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Abstrakt: Předkládaná disertační práce se zabývá studiem vývoje mikrostruktury, 

mechanických, elastických a korozních vlastností čisté Cu a slitiny CuZr, které byly 

připraveny metodou equal channel angular pressing (ECAP). Vybrané vlastnosti čisté Cu 

připravené metodou ECAP jsou porovnány s vlastnostmi čisté Cu připravené metodou high 

pressure torsion (HPT). 

 Vývoj mikrostruktury je podrobně charakterizován mnoha experimentálními metodami 

(světelná a elektronová mikroskopie, difrakce zpětně odražených elektronů, pozitronová 

anihilační spektroskopie, atd). Vývoj mikrostruktury ve vzorcích připravených metodou ECAP 

lze charakterizovat postupným rozpadem původní hrubozrnné struktury a vznikem nových zrn 

v submikrokrystalickém oboru (460 nm u Cu a 260 nm u slitiny CuZr). Během deformace 

postupně roste podíl vysokoúhlových hranic zrn, hustota dislokací (ρD ≈ 7 x 10
15

 m
-2

) a 

koncentrace vakancí (cV ≈ 10
-4

 at
-1

). Byla zjištěna souvislost mezi stupněm vložené deformace 

metodou ECAP a anizotropií elastických vlastností. Z termodynamického hlediska došlo 

deformací k mírnému zrychlení korozních procesů. V deformovaném materiálu však koroze 

probíhá homogenně na celém povrchu a lépe se v něm tvoří pasivační vrstvy. Jemnozrnná 

struktura zůstává v čisté Cu zachována pouze do teplot 150 až 200°C, u slitiny CuZr je v 

důsledku přítomností jemných precipitátů fáze CuZr mikrostrukturní stabilita posunuta k 

významně vyšším teplotám, přibližně 650°C. U vzorků ve tvaru disku připravených metodou 

HPT byl pozorován velmi odlišný vývoj mikrostruktury v oblastech na okraji a ve středu 

vzorku, což odpovídá nehomogennímu charakteru deformace vložené do materiálu. Významný 

rozdíl mezi oběma metodami přípravy materiálu spočívá v efektivnějším zjemnění zrna 

metodou HPT než metodou ECAP při stejné hodnotě vložené deformace. V důsledku toho je 

průměrná velikost zrna výsledné fragmentované struktury po HPT menší než v materiálu 

připraveném metodou ECAP. 
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Abstract: In the thesis the microstructure development, mechanical, elastic and corrosion 

properties of deformed specimens of pure Cu and binary alloy CuZr processed by equal 

channel angular pressing (ECAP) are investigated. Several properties of pure Cu processed 

by ECAP are compared with properties of the same material processed by high pressure 

torsion (HPT). 

 The microstructure development is characterized in detail by several experimental 

techniques (light and electron microscopy, electron back scatter diffraction, positron 

annihilation spectroscopy, etc.). The microstructure development in specimens processed by 

ECAP is characterized by the continuous fragmentation of the initial coarse grain structure 

and the formation of new grains having the sizes in the submicrocrystalline range (of 460 nm 

and 260 nm in Cu and CuZr alloy, respectively). During the deformation by ECAP the 

fraction of high-angle grain boundaries, the dislocation density and the concentration of 

vacancies are continuously increasing to final values of 80%, 7x10
15

 m
-2

and 10
-4

 at
-1

,
 

respectively. The correlation between the degree of the strain imposed by ECAP and the 

anisotropy of elastic properties was found. The strain due to ECAP enhances the rate of 

corrosion. However, the corrosion in the fine-grained material is homogeneous over the 

whole surface and the passivation protective layers are easily formed. The fine-grained 

structure remains stable up only to 150° - 200°C in pure Cu. On the other hand, in CuZr 

alloy, thanks to fine precipitates of CuZr phase, is the fine-grained structure stabilized up to 

650°C. In the disc shape specimens processed by HPT different microstructure development 

was observed with significant differences in properties at the specimen centre and in the 

regions near the edge. This corresponds well to the inhomogeneous character of strain 

induced by HPT. The grain refinement was found to be more effective by HPT than by ECAP 

for the same strain. As a result the average grain size of the fragmented microstructure after 

HPT is smaller than in the material processed by ECAP. 
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1. Úvod 

 

Na počátku padesátých let dvacátého století byl objeven vztah mezi velikostí zrna a mezí 

kluzu. Tento objev publikovali téměř ve stejnou dobu dva vědci: E. O. Hall [1] a N. J. Petch 

[2]. Na jejich počest se dnes tento vztah nazývá Hallův-Petchův vztah (1): 

 

 (1)              
 
 

 , 

 

kde σy představuje mez kluzu materiálu, σ0 je frikční napětí, d velikost zrna a ky je materiálová 

konstanta, která je mírou střihového napětí potřebného k uvolnění nahromaděných dislokací. 

Podle tohoto vztahu mají materiály s menším zrnem vykazovat vyšší mez kluzu. Jiţ 

v dřívějších dobách lidé vynalezli techniky kování pro výrobu kovových materiálů 

s vynikajícími vlastnostmi. Nikdo tehdy nevěděl, ţe jednou z příčin těchto vlastností je právě 

dosaţení malého zrna v materiálu. Některé z těchto materiálu byly velmi populární. Jako 

příklad lze uvést damaškovou ocel, která měla na tehdejší dobu unikátní vlastnosti, a proto 

byla také velmi ţádána. Postupem času se objevovaly další a další techniky pro dosaţení malé 

velikosti zrna. Úspěšné techniky se začaly zavádět do běţné výroby. Příkladem těchto technik 

jsou válcování, extruze a další techniky zaloţené na termo-mechanickém zpracování, lití a 

mletí. Všechny tyto metody můţeme rozdělit podle přístupu, jakým se snaţí dosáhnout 

malých rozměrů zrna, na dvě hlavní skupiny. První přístup se jmenuje tzv. “bottom-up” a 

druhý “top-down” [3].  

 V “bottom-up” přístupu se nejprve připraví prášek s velikostí zrna v submikrometrické 

nebo nanometrické oblasti. Poté je tento prášek znovu spojen v kompaktní materiál. Jako 

příklady těchto technik můţeme uvést mechanické legování a další techniky známé pod 

anglickými názvy: high-energy ball milling [4] nebo v poslední době velmi pouţívané 

cryomilling [5], gas atomization [6], electrodeposition [7], nebo inert gas condensation [8]. 

Hlavními výhodami těchto metod je dosaţení velmi malého rozměru zrna (nanometry), 

relativní jednoduchost procesu a nízké náklady na provoz a v neposlední řadě také velké 

rozměry výrobků, které mohou být přímo komerčně vyuţity. Kaţdý proces má i své negativní 

faktory. Některé jsou ale společné pro všechny materiály připravené „bottom-up“ přístupem a 

vyplývají z podstaty výroby materiálu. Takto připravený materiál ve formě prášku bývá často 
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kontaminován atomy jiných prvků. Podobným problémem bývá rovněţ poréznost materiálu 

po kompaktizaci. 

 V “top-down” přístupu je hrubozrnný materiál vystaven během procesu přípravy velké 

plastické deformaci. Během deformování materiálu dochází ke zjemnění mikrostruktury. 

Tento postup odstraňuje obě zmíněná negativa spojená s “bottom-up” přístupem. Běţně 

vyuţívané metody výroby jako válcování [9] nebo extruze jsou zaloţeny na tomto principu a 

byly často vyuţívány jiţ v minulem století. Zjemnění materiálu dosaţitelné těmito procesy je 

ovšem jen omezené. Zjemnění mikrostruktury samozřejmě roste s rostoucí vloţenou 

deformací, ale se zvyšující se vloţenou deformací dochází současně ke zmenšování příčného 

rozměru konečného výrobku. Kdybychom dosáhli stonásobného zmenšení zrna napřiklad 

válcováním, měl by konečný výrobek tak malou tloušťku, ţe by se výrazně sníţily moţnosti 

jeho praktického uplatnění. Obecně řečeno největším problémem konvenčních technik je 

zmenšení tloušťky nebo průměru výsledného výrobku. Abychom docílili zmenšení zrna 

na rozměry mikrometrů nebo nanometrů, je třeba, aby se velikost výrobku během deformace 

co nejméně měnila. Byla to právě tato myšlenka, která stála za vznikem celé řady nových a 

progresivních metod přípravy materiálu. Společným principem všech těchto metod je 

vystavení materiálu velké plastické deformaci bez větší změny původní velikosti. Tento 

soubor metod se nazývá společným názvem „metody silné nebo intenzivní plastické 

deformace“ (severe plastic deformation (SPD) techniques) [10]. 

 První, kdo úspěšně vyvinul a aplikoval metodu, která splňovala podmínku SPD 

technik, byl V. M. Segal z Ruska. Tato metoda se nazývá equal channel angular pressing 

(ECAP) nebo equal channel angular extrusion [11]. Tento vynález se stal mezníkem a 

odstartoval revoluci v zavádění a vývoji metod vedoucích ke zjemňování mikrostruktury. 

Metoda ECAP ukázala směr, kterým se vydat, a zanedlouho vznikly další metody principiálně 

sice zcela odlišné od metody ECAP, ale mající společný rys, kterým je vloţení silné 

deformace do materiálu. V současné době se nejvíce pouţívají následující metody SPD: torze 

za vysokých tlaků (high pressure torsion (HPT) [12]), akumulativní spojování válcováním 

(accumulative roll bonding (ARB) [13]) a celá řada dalších.  

 V této práci se budeme zabývat studiem a charakterizací vlastností materiálu 

připraveného dvěma nejrozšířenějšími metodami silné plastické deformace, a sice metodou 

ECAP a metodou HPT. Jako studijní materiál byly vybrány technicky čistá měď a binární 

slitina CuZr. Oba materiály byly studovány mnoha experimentální metodami, například 

transmisní elektronovou mikroskopií (TEM), pozitronovou anihilační spektroskopií (PAS), 

rentgenovou difrakcí (X-ray diffraction - XRD), difrakcí zpětně odraţených elektronů 
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(electron backscattered diffraction - EBSD) a dalšími metodami s cílem popsat vývoj 

mikrostruktury, a zejména procesy tvorby jemnozrnné struktury, dále charakterizovat změny 

ve fyzikálních a chemických vlastnostech, materiálu připraveného metodami intenzivní 

plastické deformace.  
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2. Teoretická část 

 

Jedním z principiálních problémů, kterými se zabývá fyzika materiálů a materiálový výzkum, 

jsou procesy popisující zpevňování materiálu. Existuje celá řada postupů jak dosáhnout 

zpevnění materiálu. Mnohé postupy se vyuţívají jak v praxi, tak i při vývoji nových materiálů 

a výzkumné činnosti. Proto je první část této kapitoly věnována základním mechanismům 

zpevnění materiálu.  

 

2.1 Základní mechanismy zpevňování 

 

Pro dosaţení vysoké pevnosti při zachování dostatečné tvárnosti materiálu se pouţívají 

u materiálů různé, v řadě případů velmi komplikované způsoby ovlivnění struktury. 

Výsledkem dlouholetého výzkumu bylo nalezení několika základních mechanismů 

zpevňování, které různou měrou přispívají k výsledné pevnosti materiálu. Některé 

mechanismy, jako zjemňování zrn, ovlivňují i další vlastnosti materiálu. V mnoha případech 

působí v materiálu více mechanismů současně a jejich podíl závisí na mnoha parametrech, 

např. na teplotě, rychlosti deformace atd. V této úvodní kapitole budou stručně 

charakterizovány některé známé mechanismy zpevnění. 

 

2.1.1 Zpevňování hranicemi zrn 

 

 Skutečnost, ţe pevnost či tvrdost materiálů roste s jemností struktury materiálu je 

známá jiţ od starověku. Začátkem padesátých let minulého století E. O. Hall [1] a N. J. Petch 

[2] zformulovali známý vztah (1) závislosti pevnosti polykrystalických materiálů na velikosti 

zrna, který se nejčastěji uvádí ve tvaru 

 

  (1)              
 
 

  . 

 

Význam jednotlivých veličin tohoto důleţitého vztahu byl popsán v úvodní části.  Ze vztahu 

(1) vyplývá, ţe mez kluzu materiálu roste se zmenšujícím se rozměrem zrn. Široká 

pouţitelnost tohoto vztahu jej činí jedním z nejdůleţitějších vztahů ve fyzice materiálů. I 

přesto, ţe je tento vztah znám řadu let, není jeho podstata plně vysvětlena. Platnost vztahu je 

sporná zejména u materiálů s velmi velkými nebo velmi malými zrny. Jistá nepřesnost je 
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do vztahu zanesena jiţ samotnou definicí velikosti zrna, která není jednoznačně definována. 

Příkladem mohou být anizotropní materiály, kde zrna nejsou rovnoosá, atd. V uplynulých 

desetiletích se zkoumaly především meze platnosti Hallova-Petchova vztahu a 

mikrostrukturní mechanismy, které ho ovlivňují. 

 Pro vysvětlení Hallova-Petchova vztahu lze v literatuře nalézt řadu modelů, z nichţ tři 

nejznámější jsou schematicky znázorněny na obr. 2.1.1. 

 Cottrell: Nahromadění dislokací před hranicí zrna (dislocation pile-up), které 

při určitém napětí aktivují Frankův-Readův zdroj v sousedním zrnu a deformace se 

šíří zrnem a posléze celým materiálem [14] 

 Li: Generace dislokací na stupních hranic zrn (GB ledges), vznikajících při deformaci 

[15] 

 Meyers & Ashworth: Generace dislokací na hranicích zrn, vytvářejících na nich 

vytvrzující vrstvu [16]. V tomto případě obsahuje rovnice (1) ještě výraz d
-1

, který je 

významný při malých velikostech zrna a efektivně zmenšuje hodnotu konstanty k. 

 

 

Obr. 2.1.1 Nejznámější modely vysvětlující Hallův-Petchův vztah 

 

Existují ještě další modely, které předloţili Conrad, Ashby a další, které jsou zaloţeny 

na aktivitě dislokací v zrnech či v blízkosti hranic [17], atd. 

 Mnoha experimenty bylo zjištěno, ţe vztah (1) neplatí v celém rozsahu velikosti zrn. 

Pro většinu materiálu platí vztah přibliţně od velikostí zrn 20 – 30 nm do 1 μm. 

V nanokrystalické oblasti velikosti zrn se pevnost materiálu přestane zvyšovat, eventuálně 
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dochází naopak k jejímu poklesu. Tato skutečnost je schematicky znázorněna na obr. 2.1.2. 

Oblast za kritickou velikostí zrna dc se někdy nazývá inverzní Hallův-Petchův vztah. Jev byl 

pozorován v řadě materiálů [18] a chování meze kluzu se dá v tomto oboru matematicky 

popsat pomocí vztahu (2).  

