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Abstrakt:
Kanálové uhlové pretláčanie (ECAP – equal channel angular pressing) patrí medzi
pokrokové metódy na zlepšenie mechanických vlastností materiálov. Táto práca sa zaoberá
skúmaním vplyvu počtu pretláčaní cestou BC na veľkosť zrna a mechanické vlastnosti IF ocelí
pomocou svetelnej mirkoskopie, riadkovacej elektrónovej mikroskopie, difrakcie spätne
odrazených elektrónov (EBSD) a meraním mikrotvrdosti. Bolo zistené, že veľkosť zrna klesá
so zvyšujúcim sa počtom pretláčaní. Súčasne mikrotvrdosť rastie. Pozoroval sa aj vývoj
mikroštruktúry so zvyšujúcim sa počtom pretláčaní, pritom sa sústredilo na tvorbu
vysokouhlových hraníc.

Title: Optimalization of mechanical properties of IF steels
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Abstract:
Equal channel angular pressing (ECAP) belongs to advanced technologies for improving
mechanical properties of materials. In the present work the influence of number of pressing
by route BC on both grain size and mechanical properties of IF steel has been investigated by
means of optical and scanning electron microscopy, electron back-scatter diffraction (EBSD)
and microhardness testing. It has been found, that the grain size decreasies with increasing
number of passes. Simultaneously, the microhardness has been increased. The evolution of
microstructure with increasing pressing number, particularly the forming of high-angle
boundaries has been also examined.
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Kapitola 1
Teoretická časť
1.1 Teoretický úvod
V poslednom desaťročí narastá záujem o submikrokryštalické kovové materiály. Príčinou
toho je skutočnosť, že u takýchto materiálov sa predpokladajú lepšie mechanické vlastnosti v
porovnaní s materiálmi, ktoré majú hrubšiu štruktúru zrna.
Zvýšenie pevnosti materiálu umožní použitie konštrukčných prvkov s menším prierezom,
čím dôjde k zníženiu hmotnosti celej konštrukcie. Dobrá húževnatosť prispeje k zlepšeniu
bezpečnosti konštrukcie (oceľ pre diaľkové plynovody, automobilový priemysel, mosty,
výškové budovy, veže pre podmorskú ťažbu a zliatiny hliníku v leteckom priemysle). Taktiež
kombinácia vysokej pevnosti, húževnatosti s biokompatibilitou zabezpečí väčšiu životnosť
súčiastok (titan v implantátoch).
Všetky tieto skutočnosti viedli k vývoji rôznych metód ich prípravy, ktoré sú založené na
použití extrémnej plastickej deformácii hrubozrnných materiálov. Z doposiaľ známych
poznatkov je možné vniesť extrémnu deformáciu do materiálov za predpokladu, že je
aplikované vysokotlakové namáhanie a deformačným mechanizmom je strih. Uvedené
predpoklady sú splnené napr. v prípade použitia metódy extrudovania a metódy kanálového
uhlového pretlačovania (ECAP), pri ktorej na rozdiel od extruzie nedochádza k zmene tvaru a
rozmeru vzoriek.
Kanálové uhlové pretlačovanie (ECAP- Equal Channel Angular Pressing):
je jednou z metód zjemňovania zŕn v polykryštalických materiáloch, ktorú vypracoval V.M.
Segal [1] so svojimi spolupracovníkmi v 70-80 rokoch minulého storočia. Podstatou ECAP je
extrémna deformácia vzorku uskutočnená jednoduchým strihom. Pri tejto metóde je vzorka
pretlačená pomocou piestu cez formu, ktorá obsahuje dva kanály rovnakého prierezu, krížiace
sa pod určitým uhlom. Prierez formou a dva uhly φ ,ψ charakterizujúce uhlový pomer
kanálov sú znázornené na Obr.1 [2].
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Obr. 1 – Schéma metódy ECAP.
Vnútorný uhol φ sa nachádza medzi kanálmi a uhol ψ na vonkajšom oblúku zakrivenia, kde
sa oba kanály pretínajú. Veľkosť deformácie pôsobiacej na vzorku pri prechode formou je
závislá na hodnote uhlov φ a ψ . Nakoľko po pretlačení vzorky ostáva prierez vzorky
nemenný, je možné vzorku pretlačovať opakovane. Týmto spôsobom môžeme akumulovať
deformáciu. Celková strihová deformácia εN nahromadená sériou opakovaných pretlačovaní
je dané vzťahom [3]:

εN =

N ⎡
⎛φ ψ ⎞
⎛ φ ψ ⎞⎤
⎢2 cot⎜ 2 + 2 ⎟ + φ cos ec⎜ 2 + 2 ⎟⎥ ,
3⎣
⎠⎦
⎝
⎠
⎝

(1.1)

kde N určuje celkový počet pretlačovaní a φ ,ψ sú uhly definované vyššie.
Smer strihového napätia pôsobiaceho na vzorku pri jej prechode formou je znázornený na
Obr. 2 [2],v ktorom uvažujeme pre jednoduchosť uhol φ = 90 ˚.

Obr. 2 – Smer pôsobenia napätia.
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Takto pôsobí jednoduchý strih na deformačné roviny, medzi dvoma hraničiacimi časťami
označenými 1 a 2.
Po prvom pretlačení vzorky je možné jej rotáciou medzi ďalšími pretlačovaniami meniť
charakteristiky strihového namáhania. Táto skutočnosť umožňuje definovať štyri rôzne
deformačné cesty pretlačovania:
•

Cesta A: vzorka nie je rotovaná medzi opakovaným pretlačovaním.

•

Cesta BA: vzorka je po každom pretlačení striedavo pootočená o 90 ˚.

•

Cesta BC : vzorka sa otáča o 90 ˚ v rovnakom smere pred každým pretlačením.

•

Cesta C : vzorka je pootočená o 180˚ medzi každým pretlačením.

Princíp týchto odlišných deformačných ciest je znázornený na Obr. 3 [2].

Obr. 3 – Štyri deformačné cesty pre opakované pretlačovanie.

Predmetom nášho skúmania bola IF oceľ (interstitial-free steel). Ide o oceľ s veľmi
nízkym obsahom uhlíku a dusíku (max 30ppm), do ktorej je pridané malé množstvo Ti a Nb k
zamedzeniu nežiaduceho spevnenia, spôsobeného zbytkovým množstvom C a N intersticiálne
rozpustených v štruktúre. Táto oceľ dosahuje vyššej ťažnosti a výrobky nepodliehajú
starnutiu. V dôsledku veľmi nízkeho obsahu C a N sa IF oceľ vyznačuje dobrou
lisovateľnosťou. Má vysokú deformačnú schopnosť a výrazne nízku redukčnú hrúbku steny
pri ťahaní materiálu. Uplatňuje sa nielen ako za tepla a za studena valcované pásy bez
povrchovej úpravy, ale taktiež slúži ako vysoko pevnostná oceľ, pozinkované pásy, zvukovo
izolačná oceľ atď.
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Kapitola 2
Experimentálne metódy
2.1. Meranie mikrotvrdosti podľa Vickersa
Mikrotvrdosť charakterizuje odpor povrchu materiálu voči lokálnej plastickej deformácii,
vyvolanej prenikajúcim telesom (indentorom). Najpresnejšou metódou merania mikrotvrdosti
vhodnou pre všetky materiály, je meranie mikrotvrdosti podľa Vickersa. Princíp tejto metódy
spočíva v zatláčaní diamantového indentoru v tvare pravidelného štvorbokého ihlanu so
štvorcovou základňou a vrcholným uhlom 136˚ do povrchu skúšobného telesa. Následne je
odmeraná veľkosť uhlopriečok vtlačku, ktorý zostane po odľahčení skúšobného indentoru viď
Obr. 4 [4].

Obr. 4 – Podstata skúšky mikrotvrdosti podľa Vickersa.
Hodnota mikrotvrdosti podľa Vickersa (HV) je potom určená pomocou vzťahu:

HV = 0,102.

