskutku rozmanité kromě zmíněného zdravotnictví dále strojírenství, 

potravinářství, elektrotechnika, stavebnictví a mnoho dalších[2]. 
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2.1 SPD procesy 

2.1.1 Úhlové kanálové protlačování (ECAP) 

 

Vzhledem k dosažení velmi vysokého stupně deformace je technologie ECAP jeví 

jako velmi perspektivní. Princip uvedené technologie je znázorněn na obr. 1. Tento princip 

je založen na protlačování materiálu matricí, která je složena ze dvou částí stejného 

průřezu. Tyto dvě části svírají úhel . Úhel může být různě velký v závislosti na použité 

technologii a materiálu. Dále je znázorněn úhel Ψ, který reprezentuje vnější zaoblení 

kanálu. Výchozí vzorek může být kruhového nebo pravoúhlého průřezu. Průřez vzorku je 

před zpracováním uvedenou technologií opracován, aby se shodoval s průřezem kanálu. 

Vzorek je pomoci průtlačníku vtlačován do matrice. 

 
Obr. 1 Schéma protlačovacího kanálu  

 

 

Smyk, který nastává při průchodu vzorku matricí, což je znázorněno na obr. 2. 

způsobuje deformaci vzorku. Pro zjednodušení je úhel  = 90o a Ψ = 0o . Na obr. 3. lze 

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

 

 

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

  

Přestože, při zpracování vzorku technologií ECAP dochází k velmi velkým 

plastickým deformacím, vychází vzorek z matrice, aniž by se výrazně měnily jeho 

rozměry. Zachování stejného průřezu vzorku při zpracování technologií ECAP, i přes 

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

zpracování od konvenčních operací jako je válcování, kování nebo tažení. 

 

2.1.2 Základní parametry ECAP procesu 

 

Technologie ECAP je tvářecí proces působící jednouchým střihem. Tento proces se 

vyznačuje několika základními parametry. Tyto paramenty jsou vložená deformace 

jednotlivého průchodu matricí, skluzové systémy fungující při protlačování a vyznačující 

se zákonitostí uvnitř deformovaného vzorku. Dohromady se jedná o různé procesy 

s jednoznačně definovanou povahou protlačování. Všechny uvedené parametry jsou 

určující, při určování ultrajemnozrné struktury zavedené při ECAP procesu. 
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2.1.3 Deformace 

 

V každém průchodu je do vzorku vložena intenzívní deformace. Velikost 

deformace může být odhadnuta na základě analytického přístupu založeného na různých 

konfiguracích matrice. Hlavní roli při tváření vzorku má velikost vnitřního úhlu   a 

vnějšího úhlu zaoblení Ψ. Jejich změnou můžeme dosáhnout odlišné velikosti deformace, 

jak je to znázorněno na obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Princip technologie ECAP, kde  je vnitřní úhel a Ψ  je úhel zakřivení pro:(a)Ψ =0, (b) Ψ=π- , (c) 

0< Ψ< π-  [1] 

 

 

Obr. 4 (a)demonstruje situaci, kdy Ψ=0°. Rozdílný úhel zaoblení Ψ=(π- )°, nám 

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

Deformace vychází z plně mazaného vzorku, tzn.. třecí účinky jsou zanedbávány. Za 

situace Ψ=0 zobrazeno na obr. 4 (a) malý čtvercový element ve vstupním kanálku (a, b, c, 

d). Element prochází smykovou rovinou a deformuje se na rovnoběžník (a´,b´,c´,d´). Popis 

této první deformace je dán vztahem[1]: 

 

γ = 2cotg (
2

) (1) 

 

kde:  γ - smyková deformace [/] 

         - vnitřní úhel [rad] 
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Při použití stejného předkovku z obr. 4 (b) vyplívá:  

 

Ψ=  (2) 

 

kde: Ψ – vnější úhel zaoblení [rad] 

 

Obdobně vyplívá z obr. 4. (c) obecné řešení: 

 

γ = 2cotg (
2

+
Ψ

2
) +Ψcosec (

2
+
Ψ

2
) (3) 

 

Deformace pro n průchodů může být vyjádřená vztahem: 

 

εn =
n

√3
[2cotg (

2
+
Ψ

2
) +Ψcosec (

2
+
Ψ

2
)] (4) 

 

kde: εn - deformace po n průchodech [/] 

         n – počet průchodů [/] 

 

Vztah (4) se shoduje s dřívějším odhadem deformace, kde matrice byla definována 

vnitřním úhlem =2φ a úhel vnějšího zaoblení byl γ=0°. Deformaci po n průchodech 

znázorňuje vztah (5) 

 

εn =
2n

√3
cotgφ (5) 

 

Zmíněné vztahy vedou k výpočtu velikosti deformace. Vztah uvedený pod bodem 

(5)má výhodu, protože zohledňuje vnitřní úhel . A vnější úhel zaobleníΨ. Popsaný vztah 

je pro svou variabilitu aplikovatelný pro různá využití. 

Výsledky experimentů vedly k podpoře využití vtahu (5) v pokusech ECAP. 

V první řadě byly provedeny modelové pokusy. Tyto modelové pokusy spočívaly 

v protlačování vrstvy barevné plastelíny pře zápustku z plexiskla. Při experimentech byla 

měřená deformace, jejíž výsledek ukázal na vynikající shodu se vztahem (4) v centrálních 
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částech vzorku, přičemž v blízkosti stěny byly vykazovány odchylky, jež byly způsobeny 

účinkem tření[5]. 

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

Vzorek byl protlačování matricí, jež byly definovány úhly =90o  a Ψ=0°. Okamžitě po 

protlačení byla měřena deformace. Výsledek ukázal vynikající shodu se vztahem (4). 

Vzorek odpovídal přibližně z 85%. Zbývající část je přisuzována nerovnoměrné deformaci, 

vyskytující se v blízkosti dolního povrchu vzorku, kde materiál prošel vnější hranou 

kanálu.[6] 

Grafické znázornění vztahu (4) umožňuje jednoduchou vizuální představu o 

významu vnitřního úhlu  a vnějšího úhlu zaoblení Ψ v matrici. Grafické znázornění 

původně znázorňovalo situaci, kdy úhel =90o, následně byl graf rozšířen, tak, že vnitřní 

úhel může nabývat hodnot jak 45o tak i 180o, přičemž úhel vnějšího zaoblení Ψ. Se 

pohybuje v rozmezí 0o – 90o. 

 
Obr. 5 Závislost deformace na vnitřním úhlu pro první průchod [1] 

 

 

Na základě obr. 5 může být dosaženo několika tvrzení. Vnější uhel zaoblení nemá 

podstatnější vliv na deformaci, pouze s výjimkou kdy je vnitřní úhel  menší než 90°. 