 

 (2)             
 
 

 , 

 

jehoţ platnost se obvykle vysvětluje se mechanismy nedislokační povahy, např. pokluzy 

po hranicích zrn.  

 

 

Obr. 2.1.2 Závislost pevnosti na velikosti zrna v širokém oboru velikostí zrn 

HP – Hallův-Petchův vztah, GBS (grain boundary sliding) – pokluz po hranicích zrn,  

dc - kritická velikost zrna 

 

2.1.2 Zpevnění tuhého roztoku příměsovými atomy  

 

 Vloţením atomu příměsi do matrice základního kovu vznikne tuhý roztok. Cizí atomy 

mohou zaujímat polohy atomů matrice, nebo místa mezi atomy mříţe, v takovém případě 

hovoříme buď o substitučním, anebo o intersticiálním tuhém roztoku. Schematicky je situace 

znázorněna na obr. 2.1.3. Rozpustnost atomů v mříţi se řídí tzv. Hume – Rotheryho pravidly 

[19]. 
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Obr. 2.1.3 Umístění atomů příměsí v matrici 

 

Pro substituční tuhý roztok lze tato pravidla formulovat takto: 

 Velikost atomu příměsi a matrice musí být podobné. Rozdíl velikosti atomů nesmí být 

větší neţ 15%. 

 Krystalické mříţky matrice a příměsi musí být podobné. Čím více se obě mříţky liší, 

tím niţší je vzájemná rozpustnost atomů. 

 Rozpustnost je ovlivněna valencí. K úplné rozpustnosti dochází, jen pokud je valence 

příměsi a atomu matrice stejná. 

 Atomy s podobnou elektronegativitou se dobře rozpouští. Pokud je rozdíl 

elektronegativit příliš velký, dochází většinou k vytvoření intermetalických fází. 

 

Pro intersticiální tuhý roztok lze Hume – Rotheryho pravidla formulovat takto:  

 Pro velikosti atomu matrice (rA) a příměsi (rB) musí platit:   
  

  
       

 Oba typy atomů musí mít podobnou elektronegativitu. 

 Intersticiální polohy musí mít vhodnou velikost. Výhodnější je menší počet větších 

intersticiálních prostor (dutin); např. bcc mříţka má více dutin neţ fcc, ale tyto dutiny 

jsou malé. Proto je rozpustnost intersticiálního prvku v bcc mříţce menší neţ v mříţce 

fcc. 

Příkladem intersticiálních příměsí jsou: C, N, O a další. 

Pokud jsou splněna Hume – Rotheryho pravidla, dochází k vytvoření tuhého roztoku. Vloţení 

příměsového atomu do mříţky základního kovu má za následek vytvoření napěťového pole 

v jeho okolí. To je způsobeno buď rozdílnou velikostí obou druhů atomů, nebo rozdíly 
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smykových modulů. K překonání napěťového pole a pokračování deformace je třeba působit 

na dislokace vyšším napětím. Tím se zvyšuje současně pevnost tuhého roztoku. Teoretickými 

modely příspěvku příměsí ke zpevnění materiálů se zabývala řada autorů. Mezi nejznámější a 

nejvíce propracované patří teorie Fleischera a Labusche, které uvádějí příspěvek ke zpevnění 

jako mocninnou závislost koncentrace ve tvaru:  

 

 (3)          
 , 

 

kde n=1/2 pro případ modelu Fleichera [20] a n=2/3 pro případ Labusche [21]. 

 

Je-li materiál zpevněn dvěma a více druhy příměsí, uţívá se pro výpočet celkového příspěvku 

zpevnění atomy příměsí σs následující empirický vztah (4) [22]. 

 

 (4)       ∑    , 

 

kde ki je konstanta úměrnosti, která vyjadřuje míru zpevnění materiálu vztaţenou na 1% 

koncentrace legujícího prvku i, a xi je koncentrace i-tého prvku v tuhém roztoku.  

 Zpevnění intersticiály σIN je popsáno vztahem (5) [23],  

 

 (5)         , 

 

kde k je konstanta a f je podíl atomů intersticiálního prvku vůči všem atomům.  

 

2.1.3 Zpevnění částicemi jiných fází 

 

 U materiálů s částečnou rozpustností vznikají částice jiné fáze (např. precipitáty). 

Částice jiné fáze představují významnou překáţku pro pohyb dislokací a ovlivňují výrazně 

zpevnění materiálu. Budeme-li diskutovat vliv precipitátů na pohyb dislokací, musíme 

rozlišit, jedná-li se o 

 koherentní precipitáty, které můţe dislokace překonat skluzem (obr. 2.1.4b), nebo  

 nekoherentní precipitáty, kterými dislokace neprojde (obr 2.1.4a). 
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Obr. 2.1.4 a) nekoherentní a b) koherentní precipitát 

 

Koherentní precipitáty 

Koherentní částice jiné fáze má jiné sloţení neţ matrice, ale její krystalografické roviny a 

směry jsou rovnoběţné s rovinami a směry matrice. Dislokace tedy v principu můţe 

precipitátem projít skluzovým pohybem. Tento proces je znázorněn schematicky na obrázku 

obr. 2.1.5.  

  

Obr. 2.1.5 Znázornění pohybu dislokace D precipitátem P v matrici M 

za působení skluzového napětím σ 
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Z obrázku je patrné, ţe po průchodu dislokace došlo v precipitátu k jisté změně 

v pravidelnosti řazení jednotlivých atomů. Průchodem hranové dislokace se totiţ posunula 

horní část precipitátu vůči spodní o jednu meziatomovou vzdálenost. Tím se ve skluzové 

rovině mezi body A a B (obr. 2.1.5b) vţdy setkávají vedle sebe dva atomy jednoho typu, 

zatímco ve zbytku precipitátu se atomy pravidelně střídají. V úseku AB tedy vzniklo tzv. 

antifázové rozhraní, které má vyšší volnou energii neţ střídavé uspořádání atomů 

v precipitátu. Průchodem další dislokace dojde k vymizení antifázového rozhraní. 

Experimentálně pozorovaný průchod dislokace precipitáty γ
΄
 ve slitině Ni–19%Cr–6%Al je 

na obr. 2.1.6 [24]. 

 

 

Obr. 2.1.6 Precipitáty γ
΄
 ve slitině Ni–19%Cr–6%Al [24] 

 

Nekoherentní precipitáty  

V případě nekoherentního precipitátu s jinak orientovanými směry a rovinami vůči matrici, 

případně i jinou mříţkovou konstantou, nemůţe dislokace pokračovat ve skluzu a 

u precipitátu se zastaví. Při působení dostatečně velkého napětí můţe dislokace i tuto 

překáţku překonat. Existují dva způsoby překonání nekoherentního precipitátu dislokací:  

 Orowanův mechanismus a 

 Friedelův mechanismus. 

 

Orowanův mechanismus (obr. 2.1.7) spočívá v tom, ţe během překonávání precipitátu 

dislokace zůstává v jedné skluzové rovině. Působením dostatečného napětí σ dochází k ohybu 

dislokace okolo precipitátu tak, jak je naznačeno na obr. 2.1.7b, ale ve vzdálenějších 

oblastech se dislokace pohybuje, jako by nebyla ovlivněna přítomností precipitátu. Ohnutý 

úsek ji však brzdí v dalším pohybu. Ohnuté úseky se dále prohýbají podobně jako v případě 

Frankova–Readova zdroje a jakmile dojde k jejich přiblíţení, úseky s opačným znaménkem 

Burgersových vektorů anihilují. Dislokace se rozdělí na dvě části – dislokační smyčku kolem 



- 18 - 

 

precipitátu a dislokační čáru podobnou původní dislokaci viz (obr. 2.1.7c). Dislokační smyčka 

kolem precipitátu leţí ve skluzové rovině původní dislokace a má stejný Burgersův vektor 

(obr. 2.7d). 

 

Obr. 2.1.7 Princip Orowanova mechanismu 

 

Friedelův mechanismus je poněkud komplikovanější, protoţe v tomto případě nezůstává 

dislokace v jediné skluzové rovině (obr. 2.1.8). Podobně jako v případě Orowanova 

mechanismu se dislokace ohýbá kolem precipitátu (obr. 2.1.7b). V těsné blízkosti precipitátu 

však dojde k příčnému skluzu úseků AB a CD. V nové skluzové rovině nad precipitátem se 

k sobě tyto úseky přiblíţí, spojí se a vytvoří tak smyčku, která zůstane za precipitátem. Nově 

spojená dislokace před precipitátem se můţe pohybovat dále. Dislokační smyčka před 

precipitátem však neleţí v původní skluzové rovině a na nově vzniklé pohybující se dislokaci 

se vytvořil stupeň mimo skluzovou rovinu, který se dále pohybuje šplháním a brzdí tak vlastní 

dislokaci, která se můţe pohybovat skluzem v původní skluzové rovině. 

 

 

Obr. 2.1.8 Princip Friedelova mechanismu 
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Oba uvedené mechanismy překonávání nekoherentních precipitátů byly prokázány 

i experimentálně (obr. 2.1.9) [25]. 

 

Obr. 2.1.9 Experimentální prokázání Orowanova mechanismu [25] 

 

 Při interakci částic a dislokací hrají určitou roli i elastické deformace způsobené 

rozdílem mříţkových parametrů precipitátu a matrice a rozdílné moduly pruţnosti ve smyku 

precipitátu a matrice. 

 Příspěvek precipitačního zpevnění σP je moţné vypočítat pomocí vztahu (6) [26]. 

 

 (6)           
         

 

 
 

  
, 

 

kde α je konstanta, G je modul pruţnosti ve smyku, b je Burgersův vektor, λ je střední 

vzájemná vzdálenost částic, f je objemový podíl částic a dP je střední průměr částic. 

 

2.1.4 Dislokační zpevnění 

 

 V předcházející části jsme diskutovali vliv velikosti zrn, vliv atomů příměsí 

rozpuštěných v matrici a vliv precipitátů. Za efektivní překáţky však můţeme povaţovat 

i nepohyblivé dislokace nacházející se v matrici. V reálném krystalu neexistuje pouze jedna 

dislokace. Pozorujeme dislokační strukturu. Dislokační zpevnění je zpevnění způsobené právě 

dislokační strukturou. Podle Emburyho zahrnuje dislokační struktura hranice zrn, hranice 

subzrn a uspořádání dislokací uvnitř zrn, ať jiţ vznikla plastickou deformací, nebo fázovou 
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transformací [27]. V podstatě jde o interakci pohyblivých dislokací se zakotvenými 

dislokacemi, shluky a sítěmi dislokací, jinými pohybujícími se dislokacemi atd. Podle 

uvedené představy závisí příspěvek dislokačního zpevnění σD na velikosti energie potřebné 

pro protlačení dislokace překáţkami dislokačního původu. Jako charakteristika dislokační 

struktury se zavádí hustota dislokací ρD udávající délku dislokačních čar v jednotce objemu. 

Hustota dislokací je definována vztahem (7) 

 

 (7)       
  

 
, 

 

kde Σl je celková délka dislokačních čar v objemu V. Rozměr hustoty dislokací je tudíţ m
-2. 

Příspěvek dislokačního zpevnění lze nejvhodněji kvantitativně vyjádřit obecně pouţívaným 

Taylorovým vztahem (8) 

 

 (8)          
 

 , 

 

kde α je konstanta, která je mírou pevnosti dislokační sítě a ρ je celková hustota dislokací 

[28]. Celkovou hustotu dislokací můţeme rozdělit na sloţku ρS, která odpovídá dislokacím 

vytvořeným v mříţce během deformace, a ρG, charakterizující geometricky nutné dislokace 

pro akomodaci nehomogenní deformace polykrystalu [29]. 

 V reálných podmínkách působí jednotlivé mechanismy zpevňování společně. 

Nejjednodušší je lineární model, který předpokládá aditivní působení mechanismů (9) [22]: 

 

 (9)                     , 

 

kde σ0 je frikční napětí, σD je dislokační zpevnění, σS je zpevnění atomy příměsí a σP je 

precipitační zpevnění. 
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2.2 Intenzivní plastická deformace jako způsob přípravy ultra 

jemnozrnných materiálů 

 

Pro dosaţení jemnozrnné, ultrajemnozrnné a nanokrystalické struktury objemových materiálů 

bylo vyvinuto mnoho metod přípravy. Právě tyto výrobní technologie jsou rozhodující pro 

výsledné vlastnosti materiálu, velikost a tvar výrobků atd. Hlavními překáţkami pro vyuţití 

materiálu jsou především vnitřní nehomogenita vyrobeného materiálu, nedostatečná velikost 

výsledného výrobku a převáţně nízká taţnost vyrobených materiálů. Dalším problémem je 

nízká stabilita jemnozrnné struktury při zpracování za vyšší teploty nebo při ohřevu na vyšší 

teplotu, coţ je v mnoha případech nezbytné pro realizaci procesu tváření. Podaří-li se tyto 

překáţky překonat, bude moţné vyrobit jemnozrnné materiály s unikátními vlastnostmi. 

Moţnost produkce materiálů s jemnozrnnou mikrostrukturou vedla k odhalení celé řady 

jedinečných vlastností materiálů souvisejících s velikosti zrn, např.: 

 

 Jemnozrnná struktura je nezbytná pro dosaţení superplastického chování [30]. 

 Se zmenšujícím se zrnem se sniţuje koeficient tření. Koeficient tření vrstev 

nanokrystalického Ni (8–28 nm), vytvořených přímou a pulzní proudovou 

elektrodepozicí, byl poloviční ve srovnání s hrubozrnným niklem [31]. 

 U jemnozrnných slitin Cu-Sn-P, které jsou připraveny termomechanickým 

zpracováním bronzu, roste pevnost materiálu a odolnost proti relaxaci napětí se 

zmenšujícím se zrnem. Slitiny se pouţívají pro malé pruţiny [32]. 

 Elektronické vlastnosti nanostrukturních filmů CeO2-x jsou v rozmezí velikosti zrn 9–

28 nm silně závislé na vlivu velkého povrchu zrn a kvantových jevech [33]. Vrstvy 

byly vytvořeny jednak odpařením elektronovým paprskem (EBE – electron beam 

evaporation), a jinak depozicí zprostředkovanou iontovým svazkem (IBAD – ion 

beam assisted deposition). 

 U supravodičů z Nb3Sn je kritická proudová hustota Jc kontrolována velikostí zrna. 

V rozmezí velikosti zrn 50–80 nm je dosahováno největších hodnot Jc [34]. 