136 °
2 = 0,1891. F ,
2
d
d2

2.F . sin

(2.1)

kde d – aritmetický priemer dĺžok dvoch uhlopriečok d1 a d2 v mm z Obr.4,
F – skúšobné zaťaženie v Newtonoch,
konštanta –

1
1
=
= 0,102 .
g n 9,80665
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Pre meranie mikrotvrdosti musí mať skúšobňa vzorka materiálu hladký a rovný povrch,
bez nečistôt. Vzorka sa preto pripravuje ako metalografický výbrus brúsením za mokra a
leštením na diamantových pastách, poprípade elektroleštením. Hrúbka testovanej vzorky má
mať hodnotu najmenej 1,5 násobku dĺžky uhlopriečky vtlačku. Miesta vpichu sa musia
umiestňovať vo vzdialenosti najmenej 2,5 násobku d (priemerná dĺžka uhlopriečky vtlačku)
od okraja vzorky. Vzdialenosť stredov dvoch susedných vtlačkov nesmie klesnúť pod
hodnotu 3d. Merania sa uskutočňujú v malom objeme materiálu, čím je umožnené meranie
mikrotvrdosti jednotlivých fázy a tenkých vrstiev.
V našom prípade sa vzorka položila na tuhú podložku a upevnila do držiaka
mikrotvrdometru Leco M-400-A tak, aby sa počas merania nepohla. Pomocou mikroskopu
prepojeného analógovou kamerou na monitor počítača, sa prehliadol povrch vzorky a zvolilo
sa miesto merania. Preklopením indentoru do pracovnej polohy a použitím prednastavenej
sily 100g (HV 0,1) smerujúcej kolmo k povrchu vzorky, sa vtlačil indentor do vzorky. Doba
pôsobenia skúšobného zaťaženia bola 10s a po nich sa vzorka odľahčila. Opätovným
preklopením mikroskopu sa zmeral rozmer vtlačku v dvoch osách. Pomocou softvéru LUCIA
(Laboratory Universal Computer Analysis) a vzťahu (2.1) sa vyhodnotila hodnota
mikrotvrdosti.

2.2 Svetelná mikroskopia
Na pozorovanie štruktúry kovov, veľkosti, tvaru a spôsobu rozmiestnenia štruktúrnych
zložiek, čistotu kovu a chemickú nerovnorodosť sa využívajú optické prístroje – mikroskopy
so zväčšením nad 30x. V našom prípade bol použitý optický mikroskop Olympus IX70 s
maximálnym zväčšením 1000x, prepojený CCD kamerou k počítaču. Pomocou softveru Lucia
spomenutého vyššie, boli vyhotovené a upravené metalografické snímky povrchu IF oceli.

2.3 Riadkovacia elektrónová mikroskopia
Pri elektrónovej mikroskopii je obraz vytváraný pomocou elektrónového lúča, ktorý sa
pohybuje vo váku. Zdrojom elektrónov je tzv. elektrónové delo umiestnené v hlavnej časti
mikroskopu (tubus), v ktorej je vysoké vákuum 106 – 109 Pa. Sklenené šošovky sú nahradené
elektromagnetickými šošovkami. Elektrónový lúč má v porovnaním so svetlom o niekoľko
rádov menšiu vlnovú dĺžku, čím je možné získať väčšie rozlíšenie.
Naše meranie bolo uskutočnené na riadkovacom elektrónovom mikroskope Tesla BS343,
vybavenom detektorom sekundárnych elektrónov s urýchľovacím napätím 15 kV. Mikroskop
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bol pripojený na počítač s programom Tescan, pomocou ktorého boli vyhotovené snímky
povrchu vzoriek. Pre riadkovaciu mikroskopiu sa použili tie isté vzorky ako pri metalografii,
avšak vzorky boli nalepené vodivým lepidlom na kovový terčík, ktorý sa vkladal do držiaku
mikroskopu.