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

 a vnější úhel zaoblení Ψ budou mít nízké hodnoty. Pro běžnou matrici ( =90°) se 

pohybuje vzniklá deformace v okolí 1, a to nezávisle na úhlu protlačování Ψ[1].  
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2.1.4 Deformační cesty 

 

Tím že vzorek zůstává bez tvarových změn, může být do matrice vtlačován vícekrát 

a tím se umocňuje velikost složené deformace. U opakovaného vtlačovaní se dají aktivovat 

různé skluzové systémy tak, že se vzorek otáčí.  Zkoumáním se definovali čtyři deformační 

cesty. Jsou to cesty A, BA, BC, Cuvedené na obr. 7. Protlačování deformační cestou A je 

vzorek vkládán do matrice po jednotlivých průchodech beze změny, nedochází k jeho 

natočení. Při použití deformační cesty B se vzorek otáčí o 90° a to dvěma různými 

postupy. Při deformační cestě BA se střídavě otáčí a při deformační cestě BC se otáčí ve 

stejném směru. Protlačovaní cestou C je obdobné, vzorek se ale otáčí o 180°. Různou 

kombinací těchto cest je možné například zvolit kombinaci BC a C, kdy dochází ke střídání 

90° a 180°po každém průchodu. V praxi ovšem bohužel experimentální důkazy potvrdily, 

že složitější kombinace nevedly k žádnému zlepšení mechanických vlastností. Pozornost je 

tudíž věnována jen do čtyř vymezených deformačních cest[1]. 

 

 
Obr. 7 Deformační cesty ECAP (a) cesty A, (b) cesta BA, (c) cesta BC, (d) cesta C [5] 

 
 

 

2.1.5 Skluzové systémy deformačních cest 

 

Každý skluzový systém souvisí s určitou deformační cestou obr. 8. Na obrázku jsou 

popsány smykové roviny prvních čtyř průchodů. U deformační cesty A dochází ke skluzu 

stejných rovin. Deformační cesta BA je obdobná, zde je skluz v prvním průchodu „smazán“ 

ve třetím průchodu a skluz ve druhém průchodu je „smazán“ ve čtvrtém průchodu. Při 

použití deformační cesty C a BC existují dvě samostatné smykové roviny, ty se protínají 
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 úhlem 90° u cesty BC a o 180°a cesty C. Kombinací cest A a BA dochází k nahromadění 

dodatečné deformace po každém jednotlivém průchodu[1]. 

 
Obr. 8 Skluzové systémy zobrazeny na rovinách x, y, z pro následný průchod s využitím 

deformačních cest A, BA, BC, C [4] 

 

2.1.6 Smykové roviny 

 

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

rovině, pro každou deformační cestu je zobrazeno na obr. 9, jež ukazuje smykové roviny 

pro konvenční ECAP zpracování, kdy vnitřní úhel =90° a k rotaci dochází ve směru osy 

x. Horní řádek nám ukazuje smykové roviny po prvním průchodu a další řádky roviny při 

zpracování odlišných deformačních cest čtyřmi průchody. Každá smyková rovina je 

barevně odlišená a to tak, aby barvy červená, fialová, zelená a modrá odpovídala prvnímu, 

druhému, třetímu a čtvrtému průchodu[1]. 

 
Obr. 9 Posun smykových rovin pro deformační cesty A, BA, BC, C čtyřmi průchody [4] 
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2.2 Technologie ECAP u kontinuálních procesů 

 

Technologie ECAP si vyžádala pozornost hlavně díky produkci ultrajemné 

struktury s unikátními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Proto tyto materiály 

mohou do budoucna mít v průmyslu značný potenciál. Zpracování technologii ECAP, jež 

je využita v laboratořích je značně pracovně náročná. Vyžaduje se mnoho manuální práce 

při vkládání, či odebírání vzorků z matric. Na obr. 10 můžeme vidět 3D model matrice. 

Tudíž dalším důvodem vysoké časové a pracovní složitosti bude každá průmyslová 

aplikace, která si vyžaduje vytvoření konkrétní formy a kontinuální techniky zpracování, 

jež mohou být efektivně využívány k výrobě relativně velkých objemů materiálů. 

Největšího pokroku bylo dosaženo v rozvoji zpracování dlouhých kovových pásů. 

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

pokrývají jen malý sortiment materiálu, při čemž řeší zpracování ve velmi malých dávkách 

každé slitiny. Je na snadě posoudit potenciál pro použití těch to technik na výrobu velkého 

množství výrobku v nepřetržitém procesu, který je jak rychlý tak ekonomicky života 

schopný[6].  

 

 
Obr. 10 Model ECAP matrice [5] 

 

 

2.2.1 DCAP Dissimalarchannelangularpressing 

 

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

Následně pás vstupuje mezi dva válce, kde se kanál zužuje z původního rozměru 1,55 mm 
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na 1,45 mm, následně dále pokračuje do výstupního kanálu, kde je znovu původní tloušťka 

1,55 mm, princip vysvětluje obr. 11. Technologie DCAP vznikal z důvodu malého rozdílu 

tloušťky spojené s průchodem do výstupního kanálu[1]. 

 
Obr. 11 Schéma technologie DCAP [7] 

 

 

2.2.2 ECAP – Comform 

 

Protlačování drátu metodou Comform bylo vyvinuto před vice než třiceti lety. 

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

zkombinovala s technologii ECAP a dala vzniknout technologii ECAP – Comform[6].  

 
Obr. 12 Schéma protlačování Comform[7] 
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Obr. 13 Schéma technologie ECAP - Comform[7] 

 

Celý princip spočívá ve vytváření třecí síly, která je využitá pro vytlačení materiál 

přes ECAP matrici. Tato modifikace má za následek tvorbu ultrajemné struktury. Navržené 

a konstruované schéma procesu ECAP – Comform nám přibližuje obr. 13. Jak je patron z 

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

je vtahován třecími účinky síly nekontaktních plochách drážky a dále se otáčí s hřídelí. 

Nicméně při vstupu je materiál vtahován do ECAP matrice, takže je podroben smykovému 

mechanismu. Vnitřní úhel  je přibližně 90°. Takto zvolené nastavení vytváří efektivní 

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

být začleněny do zařízení dle potřeby[1].  

 

 

2.2.3 Krut za vysokého tlaku (HTP) 

 

První náznaky této metody se objevily před padesáti lety, metodika ovšem nebyla 

dostačující. Tato metoda krutu za výkonného tlaku (HPT) byla poprvé použita v roce 1984 

ruskými vědci pro dosažení extrémní deformace ve vzorku. [10] Úspěšné zvládnutí 

vytváření homogenních struktur se submikronovou, nanometrickou velikostí zrna a 

vysokoúhlovými hranicemi v podmínkách extrémní deformace poskytlo novou možnost 

pro přípravu nanostrukturních materiálu. Schéma metody jeznozorněno na obr. 14, v 

případě (a) lze vidět ideální nastavení a v případe (b) lze vidět praktické nastavení zařízení 

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

 

 

Vzorky o průměru 10 -20 mm a tloušťce od 0,2 do 0,8 mm mají diskovitý tvar. 

Umisťují se mezi dvě kovadliny, z nichž je jedna otočná a druhá pevná. Tření a zároveň 

rotace mezi kovadlinou a povrchem vzorku umožňuje plynule zvyšovat střižnou 

deformaci. Přiložená tlaková síla (1 – 10 GPa) v průběhu střihové deformace účinně 

omezuje možnost porušení vzorku, a to přispívá k vyvolání extrémních deformací, i za 

studena u velmi těžce tvářených materiál například wolframu. Značné zjemnění struktury 

bylo pozorováno již po půl otáčce, nebo celé otáčce kovadliny. Pro dosažení požadované 

homogení struktury je ovšem zapotřebí vice otáček. Velikost skutečné smykové deformace 

γ se dá vypočítat ze vztahu (6): 

 

γ =
2πNr

h
 (7) 

 

 

kde: N – počet otáček [/] 

         r – poloměr vzorku [mm] 

         h – tloušťka vzorku [mm] 
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Následně ekvivalentní deformaci εEQje možno vypočítat s použitím vztahu (8): 

 

εEQ =
tgy

√3
 (8) 

 

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

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

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

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

ideální metoda pro zkoumání vlastností materiál při velmi vysokých deformacích. 