 

Jedny z nejpouţívanějších metod, kterými se podařilo úspěšně připravit jemnozrnný materiál, 

jsou zaloţeny na intenzivní plastické deformaci (severe plastic deformation - SPD). Hlavní 

myšlenkou metod zaloţených na SPD je vloţení velké plastické deformace do materiálu bez 

výraznější změny původní velikosti výrobku. Nutnou podmínkou dosaţení výjimečných 
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vlastností je získání objemového materiálu bez primárních poruch (porozita, trhliny, 

kontaminace nečistotami). V následujících kapitolách budou stručně popsány nejrozšířenější a 

nejpouţívanější metody zaloţené na SPD. Pro vzájemné porovnání míry deformace při 

pouţití jednotlivých metod se často vyuţívá ekvivalentní (von Misesova) deformace εVM [35], 

vztah pro výpočet (10) vyplývá z všeobecné teorie plasticity, která uvaţuje 6 nezávislých 

sloţek tenzoru (εx, εy, εz a γxy, γyz, γxz). 

 

(10)         √
 

 
 *(      )

 
  (      )

 
  (      )

    (   
      

      
 )+

 

 
, 

 

kde εx, εy, εz jsou diagonální  a γxy, γyz, γxz smykové sloţky tenzoru deformace. 

 

2.2.1 Equal channel angular pressing (ECAP) 

 

 V sedmdesátých letech minulého století skupina vedená ruským vědcem Segalem 

vyvinula proces přípravy kovových materiálů vyuţívající čistý smyk jako deformační proces. 

Tato metoda byla nazvána equal channel angular pressing (ECAP), někdy je téţ nazývána 

equal channel angular extrusion (ECAE). Významného rozvoje dosáhla tato metoda teprve 

po dvaceti letech - v 90. letech 20. století, kdy byly publikovány články popisující potenciální 

vyuţití metody ECAP pro přípravu ultrajemnozrnných (ultra fine grained – UFG) kovových 

materiálů. Takto připravené materiály vykazovaly v mnoha případech unikátní vlastnosti. 

Metoda se od této doby těší velké oblibě u vědecké komunity a dnes je to nejpouţívanější 

metoda přípravy UFG materiálů. Od svého vzniku byla metoda úspěšně aplikována na celou 

řadu kovů, jako Al [36], Cu [37], Mg [38], Ni [39], binárních slitin [40] a později 

i sloţitějších materiálů, jako jsou intermetalika [41] a kompozity s kovovou matricí [42]. 

 

Metoda ECAP má několik předností: 

 Jedná se o relativně jednoduchou metodu, při které lze pouţít standardní deformační 

stroje. 

 Lze ji úspěšně pouţít pro celou řadu kovových materiálů s různou krystalografickou 

strukturou, precipitačně zpevněné materiály, intermetalika, kompozity s kovovou 

matricí, aj. 
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 Metoda dovoluje opakované pouţití polotovaru téhoţ geometrického tvaru bez větších 

úprav mezi jednotlivými cykly. 

  Materiály připravené touto metodou jsou většinou homogenní a celý proces probíhá 

za snadno dosaţitelných tlaků a při běţných rychlostech deformace. 

 

 

Obr. 2.2.1 Schematické znázornění typické zápustky pro ECAP 

 

 Základní myšlenka procesu ECAP je, ţe se připravený polotovar protlačuje speciální 

zápustkou (obr. 2.2.1). Zápustka je tvořena dvěma kanály o stejném, nejčastěji čtvercovém 

průřezu, které spolu svírají úhel Φ. V běţně uţívaných konstrukcích zápustek je tento úhel 

90°. Existují i konstrukčně sloţitější tvary zápustek (obr. 2.2.2), kde kanály nesvírají pravý 

úhel.  Navíc nemusí být vnější „ohyb“ kanálu ostrý, nýbrţ zakulacený (charakterizovaný 

úhlem ohybu Ψ). V místech styku obou kanálů dochází v protlačovaném materiálu k čistě 

smykové deformaci. Velikost deformace εVM uloţené v materiálu po jednom průchodu 

zápustkou dané geometrie lze určit ze vztahu [43] 

 

 (11)       
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Vzhledem ke stejnému geometrickému tvaru obou kanálů lze proces protlačování opakovat, a 

tím zvyšovat celkovou vloţenou deformaci. Celkovou deformaci po N opakování lze vyjádřit 

vztahem: 

 

 (12)          . 
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Obr. 2.2.2 Deformace smykem během ECAP: a) při Ψ = 0 nebo b) Ψ ≠ 0 [43] 

 

 Existuje několik faktorů, které významným způsobem ovlivňují průběh procesu 

protlačování i celkové zpevnění dosaţené deformací. Mezi nejdůleţitější patří geometrie 

zápustky (úhly Φ a Ψ), rychlost a teplota protlačování, tzv. „cesta protlačování“ (pressing 

route), uţití zpětného tlaku při protlačování, atd. 

 

2.2.1.1 Protlačovací cesty (pressing routes) 

 

 Při opakovaném protlačování je moţné vzorek čtvercového průřezu vkládat 

do zápustky různými způsoby. Otáčení vzorku mezi jednotlivými průchody vede k aktivaci 

různých skluzových systémů, a tudíţ ovlivňuje výslednou mikrostrukturu. V dnešní době se 

nejvíce pouţívají čtyři způsoby otáčení vzorku, tzv. „pressing routes“ [44]. Jednotlivé cesty se 

liší směrem a úhlem otáčení mezi jednotlivými protlačeními. Cesta „A“ je způsob, při kterém 

mezi jednotlivými průchody nedochází k rotaci vzorku; otáčíme-li vzorkem o 90° střídavě 

ve směru a proti směru hodinových ručiček, jedná se o cestu BA; otáčíme-li o 90° stále 

ve stejném směru, jedná se o cestu BC; a konečně jako cestu C označujeme způsob, kdy 

vzorkem mezi jednotlivými průchody otáčíme o 180°. Jednotlivé způsoby protlačování jsou 

schematicky znázorněny na obr. 2.2.3 [39]. Přestoţe v současné literatuře nepanuje 

jednoznačný názor na to, která cesta je nejúčinnější, autoři se stále více shodují v tom, ţe 

cesta BC v zápustce s úhlem  = 90° je nejefektivnější způsob vedoucí k vytvoření 

jemnozrnné homogenní struktury sloţené z rovnoosých zrn s vysokoúhlovými hranicemi, tj. 

hranicemi svírajícími úhly větší neţ 15° [45]. 
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Obr. 2.2.3 Základní cesty protlačování zápustkou ECAP [39] 

 

Jak jsme jiţ uvedli, výběr cesty protlačení silně ovlivňuje výslednou mikrostrukturu. 

Furukawa et al. vypracovali model, který popisuje deformaci krychle při průchodu formou 

ECAP v závislosti na zvolené cestě protlačení [45]. Výsledky toho modelu jsou ilustrovány 

na obr. 2.2.4, kde jsou pro jednotlivé cesty protlačení stanoveny tvary krychle v jednotlivých 

rovinách (označených X, Y a Z), které vzniknou po různém počtu protlačení zápustkou ECAP. 

Z obrázku vyplývá, ţe u cest A a BA deformovaná krychle nikdy znovu nenabude původního 

tvaru. Naopak u cest BC  a C dojde k návratu krychle do původního tvaru. U cesty Bc to 

nastává po kaţdých 4 průchodech zápustkou ECAP, zatímco u cesty C po kaţdých 2 

průchodech. Důleţitým společným znakem cesty A a C je to, ţe v rovině Z nedochází k ţádné 

deformaci. Z tohoto jednoduchého modelu je zřejmé, ţe cesta BC sdruţuje několik výhod, 

především pak jde o stejnoměrnou deformaci v obou podélných rovinách po 4 a 8 

průchodech. 
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Obr. 2.2.4 Deformace kubického tělesa při jednotlivých cestách ECAP [45] 

 

2.2.1.2 Geometrie zápustky 

 

 Významným parametrem při pouţití metody ECAP je úhel Φ, který určuje velikost 

deformace materiálu. Na obr. 2.2.5 je zobrazena velikost deformace v závislosti na úhlech Φ a 

Ψ [46]. Nejčastěji se pouţívá úhel Φ  = 90°. Existují však případy, kdy je výhodné pouţít jiné 

hodnoty tohoto úhlu. U materiálů, které jsou velmi tvrdé nebo mají malou taţnost, je 

výhodnější pouţít zápustku s větším úhlem Φ. Tímto způsobem se dá zabránit praskání a 

vznikání trhlin v připraveném materiálu [47]. S výhodou byla zápustka s úhlem Φ =120° 

pouţita při protlačování hexagonálních materiálů za pokojové teploty, které při pouţití 

klasické zápustky s úhlem 90° můţe probíhat v případě slitin Mg pouze za zvýšených teplot 

přibliţně kolem 200°C [48].  

 Naopak zápustku s menším úhlem můţeme pouţít jen u materiálů, které se snadno 

protlačují. V tomto případě je třeba při protlačování působit větším tlakem. Tímto postupem 

je ale moţné docílit lepších vlastností neţ u běţné geometrie zápustky (Φ = 90°). U čistého 

Al a slitiny Al-Mg-Sc byl při pouţití zápustky s úhlem Φ = 60° připraven materiál s menšími 

zrny [46]. 
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Obr. 2.2.5 Velikost deformace po jednom průchodu v závislosti na úhlech Φ a Ψ [46] 

 

 Úhel zakřivení Ψ nemá tak výrazný vliv na velikost deformace (obr. 2.2.5), jako úhel 

Φ. U materiálů připravených zápustkou, kde byl úhel Ψ = 0° (tedy bez zakřivení vnější části 

ohybu), se často objevuje tzv. „corner gap“, někdy také nazývaný „dead zone“. Tímto 

termínem se označuje skutečnost, ţe při pouţití nulového úhlu Ψ vzniká na spodním okraji 

vzorku oblast, kde došlo k menší deformaci neţ ve zbylé části vzorku [49]. Velikost této zóny 

závisí především na typu pouţitého materiálu. Rovněţ byla zjištěna závislost na rychlosti 

deformace [50]. 

 

2.2.1.3 Rychlost protlačování 

 

 Rychlosti, které se běţně pouţívají při pouţití metody ECAP, jsou většinou v rozmezí 

1 aţ 20 mm∙s
-1

. První detailní průzkum vlivu rychlosti protlačování na vlastnosti materiálu byl 

proveden na čistém Al a slitině Al-1%Mg [51]. Výsledky této práce jsou zobrazeny na obr. 

2.2.6, kde můţeme jasně vidět, ţe změny rychlosti nemají výrazný vliv na mechanické 

vlastnosti. Dále bylo zjištěno, ţe pro uvedené materiály také velikost zrna není příliš 

ovlivněna změnou rychlosti. Pomalejší protlačování však můţe usnadnit zotavení materiálu. 

Výsledná mikrostruktura se v tomto případě blíţí rovnováţnému stavu a vykazuje vyšší 

stabilitu. 
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Obr. 2.2.6 Závislost meze kluzu σ0.2 na rychlosti protlačování pro slitinu Al-1%Mg [51] 

 

2.2.1.4 Teplota protlačování 

 

Teplota, při které dochází k protlačování, má velký vliv jak na průběh procesu 

protlačování, tak i na výsledné vlastnosti vzorku. U některých materiálů, například čisté mědi, 

která je předmětem studia této práce, je moţné provést protlačování při pokojové teplotě. 

U jiných materiálů je nutné teplotu zvýšit. Kromě předehřátí materiálu před protlačováním je 

obvykle moţné zahřát zápustku na poţadovanou teplotu, a tím stabilizovat teplotu po celou 

dobu deformace. 

  Jako první byl zkoumán vliv teploty protlačování u čistého Al, slitiny Al-3%Mg a 

slitiny Al-3%Mg-0,2%Sc [52]. Výsledky dokazují jednoznačnou souvislost mezi velikostí 

zrna a teplotou protlačování (obr. 2.2.7), kdy průměrná velikost zrna roste s rostoucí teplotou. 

Dále byla pozorována závislost podílu vysokoúhlových hranic na teplotě, kdy jejich podíl 

klesal s teplotou. Obě tyto závislosti jsou zřejmě způsobeny rychlejším zotavením a 

rekrystalizací při vyšších teplotách. Všechny tyto závislosti jsou ale silně ovlivněny 

konkrétním typem materiálu.  

 Dalším důvodem nutnosti protlačování za vyšších teplot neţ za pokojové teploty je 

u mnoha materiálů praskání vzorků a tvorba trhlin během protlačování. Zvýšením teploty 

protlačování se dá těmto neţádoucím vadám zabránit [53]. Univerzální ideální teplota 

protlačování neexistuje a závisí nejen na materiálu, ale také na uspořádání aparatury a 

geometrii zápustky. 
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Obr. 2.2.7 Závislost velikosti zrn na teplotě protlačování při ECAP [52] 

 

 Dále si musíme uvědomit, ţe během procesu protlačování dochází k ohřevu vzorku. 

Jsou zaznamenány případy, kdy během procesu došlo k zvýšení teploty u čistého Al o 30°C a 

slitiny Al-3%Mg o 70°C [54]. Bliţší výzkum prokázal, ţe velikost ohřevu vzorku během 

protlačování roste s rostoucí pevností materiálu a rychlostí protlačování. 

 

2.2.1.5 Zpětný tlak 

 

 První zmínka o pouţití zpětného tlaku u protlačování metodou ECAP je jiţ z roku 

1981 [12]. Zpětný tlak se však významně pouţívá aţ v poslední době, kdy pomocí počítačem 

řízených hydraulických strojů jsme schopni udrţet jeho konstantní hodnotu. Nejčastěji bývá 

zpětný tlak realizován přídavným hydraulickým strojem, který je umístěn na výstupním 

kanálu zápustky ECAP. Schematicky je zařízení znázorněno na obr. 2.2.8, kde p1 je tlak 

vyvinutý deformačním strojem a p2 je protitlak vyvolaný přídavným hydraulickým zařízením. 

Velikost zpětného tlaku se většinou pohybuje v rozmezí 300 aţ 600 MPa. Konkrétní hodnota 

závisí vţdy na materiálu. 

Vyuţití zpětného tlaku má pozitivní vliv jak na vlastnosti připraveného materiálu, tak 

na samotný proces protlačování. Při pouţití zpětného tlaku lze opakovaným protlačováním 

připravit materiál s významně niţším počtem defektů (zejména povrchových trhlin [48]) nebo 

umoţňuje protlačovat za niţších teplot. Navíc bylo při pouţití zařízení se zpětným tlakem 

v mnoha případech zjištěno vyšší zjemnění mikrostruktury [55], případně zmenšení nebo 

úplné vymizení tzv. „dead zones“ [56]. 
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Obr. 2.2.8 Princip ECAP se zpětným tlakem 

 

2.2.1.6 Modifikované metody založené na ECAP 

 

 ECAP se velmi osvědčil jako metoda pro přípravu UFG materiálu především 

v laboratorním prostředí. Pro její širší vyuţití v praxi, je však třeba překonat některé její 

nedostatky. Největším problémem jsou relativně malé rozměry výsledného vzorku. Materiál 

ve tvaru tyče nebo hranolu o malých rozměrech nenajde velké uplatnění. Navíc klasický 

proces ECAP nelze automatizovat a docílit tím plynulé výroby materiálu. Pro široké uplatnění 

v praxi je třeba metodu ECAP modifikovat.  