2.4 Príprava vzoriek na merania
Merania boli uskutočnené na vzorkách IF oceli obsahujúcej 0.0026 wt.% C, 0.096 wt.%
Mn, 0.045 wt.% Al and 0.041 wt.% Ti vyrobených v Pohang Steel Company (Posco, Korea).
Materiál bol dodaný v podobe hranolov o šírke 5 x 5 mm a dĺžke 55 mm. Vzorky boli
pretlačované cez formu s uhlami φ = 90 ˚ a ψ = 0 ˚ pri pokojovej teplote. Druh deformačnej
cesty bol zvolený BC a počet pretlačení činil:1, 2 , 4 a 8.
Pri príprave vzoriek na samotné meranie sme postupovali nasledujúcim spôsobom:
Po narezaní a zaliatí vzoriek do foriem, bol vyhotovený metalografický výbrús. Najprv boli
vzorky brúsene za mokra brúsnymi papiermi zrnitosti postupne 800, 1200 a 2400. Každé
brúsenie s papierom danej zrnitosti trvalo 5 minut. Následne po tom, boli vzorky leštené
diamantovými pastami zrnitosti 3 a 1 μm, až kým nebol dosiahnutý zrkadlovo lesklý povrch
bez viditeľných rýh. Nakoniec boli hranice zŕn vyvolané leptaním roztokom zloženým z 40
ml HNO3 a 15 ml HF po dobu 10 s.

2. 5 Difrakcia spätne odrazených elektrónov
Nakoľko riadkovací elektrónový mikroskop Tesla BS343, dostupný na našom pracovisku,
nedisponuje dostatočne veľkým rozlíšením na zobrazenie štruktúry zrna pretlačených vzoriek,
v spolupráci s Technickou univerzitou vo Freibergu, sa vzorky preskúmali na mikroskope
Zeiss-LEO1530. Toto zariadenie je vybavené autoemisným zdrojom, v dôsledku čoho sa jeho
rozlíšenie blíži k 50 nm a nadstavcom Nordlys II na pozorovanie difrakcie spätne odrazených
elektrónov (ďalej len EBSD – electron back-scatter diffraction). Pomocou tejto metódy bolo
možné určiť vzájomnú orientáciu zŕn. Softvér vyhodnocujúci meranie umožnil aj určenie
priemernej veľkosti zŕn (algoritmus výpočtu je založený na tzv. metóde lineárnych úsekov –
linear intercept method). Do tohto výpočtu boli zahrnuté iba zrná, ktorých vzájomný
orientačný rozdiel bol väčší ako 15°. Príprava vzoriek pred meraním bola rovnaká, ako v
prípade svetelnej mikroskopie. Jediný rozdiel bol v poslednom kroku, kde namiesto leptania
boli vzorky vyleštené roztokom „colloidal silica“. Tento roztok obsahuje 20 nm častice oxidu
kremičitého, ktoré zabezpečujú jemné ošetrenie povrchu.
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Kapitola 3
Experimentálne výsledky
3.1 Mikrotvrdosť
Nakoľko sme disponovali iba veľmi obmedzeným počtom vzoriek, ktoré navyše boli
malého rozmeru, neboli záťažové skúšky uskutočnené. Preto na preskúmanie mechanických
vlastností sme vybrali metódu merania mikrotvrdosti.
Pozorovali sme, že sa mikrotvrdosť s počtom pretlačení zvyšuje, čo je zrejme spôsobené
zjemňovaním štruktúry materiálu a teda zmenšovaním veľkosti zŕn. Namerané hodnoty
mikrotvrdosti spolu s chybami, ktoré sme určili pomocou softvéru LUCIA sú zhrnuté v
Tabuľke 1. Závislosť mikrotvrdosti na počte pretlačení je vynesená v Grafe 1.

počet

Mikrotvrdosť chyba

pretlačení

[Hv]

[Hv]

0

122,6

10,1

1

197,8

12,1

2

219,7

9,4

4

250,1

7,3

8

283,3

5,7

Tabuľka 1 – Hodnoty mikrotvrdosti

prierezu IF oceli pre rôzny počet
pretlačení.