Kovadliny lze ohřívat nebo podchlazovat, rychlost otáčení je možno měnit v 

širokých rozmezích a také lze měnit směr rotace, což umožňuje zkoumat vliv různých 

parametrů na vývoj struktury vlastností. Velikost krutu aplikovaného vzorku lze přímo 

měřit. 

Metoda HPT byla úspěšně použita pro zjemnění mikrostruktury kovů (včetně 

ocelí), slitin, kompozitu i polovodičů. Pro male vzorky je použití této jinak účinné metody 

vytváření velké plastické deformace omezeno na laboratorní výzkum[8,9].  

 

2.3 Další vybrané SPD procesy 

 

Výše zmíněné metody patří k základním SPD procesům. Do této skupiny však patří 

více metod, mezi něž náleží například: 

 Protlačování s krutem – Torsionex trusion – TE [12] 

 Kumulativní válcování – accumulative roll bulding – ARB [8] 

 

2.3.1 TE – Twist Extrusion 

 

Protlačování s krutem se jeví jako perspektivní SPD metoda, při které dochází k 

podobným podmínkám deformace, jako při procesu vysokotlakého krutu. Tímto způsobem 

lze v materiál vytvářet podmínky pro vytvoření velmi jemné až nanokrystalické 

struktury[14]. Princip protlačování si můžeme představit pomoci obrázku 15. Na tomto 

obrázku je znázorněno zjednodušené schéma metody protlačování s krutem. Vzorek 

čtvercového (obdélníkového) průřezu je zaveden do vstupní části a za působení horního 
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(předního) tlaku je protlačován do oblasti krutu. V oblasti krutu dochází k intenzívní 

střihové deformaci a poté je vzorek vytlačen do části výstupní. Působením zadního 

(zpětného) tlaku nabývá vzorek svých původních rozměrů. V důsledku toho můžeme 

proces protlačování opakovat a tímto způsobem akumulovat velikost vložené deformace. 

Podstatnou nevýhodou TE procesu je skutečnost, že v oblasti zkrutu dochází k částečné 

změně tvaru vzorku a že provedená deformace je nehomogenní. Vlivem této nehomogenity 

dochází k poměrně podstatným změnám velikosti zrna a tím také k anizotropii 

mechanických vlastností v osové a okrajové části tvářeného polotovaru. Použitím zpětného 

tlaku nebo zvýšením teploty a počtu průchodů lze tyto problémy zredukovat, avšak nikdy 

je nemůžeme eliminovat. Nejvyšší stupně protváření je dosahován na okraji vzorku a 

nejnižší naopak v osové části vzorku. Standardně lze tyto rozdílné hodnoty deformace 

vyjádřit vztahy pro výpočet osové (9) a okrajové části vzorku (10) a poté je formulovat 

střední hodnotou. Hodnota γmax je úhel sklonu zkrutu. 

 

εmin  = 0,4 + 0,1. tgγmax (9) 

εmax =
2

√3
 . tgγmax (10) 

 

 
Obr. 15 Schéma metody TE – protlačování s krutem [10] 
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2.3.2 TCAP – Twist Chanel AngularPressing 

 

Za účelem zvýšení množství vložené deformace do materiálu v průběhu jednoho 

průchodu a zároveň dodržení homogenity rozložení účinků deformace, byla vytvořena 

nová metoda, která vznikla spojením procesů ECAP a TE. Úhlové protlačování spojené s 

krutem, by tedy mělo eliminovat nedostatky obou metod a vytvořit tak vyšší stupeň 

protváření v jediném průchodu a vlivem homogenní deformace dosáhnout rovnoměrného 

rozložení ultrajemnozrné struktury po průřezu. Shrneme -li tato fakta, tak TCAP spojuje 

výhody obou metod a částečně eliminuje jejich nedostatky. Konstrukční provedení tohoto 

procesu umožnilo definovat nové deformační cesty odlišné od těch, které jsou známé z 

konvenční technologie ECAP, viz obr. 16 b). Bylo také zjištěno, že touto inovací došlo k 

významnému zvýšení hodnoty vložené deformace po jednom průchodu, a to až na hodnotu 

cca 2,3. Hodnotu vložené deformace můžeme zjistit ze zjednodušeného vztahu (11). Z 

obrázku 16 a), na kterém je model rozložení efektivního napětí, či lze představit, jak daný 

proces probíhá. Nespornou výhodou tohoto procesu je možnost zpracování i dutých 

polotovarů a různých profilů. [11] 

 

ε =
1

√3
[2. cotg (

2
+
Ψ

2
) +Ψ ∗ COSEC (

2
+
Ψ

2
)] + ∫ Se dt

a

0
 (11) 

 

 

kde:  - úhel mezi kanály 

        Ψ - úhel vymezující vnější zaoblení kanálu v místě ohybu 

        Se – intenzita rychlosti deformace 
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Obr. 16 a) rozložení efektivního napětí TCAP [25] b) Srovnání skluzových rovin TCAP a ECAP [10] 

 

Kontinuální SPD procesy 

 

Z pojmenování této kategorie procesů lze usuzovat, že tyto technologie najdou širší 

uplatnění ve výrobní praxi. Je zřejmé, že bez předchozích laboratorních výzkumů by 

uvedené metody v praxi nemohly být realizovány. Při absenci výsledků a reálných 

zkušeností získaných při diskontinuálních SPD procesech, bychom neměli potřebné 

informace o deformačním chování materiál v průběhu tváření. Předpokladem pro 

provedení procesu diskontinuální superplastické deformace bylo nutno modifikovat 

stávající zařízení, nebo vytvořit zcela nové neodzkoušené přístroje. Komerční využití 

nových přístrojů bylo umožněno zavedením optimalizace konstrukčních detailů a úpravou 

vstupních parametrů, tyto úpravy umožnily zavedení nových způsobů tváření materiálů[3]. 

 

2.3.3 ARB – AccumulativeRollBulding 

 

Zařízení, na kterém je prováděno kumulativní válcování, je obdobné zařízení na 

němž je prováděno bežné konvenční válcování. Technologický postup při kumulatívním 

valcování (obr. 17) však již nelze považovat zaběžný, ikdyž byla obdobná technologie 

tváření využívána již při výrově Damascenské oceli. Princip kumulativního válcování 

spočívá v běžném válcování pásů za studena. Pás je veválcovací mezeře zredukován na 

polovinu výchozí výšky a následně je rozstřihnut na dvě stejné části. Následně jsou 

rozstřižené pásy očištěny a odmaštěny na stykových plochách. Jednotli vé pásy se přes 

sebe přeloží, tím vznikne pás s předešlou výškou a opět dochází k válcování. Pokaždé je 
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zvolen výškovy úběr 50 %. Tento process stříhání, válcování, odmašťování a vrstvení se 

neustále opakuje. Iterací tohoto procesu lze dosáhnout vysokých hodnot a kumulované 

deformace, ale současně se projeví značný pokles tažnosti. Velikost akumulované 

deformace se vypočitává ve vztahu (12) [7]: 