 Jedna z moţností, jak toho docílit, je protlačování plochých vzorků. U protlačování 

plochých vzorků jsou moţné dvě konfigurace zápustky (obr. 2.2.9) [57], horizontální, která se 

pouţívá nejčastěji, a vertikální. Princip protlačování je stejný jako u klasické metody ECAP, 

pouze se změní cesty protlačování, které respektují obdélníkový průřez vzorku. Při cestě CX, 

dochází k otáčení vzorku o 180° kolem osy x, zatímco cesta CZ je charakterizována otáčením 

vzorků o 180° kolem osy z. Úspěšně tuto metodu pouţil Kamachi na polykrystalech čistého 

Al [57]. 
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Obr. 2.2.9 Zápustka ECAP s obdélníkovým průřezem kanálů [57], 

a) vertikální konfigurace, b) horizontální konfigurace 

 

 Další moţnost, jak učinit metodu pouţitelnou v praxi, je zautomatizování procesu 

protlačování, bez nutnosti manuálního odebírání a vkládání vzorku při opakovaném 

protlačování. Tato modifikace se nazývá ECAP s rotační zápustkou (Rotary-die ECAP). Jedná 

se o speciální konfiguraci zápustky (obr. 2.2.10), která má tři razníky a celá zápustka je 

připevněna na rotačním zařízení [58]. Proces protlačování probíhá ve dvou krocích. Nejprve 

dojde k protlačení vzorku jako u běţné metody, pak se zápustka otočí o 90° a celý postup se 

opakuje. Tímto postupem lze docílit vysokého počtu protlačení. Jsou publikovány práce, kde 

autoři dosáhli aţ 32 protlačení [59]. Nevýhodou této metody ovšem je, ţe materiál můţe být 

protlačován pouze cestou A. 

 

 

Obr. 2.2.10 Rotary-die ECAP [58], a) počáteční stav, b) stav po 1 protlačení, 

c) otočení zápustky do výchozího stavu 

 

 Zajímavou modifikací metody ECAP je vyuţití dvou paralelních kanálů. Schematické 

znázornění této metody je na obr. 2.2.11 [60], kde K je vzdálenost středů rovnoběţných 
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kanálů, dc je šířka kanálu a Φ je úhel mezi rameny kanálu. Mezi významné přednosti této 

metody oproti standardní metodě ECAP patří to, ţe se ve vzorku nevytváří ţádné „dead 

zones“ a zjemnění vzorku je v celém objemu homogenní. Vzhledem ke geometrii zápustky 

dochází při jednom průchodu ke dvěma smykovým deformacím. Tuto skutečnost potvrdil 

sérií zkoušek Raab [60], který dále ukázal, ţe jeden průchod vzorku zápustkou s paralelními 

kanály odpovídá dvěma průchodům standardní zápustkou ECAP. Raab rovněţ navrhl 

optimální geometrii zápustky, úhel Φ = 100° a K = dc. 

 

 

Obr. 2.2.11 Schematické znázornění metody ECAP s paralelními kanály 

(N označuje směr smyku) [60] 

 

 Další důleţitou modifikací metody ECAP je její spojení s válcovacími technikami, 

za účelem vytvořit postup přípravy jemnozrnných materiálů větších rozměrů, které by 

probíhaly plynule, a nikoliv přerušovaně po jednotlivých krocích (tedy tzv. kontinuální 

proces). Princip všech metod spočívá ve vyuţití válce nebo soustavy válců k posuvu vzorku a 

následně také jako deformační síly. U stěny válce je umístěna zaráţka, která odkloní materiál 

do jiného směru pod nastavitelným úhlem. V tomto místě dochází k deformaci smykem jako 

v případě metody ECAP. Souhrnně se tyto metody nazývají kontinuální ECAP (continuous 

ECAP). Existuje několik modifikací těchto metod, např. „dissimilar-channel angular 

pressing“ (DCAP, obr 2.2.12a) [61], „ECAP–Conform proces“ (obr. 2.2.12a) [62] a 

„conshearing method“ (obr. 2.2.13) [63]. Všechny tyto metody jsou stále předmětem 

výzkumu a vývoje, nejlepších výsledků bylo zatím dosaţeno vyuţitím metody ECAP–

Conform, kdy připravený materiál vykazuje přibliţně stejné vlastnosti jako materiál 

připravený klasickou metodou ECAP [62]. 
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Obr. 2.2.12 Continuous ECAP, a) dissimilar-channel angular pressing (DCAP) [61], 

b) ECAP–Conform proces [62] 

 

 

Obr. 2.2.13 Schéma „conshearing method“ [63] 

 

2.2.2 High Pressure Torsion (HPT) 

 

 Druhou nejrozšířenější metodou SPD je metoda torze za vysokých tlaků, v anglosaské 

literatuře nazývaná jako high pressure torsion (HPT). První zmínka o metodě HPT se objevila 

v časopise Journal of Applied Physics, kde v roce 1943 Bridgman publikoval svůj článek 

s názvem „On Torsion Combined with Compression“ [64]. O tři roky později dostal 

Bridgman Nobelovu cenu za fyziku za výzkum a vývoj v oboru fyziky vysokých tlaků. 

Jedním z výsledků jeho práce byl návrh přístroje, který je schematicky znázorněný na obr. 

2.2.14 [65] a velmi se podobá dnešním HPT strojům. Za skutečný počátek moderního HPT se 

však povaţuje rok 1985, kdy skupina ruských vědců uveřejnila článek popisující přípravu 

silně deformovaných materiálů metodou HPT [66]. V této práci autoři rovněţ uvádějí vztah 

pro výpočet deformace uloţené v materiálu při torzní deformaci (13), 
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 (13)          
    

 
, 

kde N je počet otáček, r je poloměr vzorku a h je tloušťka vzorku. Tento zjednodušený vztah 

nezohledňuje zmenšování tloušťky vzorku v průběhu deformace. Brzy po tomto článku 

následovala celá řada publikací referujících o úspěšné přípravě materiálu metodou HPT, které 

měly pozoruhodné vlastnosti; např. vytvoření jemnozrnné struktury o střední velikosti zrna 

100 nm v Cu a Ni [67], netypické fázové transformace v Cr-Ni oceli [68], superplastické 

chování u slitiny Al-4%Cu-0,5%Zr [69] a další. 

 

 

Obr. 2.2.14 Schéma Bridgmanovy aparatury HPT [65] 

 

 Princip metody a postup deformace v zařízení HPT je schematicky znázorněn na obr. 

2.2.16. Vzorek ve tvaru disku (obr. 2.2.15) je umístěn mezi dvě „kovadliny“, které vzorek 

stlačí vysokým tlakem (v řádu několika GPa). Poté se začne jedna z kovadlin otáčet 

(v závislosti na konkrétním uspořádání stroje). Torzní deformace se většinou provádí 

za pokojové teploty. Existují však uspořádání, kdy se kovadliny zahřívají, a deformace 

probíhá za zvýšených teplot. 

 

Obr. 2.2.15 Parametry vzorku na výpočet celkové deformace 
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Obr. 2.2.16 Schéma metody HPT 

 

Velikost deformace εVM, která zohledňuje zmenšování tloušťky vzorku během deformace, lze 

vyjádřit vztahem [70]: 

 

 (14)        [  (
  

 
)
 

]

 

 

    (
  

 
) , 

 

kde Φ je úhel otočení, r je poloměr vzorku, h0 je počáteční tloušťka a h je konečná tloušťka. 

Ze vztahu (14) je patrný silný vliv poloměru vzorku r a úhlu otočení Φ na velikost deformace 

vloţené do materiálu v daném místě vzorku.  Velikost vloţené deformace vzrůstá směrem 

od středu k okraji vzorku. Následkem toho lze očekávat radiálně nehomogenní mikrostrukturu 

i výsledné vlastnosti materiálu. Stanovíme-li ekvivalentní deformaci vzorku jako funkci 

poloměru r a počtu otáček N bez změny tloušťky vzorku (h = h0, obr. 2.2.17, [71]), vidíme, ţe 

jiţ po 3 otáčkách dochází k postupnému nasycení a hodnoty deformace rostou s rostoucím 

počtem otáček velmi pomalu. Rozdíly ve vloţené deformaci mezi okrajem a středem vzorku 

se ovšem zachovávají i po větším počtu otáček. Přesný střed vzorku (r = 0 mm) by teoreticky 

neměl být nikdy deformován. Běţnými experimentálně dostupnými metodami však nejsme 

schopni tuto lokalizovanou oblast (r < 0.1 mm) pozorovat. 
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Obr. 2.2.17 Ekvivalentní deformace vzorku jako funkce počtu otáček [71] 

 

 Existuje několik faktorů, které ovlivňují mikrostrukturu vzorku a celkové zpevnění 

dosaţené deformací během HPT. Mezi nejdůleţitější patří počet otáček N a hydrostatický tlak 

P, kterým jsou vzorky zatíţeny během torzní deformace. 

 

2.2.2.1 Závislost na počtu otáček N 

 

 Celková deformace vzorku je závislá na počtu otáček podle (14). Na obr. 2.2.18 je 

zaznamenán vývoj mikrotvrdosti na vzorcích Ni připravených metodou HPT (P = 6GPa, [72]) 

po různých počtech otáček. Všechny vzorky vykazují radiální symetrii, s nejniţší hodnotou 

mikrotvrdosti ve středu a postupným zvyšováním její hodnoty směrem k okraji vzorku. 

Po první otáčce se na okraji vzorku začíná tvořit oblast s téměř konstantní hodnotou 

mikrotvrdosti. Se zvyšujícím se počtem otáček se tato oblast postupně rozšiřuje směrem ke 

středu vzorku. Po 7 otáčkách je mikrotvrdost na povrchu vzorku téměř homogenní. Popsaný 

vývoj mikrotvrdosti je společný pro všechny materiály připravené metodou HPT, rozdíly jsou 

pouze v rychlosti, jakou se okrajová oblast rozšiřuje do středu vzorku. Důvodem je, ţe nárůst 

mikrotvrdosti se nasycuje při vysoké vloţené deformaci. 
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Obr. 2.2.18 3D reprezentace Hv na Ni připraveném pomocí HPT [72], 

a) N = ½ , b) N = 1, c) N = 3, d) N = 7 

 

2.2.2.2 Závislost na hydrostatickém tlaku P 

 

 Zpevnění materiálu při metodě HPT probíhá ve dvou krocích. Nejprve je vzorek 

zatíţen vysokým tlakem a dochází pouze k tlakové deformaci. Poté se začne jedna z kovadlin 

otáčet a dochází k deformaci krutem (torzí). Přestoţe by se mohlo zdát, ţe velikost tlaku má 

na průběh torzní deformace pouze malý vliv, experimenty ukazují opak. Vliv tlaku na vývoj 

mikrotvrdosti, která charakterizuje průběh zpevnění, je názorně zobrazen na obr. 2.2.19 [73].  

 

 

Obr. 2.2.19 Profil mikrotvrdosti Ni po 5 otáčkách HPT [73], 

a) v závislosti na poloměru r, b) v závislosti na tlaku P 
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Porovnáme-li vývoj mikrotvrdosti podél průměru vzorku (obr. 2.2.19a), pozorujeme vţdy 

vyšší hodnoty u vzorku, u kterého byl pouţit vyšší tlak. Na okrajích je tento rozdíl méně 

patrný. Zaměříme-li se pouze na okraj vzorku v závislosti na pouţitém tlaku (obr. 2.2.19b), 

vidíme, ţe při tlaku větším jak 3 GPa zůstává hodnota mikrotvrdosti konstantní. Ve středu 

vzorku ale pozorujeme rostoucí závislost na tlaku, kde při pouţití tlaku 9 GPa je po 5 

otočkách hodnota mikrotvrdosti srovnatelná s okrajem vzorku. Závislost mechanických 

vlastností na tlaku pouţitého při torzní deformaci potvrzují i další studie [72, 74]. 

 

2.2.2.3 Nové postupy v HPT  

 

 Metoda HPT je velmi účinná metoda pro zjemnění mikrostruktury. Pro pouţití 

v průmyslové praxi by bylo třeba, aby výsledný výrobek (vzorek) měl větší rozměry. 

V poslední době se začínají objevovat zprávy o pouţití metody HPT na vzorky větších 

rozměrů, zejména větší tloušťky [76, 77]. Pro přípravu soudkových vzorků o průměru 1 cm 

v průměru a tloušťky 0.9 – 1cm se pouţívají velké robustní formy. Schematicky je taková 

forma zobrazena na obr. 2.2.20a. Výsledný tvar vzorku (konkrétně se jedná o slitinu Al-

3%Mg-0.2%Sc) po 1 otáčce v této formě je na obr. 2.2.20b. K největšímu zjemnění 

mikrostruktury došlo na povrchu vzorku, kde velikost zrna klesla z hodnoty 0,5 mm na 200 

nm. Směrem do středu vzorku není zjemnění jiţ tak výrazné a mikrostruktura se liší 

od výchozího stavu pouze nepatrně. Z tohoto důvodu se tato metoda zatím pouţívá pouze pro 

zpevnění povrchu materiálu. 

 

 

Obr. 2.2.20 a) Schéma speciální formy HPT na velké vzorky [75], 

b) výsledný tvar vzorku po 1 otáčce [76] 
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 Další překáţkou pro uplatnění metody HPT v průmyslu je silná nehomogenita 

připravených vzorků. Tento problém lze odstranit změnou tvaru výchozího vzorku. Byla 

navrţena a vyrobena speciální forma pro vzorky ve tvaru prstence s vnitřním poloměrem 14 

mm a vnějším 20 mm a tloušťkou 0,8 mm [77], která je schematicky znázorněna na obr. 

2.2.21. Materiál připravený v této formě měl konstantní hodnotu mikrotvrdosti v celém 

objemu. Pozorování mikrostruktury rovněţ potvrdila homogenní jemnozrnný charakter 

v celém objemu.  

 

 

Obr. 2.2.21 Schéma formy HPT pro vzorky tvaru prstence [77] 

 

 Metoda HPT se dá rovněţ vyuţít pro kompaktizaci práškových materiálů. Metodou 

HPT se podařilo připravit kompaktní jemnozrnný Ni s velikostí zrna 20 nm, který vznikl 

z práškového Ni s částicemi o velikosti také přibliţně 20 nm [77]. Další materiál, který byl 

úspěšně připraven metodou HPT z prášku, je nanokrystalická slitina Fe-1%C [78]. Výsledný 

vzorek měl velikost zrna 70 nm a nízkou porozitu (96% teoretické hustoty). Vysoký tlak, 

který je při procesu aplikován na vzorek, pozitivně ovlivňuje zbytkovou porozitu materiálu. 

Jsou známy případy, kdy byla metoda HPT úspěšně pouţita i u amorfních látek [79, 80, 81] a 

kompozitů [82, 83]. 