Graf 1 – Závislosť mikrotvrdosti prierezu

IF oceli na počte pretlačení.

11

3. 2 Metalografia vzoriek
Na overenie predpokladu, že s počtom pretlačení skutočne dochádza k zjemneniu
mikroštruktúry, sme urobili metalografiu prierezu vzoriek.

Snímky prierezu vzorky
A.) základný stav:

Obr. 5 – Metalografický výbrus

základného stavu IF oceli pri
rôznych zväčšeniach.

Štruktúra zŕn základného stavu IF oceli je homogénna. Na snímkach sú vidieť klasické
polyedrické zrna oddelené vysokouhlovými hranicami. Po naleptaní, sa na povrchu zŕn
vytvorili malé výbežky. Príčinou toho je skutočnosť, že tieto zrna majú v porovnaní s
ostatnými zrnami inú orientáciu a leptadlo s nimi reagovalo slabšie než so zvyškom
mikroštruktúry.
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B.) vzorky 1x pretlačené :

Obr. 6 – Metalografický výbrus

1x pretlačenej vzorky IF oceli pri
rôznych zväčšeniach.

Zo snímkou je vidieť, že došlo k miernemu zjemneniu mikroštruktúry. Zrna sa predĺžili v
smere prevládajúcej deformácie. Náhodná orientácia mriežky sa zmenila v čiastočne
usmernenú.
C.) vzorky 2x pretlačené:

13

Obr. 7 – Metalografický výbrus

2x pretlačenej vzorky IF oceli pri
rôznych zväčšeniach.

V tomto prípade už došlo v porovnaní s 1x pretlačenými vzorkami k väčšiemu rozrušeniu
mikroštruktúry, v dôsledku čoho sú hranice zŕn ťažko identifikovateľné. Tvar zrna sa
čiastočne vrátil k pôvodnému tvaru, avšak zrna sú viac nepravidelné.
D.) 4x pretlačená:

Obr. 8 – Metalografický výbrus

4x pretlačenej vzorky IF oceli pri
rôznych zväčšeniach.
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U 4x pretlačenej vzorky sú vidieť markantné deformačné pásy v smere pôsobiaceho
šmyku. Došlo k ďalšiemu zjemneniu mikroštruktúry a hranice zŕn sa už nedajú skoro vôbec
identifikovať.
D.) 8x pretlačená:

Obr. 9 – Metalografický výbrus 8x pretlačenej vzorky IF oceli pri rôznych zväčšeniach.

Na snímkach prierezu vzorky je pozorovaná veľmi jemná a homogénna mikroštruktúra.
Vplyvom osemnásobného pretlačovania došlo k zmenšeniu rozmeru zrna do takej miery, že
už svetelná mikroskopia nepostačuje na detailné zobrazenie zŕn a ich hraníc.
Snímky prechodovej oblasti medzi neporušenou a porušenou štruktúrou z bočnej strany
vzorky

Pre pozorovanie priebehu šmykovej deformácie vzoriek pri ECAP sme urobili
metalografický výbrus z hrotu materiálu. Oblasť výbrusu je vyznačená na Obr. 10.

Obr. 10 – Vyznačená oblasť metalografického výbrusu.
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Výsledkom sú nasledujúce tri snímky, na ktorých je jasne vidieť, ako šmykový mechanizmus
pôsobiaci v priebehu ECAPu mení tvar zrna. Smer pôsobiacej deformácie je v snímkach
vyznačený červenou šípkou a oblasť (a) označuje porušenú štruktúru, a oblasť (b) neporušenú.

Obr. 11 – Prechodová oblasť vzorky 1x pretlačenej cez formu.

Obr. 12 – Prechodová oblasť vzorky 2x pretlačenej cez formu.
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Obr. 13 – Detail oblasti (a) z Obr 12.