 

ε
vm=n∗

2

√3
ln(

t0
t

)
 (12) 

 

 

kde: n - je početprůchodů 

            to- jepočátečnívýška 

         t - jevýškapoválcování 

 

 

 
Obr. 17 Technologický postup procesu ARB [7] 
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3 Vlastnosti Ti drátu 
 

Titan označován Ti je to lehký kov stříbrně až leskle bílé barvy. Je sedmým 

nejhojněji zastoupeným kovem v zemské kůře. V malém množství je obsažen ve většině 

minerálů nejznámější ilmenit FeTiO3 oxid železnato - titaničitý a rutil TiO2 – oxid 

titaničitý. Nejznámější naleziště se nachází v Austrálii, Severní Americe a Skandinávii má 

vynikající chemickou stálost, odolný proti korozi a slané vodě, dále pak dobře odolává 

působení běžných kyselin a alkalických roztoků hydroxidů. Jeho rozsáhlejší využití je 

limitováno vysokou cenou, proto je častěji volena kombinace slitin hořčík + hliník – 

duraly.  Používá se ve formě slitin, na oplášťování povrchu vesmírných raket a objektů. 

Nalézá také uplatnění v letectví. Slitina titanu Ti-6Al-4V se využívá především ve 

zdravotnictví jako například zubní implantáty, nebo také v ortopedii a chirurgii. Rozsáhlé 

využití vidíme i v denním životě kdy se titan objevuje na náramkových hodinkách 

popřípadě jako povrchová úprava vrtáků[11].  

Chemické složeníTi GRADE 2 a GRADE 5 vidíme v tabulceč.1. 

 

Tabulka č.1 Chemické složení a mechanické vlastnosti Ti GRADE 2 a 5 

 Fe O C H N Rm [Mpa] Rc [Mpa] A [%] 

Ti – GRADE 2 0,25 0,25 0,008 0,015 0,03 345 - 485 350-450 15 

Ti – GRADE 5 0,4 0,2 0,08 0,015 0,05 895 825 18 

 

 

Ti – GRADE 2 – Vyznačuje se dobrou svařitelností, vysokou pevností. Využívá se ve 

zdravotnictví – implantáty. 

 

Ti – GRADE 5 – je slitina nejvíce běžně používané v tvářených a litých formách. Většina 

vlastností je ovlivněna mikrostrukturou, která je určena termo-mechanickou historii. Je 

vysoce odolný vůči obecné korozi v mořské vodě. 

 

Rozdělení titanu do skupin GRADE 1 – 5  je dle obsahu cizích prvků v samotném titanu 

roste především obsah Fe, O a N – to se nám projevuje samozřejmě na vlastnostech titanu s 

rostoucím obsahem těchto prvků roste i pevnost a mez v kluzu, naopak klesá tažnost. 
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V první experimentu byl použit Ti GRADE 5 a u druhého Ti – GRADE 2. 

 

a) Mechanické vlastnosti čistého Ti 

Pevnost se pohybuje od 300 – 600 MPa, při tažnosti 30 – 60%. Mechanické 

vlastnosti titanu se zvyšují tvářením za studena.  Po redukci o 50% se u technického 

titanu změní mechanické vlastnosti následovně: Rm = 890 MPa Re = 850 MPa. 

K dokonalé rekrystalizaci po tváření za studena dochází při teplotách 650 – 750°C. 

Technický titan má vedle dobré odolnosti proti korozi a dobrého poměru 

pevnosti k měrné hmotnosti poměrně velikou mez únavy (pokud je splněn předpoklad 

pečlivě opracovaného povrchu). Do teploty 400°C je udávaná mez únavy 107 cyklu při 

napětí odpovídajícím přibližně 50% meze pevnosti v tahu. Titan má malou odolnost 

proti otěru a vysoký součinitel tření (0,65 – 0,68). [12] 

 

b) Tvařitelnost 

Titan je dobře tvárný jak za tepla, tak za studena, to ale neplatí u slitin titanu, 

které mají za studena omezenou tvařitelnost. V zásadě platí, že čistý titan i jeho slitinu 

jsou za vhodných teplotních podmínek dobře tvárné a vhodné jak pro kování, tak pro 

válcování. Obvyklé obsahy nečistot uhlíku, kyslíku a dusíku nemají podstatný vliv na 

tvařitelnost za tepla. 

Při tváření titanu α vzniká velmi výrazná textura. Anisotropie může být tak 

výrazná, že pevnost v jednom směru je dvojnásobná než pevnost ve směru druhém. 

Tento jev bývá někdy záměrně využíván ke stavbě tlakových nádob s vhodnou 

orientací plechu vzhledem ke směru hlavního napětí. 

Tvařitelnost titanu se rostoucí teplotou na 300 – 400°C zlepšuje, počet 

potenciálních skluzových rovin se zvyšuje. Válcování a kování titanu probíhá za teplot 

900–1150°C – ovšem za těchto vysokých teplot titan značně oxiduje a nitriduje. 

Difuzní vrstvy kyslíku a dusíku jsou slabé a po tváření za tepla je lze snadno odstranit 

mechanicky, nebo mořením 

Nejobtížnější je výroba za tepla lisovaných profilu a trubek. Největší problém je 

nalepování titanu a jeho slitin na matrice, velké tření a s tím i velký přetvářený odpor, 

špatný povrch lisovaných polotovarů a velké spotřeba nástrojů a značná 

zmetkovitost[12]. 
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c) Tepelné zpracování 

Nejčastějším tepelným zpracováním titanu je standartní žíhání a žíhání k odstranění 

pnutí. Žíháním pod teplotou přeměny β fází vznikne plně rekrystalizovaná rovnoosá 

struktura α. Standartní žíhání se provádí při teplotách 600 – 700°C doba výdrže na teplotě 

je cca dvě hodiny. Žíhání k odstranění pnutí se provádí, pří teplotách 540 – 600°C na 

patnáct až třicet minut z důvodů vysoké afinity k plynům (O2, N2, H2)je mezižíhání  

realizováno ve vakuu, nebo v inertní plynové atmosféře. Vakuovým odplyňováním se 

odstraňují nadbytky zachyceného vodíku[13]. 

 

d) Korozivzdornost 

Během styku s kyslíkem se okamžitě vytváří stabilní a pevně spjatá lidická vrstva, 

která se ihned po jejím narušení opět vytvoří. Vynikající odolnost proti korozi má titan 

také v mořské vodě a to až do teploty 315°C. Titan odolává také agresivním prostředím 

jako například kyseliny, roztoky solí, vlhké i suché spaliny, alkalické a organické 

sloučeniny, tekuté kovy a vlhkém plynném prostředí bóru a chlóru. Odolává také vzniku 

trhlin následkem napěťové koroze ve vodných roztocích. Korozní nestálost se projevuje 

zejména pří působení silně redukčních kyselin, alkalických roztoků a peroxidech. Také za 

působení kapalného nebo pevného kadmia, kapalné rtuti, červeně dýmavé kyseliny dusičné 

a roztoků halogenidů byly zjištěny náchylnosti k vzniku trhlin vlivem napěťové 

koroze[13].  

 

e) Obrobitelnost 

Při obrábění se titan chová podobně jako antikorozní austenitické oceli. Poroto 

musí být použita menší řezná rychlost a posuv a je nutné zajistit dostatek chladící kapaliny. 