 

2.2.3 Accumulative roll-bonding (ARB) 

 

 Kumulativní spojování válcováním (accumulative roll-bonding) je jedna z mála metod 

vyuţívající intenzivní plastickou deformaci, která se jiţ delší dobu běţně pouţívá 

v průmyslové výrobě. Tuto metodu vyvinula v roce 1998 japonská skupina vědců z Osacké 

univerzity [84]. Během několika let byla úspěšně pouţita při přípravě řady jemnozrnných 
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materiálů, např. Al, Cu, Ni, IF oceli a dalších [85]. Největší předností této metody je, ţe se při 

ní mohou pouţít běţná válcovací zařízení. 

 

 

Obr. 2.2.22 Schéma průběhu metody ARB [14] 

 

 Princip metody ARB je zaloţen na opakovaném válcování, řezání a vrstvení desek 

ve tvaru tenkých plechů (obr. 2.2.22) [14]. Nejprve je materiál zválcován na 50 % své 

původní tloušťky. Poté se výsledný kus rozřeţe na dvě stejné části, které jsou obroušeny a 

očištěny. Oba kusy materiálu se poloţí na sebe a znovu zválcují na 50 % své celkové původní 

tloušťky. Tento cyklus válcování a řezání se můţe mnohonásobně opakovat. Významnou 

výhodou je, ţe při procesu nevzniká téměř ţádný odpad a výsledný produkt zachovává svůj 

původní tvar a velikost. Ekvivalentní deformace, které je materiál po n cyklech ARB 

podroben, vyjadřuje rovnice (15) 

 

 (15)          
 

√ 
  
 

 
, 

 

kde T je počáteční a t je konečná tloušťka materiálu. Při nejčastěji pouţívané 50 % redukci 

tloušťky se vztah (15) zjednoduší na tvar: 

 

 (16)           . 
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 Nejčastější problém, se kterým se u metody ARB setkáváme, je praskání okrajů 

válcovaného materiálu. Tento problém lze překonat válcováním za vyšší teploty, pečlivějším 

obrušováním a čištěním nebo sníţením počtu cyklů. Rozměry válcovaných plechů hrají 

rovněţ důleţitou roli. Pokud je tloušťka plechu větší, praskání na okrajích vzniká méně často 

[86]. Při pouţití širších výchozích plechů je moţné porušené okraje po kaţdém kroku 

odbrousit. 

 

2.2.4 Twist extrusion (TE) 

 

 Protlačování krutem (twist extrusion) jako metodu na zjemnění mikrostruktury poprvé 

pouţil Beygelzimer [87] v roce 2002. Od té doby byla tato metoda úspěšně pouţita u mnoha 

materiálů, např. Al a jeho slitiny, vysoce čistý prášek Cu a další [88]. Tato relativně nová 

metoda je stále ještě ve fázi technologického vývoje. 

 Princip metody TE je schematicky znázorněn na obr 2.2.23. Vzorek ve tvaru hranolu 

je protlačován speciální formou, ve které je vyfrézován čtvercový kanál. Tvar a průřez kanálu 

se podél osy protlačování nemění, pouze se podle této osy stáčí. Extrudovaný materiál je při 

průchodu kanálem této geometrie podroben deformaci krutem. Výhodou metody TE je, ţe 

konečný tvar vzorku je totoţný s původním tvarem a je moţné celý postup opakovat, aniţ by 

bylo třeba výrazně upravovat tvar vzorku. Opakovaným protlačováním lze dosáhnout 

významného zpevnění a zjemnění mikrostruktury.  

 

Obr. 2.2.23 Princip metody twist extrusion [89] 

Uváţíme-li běţný úhel otočení 90°, pak je rozhodujícím parametrem úhel γmax, který 

vyjadřuje maximální odchylku hrany kanálu od jeho osy. Celkovou deformaci εVM po jednom 

průchodu vzorku formou lze určit ze vztahu (17) [89]: 
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  (17)       
(        (              ))

 
. 

 

Z hlediska rozloţení deformace je metoda TE podobná metodě HPT, neboť uloţená 

deformace není homogenní v průřezu, nýbrţ se zvyšuje se vzdáleností od osy vzorku. Tato 

nehomogenita mikrostruktury způsobuje nehomogenitu mechanických vlastností. Oblasti 

v blízkosti osy vzorku mají výrazně menší pevnost, neţ oblasti na okraji vzorku. Lze 

předpokládat, ţe by tato metoda mohla slouţit ke zpevnění povrchových vrstev vzorku. 

 

2.2.5 Cyclic extrusion – compression (CEC) 

 

 Cyklická extruze a tlak (CEC) se v literatuře často označuje jako metoda „hourglass 

pressing“. Metodu vyvinul J. Richert a jeho tým a v roce 1986 ji poprvé úspěšně pouţili na 

zjemnění zrna v čistém Al [90]. Princip metody CEC je schematicky znázorněn na obr. 2.2.24. 

V jednom cyklu je vzorek nejprve deformován tlakem v první komoře, potom je podroben 

extruzi při průchodu zápustkou a nakonec znovu deformován tlakem ve druhé komoře. 

Přírůstek skutečné deformace během n cyklů lze vyjádřit vztahem (18): 

 

 (18)           
 

 
, 

 

kde D je průměr komory, d průměr zúţené části komory. Ve druhém cyklu probíhá 

protlačování opačným směrem. Posloupnost deformačních kroků se však nemění. Richert [90] 

uvádí, ţe u vzorků délky 25 mm a průměru 25 mm se mu podařilo dosáhnout skutečných 

deformací aţ 90. K zamezení ohřevu vzorku během protlačování se pouţívají velmi malé 

rychlosti protlačování (≈ 0.2 mm/s). Přes vysoké stupně nahromaděné deformace jsou 

výsledná struktura i vlastnosti podobné jako při ECAPu nebo HPT, neboť vzhledem 

k cyklickému charakteru deformace dochází během ní k dodatečné anihilaci dislokací [91]. 

Metoda CEC je vhodná pro tváření měkkých slitin, např. slitin hliníku. Vzhledem 

k obrovským třecím silám, které vznikají během procesu protlačování, hraje významnou 

úlohu pouţití vhodného maziva. 
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Obr. 2.2.24 Schéma metody CEC [90] 

 

2.2.6 Repetitive corrugation and straightening (RCS) 

 

 Jednou z novinek, která byla poprvé pouţita teprve před několika lety, je metoda 

opakovaného zvlňování a rovnání (repetitive corrugation and straightening). Tuto metodu 

přípravy jemnozrnných materiálů vyvinuli v roce 2001  Y. T. Zhu et al. z Národní laboratoře 

v Los Alamos [92, 93]. Metoda RCS je zaloţena na ohýbání zpracovávaného vzorku 

nástrojem, jehoţ povrch je dráţkovaný. Následně je vzorek opětovně vyrovnán plochým 

nástrojem (obr. 2.2.25a). Pro dosaţení velkých deformací a poţadované jemnozrnné 

mikrostruktury je třeba celý cyklus opakovat. Metoda RCS byla později upravena pro 

průmyslové vyuţití tak, ţe deformační zařízení pro ohýbání byla nahrazena válcovacím 

zařízením se speciálním tvarem válců a rovnání pak probíhalo klasickým válcováním (obr. 

2.2.25b) [94]. Takto upravená metoda v principu umoţňuje kontinuální proces tváření a 

vytvoření výrobků velkých rozměrů (metoda kontinuálního CRCS). Velikost deformace εVM 

při metodě RCS lze vyjádřit vztahem (19): 

   

 (19)       (
  

√ 
)   (

   

      
), 

 

kde r je poloměr ohybu obráběného kusu a t je jeho tloušťka, n je počet cyklů. Nevýhodou 

této metody je menší účinnost neţ u metody ECAP. Navíc při vyšším počtu cyklů dochází 

často k praskání materiálu.  
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Obr. 2.2.25 Schéma průběhu metod RCS (a) and CRCS (b) [94] 

 

2.3 Některé zajímavé vlastnosti materiálů připravených metodami SPD 

 

Metodami SPD lze v čistých kovech dosáhnout velikosti zrna v rozmezí přibliţně 150-

300 nm. Ve slitinách se někdy dosahuje ještě většího zjemnění mikrostruktury neţ u čistých 

kovů [10]. Například v intermetaliku Ni3Al bylo metodou HPT vytvořeno zrno velikosti 

60 nm, při kompaktizaci jemnozrnného práškového Ni bylo dosaţeno velikostí zrna přibliţně 

20 nm [77].  Ve slitinách TiNi bylo rovněţ metodou HPT dosaţeno dokonce plně amorfního 

stavu [95, 96].   

 Struktura materiálů připravených intenzivní plastickou deformací je velice 

komplikovaná a nelze ji charakterizovat pouze velikostí zrn v submikrokrystalickém, resp. 

nanokrystalickém oboru. Materiál po SPD je charakterizován přítomností nerovnováţných 

hranic zrn s vysokou hustotou tzv. extrinsických dislokací a vakancí [97, 98], vysokými 

distorzemi krystalové mříţky a dokonce i lokálními změnami sloţení jednotlivých fází [10, 

99]. 

 Principy zjemnění mikrostruktury v jemnozrnných materiálech vytvořených intenzivní 

plastickou deformací nejsou dosud zcela vysvětleny a mezi autory panují značné názorové 

rozdíly. Nejrozšířenější a nejpropracovanější model, který popisuje rozpad původní 

hrubozrnné struktury a vytvoření malých zrn, je zaloţen na vytvoření a následné fragmentaci 

buněčné dislokační struktury [103, 104, 105]. Podle tohoto modelu velikost dislokačních 

buněk klesá s rostoucím stupněm deformace během procesu SPD. Dislokační buňky mění 

vzájemnou orientaci současně s poklesem jejich průměrné velikosti, a to vede k postupné 
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transformaci buněčné struktury. Z polarizovaných dipólových stěn se vytváří nová 

jemnozrnná struktura, ve které převaţují polarizované sklonové hranice, které způsobují 

zvyšování vzájemné orientace mezi jednotlivými zrny [101, 102]. Podle názoru těchto autorů 

nemůţe být velikost zrna dosaţitelná intenzivní plastickou deformací menší neţ velikost 

původních dislokačních buněk, ze kterých se vyvinula - tedy řádu stovek nanometrů. Nedávno 

bylo zjištěno, ţe v Ni připraveném galvanickým nanášením (electrodeposition) vzniklo 

po HPT zrno, jehoţ velikost se blíţila spodní limitní hodnotě dosaţitelné v hrubozrnném Ni 

metodou HPT. To znamená, ţe konečná velikost je určována spíše parametry zpracování, a 

nikoliv uloţenou deformací v materiálu [103]. Nicméně dosud neexistuje konsistentní model, 

který by vysvětlil tvorbu nanokrystalických zrn při intenzivní plastické deformaci. 

 Jednou z podstatných vlastností některých jemnozrnných materiálů je kombinace 

vysoké pevnosti a vysoké tvárnosti, která byla poprvé pozorována v jemnozrnné mědi a titanu 

a později prokázána v celé řadě dalších kovů a slitin připravených intenzivní plastickou 

deformací [104, 105, 106, 107]. Podrobné studie těchto materiálů ukázaly, ţe unikátní 

kombinace vysoké pevnosti a tvárnosti je zapříčiněna speciálními strukturními rysy 

jemnozrnných materiálů, mezi které patří zejména bimodální rozloţení velikostí zrn, 

nerovnováţný charakter hranic zrn, přítomnost nanokrystalických částic jiných fází, atd. 

Výzkum těchto vlastností vedl k objevu nových mechanismů deformace v nanokrystalických 

pevných látkách. Mezi tyto mechanismy patří pokluzy po hranicích zrn za nízkých teplot 

[108], generace neúplných dislokací [109], atd.  

Další výjimečnou vlastností materiálů připravených metodami SPD je superplastické 

chování při velmi vysokých rychlostech deformace a nízkých teplotách [10, 110]. Materiály 

s těmito výjimečnými vlastnosti jsou velmi důleţité pro praktické aplikace, neboť rychlé 

tváření umoţňuje výrobu součástek sloţitých tvarů z jednoho kusu materiálu bez sloţitého 

obrábění. Tyto materiály se nejvíce uplatňují v automobilovém nebo leteckém průmyslu 

[111].  

 Většina výzkumných prací v oblasti intenzivní plastické deformace se aţ do 

současnosti zaměřovala na maximální zlepšení mechanických vlastností a zpevnění materiálu. 

V nedávné době byly učiněny zásadní objevy i v jiných oblastech. Například zvýšením plochy 

hranic zrn během intenzivní plastické deformace můţe dojít ke zlepšení různých kinetických 

vlastností kovových materiálů. Bylo zjištěno, ţe kinetiku plasmového nitridování u některých 

ocelí lze urychlit pouţitím materiálu deformovaného pomocí HPT [112]. Podobně bylo 

zjištěno, ţe kinetiku absorpce/desorpce vodíku v hořčíkové slitině ZK60 lze urychlit vyuţitím 
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jemnozrnného materiálu připraveného intenzivní plastickou deformací, např. metodou ECAP 

[113]. 

 Některé materiály připravené metodami SPD mohou vykazovat multifunkční 

vlastnosti.  Příkladem je nanokrystalická slitiny TiNi, která vykazuje současně vynikající 

mechanické (superplasticita) i funkční vlastnosti (paměťový jev) [114]. Vlastnosti 

nanokrystalické slitiny TiNi a konvenční hrubozrnné slitiny TiNi se tedy významně liší a 

tento rozdíl je způsoben intenzivní plastickou deformací. Jiným příkladem jsou magnetické 

materiály připravené metodami SPD, např. Fe-Co [115]. Nanokrystalická struktura způsobuje 

významné zlepšení magnetických vlastností ve srovnání s hrubozrnnou slitinou Fe-Co. Toto 

zlepšení je způsobeno speciální interakcí magnetických momentů podél hranic zrn. Z těchto 

důvodů se výzkum nanokrystalickcýh materiálů stává stále atraktivnějším a rychle se 

rozvíjejícím oborem badatelské činnosti.   

 

2.4 Korozní vlastnosti 

 

Při charakterizaci jemnozrnných materiálů byla věnována značná pozornost korozním 

vlastnostem materiálu připraveného pomocí metody ECAP. Budou zde vysvětleny dvě 

metody, které se aktuálně pouţívají na měření korozních vlastností: potenciodynamická 

zkouška (PD) a elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS).  

 

2.4.1 Potenciodynamická polarizační zkouška 

 

 Potenciodynamická polarizace charakterizuje elektrochemické vlastnosti povrchu 

kovového vzorku na základě měření závislosti proudové hustoty na potenciálu vzorku vůči 

referenční elektrodě. Schéma uspořádání potenciodynamické zkoušky je znázorněno na obr. 