Obr. 14 – Prechodová oblasť vzorky 8x pretlačenej cez formu a detail
porušenej mikroštruktúry.
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3.3 Riadkovacia elektrónová mikroskopia
Snímky z riadkovacej elektrónovej mikroskopie
A.) základný stav:

Obr. 15 – Štruktúra bočnej strany základného stavu IF oceli:

(a) prehľadový obrázok povrchu pri zväčšení 75x, (b) detail povrchu so zväčšením 300,
(c) detail hraníc zŕn zväčšených 750x , (d) detail schodov vytvorených na povrch zrna pri
naleptaní so zväčšením 1500x.
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Na snímkach je vidieť, že štruktúra bočného výbrusu základného stavu IF oceli je
homogenná. Znovu sú pozorované klasické polyedrické zrná oddelené vysokouhlovými
hranicami, v dôsledku čoho sa pri naleptaní vytvorili na povrchu zŕn malé výbežky.
B.) bočná strana 1x pretlačenej vzorky

Obr. 16 – Štruktúra bočnej strany vzorky

IF oceli po jednom pretlačení:
(a) prehľadový obrázok povrchu,
(b) detail povrch so zväčšením 300x,
(c) detail hranice zŕn pri zväčšení 750x.

Snímky ukazujú, že po prvom pretlačení došlo k zjemneniu mikroštruktúry. Vplyvom
deformácie sa zmenil tvar zŕn. Na obrázku sú výrazne viditeľné deformačné pásy, ktoré sú
orientované v smere pôsobiaceho šmyku.
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C.) bočná strana 4x pretlačenej vzorky

Obr. 17 – Štruktúra bočnej strany vzorky IF oceli po štyroch pretlačeniach:

(a ) biely pás na povrchu vzorky zväčšený 75x, (b) detail bieleho pásu zväčšeného 750x.
Mikroštruktúra materiálu je už natoľko jemná, že na snímkach nie je možné pozorovať
zrná. Dospeli sme k záveru, že pre tieto vzorky rozlíšenie mikroskopu už nepostačuje na
vyhotovenie takých záberov, z ktorých by sa dali vyčítať ďalšie informácie.
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3.4 Difrakcia spätne odrazených elektrónov (EBSD)
Nakoľko rozlíšenie riadkovacieho elektrónového mikroskopu nebolo dostatočné k
zobrazeniu mikroštruktúry vzoriek pri vyššom počte pretlačení, nechali sme preskúmať
mikroštruktúru pomocou EBSD. Softvér spolupracujúci s experimentálnym zariadením
umožnil automatické vyhodnotenie veľkosti zrna materiálu. Namerané hodnoty sú uvedené v
Tabuľke 2 a závislosť veľkosti zrna na počte pretlačení je vynesená v Grafe 2.

Počet
pretlačení
d [μm]

0

1

2

4

8

41,7

15

8

0,4

0,36

Tabuľka 2 – Veľkosť zrna pre rôzny počet pretlačení.

Z nameraných hodnôt a Grafu 2 je
pekne vidieť, ako počet pretlačení
ovplyvňuje veľkosť zrna materiálu.
K najväčšiemu zmenšeniu rozmeru
zrna dochádza po prvom pretlačení.
Ďalšie pretlačovanie vzorku má
taktiež

za

následok

zjemnenie

mikroštruktúry, avšak už nie v takej
miere ako prvé pretlačenie. Po
štvrtom pretlačení vzorky dochádza
k ustáleniu mikroštruktúry a zrna sa
už ďalej výrazne nezmenšujú.
Graf 2 – Závislosť veľkosti zrna na počte

pretlačení.
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Na Obr. 17 je znázornená orientačná mapa počiatočného stavu IF oceli. K určitej
orientácii zrna je priradená farba, ako je to vidieť na priloženom orientačnom trojuholníku
(tento farebný kód platí pre všetky obrázky v tomto odstavci). Zo snímku je očividné, že zrná
sú orientované celkom náhodne a vzorka nevykazuje žiadnu dominantnú orientáciu, tzv.
textúru. Na obrázku sú čiernou farbou vyznačené vysokouhlové hranice (>15°).