Kapaliny musí být bez obsahu chloru, neboť je titan při jeho působení náchylný k tvorbě 

napěťové koroze. Nebezpečí, ať se to nezdá, představují také piliny a třísky z titanu, 

protože jsou nebezpečně hořlavé[13]. 

 

f) Použití 

Titan má své zastoupení hlavně v letectví kosmonautice. Používá se na trupy 

letadel, výrobu držáků, potrubí, satelitu družic a podobně. Nezapomenutelné zastoupení má 

díky své korozi odolnosti vůči mořské vodě v lodním průmyslu a také při stavbě ponorek 
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má důležitý význam. Dále také v chemickém a petrochemickém průmyslu na výrobu 

redukčních nádrží, odpařovačů, katalyzátorů, potrubí a nádrží, jež jsou používány 

v kryogenních teplotách. Z důvodu vysoké teploty tání se využívá také při výrobě 

protipožárních komponentů a součástek do proudových motorů. V čisté formě se titan 

vyznačuje značnou biokompatibilitou, a proto má své výhradní zastoupení v lékařství na 

výrobu implantátu a ortopedických protéz[13]. 
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4 Experiment 

 

Cílem práce je provést experimenty zpracování drátu z titanu a jeho slitin na stroji 

CONFORM s případným dalším zpracováním pomocí rotačního kování na menší průměr 

drátu. Experimenty jsou zaměřeny na úspěšné zvládnutí plastické deformace, srovnání 

naměřených dat během experimentu, výsledných mechanických vlastnosti a dosažené 

velikosti zrna. 

Vlastní experimenty byly rozděleny následovně: 

 

1) Kontinuální protlačování drátu Ti GRADE 2 s cílem redukce průměru 

zpracované tyče z 10 mm na 6 mm – v jednom průchodu. 

2) Opakované kontinuální protlačování drátu Ti GRADE 2 o průměru 10 mm ke 

zjemnění zrna bez změny průměru – v deseti průchodech. 

3) Kontinuální protlačování drátu Ti GRADE 5 – nastartování procesu 

4) Rotační prokování – protvářený drát Ti GRADE 2 o průměru 10 mm po deseti 

průchodech (viz Experiment 2) bude prokován na rotační kovačce na průměry 

8, 4, 2 mm. Následně proběhne porovnání mechanických hodnot 

s Experimentem 2. 

4.1 Použité materiály 

 

Z materiálového hlediska byly vybrány k vyzkoušení titanový drát Ti GRADE 2 a 

drát pod označením Ti GRADE 5, což je slitina titanu s hliníkem a vanadem  Ti6Al4V. 

Chemické složení použitých titanových drátu je uvedeno v tabulce 2. Měření bylo 

provedeno pomocí optického emisního spektrometru Bruker Q4 Tasman a analyzátorem 

plynů Bruker G8 Galileo. 

 

Tabulka 2 Chemické složení v hm. % u použitých Ti drátů 

 O Fe C N H Al V Ti 

Ti GRADE 2 0,12 0,046 0,023 0,076 0,0026 0,008 0,003 99,822 

Ti GRADE 5 0,117 0,18 0,008 0,032 0,0032 6,53 4,38 88,7 
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4.2 Použité experimentální zařízení 

4.2.1 Tvářecí stroj CONFORM 

 

Před vstupem do zařízení Comform – ECAP je vzorek indukčně ohříván. Poté 

zaveden do vstupního otvoru a následně do drážky oběžného kola Comform – ECAP. Drát 

je pomocí oběžného kola, které plní funkci hnacího mechanismu, až k tzv. palci odtud 

následně do tvářecí komory. Indukčně je ohřívaná také komora a to až do teploty 600°C 

v ní dochází obdobným procesem deformace k tváření materiálu jako u konvečního 

procesu ECAP. Výhodou tohoto procesu je kontinuita s téměř obdobnou velikostí zrn po 

průchodu. Obvodová rychlost válce, ve kterém je polotovar veden dosahuje rychlosti až 24 

ot/min. Na obrázku můžeme vidět schéma tvaření ECAP – Conform. 

 

1. Přítlačná kladka  4. Tvářený materiál 

2. Opěrná vložka    5. Vložka tvářecího nástroje 

3. Podávací válec   6. Uchycení pouzdra 

.  
Obr.18Schémaprotlačování [7] 

 

 

 

 

 

  



34 

 

4.2.2 Další použité zařízení 

 

Rotační kovačka R4 – 4  se systémem dvou protiběžných oběžných kol od firmy 

Heinrich Müller Phorzheim G.m.b.H. Se speciální vložkou je možno kovat až na průměr 

1mm.Parametry kovačky jsou uvedeny v tabulce č. 3, obr. 19 zobrazuje schematický řez. 

 

Tabulka č. 3 Parametry kovačky 

Rozměry kovátek 32x40x100 mm 

Kování plných rozměrů (1) 4 – 22 mm 

Kování trubek do Ø 40 mm 

 

 

 
Obr. 19 Schematický obrázek rotační kovačky[14] 

 

Mechanické vlastnosti za pokojové teploty byly měřeny pomocí tahové zkoušky na 

vzorcích válcového tvaru s testovanou oblastí o délce 25 mm a průměru 5 mm. Pro vlastní 

provedení tahových zkoušek byl použit servohydraulický zkušební systém  Instron 50 kN. 

Mikrostruktura deformovaných a žíhaných vzorků byla pozorována pomocí JEOL JSM 

7400 scanovacího elektronového mikroskopu (SEM) s EBSD detektorem Nordlys (Oxford 

Instruments). Vzorky pro EBSD analýzu byly připraveny iontovým leštěním v přístroji 

JEOL SM-09010 Cross Section Polisher. EBSD pozorování bylo prováděno při 25kV, 

15,5mm pracovní vzdálenosti rastru 500x500 bodů a velikosti kroku 0,1µm. Pro zobrazení 

a editaci EBSD map byl použit analytický software HKL Channel 5. Velikost zrna byla 
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zjišťována průsečíkovou metodou (měřením úseků vytnutých zrny na pravoúhlé mřížce) 

dle ČSN EN ISO 643. 

Pro pozorování v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) byly připraveny 

tenké folie metodou finálního elektrolytického ztenčování v zařízení Tenupol 5, v roztoku: 

300 ml CH3OH + 175 ml 2 - butanol + 30 ml HClO4, teplota -10°C a napětí 40V. TEM 

analýza se uskutečnila na zařízení JEOL 200CX s urychlovacím napětím 200 kV.  

 

4.3 Provedené experimenty 

4.3.1 Experiment 1 

 

Cílem experimentu bylo, provést tváření titanové tyče Ti GRADE 2 tak, aby bylo 

dosaženo redukce průměru drátu ze vstupního průměru 10 mm na průměr 6 mm. Při 

sestavování tvářecí komory byla použita matrice s vnitřním průměrem 6 mm. Její rozměry 

jsou na obr. 20.  