2.4.1 [116]. 
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Obr. 2.4.1 Schéma uspořádání potenciodynamické zkoušky [116], 

1) vzorek, 2) referenční elektroda, 3) pracovní elektroda, 4) solný můstek, 

5) polopropustná membrána, 6) regulační prvek, 7) elektrolyt, 

8) roztok vlastních iontu referenční elektrody 

 

Ponořením kovového vzorku do kapaliny (elektrolytu) se jeho potenciál ustálí 

na určité hodnotě vůči referenční elektrodě, která se rovná hodnotě korozního potenciálu Ekor. 

Potenciál Ekor je definován jako potenciál, při kterém se oxidační rychlost rovná redukční 

rychlosti. Vzorek při potenciálu Ekor vytváří na svém povrchu anodické a katodické proudy, 

které mají stejnou velikost – vzorek je v rovnováze s prostředím. Pokud je vzorek mírně 

polarizován v kladném směru, bude pracovat více jako anoda, tj. zvýší se anodický proud 

na úkor katodického. Polarizace znamená, ţe pouţitím regulovatelného vnějšího zdroje napětí 

je vzorek donucen posunout se na jiný potenciál neţ Ekor. Celkový proud je v takovém případě 

algebraickým součtem anodického a katodického proudu. Pokračováním polarizace vzorku 

v kladném směru se katodická sloţka stane zanedbatelnou vůči anodické sloţce. Pokud 

probíhá polarizace v opačném (záporném) směru, anodická sloţka se stane zanedbatelnou 

vůči katodické sloţce. 

Experimentálně se polarizační charakteristika měří tak, ţe se vynáší absolutní hodnota 

proudové hustoty v závislosti na potenciálu vzorku vůči referenční elektrodě. Vzhledem 

k tomu, ţe se proudy při měření mění v rozmezí několika řádů, proud se vynáší 

v logaritmickém měřítku, zatímco potenciál v lineárním (obr. 2.4.2). Z potenciodynamické 

křivky můţeme určit sklon anodické a katodické části křivky (tzv. Tafelova metoda) [117]. 
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Obr. 2.4.2 Stanovení charakteristických veličin Ekor a ikor Tafelovou metodou [117] 

a) anodická část, b) katodická část potenciodynamické polarizační křivky 

 

Průsečík obou tečen určuje korozní charakteristiku materiálu v daném prostředí - 

korozní potenciál Ekor a korozní proudovou hustotu ikor [118]. Z termodynamického hlediska 

určuje korozní potenciál odolnost kovu vůči korozi a korozní proudová hustota určuje 

rychlost korozního procesu.  

Přehled o průběhu elektrochemických reakcí a korozních vlastnostech kovů nebo slitin 

v široké oblasti potenciálů poskytuje tzv. úplná potenciodynamická polarizační křivka 

v daném korozním prostředí [119]. 

 

 

Obr. 2.4.3 Úplná polarizační křivka 

 



- 49 - 

 

 Na obr. 2.4.3 je schematicky znázorněna křivka úplné polarizace, na které lze obecně 

pozorovat 4 oblasti, které jsou charakterizovány odlišným chováním materiálu v  korozním 

prostředí. V  oblasti imunity polarizační křivky se kov vyskytuje v termodynamicky stabilním 

stavu. Kov povaţujeme při těchto podmínkách za imunní vůči korozi aţ do hodnoty 

potenciálu Ekor [120]. Právě tato hodnota charakterizuje odolnost kovu vůči korozi. Úsek 

polarizační křivky mezi hodnotami potenciálu Ekor a Ep odpovídá anodické reakci v aktivním 

stavu. Vyznačuje se exponenciálním růstem proudové hustoty, coţ odpovídá růstu rychlosti 

koroze. Při potenciálu Ep a proudovém maximu (ikp), na rozhraní aktivního a pasivního stavu, 

se jiţ vytvářejí podmínky pro vznik pevných korozních produktů, vznikají tedy pasivační 

vrstvy. Při potenciálu úplné pasivace Epp nastává úplná pasivace a korozní rychlost procesu 

klesá na velmi nízkou hodnotu (u typicky pasivních kovů).  Důvodem je výskyt pasivačních 

vrstev na celém povrchu, který je v kontaktu s elektrolytem. Proudová hustota ip je tak nízká, 

ţe z technického hlediska povaţujeme kov za korozně stabilní (odolný). 

 Při přechodu do pasivního stavu je třeba překonat kritickou proudovou hustotu ikp, 

která odpovídá mnoţství vznikajících korozních produktů. Čím je hodnota ikp niţší, tím 

snadněji přechází kov do pasivního stavu. Podmínkou samovolné pasivace je, aby při 

pasivačním potenciálu Ep, mohl být v daném prostředí částečný katodický proud ik vyšší neţ 

ikp. Pokud je tato podmínka splněna, dojde k vytvoření pasivačních vrstev a kov se pasivuje. 

Pro kovy, jako je Al, Ti a Zr, je Ep ještě niţší neţ potenciál vylučování vodíku. Tyto kovy se 

tedy mohou v daném prostředí samovolně pasivovat. 

 Pokud chceme vyuţít odolnosti kovu v pasivní oblasti, je potřeba udrţet potenciál 

v oblasti mezi Ep a Et. V určitých agresivních prostředích některé ionty (např. Cl
-
) pronikají 

lokálně přes oslabená nebo porušená místa pasivačních vrstev k obnaţenému kovu a ten začne 

na malé ploše intenzivně korodovat. Takové lokální narušení pasivační vrstvy se projeví 

vzrůstem proudové hustoty při potenciálu niţším neţ je Et. Velikost nepasivačního potenciálu 

Edp, při kterém dochází k lokální korozi, závisí na agresivitě prostředí, charakteru pasivní 

vrstvy, čistotě kovu, teplotě atd. Napadená místa se mohou v daných podmínkách znovu 

pasivovat při nepasivačním potenciálu Erp a zamezit tak další korozi. 

 Při potenciálu vyšším neţ je Et začíná oblast transpasivity. V této oblasti narůstá 

proudová hustota v anodové oblasti. Znamená to, ţe kov se opět aktivně rozpouští a rychlost 

rozpouštění roste s rostoucím potenciálem. Příčinou je změna charakteru korozních produktů, 

které jiţ mají jiné vlastnosti a neposkytují ochranu kovu v daném prostředí, tzn. nejsou 

schopny vytvořit pasivační vrstvu. 
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2.4.2 Elektrochemická impedanční spektroskopie 

 

 Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) charakterizuje kov na základě 

závislosti impedance pasivačních vrstev na frekvenci střídavého napětí. Aby bylo moţné 

získané výsledky nějak analyzovat, modeluje se rozhraní mezi elektrolytem a vzorkem 

elektrickým obvodem. Nejjednodušší případ takového obvodu (obr. 2.4.4) odpovídá 

jednoduchému rozhraní s jednou pasivační vrstvou [121]. 

 

 

Obr. 2.4.4 Ekvivalentní obvod pro jednoduchý korozní systém, 

RΩ je odpor elektrolytu, RP je polarizační odpor,  

C je kondenzátor na rozhraní elektrolytu – vzorek 

 

 Zapojení aparatury je stejné jako u PD zkoušky (obr. 2.4.1). Rozdíl je v nastavení 

zdroje elektrického proudu. Ke stejnosměrnému zdroji, který způsobuje polarizaci vzorku, se 

přidá generátor střídavého signálu a frekvenční analyzátor. Měření EIS můţe probíhat při 

volném potenciálu, který simuluje přirozené chování v daném elektrolytu, nebo při jiných 

hodnotách potenciálu, pokud chceme simulovat např. katodovou ochranu vzorku. Měřicí 

přístroj zaznamenává hodnoty impedance při dané frekvenci. Vzhledem k povaze měření, se 

frekvence záměrně mění postupně od stovek kHz aţ po jednotky mHz.  
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 Impedanci obvodu Z (obr. 2.4.4) v závislosti na úhlové frekvenci (ω=2πf, kde f je 

frekvence) lze vyjádřit vztahem (20): 

 

 (20)           
  

       
. 

Rozdělíme-li hodnotu impedance Z na reálnou ZR a imaginární Zi část, dostaneme: 

 

 (21)           
  

   (    )
  , 

 (22)         
    

 

   (    )
 . 

 

Při sniţování frekvence limitně k nulové hodnotě bude impedance rovna: 

 

 (23)            . 

 

Naopak při zvyšování frekvence v limitě k nekonečné hodnotě bude impedance rovna: 

 

 (24)        . 

 

Právě tyto dva limitní případy se snaţíme simulovat změnou frekvence. Získané hodnoty se 

potom zakreslí do Bodeho nebo Nyquistova diagramu (obr. 2.4.5) [122]. 

 

 

Obr. 2.4.5 a) Bodeho a b) Nyquistův diagram pro ekvivalentní jednoduchý el. obvod [122] 
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Z těchto diagramů se určí hodnota polarizačního odporu Rp, která určuje kvalitu pasivační 

vrstvy. Vyšší hodnota polarizačního odporu znamená, ţe vrstvou protéká menší proud, a tudíţ 

povrch koroduje pomaleji. Kvalita pasivační vrstvy záleţí na tloušťce vrstvy, celistvosti a 

odolnosti vůči rozpouštění elektrolytem.  

 Během pasivace můţe dojít k vytvoření více pasivačních vrstev na sobě nebo 

k vytvoření odlišné vrstvy ve vzniklých dutinách. Tyto situace jiţ nelze popsat modelem 

obvodu na obr. 2.4.4 a je třeba pouţít obvody sloţitější [121]. 
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3. Motivace a cíle práce 

 

V předchozích kapitolách jsme popisovali metody intenzivní plastické deformace (SPD), 

kterými se připravují ultrajemnozrnné a nanokrystalické materiály. Ultrajemnozrnný materiál 

(UFG) se definuje jako polykrystalická látka s velmi malými zrny, jejichţ střední velikosti je 

menší neţ 1 μm. Objemové ultrajemnozrnné materiály jsou dále charakterizovány relativně 

homogenní mikrostrukturou s téměř rovnoosými zrny a s většinovým zastoupením 

vysokoúhlových hranic zrn [104]. K dosaţení těchto unikátních vlastností ultrajemnozrnných 

materiálů je třeba nalézt optimální podmínky jejich přípravy. 

 

 Prvním cílem této práce je nalezení optimálních parametrů přípravy materiálů 

metodami ECAP a HPT tak, aby jimi bylo moţné vyrobit ultrajemnozrnný materiál 

s typickými charakteristikami. 

 

Materiály připravené metodami intenzivní plastické deformace jsou studovány uţ řadu let. 

Během tohoto období se podařilo nalézt a vysvětlit mnoho zajímavých a neobvyklých 

vlastností (superplasticita, paměťové jevy, unikátní magnetické chování atd.). Tyto vlastnosti 

byly studovány řadou metod a zkoušek. Kromě standardních zkoušek a experimentálních 

pozorování (tahové zkoušky, mikrotvrdost, světelná a elektronová mikroskopie, rentgenová 

difrakce, aj.) charakterizujících mechanické vlastnosti a vývoj mikrostruktury těchto materiálů 

se k podrobnějšímu popisu a porozumění speciálních mechanismů probíhajících v UFG 

materiálech pouţívají i další netradiční experimentální metody, jako např. pozitronová 

anihilační spektroskopie (PAS), EBSD, resonanční ultrazvuková spektroskopie, atd. 

 

 Druhým cíle práce je podrobně charakterizovat vznik a vývoj jemnozrnné 

mikrostruktury a mechanické vlastnosti vzorků připravených metodami ECAP a HPT 

standardními a netradičními experimentálními metodami.  

 

Pro širší praktické uplatnění materiálů připravených metodami SPD je významné zachovat 

jemnozrnnou strukturu i při vyšších teplotách. Mechanismy a způsoby zachování strukturní 

stability za vyšších teplot jsou předmětem rozsáhlého výzkumu. Předmětem této práce je 

studium vlastností ultrajemnozrnné mědi. Měď je typický zástupce materiálu s kubickou 

plošně centrovanou strukturou. Strukturní stabilita tohoto materiálu je však velice nízká. 
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Dokonce i za pokojové teploty dochází k postupnému hrubnutí mikrostruktury. Jako druhý 

materiál jsme  pro tuto práci zvolili binární slitinu Cu0.18%Zr . Díky drobným precipitátům, 

které v této slitině vznikají, lze očekávat zlepšení strukturní stability tohoto materiálu 

ve srovnání s čistou mědí. 

 

 Třetím cílem je studovat strukturní stabilitu jemnozrnné Cu, porovnat ji se strukturní 

stabilitou slitiny CuZr a charakterizovat vliv precipitátů na stabilizaci jemnozrnné 

mikrostruktury.   

 

Korozním vlastnostem jemnozrnných materiálů připravených metodami SPD je v  literatuře 

věnována pouze malá pozornost. Je totiţ velmi sloţité formulovat obecné zákonitosti, jelikoţ 

připravené materiály mají velmi komplikovanou mikrostrukturu, která je unikátní pro kaţdou 

metodu jejich přípravy. Byly zaznamenány případy, kdy zjemněním mikrostruktury došlo 

ke zlepšení korozních vlastností [123], ale také zhoršení korozní odolnosti [124] nebo nebyla 

pozorována téměř ţádná změna korozního chování [125]. Nepanuje tedy obecná shoda nad 

tím, jaký vliv má deformace na korozní vlastnosti. 

 

 Čtvrtým cílem práce je charakterizovat korozní vlastnosti jemnozrnné Cu připravené 

metodou ECAP a charakterizovat odlišnosti korozních vlastností binární slitiny CuZr. 

 

Mezi nejznámější metody SPD patří právě opakovaně zmiňované equal-channel angular 

pressing (ECAP) a high-pressure torsion (HPT). U metody ECAP dochází k deformaci 

smykem [126], u metody HPT dochází k deformaci krutem [72]. Oběma těmito metodami lze 

připravit materiál s rovnoosými zrny s velikostí menší neţ 500 nm. Panuje všeobecný názor, 

ţe metoda HPT je při přípravě jemnozrnných materiálů [127, 138] efektivnější. V této práci 

jsme zvolili poněkud odlišný postup porovnávání vlastností materiálů připravených těmito 

dvěma nejrozšířenějšími metodami intenzivní plastické deformace, který je zaloţen na 

srovnání stavů se stejnou ekvivalentní deformací. 

 

 Pátým a posledním cílem této práce je porovnat vlastnosti čisté Cu připravené 

metodami ECAP a HPT.  

 

  



- 55 - 

 

4. Příprava materiálu a použité experimentální metody 

 

4.1 Příprava materiálu 

 

Studovanými materiály byly technicky čistá Cu s těmito stopovými mnoţstvími dalších 

prvků, které byly určeny detailní chemickou analýzou: Fe = 0,0037 hm. %, P < 0,001 hm. %, 

Sb < 0,0003 hm. %, Bi < 0,0001 hm. %, As < 0,001 hm. % a slitina CuZr s obsahem 

Zr = 0.18 hm. %. Oba materiály byly odlity ve Výzkumném ústavu kovů v Panenských 

Břeţanech. Materiály byly připraveny ve formě válců s průměrem 70 mm a délkou 30 cm. 