Obr. 17

– Orientačná mapa

počiatočného stavu. Jednotlivé
farby odpovedajú orientáciám
podľa priloženého orientačného
=200 µm; IPF + GB; Step=5 µm; Grid175x150

trojuholníku.

Obr. 18 ukazuje orientačné pomery po jednom pretlačení na priereze vzorky. Zrná ohraničené
vysokouhlovými hranicami už nie sú jednofarebné, čo naznačuje tvorbu subzŕn. Tento záver
potvrdzuje Obr. 19, kde okrem vysokouhlových hraníc, teraz značených červenou farbou, sú
zakreslené aj tie hranice, kde rozdiel v orientácii dvoch susediacich oblastí je 1,5°.
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=100 µm; IPF + GB; Step=0.5 µm; Grid600x450

=100 µm; IPF+GB; Step=0.5 µm; Grid600x450

Obr. 18 – Orientačná mapa po 1x ECAP -

Obr. 19 – Orientačná mapa po 1x ECAP -

prierez.

prierez. Oblasť je totožná s tou na Obr. 18,

Vysokouhlové

hranice

(>15°)

vyznačené čiernou čiarou.

sú

ale sú vyznačené aj nízkouhlové hranice.
Vysokouhlové hranice (>15°) sú vyznačené
červenou čiarou
čiarou aa hranice
hranice 1,5
1,5°
čiernou čiarou.
červenou
° čiernou

Situáciu v pozdĺžnom smere jedenkrát
pretlačenej vzorky znázorňuje Obr. 20. Je
jednoznačné, že došlo k predĺženiu zŕn v
smere pôsobiaceho šmykového napätia.
Tento fakt je v súlade s výsledkami
získanými

pomocou

svetelného

mikroskopu.
Rozdrobenie pôvodnej štruktúry sa dá
pozorovať aj na dvakrát pretlačených
=100 µm; Map16; Step=0.5 µm; Grid600x470

Obr. 20 – Orientačná mapa po 1x ECAP –

pozdĺžny rez.

vzorkách.

Bohužiaľ

kvôli

technickým

problémom obrázky nie sú dostatočne
kvalitné na to, aby sme ich uviedli.

Meranie veľkosti zrna ukázalo, že rozdiel tejto hodnoty pre vzorky pretlačené štyrikrát a
osemkrát je zanedbateľný (viď. Graf 2). Ako je vidieť na Obr. 21 (4x ECAP) a 22 (8x ECAP),
mikroštruktúra pre obidva prípady vyzerá veľmi podobne. V prípade 8x pretlačeného vzorku
nepatrne narástol podiel vysokouhlových hraníc (z 28% na 31%).
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=10 µm; IPF + GB; Step=0.05 µm; Grid600x253

Obr. 21 – Orientačná mapa po 4x ECAP – prierez.

=10 µm; IPF + GB; Step=0.05 µm; Grid599x370

Obr. 22 – Orientačná mapa po 8x ECAP – prierez.

Veľmi zaujímavý pohľad nám poskytuje Obr.
23, kde je znázornená orientačná mapa podobnej
prechodovej oblasti (prechod medzi porušenou a
neporušenou štruktúrou), ako na Obr. 11, 12, 14.
Vplyvom

šmykovej

deformácie

sa

jednotlivé

subzrná vychýlia z pôvodnej orientácie a vytvoria
vysokouhlové hranice.
Obr. 23 – Orientačná mapa po 8x ECAP – prierez.