 

 
Obr. 20 Matrice na výstupu z Comform - ECAP 
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Obr. 21 Zaznamenané hodnoty během Experimentu 1 

 

 

Experiment si nekladl za cíl dosažení jemnozrné struktury. Cílem bylo zjistit, zda je 

možno redukovat průměr tyče z 10 mm na 6 mm během jednoho průchodu a nejnižší 

teplotu, při které dojde k zastavení procesu. Proces byl proto nastartován založením 

titanové tyče při otáčkách unášecího kola 1,8 ot./min, viz obr.21 s naznačeným počátkem 

procesu. Po zaplnění tvářecí komory byly otáčky unášecího kola sníženy na hodnotu 1 

ot./min. Rovněž po nastartování byl vypnut indukční ohřev tvářecí komory, pokles teploty 

je zachycen na obr. 21, jedná se o hodnoty naměřené pomocí termočlánku vloženého do 

díry ve tvářecí komoře. Pokles teploty byl rovněž způsobem vkládáním tyčí Ti. gr. 2, které 

měly pokojovou teplotu. Teplota palce vzrostla během experimentu až na cca 390 °C.  

Teplota oběžného kola měřená dvěma termočlánky dosáhla na konci experimentu přibližně 

140 °C. Pro rychlejší snížení teploty byla vyzkoušena možnost snížení otáček tvářecího 

kola až na hodnotu 0,8 ot./min. Pokles teploty se ale nezrychlil, naopak došlo k prokluzu 

materiálu, a proto byly otáčky zvýšeny na původní hodnotu 1 ot./min. Během experimentu 

došlo k odběru vzorků z počátku experimentu, středu experimentu a konce experimentu. 

Časově je toto vyznačeno na obr. 21. Vzorky sloužily k určení strukturního stavu a 

mechanických hodnot naměřených pomocí tahové zkoušky. Experiment byl ukončen při 

teplotě komory 320 °C, kdy došlo k prokluzu materiálu v drážce oběžného kola. 
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4.3.2 Experiment 2 

 

Návrh tohoto experimentu počítal s co největším možným počtem opakovaných 

průchodu drátu Ti gr. 2. Oproti prvnímu experimentu bylo cílem zjemnění zrna při stejném 

průřezu Ti drátu, v tomto případě se jednalo o průměr 10 mm. Nastartování procesu bylo 

provedeno při teplotě komory 500 °C, rychlost otáčení unášecího kola byla 2 ot./min (obr. 

22). Materiál byl zaváděn přes cívku středofrekvenčního induktoru nastaveného na výkon 

14 kW. Po nastartování procesu byly otáčky sníženy na hodnotu 1 ot./min. Teplota tvářecí 

komory byla postupně snižovaná v krocích na 320 °C, 300 °C, 280 °C, 250 °C a pak volný 

pokles až na hodnotu 180 °C, při které došlo k zastavení experimentu. Titanový drát byl po 

výstupu ze stroje střihán na délky cca 1,5m a následně znovu založen do stroje. Celkový 

čas experimentu byl jednu hodinu a třicet minut. Během této doby bylo 10 průchody 

zpracováno cca 25 m Ti drátu gr. 2. Během experimentu byly měněny otáčky oběžného 

kola s postupným snižováním na 0,75 ot/min a 0,3 ot/min. S tímto snížením byl rovněž 

snižován příkon induktoru na 3 kW a v poslední fázi vyřazení předehřevu Ti drátu na 

vstupu do stroje CONFORM. Poslední fáze experimentu byla zaměřena na zjištění nejnižší 

možné teploty tvářecí komory, při které ještě proces může běžet. 

 

 

 
Obr. 22 Zaznamenané hodnoty během Experimentu 2 
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4.3.3 Experiment 3 

 

Stejně jako předchozí experimenty byl i tento proveden na zařízení Comform 315i 

obr. 23.  Jako materiál byla, ale použita titanová slitina Ti6Al4V označovaná také jako Ti 

grade5. Pro zavedení byly použity tyče o průměru 12 mm a následně pak o průměru 10 

mm. Tyče byly předehřívány v elektrické odporové peci na teplotu 600°C. Před samotným 

vstupem do zařízení probíhal indukční ohřev. Intenzita ohřevu činila 14 kW. Tímto 

ohřevem byl snížen deformační odpor Ti gr. 5 pro nastartování samotného procesu 

protlačování. 

 

 
Obr. 23 Zařízení Comform– ECAP s přidaným induktorem pro ohřev vstupního materiálu 

 

 

Po zavedení tyče o průměru 12 mm nedošlo k zavedení materiálu do tvářecí 

komory, byla pouze vyplněna drážka unášecího kola. Tato skutečnost je na grafu 

naměřených hodnot během celého experimentu označena jako Start 1. Tvářecí komora byla 

vyklopena a reverzním chodem byla vysunuta nalisovaná titanová tyč. Z rozboru 

naměřených teplot bylo usouzeno, že teplota unášecího kola je příliš nízká a nadměrně 

ochlazuje zalisovaný titanový drát. Jako okamžité řešení bylo přijato nahřátí oběžného kola 

autogenem, to je na obr. 25 patrné zvýšením teploty kola před fázi označenou jako Start 2. 

Opětovné zavedení titanového drátu je patrné ze zvýšeného příkonu motoru (obr. 25). 

Rychlost otáčení unášecího kola byla nastavena na hodnotě 1,8 ot/min. Materiál ovšem 

začal ze zařízení vystupovat nouzovým otvorem, viz obr. 25. V tomto okamžiku byl 

experiment zastaven. Po vyklopení tvářecí komory se zjistilo, že došlo k destrukci palce 
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odvádějícího materiál z oběžného kola. Tento strav je zachycen na obr. 26 a 27. Drát tak 

pokračoval až ke skraperu, o který se zastavil a přebytečný drát pak byl vytlačen do 

vrchních pater stroje k nouzovému východu a nikoli do tvářecí matrice. 

 

 
Obr. 24 Zaznamenané hodnoty během Experimentu 3 

 

 

 

 

 
Obr.25 Výstup titanového drátu nouzovým otvorem 
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Na obr. 26 a 27 je srovnání neporušeného palce a palce po destrukci v tomto 

experimentu. V horní časti je pak vidět část titanového drátu, která byla protlačena skrze 

matrici v tvářecí komoře. Použitý palec byl vyroben z oceli K390. Pro provádění 

experimentu s takto pevným drátem ze slitiny Ti6Al4V bude nutno použit materiálu 

s vysokou pevnosti za zvýšených teplot. Nabízí se zde možnost použití INCONELU 718, 

z kterého je vyrobeno unášecí kolo. Dále experiment nebyl prováděn, tím pádem není ani 

vyhodnocen. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 26 Stav tvářecí komory po ukonční Experimentu  Obr. 27 Porovnání nového a zničené ho palce 

 

 

 

 

4.3.4 Experiment 4 

 

Jako výchozí stav pro experiment byl použit drát Ti GRADE 2 o průměru 10 mm. 

Drát byl protvářen dle Experimentu 2 v deseti průchodech na stoji Comform ECAP. 

Nejprve byl drát Ti GRADE 2 o průměru 10 mm prokován na průměr 8 mm v osmi 

průchodech rotační kovačkou. Následně žíhán na snížení vnitřního pnutí, podroben 

mechanickým zkouškám a optickým mikroskopem byla analyzován jeho povrch. 

Stejným způsobem se postupovalo, při redukci prokováním drátu Ti GRADE 2 o 

průměru 8 mm na  průměr 4 mm, který byl také žíhán a podroben zkouškám. 

Pří redukci prokováním drátu Ti GRADE 2 o průměru 4 mm na průměr 2 mm. 