Po odlití materiál chladl na vzduchu aţ na pokojovou teplotu. Oba materiály byly následně 

homogenizačně ţíhány na teplotě 450°C po dobu 4h. Teplota ţíhání byla zvolena tak, aby se 

ve slitině CuZr vytvořily drobné precipitáty fáze Cu9Zr2. Výřez rovnováţného fázového 

diagramu systému Cu-Zr je znázorněn na obr. 4.1.1. Krystalová struktura fáze Cu9Zr2 je typu 

AuBe5. Jedná se o kubickou strukturu, která má 24 atomů v základní buňce a mezirovinnou 

vzdálenost 6,1 Ǻ. Mez rozpustnosti Zr v Cu je 0.12 atomových procent. Přítomnost 

precipitátů fáze Cu9Zr2 byla prokázána skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveným 

systémem EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy, obr. 4.1.2, tab. 4.1.1), kde bylo 

potvrzeno očekávané chemické sloţení matrice (Cu, místo 1) i precipitátů (Cu9Zr2, místa 2 a 

3). 

 

Obr. 4.1.1 Výřez fázového diagramu Cu-Zr 

(Zr = 0.18 hm % označeno červeně) 
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Obr. 4.1.2 Drobné precipitáty Cu9Zr2 ve slitině CuZr s vyznačením míst chemické analýzy 

(SEM – zpětně odraţené elektrony) 

 

Místo analýzy Prvek Atomová % Hmotnostní % 

1 Cu 100,00 100,00 

2 Cu 81,66 86,47 

 

Zr 18,34 13,53 

3 Cu 84,07 88,34 

 

Zr 15,93 11,66 

Tab. 4.1.1 Sloţení materiálu v místech analýzy 

 

4.2 Equal-channel angular pressing (ECAP) 

 

 Zápustka, která byla pouţita při metodě ECAP, byla vyrobena z běţné nástrojové oceli 

(X38 CrMoV51) a je zobrazena na obr. 4.2.1. Zápustka se skládá ze dvou částí. V jedné 

z částí je vyfrézován celý kanál na protlačování a druhá část slouţí k uzavření formy. 

Zápustka je sloţena ze dvou kanálů čtvercového průřezu o velikosti 10 x 10 mm svírajících 

úhel φ = 90° s vnějším ohybem bez zakřivení (θ = 0°). Při této geometrii zápustky je celková 

velikost deformace po jednom průchodu ~ 1. Konec kanálu je rozšířen pro sníţení velikosti 

tlaku nutného k vytlačení vzorku ze zápustky. 

3 

2 

1 
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 Celé zařízení bylo upevněno na hydraulickém přístroji Instron 8502, který je schopen 

vyvinout maximální sílu 200 kN. Rychlost protlačování byla 8 mm/min. Pro usnadnění 

průchodu vzorku zápustkou byl pouţit molybden bisulfid jako mazivo. Mezi jednotlivými 

průchody byly vzorky jemně obroušeny, aby se zbavily nečistot a také proto, aby vzorek mohl 

být volně vloţen zpět do kanálu zápustky. 

 

 

Obr. 4.2.1 Zápustka pro metody ECAP, symbolem  jsou označena místa pro topná tělesa, 

symbolem • jsou označena místa slouţící ke správnému sestavení obou částí formy,  

symbol x označuje místa pro šrouby, kterými byly obě části zápustky spojeny,  

T označuje polohu termočlánku 

 

Vzorky obou materiálů měly výchozí tvar hranolů o velikosti 10 x 10 x 80 mm. Byly 

připraveny čtyři typy vzorků po 1, 2, 4 a 8 průchodech zápustkou ECAP pouţitím cesty BC za 

pokojové teploty. Hydraulické zařízení při pouţitém uspořádání aparatury nedovolovalo 

protlačení vzorků delších neţ 80 mm. V důsledku omezené délky počátečního vzorku bylo 

moţné provést pouze 8 protlačení, jelikoţ se zvyšujícím se počtem průchodů se zkracuje 

homogenní část vzorku. 

 

4.3 High-pressure torsion (HPT) 

 

 Vzorky připravené metodou HPT byly vyrobeny v laboratoři Ruské akademie věd 

v Moskvě. Bylo pouţito standardního zařízení HPT (obr. 4.3.1b). Typ pouţité uzavřené formy 

je schematicky zobrazen na obr. 4.3.1a. 
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 Při metodě HPT byl pouţit hydrostatický tlak 2 GPa. Torzní deformace probíhala 

za pokojové teploty rychlostí 1 otáčka za minutu. Vzorky pro HPT měly tvar malých disků 

o poloměru 10 mm a tloušťce (1,00 ± 0,05) mm. Vzorky technicky čisté Cu byly podrobeny 

torzní deformaci s různým počtem otáček N = 1, 3, 5, 10, 15 a 25. Po deformaci měly vzorky 

opět tvar disků s průměrem přibliţně 9 mm a tloušťkou v rozmezí 0,23 – 0,30 mm v závislosti 

na počtu otáček. Na okrajích vzorku byl patrný únik materiálu z formy HPT. 

 

 

Obr. 4.3.1 a) Schéma pouţitého zařízení na HPT, b) skutečný vzhled přístroje 

 

4.4 Mikrotvrdost  

 

 Vzhledem k odlišnému tvaru vzorků a odlišnému rozloţení vloţené deformace 

materiálů připravených metodou ECAP a metodou HPT byl zvolen různý postup měření 

mikrotvrdosti. 

 

4.4.1 Vzorky připravené metodou ECAP 

 

 Měření mikrotvrdosti vzorků připravených metodou ECAP proběhlo 

na mikrotvrdoměru Leco M-400-A, metodou podle Vickerse. Před měřením byly vzorky 

leštěny na leštičce Struers LaboPol-2 za pouţití brusných papírů hrubosti 1000 a 1200 a 

diamantové pastě s velikostí částic 3 μm. Při jednotlivých měření byl hrot zatíţen 100 g 

závaţím po dobu 10 s. Vzdálenost mezi vpichy byla 0,5 mm. 
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 Měření mikrotvrdosti je účinná metoda na určení tzv. „dead zones“, neboli oblastí, kde 

mikrostruktura není homogenní. Za účelem určení těchto oblastí probíhala měření na dvou 

kolmých stranách vzorku (roviny Y a Z, dle standardního značení vzorku ECAP – viz obr. 

2.2.1) a to vţdy ve třech řadách, středem strany vzorku a 1,5 mm od obou okrajů. Naměřený 

průběh mikrotvrdosti odpovídal vzniku „dead zones“ dle obrázku obr. 4.4.1, kde červeně jsou 

označeny „dead zones“ a bíle jsou označeny oblasti, kde se hodnota mikrotvrdosti pohybovala 

v rozmezí ± 5% od průměrné hodnoty. Oblasti označené červeně byly pro další experimenty 

ze vzorku odstraněny. 

 

 

Obr. 4.4.1 Určení nehomogenních oblastí deformace (tzv. „dead zones“ - červeně) 

 

Kromě měření „dead zones“ na povrchu vzorků byla ještě měřena mikrotvrdost z čela vzorku 

(rovina X) pro různé průchody (kapitola 5.5.1). 

 

4.4.2 Vzorky připravené metodou HPT 

 

 Měření mikrotvrdosti na vzorcích připravených metodou HPT proběhla na Technické 

universitě Clausthal v Německu. Pro měření byl pouţit poloautomatický mikrotvrdoměr 

Struers Duramin-10 (obr. 4.4.2). Tento přístroj umoţňuje automaticky vytvářet vpichy 

na povrchu vzorku podle předem stanovené sítě bodů. Vyhodnocení mikrotvrdosti 

jednotlivých vpichů se provádí manuálně po ukončení automatické procedury, viz obr. 4.4.3. 

Před měřením byly vzorky leštěny stejným postupem jako vzorky připravené metodou ECAP: 

nejprve na leštičce Struers LaboPol-2 na brusných papírech hrubosti 1000 a 1200 a následně 

diamantové pastě s velikostí zrna 3 μm. Při jednotlivých měřeních byl hrot zatíţen 100 g 

závaţím po dobu 10 s. 

 Na vzorcích ve tvaru disku (průměr 10mm) bylo naměřeno přibliţně 120 bodů. Jejich 

poloha byla zvolena tak, aby byly od sebe vzdáleny 0.5 mm a vzdálenost od kraje nebyla 

menší neţ 0.5 mm (obr. 4.4.4).  
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Obr. 4.4.2 Poloautomatický mikrotvrdoměr Struers Duramin-10 

 

 

Obr. 4.4.3 Manuální vyhodnocení velikosti vpichů pro stanovení mikrotvrdosti 

 

 

Obr. 4.4.4 2D-síť měřených bodů na vzorcích HPT, vzdálenost bodů je 0,5 mm 
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4.5 Tahové zkoušky 

 

 Tahové zkoušky proběhly pouze na materiálu připraveném metodou ECAP. Malé 

rozměry vzorků připravených metodou HPT neumoţňovaly provedení tahových zkoušek. 

Všechna měření probíhala za pokojové teploty počáteční deformační rychlostí  ̇       

         na standardním deformačním stroji Instron 8850 řízeným počítačem. Vzorky pro 

tahové zkoušky byly z deformovaného ingotu nejprve vyfrézovány do tvaru, který je zobrazen 

na obr. 4.5.1. Poté byly na metalografické pile Struers Accutom-50 nařezány na plátky 

rovnoběţné s „rovinou Y“. Konečný rozměr aktivní části vzorku byl 6 mm x 1 mm x 18,5 mm 

s přesností 0,5 mm. 

 

 

Obr. 4.5.1 Vzorky pro tahovou zkoušku 

 

4.6 Světelná mikroskopie 

 

 Světelnou mikroskopií byla pozorována mikrostruktura pouze u vzorků připravených 

metodou ECAP, protoţe u vzorku HPT byla nedostatečná rozlišovací schopnost světelného 

mikroskopu jiţ po první otáčce (Cu1N). Vzorky byly nejprve nařezány na kvádry 

o rozměrech 5 x 5 x 3 mm. Poté byly fixovány pomocí zalévací hmoty SpeciFix umoţňující 

snadné leštění. Dále byly vzorky mechanicky broušeny na brusných papírech hrubosti 300, 

600 a 1200 a nakonec leštěny na leštičce Struers LaboPol-2 pomocí 7μm a 3μm diamantové 

pasty. Pro zviditelnění hranic zrn bylo pouţito leptadlo 2g K2Cr2O7 + 100 ml H2O + 4 ml 

nasycené NaCl + 8 ml H2SO4. Doba leptání závisela na druhu vzorku (Cu, CuZr) a 

pohybovala se v rozmezí 10 aţ 40 sekund. Pozorování mikrostruktury proběhla na světelném 

mikroskopu AXIO Imager A1m a Olympus GX51. 

 

4.7 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

 

 Mikrostruktura byla pozorována na transmisním elektronovém mikroskopu Jeol 2000 

FX a Philips 200 CM při urychlovacím napětí 200 kV. 
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 Vzorky pro TEM byly připraveny následujícím postupem: ingoty po ECAP byly 

nejprve rozřezány na tenké plátky s rovinou řezu kolmou na směr protlačování (rovina X). 

Poté byly plátky opatrně mechanicky broušeny rovnoměrně z obou stran na jemných 

brusných papírech na konečnou tloušťku 150 μm. Nakonec byly komerčním razníkem 

od firmy Gatan z tenkých plátků vyraţeny disky o průměru 3 mm. U vzorků po ECAP byly 

disky vyraţeny ze středu plátku. Vzhledem k očekávané radiální nehomogenitě 

mikrostruktury byly u vzorků po HPT disky vyraţeny ze středu a z okraje vzorku (obr. 4.7.1). 

Vyraţené disky byly následně elektrolyticky leštěny na dvoutryskové lešticí jednotce Struers 

Tenupol 5, čímţ byly vyrobeny tenké fólie prosvětlitelné v TEM. Pro Cu vzorky byl jako 

elektrolyt pouţit 33% roztok HNO3 s metanolem při teplotě -30 °C, napětím 5.5 V a proudem 

30 mA. U slitiny CuZr byl pouţit 50% roztok H3PO4 ve vodě při teplotě +10°C, napětí 3 V a 

proudu 50mA. 

 Pomocí TEM byla studována mikrostruktura následujících vzorků: výchozí litý stav a 

stavy po 1, 2, 4 a 8 průchodech formou ECAP a po 1, 3, 5, 10, 15 a 25 otáčkách HPT.  

 

 

Obr. 4.7.1 Vzorek po HPT, místa odběru vzorku pro TEM 

 

4.8 Difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) 

 

 Metoda EBSD byla pouţita jako doplňující metoda k pozorování TEM, neboť 

poskytuje informace o mikrostruktuře z velké plochy. Pozorování probíhala na přístrojích 

Leo 1530 FEG-SEM v BTU Freiberg v Německu a FEI Quanta 200 F ve společnosti 

Výzkumný ústav kovů Panenské Břeţany. Oba tyto přístroje byly vybaveny autoemisní 

elektronovou tryskou (field emission gun - FEG) a detektorem EBSD.  

 Před měřením byly materiály nejprve mechanicky broušeny na brusném papíře 

hrubosti 600, 800 a 1200 a poté leštěny diamantovou pastou s velikostí částic 3 a 1 μm. 
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Nakonec byly vzorky ještě leštěny koloidní suspenzí SiO2 s velikosti částic 0,04 μm. Všechna 

pozorování probíhala při urychlovacím napětí 20 kV a náklonu vzorku 70°. 

 Naměřená data pomocí EBSD systém automaticky ukládá a po skončení měření se 

získaná data zpracovávají pomocí komerčně dodávaných programů HKL (v Německu) nebo 

OIM (VÚK). Pomocí těchto programů se naměřená data zpracují a zobrazí např. ve formě 

kvality signálu (Image quality - IQ) a map krystalografické orientace (Orientation Imaging 

Micrographs - OIM) - obr. 4.8.1. 

 

  

Obr. 4.8.1 Typické výsledky získané pomocí EBSD 

(vlevo kvalita signálu, vpravo mapa krystalografických orientací) 

 

4.9 Rentgenová difrakce (XRD) 

 

 Rentgenová difrakce byla pouţita převáţně za účelem určení hustoty dislokací. 

Experimenty rentgenové difrakce probíhaly na práškovém difraktometru X’Pert Pro firmy 

PANalytical za pouţití záření CuKα. Pro sběr difraktovaného svazku byl pouţit polohově 

citlivý detektor PICel (PANalytical), který umoţňuje relativně rychle získat data vysoké 

kvality s nízkým šumem. Systém byl rovněţ vybaven sérií protirozptylových štěrbin, které 

zesilovaly vysokoúhlové reflexe, a štěrbin, které dovolovaly měnit divergenci paprsku. 