Prechodová oblasť medzi porušenou a neporušenou
oblasťou.
=10 µm; IPF + GB; Step=0.2 µm; Grid200x250
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Kapitola 4
Diskusia výsledkov
Na základe uskutočnených meraní bolo zistené, že metóda ECAP má podstatný vplyv na
mechanické vlastnosti IF oceli. Meranie mikrotrvdosti podľa Vickersa ukázalo, že táto
hodnota rastie so zvyšujúcim sa počtom pretláčaní. Tento efekt má podstatné
mikroštrukturálne pozadie. Základný (počiatočný) stav sa vyznačuje homogénnou štruktúrou
zŕn, ktorých veľkosť je približne rovnaká. Kryštalografická orientačná mapa povrchu ukazuje,
že orientácia zŕn v základnom stave je náhodná. Z metalografického výbrusu vzoriek je
zreteľné, že táto štruktúra sa naruší už po prvom pretlačení. Dochádza k signifikantnému
zmenšeniu rozmeru zŕn, a to až na 1/3 pôvodnej veľkosti. Záber z pozdĺžnej strany vzorky,
pretlačenej jedenkrát ukazuje, že zároveň dochádza aj k predĺženiu zŕn v smere pôsobiacej
deformácie a náhodná orientácia zŕn sa zmení na usmernenú, vytvorí sa textúra.
Predpokladám, že v tomto prípade bude možné pozorovať anizotropické deformačné
vlastnosti v pozdĺžnom, resp. priečnom smere. Ďalšie pretlačovanie vzoriek malo za následok
zjemnenie mikroštruktúry, avšak už nie v takej miere, v akej to nastalo po prvom pretlačení.
U 4x ECAPovaných vzoriek došlo k ustáleniu mikroštruktúry, zrna sa už ďalším
pretlačovaním príliš nezmenšovali, tzn. že najmenšia dosiahnutá priemerná veľkosť zrna je
cca. 0,4 μm. Ďalším pretláčaním pravdepodobne dochádza k rozšíreniu jemnozrnnej štruktúry
do väčšieho objemu materiálu, ako to matematickým modelovaním ukázal Kim [5]. V súlade
s týmto predpokladom, 8x pretlačené vzorky vykazovali veľmi jemnú a homogénnu
mikroštruktúru. Pri pozorovaní hrotu pretlačených vzoriek sme objavili prechodové oblasti
medzi porušenou a neporušenou štruktúrou, čo taktiež poukazuje na to, že deformácia
nenastáva v celom objeme vzorku. Tieto oblasti môžu veľmi dobre poslúžiť na pozorovanie
vývoja textúry priebehom deformácie pomocou EBSD, lebo je na nich pozorovateľný aj
počiatočný, aj ECAPovaný stav. Tento druh experimentu ale presahuje rámec tejto práce.
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Kapitola 5
Záver
V tejto prací som študoval vplyv uhlového kanálového pretlačovania (ECAP) na
mikroštruktúru IF oceli pomocou svetelnej mikroskopie, riadkovacej elektrónovej
mikroskopie a metódou difrakcie spätne odrazených elektrónov (EBSD). Z tejto práce sa dajú
urobiť nasledujúce závery:
•

Pôvodná veľkosť zrna bola 41,7 μm, ktorá so zvyšujúcim počtom pretlačení postupne
klesala až na hodnotu 0,36 μm, v prípade 8x pretlačenej vzorky.

•

Bolo pozorované, že veľkosť zrna po štvrtom pretlačení už neklesá signifikantne.
Predpokladáme, že nad 4x ECAP dochádza k postupnej homogenizácii mikroštruktúry
a oblasť jemnozrnnej štruktúry sa rozšíri do väčšieho objemu materiálu.

•

ECAP ma výrazný vplyv aj na mechanické vlastnosti materiálu. Meranie
mikrotvrdosti ukázalo, že

mikrotvrdosť podľa Vickersa rastie so zvyšujúcim sa

počtom pretlačení.
Nakoľko som mal k dispozícii iba obmedzený počet vzoriek, zostalo ešte veľa otázok
nezodpovedaných. V ďalšom kroku by som sa chcel zamerať na štúdium deformačných
vlastnosti týchto materiálov, hlavne na superplastické chovanie. Považujem za dôležité
porovnať tieto výsledky s výsledkami získanými na vzorkách pripravených cestou A a C a to
ako z hľadiska mikroštruktúry, tak aj mechanických vlastnosti. Z hľadiska priemyselného
použitia

bude

nutné

preskúmať

aj

teplotnú

stabilitu

ECAPovanej

štruktúry.
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