Tento průměr již nebylo možno podrobit mechanickým zkouškám z důvodu nemožnosti 

uchycení tenzometru na tak tenký průměr drátu. 
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5 Diskuze výsledků 
 

5.1 Mikrostrukturní stav 

 

Mirostrukturní stav byl dokumentován pomocí metody EBSD na scanovacím 

elektronovém mikroskopu, případně pomocí transmisního elektronového mikroskopu. 

Standartní metalografický výbrus nepřináší pro titan a jeho slitiny uspokojivé výsledky. 

5.1.1 Vstupní materiál Ti GRADE 2 

 

 
Obr. 28 EBSD mapa Ti drátu gr. 2 před deformací(délka měřítka je 100 µm) 

 

Z EBSD analýzy byl určen střední průměr zrna o hodnotě 23,54 µm pro vstupní 

tyče z titanu GRADE 2. Mikrostrukturní stav je dokumentován na obr. 28, zrna jsou 

rovnoosá, bez známek deformace, v některých případech lze pozorovat dvojčata. 

Mikrostrukturní stav tedy odpovídá žíhání po protlačování, jak bylo deklarováno 

dodavatelem materiálu. 

5.1.2 Experiment 1 

Během experimentu byly odebrány vzorky pro metalografické pozorování a to 

z počátku experimentu (E1-Z) a konce experimentu (E1-K). Z odebraných tyčí byly 

připraveny pomocí přesné dělící pily a ionotové leštičky vzorky pro pozorování ve 

scanovacím mikroskopu. 

Změřená velikost zrna na počátku experimentu byla 5,8621 µm, viz obr.29E1-Z. Na 

konci experimentu byla velikost zrna na hodnotě 3,4896 µm (obr.30E1-K).  Struktura je 

=100 µm; Map1; Step=0.75 µm; Grid600x500
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opět tvořena rovnoosými zrny. V obou případech je velikost nerovnoměrná, jsou zde 

přítomné oblasti s výrazně většími zrny. Rozdělení velikosti zrna je tedy nehomogenní. 

Z tvaru zrn je patrné že během deformace došlo k rekrystalizaci struktury a výraznému 

zjemnění velikosti zrna. Přesto že teplota tvářecí komory byla na počátku 500 °C a na 

konci 325 °C došlo k rekrystalizaci Ti drátu GRADE 2. 

 

 
Obr. 29 EBSD mapa vzorku E1-Z (délka měřítka je 20 µm) 

 

 
Obr. 30 EBSD mapa vzorku E1-K (délka měřítka je 20 m) 

  

=20 µm; Map2; Step=0.2 µm; Grid500x500

=20 µm; Map2; Step=0.1 µm; Grid500x500
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5.1.3 Experiment 2 

 

Pomocí stejné metody jako u Experimentu 1 byly připravený vzorky pro scanovací 

elektronový mikroskop a to z titanového drátu, který byl podroben 10 průchodům strojem 

CONFORM. Výsledná EBSD mapa na obr. 31. Vzhledem k značným deformacím se 

nepodařilo získat úplnou mapu a v černých oblastech nedošlo k úspěšné indexaci orientace 

zrn. V oblastech kde došlo k indexaci, jsou patrné zrna s výskytem subzrn. Vzhledem 

k nedostatečné průkaznosti a zjevnému dosažení hraničních možnosti metody EBSD byl Ti 

drát po 10 průchodech podroben také TEM analýze. 

Detail mikrostruktury pozorované pomocí TEM je na obr. 32, jsou zde patrné 

rovnoosé zrna s nízkou hustotou dislokací a také oblasti s výrazně deformovanými zrny. 

To je taktéž dobře vidět na obr 33, kde je zachycena větší plocha zkoumaného vzorku. 

Velikost zrna je zde 430 μm. 

 

 
Obr. 31 EBSD mapa vzorku E2-K (délka měřítka je 5m) 

 

 
Obr. 32 Detail mikrostruktury vzorku E2-Kpo 10 násobném průchodu při experimentu 2  

=5 µm; Map2; Step=0.025 µm; Grid500x500
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Obr. 33 Přehledový pohled na mikrostrukturu vzorku E2-Kpo 10 násobném průchodu při experimentu 2  

 

 

Srovnáním se strukturou získanou v prvním experimentu, tedy pouhým 

kontinuálním protlačování, je výsledná struktura výrazně jemnozrnná, zařaditelná do 

oblasti nanomateriálů. Je zde patrná polygonizace zrna s anihilací dislokací vlivem velkých 

plastických deformací. 

 

5.1.4 Experiment 4 

 

Pro zhodnocení výsledků jsou zde uvedeny, fotografie elektronovým mikroskopem 

drátu Ti GRADE 2 průměru 2 mm. Na obrázcích 34 - 39 jde vidět celý drát v různých 

částech řezu.  V podpovrchové části můžeme vidět mírné trhliny a vady, které jsou 

nežádoucí. Na středové časti, je možné pozorovat výrazně protažená zrna, v této části již 

nejsou žádné defekty již patrné. 

 

 
Obr. 34 Vzorek Ti GRADE 2 průměru 2 mm – celý drát 
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                   Obr. 35 Vzorek Ti GRADE 2 průměru 2mm   Obr. 36 Vzorek Ti GRADE 2 o průměru 2 mm 

                                   200x zvětšená středová část                           200xzvětšená povrchová část 

 

 
Obr. 37 Vzorek Ti GRADE 2 o průměru 2 mm 100x  

zvětšená vyleštěná neleptaná povrchová část 

 

 

5.2 Mechanické vlastnosti 

Zjištěné mikrostrukturní stavy byly doplněny o mechanické vlastnosti naměřené 

pomocí tahové zkoušky. 

 

5.2.1 Vstupní materiál 

 

Výsledky mechanických hodnot jsou v tabulce č. 4 a záznam průběhu tahové 

zkoušky je na obr. 39. 

 
Tabulka č. 4 Výsledky mechanických hodnot vstupního materiálu 

Vzorek Rp0,2 Rm Ag A5 Z 

[MPa] [MPa] [%] [%] [%] 

Ti_gr2_1 334,3 469,0 9,0 32,3 63,3 

Ti_gr2_2 332,7 469,5 10,2 29,8 62,4 

Ti_gr2_2 330,7 466,0 10,1 32,1 63,0 

Průměr 332,6 468,2 9,8 31,4 62,9 
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Ti_gr5_1 822,0 916,7 2,3 16,7 58,0 

Ti_gr5_2 821,2 914,2 2,4 19,0 61,0 

Ti_gr5_3 820,3 918,3 2,4 16,9 60,3 

Průměr 821,2 916,4 2,4 17,5 59,7 

 

 
Obr. 39 Křivka prodloužení výchozí 

 

5.2.2 Experiment 1 

 
Tabulka č. 4 Výsledky mechanických hodnot – po Experimentu 1 

Vzorek Rp0,2 Rm Ag A5 Z 

 [MPa] [MPa] [%] [%] [%] 

Ex1_Z_1 403,7 545,3 11,5 26,7 53,1 

Ex1_Z_2 398,6 541,2 11,3 25,2 53,1 

Ex1_Z_3 398,1 541,7 12,3 31,7 52,4 

Průměr 400,1 542,8 11,7 27,9 52,8 

Ex1_S_1 381,5 515,9 12,4 30,1 58,5 

Ex1_S_2 407,7 538,4 10,7 26,7 56,7 

Ex1_S_3 379,5 517,3 11,6 27,5 57,5 

Průměr 389,5 523,9 11,6 28,1 57,6 

Ex1_K_1 374,5 519,1 12,1 27,8 50,7 

Ex1_K_2 372,6 518,0 11,1 29,3 56,1 

Ex1_K_3 407,2 532,7 10,9 29,8 59,7 

Průměr 384,8 523,3 11,4 28,9 55,5 
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Jak je patrno z první oblasti měření vidíme podle tabulky č. 4 u Ti tyče GRADE 2 nárůst 

meze kluzu, meze pevnosti a plastického prodloužení. Oproti tomu dynamické 

charakteristiky jako tažnost a kontrakce klesají. Hodnoty měřené v první oblasti 

experimentu 1. jsou statické charakteristiky mez pevnost a kluzu největší jelikož zde 

dochází k největší tvářecí deformaci (zmenšování průměru z 10 mm na 6 mm). 

Následně můžeme ve střední oblasti pozorovat pokles statických hodnot, plastické 

prodloužení a tažnost si zachovávají stejnou hodnotu. 

V posledním místě měření označená jako konec se všechny hodnoty držely 

přibližně na stejných hodnotách. Tento jev byl zapříčiněn hlavně tím, že byla dokončena 

největší část deformace v tvářecím procesu. Došlo k zpevnění tvářeného materiálu, 

vyčerpáním hustoty dislokací a tím pádem poklesu dynamických charakteristik (tažnosti a 

kontrakce). 

Když porovnáme hodnoty vstupního materiálu a výstupního protvářeného materiálu 

dle záznamu na obr. 40. Zjistili jsme, že tvářením materiálu metodou CONFORM ECAP 

bylo dosaženo zvýšení pevnosti o 55 MPa, a taktéž meze kluzu, což se dá považovat za 

úspěch, jelikož zkušební materiál prošel strojem pouze v jednom průchodu. 

 

 
Obr. 40 Křivka prodloužení Experimentu 1 
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5.2.3 Experiment 2 

 

U všech tří vzorků experimentu 2 vidíme oproti vstupním hodnotám výrazný u 

meze kluzu skoro až dvojnásobný nárůst hodnoty (viz obr. 41). Výrazný nárůst je 

zaznamenán také u meze pevnosti, jak je uvedeno v tabulce č. 5. Tyto přírůstky hodnot se 

dají přisuzovat protvářením materiálů ve více průchodech tvářecím strojem CONFORM 

ECAP. Naopak u dynamických hodnot sledujeme jejich klesající tendenci, kterou jsme 

zaznamenali už při předchozím experimentu s jedním průchodem. 

 

 
Obr. 41 Křivka prodloužení Experimentu 2 

 
Tabulka č. 5 Výsledky mechanických hodnot – po Experimentu 2 

Vzorek Rp0,2 Rm Ag A5 Z 

 [MPa] [MPa] [%] [%] [%] 

Ex2_K_1 635,8 704,9 1,9 13,7 50,3 

Ex2_K_2 648,2 739,6 1,5 16,4 68,4 

Ex2_K_3 636,7 698,8 1,8 17,8 66,2 

Průměr 640,2 714,4 1,7 16,0 61,6 

 

 

Hodnoty odpovídají zhodnocení v kapitole 5. 1. 3. Experiment č. 2 – uzdravení 

vznikly nová zrna s nízkou hustotou dislokací a výrazně zdeformovaná zrna. To zapříčinilo 

podstatné zjemnění zrna z oblasti nanomateriálů. 

Dá se předpokládat, že další průchody by naměřené hodnoty dále více neovlivnily. 
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5.2.4 Experiment 4 

 

Záznamy pro tahové zkoušky materiálu s průměrem 10 mm a 4 mm v různém stavu 

jsou v na obr. 42. Souhrn hodnot je pak uveden v tabulce č. 6. 

 
Obr. 42 Křivka prodloužení Experimentu 4  

 

 
Tabulka č. 6 Naměřené hodnoty mechanických zkoušek z drátu kovaný pomocí rotační kovačky 

Vzorek Rp0,2 Rm Ag A5 Z 

[MPa] [MPa] [%] [%] [%] 

Ø 10 mm, nežíhaný 821,8 859,5 1,1 15,1 56,6 

Ø 10 mm, nežíhaný 828,5 866,7 0,7 17,1 54,0 

Průměr 825,1 863,1 0,9 16,1 55,3 

Ø 4 mm, nežíhaný 887,4 959,3 0,4 5,4 34,5 

Ø 4 mm, nežíhaný 885,8 1010,1 1,3 6,2 36,1 

Průměr 886,6 984,7 0,9 5,8 35,3 

Ø 4 mm, žíhaný 683,3 887,9 2,4 11,1 60,7 

 Ø 4 mm, žíhaný 643,6 872,5 2,2 11,3 59,9 

Průměr 663,5 880,2 2,3 11,2 60,3 

Ø 2 mm, nežíhaný  988,4    

Ø 2 mm, nežíhaný  977,4    

Ø 2 mm, nežíhaný  976,7    

Průměr  980,8    

 



50 

 

Na naměřených hodnotách je názorně vidět, že dalším protvářením se nám zvýšila 

mez kluzu i pevnost a adekvátně k tomuto jevu klesla tažnost a kontrakce. Žíháním na 

průměru 4 mm získáme zpět až dvojnásobnou hodnotu kontrakce a tažnosti nežíhaného 

drátu, což je podmíněno snížením statických hodnot meze kluzu a pevnosti. 

Pro průměr dva milimetry se z důvodu nemožnosti uchycení tenzometru nepovedlo 

naměřit jiné hodnoty než mez pevnosti. Zajímavostí je, že mez pevnosti drátu Ti GRADE 2 

průměru 2 mm je po protváření větší než mez pevnosti drátu Ti GRADE 5o průměru 10 

mm. 
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6 Závěr 
 

V bakalářské práci jsem prováděl čtyři experimenty s titanovými dráty, které byly 

tvářeny technologii CONFORM – ECAP a rotačním kováním. Experimenty byly 

realizovány na vzorcích titanových drátů GRADE 2 a GRADE 5. Zkoumání způsobů a 

možností tváření titanu má své opodstatnění hlavně v tom, že titan jako neželezný kov má 

oproti například běžné oceli mnoho výhod. Dosahuje lepších mikrostrukturální – z oblasti 

nanostrukturních materiálů a mechanických hodnot. Navíc se vyznačuje hlavně svou 

biokompatibilitu. 

 Cílem bakalářské práce bylo realizovat stanové experimenty a následně vyhodnotit 

naměřená data – velikosti zrna a mechanické hodnoty. Při samotném měření se podařilo 

realizovat tři experimenty. Experiment 3 s drátem Ti grade 5 se bohužel nepovedlo 

nastartovat, proto nebyl vyhodnocen. 

Jednotlivé dílčí závěry obsahují konkrétní zhodnocení daných experimentů. Dá se 

říct, že při experimentech materiál vykazoval zlepšení svých mechanických i 

mikrostrukturní vlastností.  

Tato bakalářská práce by se dala v budoucnosti rozvinout například kolik průchodů 

je prodaný experiment optimální a kdy už další průchody nemají vliv na mechanické 

vlastnosti a mikrostrukturu a stanovení podmínek pro nastartování tváření drátu Ti grade5, 

které nebylo realizováno. 
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