Analýza profilových linií byla vyhodnocena programem MStruct, který vyuţívá metodu „total 

pattern fitting“ [129]. 

 Vzorky pro rentgenovou difrakci nevyţadují speciální úpravu povrchu. Stačí pouze 

vzorky očistit a mírně zbrousit na brusném papíře hrubosti 1000. 

 

=50 µm; BC; Step=0.4 µm; Grid400x400 =50 µm; BC_IPF; Step=0.4 µm; Grid400x400
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4.10 Pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) 

 

 Pozitronovou anihilační spektroskopií byly určeny hustoty a koncentrace poruch 

v krystalové mříţi (hustota dislokací a koncentrace vakancí). Pro měření dob ţivota pozitronů 

(life-time -LT) byl pouţit digitální spektrometr s vysokým rozlišením (obr. 4.10.1) [130, 131], 

který byl zkonstruován na katedře fyziky nízkých teplot MFF UK. Detektor spektrometru je 

vybaven dvěma fotonásobiči Hamamatsu H3378 spojenými s oscilátory BaF2. Naměřený 

signál je v reálném čase zpracováván ultra rychlými digitizéry Acqiris DC211 se sběrnou 

frekvencí 4 GHz. Digitalizovaný signál je dál ukládán na počítač a zpracováván po skončení 

měření. Rozlišovací schopnost digitálního spektrometru je 150 ps (full width at half maximum 

- FWHM, 
22

Na). Při kaţdém experimentu bylo detekováno minimálně 10
7
 anihilačních 

událostí. Dekonvoluce spektra dob ţivota do exponenciálních sloţek proběhla pomocí metody 

maximální pravděpodobnosti (tzv. „maximum-likelihood procedure“, obr. 4.10.2) [132]. 

 Jako zdroj pozitronů byl pouţit 
22

Na2CO3 s aktivitou 1 MBq, který je nanesen mezi 

dvě mylarové folie tloušťky 2 μm. Zdroj pozitronů přispíval do naměřeného spektra dvěma 

sloţkami, první s dobou ţivota  368 ps a intenzitou  8 % a druhou s dobou ţivota  1.5 ns a 

intenzitou  1 %. 

 Vzorky pro měření PAS byly pouze očištěny a lehce obroušeny na brusném papíře 

hrubosti 1000. Měření PAS, podobně jako XRD měření, je zcela nedestruktivní a vzorek 

po měření lze pouţívat bez omezení pro další experimenty 

 

 

Obr. 4.10.1 Spektrometr a detektor PAS 
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Obr. 4.10.2 Příklad rozkladu spektra dob ţivota pozitronů 

 

4.11 Rezonanční ultrazvuková spektroskopie (RUS) 

 

 Jednou ze speciálních metod, která byla pouţita pro charakterizování elastických 

vlastností ultrajemnozrnného materiálu, je rezonanční ultrazvuková spektroskopie. Popíšeme 

tedy stručně experimentální zařízení i vlastní zpracování a vyhodnocení výsledků. 

 Metoda rezonanční ultrazvukové spektroskopie (RUS, [133, 134]) je zaloţená 

na měření rezonančních frekvencí (a případně i tvarů kmitu) vlastních módů mechanických 

vibrací vzorků zkoumaného materiálu. Rezonanční spektrum daného vzorku v sobě obsahuje 

informaci o elasticitě materiálu, vztah mezi spektrem a elasticitou je však poměrně 

sloţitý.  Při analýze se postupuje tak, ţe se matematickým modelem nasimuluje spektrum 

vzorku o známé geometrii pro nějaké odhady elastických koeficientů – tyto odhady se pak 

dále zpřesňují, neţ se dosáhne optimální shody mezi naměřeným a napočítaným spektrem. 
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Teoreticky lze z rezonančního spektra určit obecně všech 21 konstant lineární elasticity 

triklinického (tj. zcela anizotropního) materiálu. Reálně je však v naměřených spektrech 

obsaţena informace především o smykových elastických koeficientech [135]. Koeficienty 

vztahující se k tahové/tlakové deformaci materiálu a k objemovým změnám (např. objemový 

modul) lze pomocí RUS stanovit poměrně obtíţně. Pro jejich získání je třeba provést 

doplňková měření, například metodou pulsního echa (pulse-echo), které je zaloţeno na měření 

rychlostí šíření podélných vln ve směrech daných normálami k jednotlivým stěnám vzorku. 

V takovém případě je pak matematický model rozšířen o výpočet těchto rychlostí a iteračně 

jsou hledány elastické koeficienty takové, aby byly v optimální shodě zároveň se spektrem 

i s výsledky získanými metodou pulsního echa. 

 Všechny experimenty RUS byly prováděny pomocí aparatury pro bezkontaktní RUS 

[136] vyvinuté v Laboratoři ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky AV ČR. 

V bezkontaktním reţimu jsou elastické vibrace vzorku indukovány i detekovány pomocí 

laserů, coţ umoţňuje, aby výsledné naměřené spektrum bylo co nejbliţší aproximací spektra 

skutečných volných kmitů vzorku. Toto je klíčové pro určování všech nezávislých elastických 

koeficientů, neboť kaţdý drobný posuv jednotlivých rezonancí, způsobený např. přítlačnou 

silou piezoelektrických měničů v klasickém kontaktním uspořádání by vedl ke zkreslení 

výsledku. Buzení je realizováno termoakusticky: fokusovaný laserový paprsek (Quantel Ultra 

Nd:YAG, v infračervené oblasti) je pouţit k pulznímu zahřátí malého objemu vzorku, který se 

ohřevem termoelasticky rozepne a vyvolá šíření mechanických vln. Díky krátké době trvání 

(asi 8 ns) a vysoké energii budícího pulsu (asi 25 mJ) je mechanické zatíţení vzorku 

od termoakustického zdroje dostatečně širokospektrální, a tudíţ vybudí velké mnoţství 

vlastních módů v poměrně rozsáhlém úseku spektra. Pro všechny vzorky Cu bylo vţdy 

zaznamenáno a detekováno více neţ 50 rezonančních módů ve frekvenčním rozsahu 150kHz 

aţ 2MHz. Detekce probíhá pomocí Dopplerovské interferometrie (PolyTec Micro System 

Analyzer MSA-500), tedy interferenčně s detekčním laserem se zaznamenává výchylka 

ve zvoleném bodě na jednom z povrchů vzorku. Detekčním laserem je moţno skenovat 

(opakovat měření se stejnou polohou zdroje a měnící se polohou detekčního paprsku), čímţ se 

získá tvar kmitu.  Doplňková měření rychlostí šíření podélných vln metodou pulsního echa se 

prováděla sondami s nosnou frekvencí 50 MHz (sondy VSP-50, výrobce Ultran Group). 

 Z měření metodou RUS byla získána rezonanční spektra pro materiál Cu po 1, 2 a 4 

protlačeních. Bylo rovněţ naměřeno spektrum pro materiály v základním stavu (hrubozrnný 

materiál), které bylo následně pouţito jako referenční. Na základě naměřených modálních 

tvarů bylo provedeno přiřazení mezi jednotlivými rezonancemi a geometrickými tvary kmitů. 
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Z měření metodou pulsního echa byly získány rychlosti podélných vln ve všech dostupných 

směrech pro všechny vzorky. Experimentální data byla následně porovnána s matematickým 

modelem. Ten určil rezonanční frekvence měřených vzorků pro odhady elastických 

koeficientů pomocí Ritzovy-Rayleighovy metody (variační řešení Hamiltonova principu 

pomocí rozvoje do báze Legendreových polynomů). Iteracemi tohoto matematického modelu 

bylo hledáno vázané minimum funkce (25): 

 

 (25)    (     )   ∑ (  (     )     
   
)
 

 , 

 

kde fn(Cijkl) jsou frekvence napočítané matematickým modelem, fn
exp

 jsou experimentálně 

zjištěné frekvence a sumace probíhá přes všechny módy experimentálního spektra. 

Podmínkami vázajícími extrém bylo splnění rovností pro fázové rychlosti získané metodou 

pulsního echa v daných směrech.  Výsledkem této optimalizační úlohy bylo 21 konstant (tj. 

plná Voigtova matice) pro kaţdý materiál.  Pro oba zkoumané materiálové systémy bylo 

ověřeno, ţe objemový modul (bulk modulus) se při jednotlivých protlačeních nemění (největší 

rozdíl činil asi 0.4%). To prokazuje očekávanou skutečnost, ţe naměřené změny elasticity 

způsobené protlačeními jsou dány pouze změnami v textuře a mikrostruktuře materiálu. 

Následujícím krokem bylo určení přibliţných tříd symetrie zkoumaného materiálu. Pomocí 

numerického algoritmu popsaného v [137] byly hledány roviny přibliţné zrcadlové symetrie 

pro příslušné tenzory Cijkl. Podle počtu nalezených zrcadlových rovin a jejich vzájemných 

poloh bylo pak moţné odhadnout význačné směry v daných materiálech a vztáhnout je 

k mikrostruktuře a procesním mechanismům.  

 

4.12 Korozní zkoušky 

 

 Všechna měření korozní odolnosti vzorků probíhala na Fakultě strojního inţenýrství 

Ţilinské univerzity v Ţilině. Měření probíhala na tří-elektrodovém měřicím přístroji Voltalab 

10 – PGZ 100 řízeného programem VoltaMaster 4. Jako měřicí elektroda byla pouţita rotační 

hlavice, jako pomocná byla pouţita platinová elektroda a referenční nasycená kalomelová 

elektroda. Samotné měření probíhalo ve dvou roztocích 0,1 molární roztok NaCl a 

jednomolární roztok NaCl s pH7 za pokojové teploty. Tyto roztoky byly vybrány záměrně, 

neboť měď a její slitiny jsou nejméně korozně odolné v roztoku s chloridovými ionty.  
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 Vzorky byly nejprve nařezány na diamantové pile do tvaru hranolu o rozměrech 5 x 5 

x 3 mm. Poté byly obroušeny na brusném papíru s hrubostí 1200. Poslední úpravou povrchu 

bylo odmaštění pomocí toluenu těsně před zahájením měření.  

 U jednotlivých vzorků byla proměřena korozní potenciodynamická polarizační křivka, 

která byla měřena od potenciálu -400 mV vůči volnému potenciálu do +800 mV s krokem 1 

mV.s
-1

. Měření metodou elektrochemické impedanční spektroskopie probíhala při frekvencích 

od 100 kHz do 20 mHz s amplitudou 10 mV. Před kaţdým měřením byl potenciál vzorku 

nejprve ustalován po dobu 10 min. 
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5. Výsledky a diskuse 

 

Pro dosaţení stanovených cílů byla pouţita celá řada testů a zkoušek. Následující výsledky a 

diskuze budou děleny podle způsobu přípravy na ECAP a HPT a poté budou porovnány 

některé vlastnosti materiálů mezi sebou.  

 

5.1 Equal-channel angular pressing (ECAP) 

 

5.1.1 Mikrotvrdost 

 

 Měřením mikrotvrdosti byla nejprve posouzena homogenita vzorků připravených 

metodou ECAP. A to především, zda došlo ke zjemnění mikrostruktury, které je doprovázeno 

zvýšením mikrotvrdosti, v celém objemu vzorku. Na Obr. 5.1.1 je znázorněn vývoj 

mikrotvrdosti podél roviny Y u vzorku Cu1P (vzorek čisté mědi po jednom průchodu ECAP) 

po odstranění „dead zones“ zobrazených na obr. 4.4.1. Vývoj u ostatních vzorků měl podobný 

charakter. Ani v jednom případě nebyl rozptyl hodnot větší neţ 5 % od průměrné hodnoty. Je 

tedy zřejmé, ţe na povrchu vzorku jsou hodnoty HV 0.1 v rámci chyby konstantní. 

 

 

Obr. 5.1.1 Rozloţení hodnot HV 0.1 v rovině y pro Cu1P 
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Pro posouzení homogenity mikrostruktury uvnitř vzorku byla provedena také měření v rovině 

X, která je kolmá na směr protlačování. Získané výsledky jsou pro ilustraci znázorněny na 

Obr. 5.1.2 jako 3D reprezentace HV 0.1 pro vzorky Cu1P a CuZr1P. 

 

 

Obr. 5.1.2 3D reprezentace HV 0.1 v rovině X pro Cu1P (a) a CuZr1P (b) 

 

Na řezu vzorku byla naměřena mikrotvrdost vţdy v 81 bodech (9x9) a naměřené hodnoty 

byly statisticky zpracovány. Opět nedošlo k odchýlení hodnot od jejich průměru o více neţ 5 

%. Závěrem tedy můţeme konstatovat, ţe  dle měření mikrotvrdosti byly vzorky připraveny 

pomocí metody ECAP homogenní v celém objemu. Jako reprezentativní hodnotu 

u jednotlivých měření lze tedy pouţít průměrnou hodnotu získanou z několika (obvykle 10) 

měření v okolí středu vzorku. 

 Na Obr. 5.1.3 jsou vyneseny naměřené hodnoty HV 0.1 v závislosti na počtu průchodů 

formou ECAP pro Cu a slitinu CuZr. Jiţ po prvním průchodu pozorujeme výrazný vzrůst HV 

0,1 téměř na dvojnásobek původní hodnoty. V materiálu tedy došlo během protlačování 

k velkému zpevnění. Dalším protlačováním hodnoty HV 0,1 rostou u obou materiálů. Tento 

růst dosáhl své maximální hodnoty u Cu po 4 průchodech a další deformací došlo ke sníţení 

hodnoty HV 0,1. Dá se předpokládat, ţe tento pokles je způsoben zotavením a rekrystalizací 

mikrostruktury, která byla největší u vzorku po 8 průchodech. Při kaţdém protlačení se 

vzorek při deformací zahřívá a dochází k rekrystalizaci. U vzorku Cu8P je deformační 

energie, která slouţí jako hnací síla při rekrystalizaci, natolik velká, ţe účinek rekrystalizace 

je větší neţ účinek zpevnění. Na rozdíl od čisté mědi, byl u slitiny CuZr během dalších 

průchodů pozorován pozvolný růst hodnot a tento růst nedosáhl ţádného maxima ani ustálení. 

Z tohoto průběhu je patrný stabilizační vliv precipitátů na mikrostrukturu, kdy během 
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deformace nedochází k rekrystalizaci. Z grafu je dále zřejmý zpevňující účinek příměsí Zr. 

Hodnoty HV 0,1 jsou pro slitinu CuZr systematicky vyšší neţ pro čistou měď. 

 

Obr. 5.1.3 Závislost HV 0.1 na počtu průchodu formou ECAP 

 

5.1.2 Mechanické vlastnosti 

 

 Na obr. 5.1.4 jsou znázorněny křivky závislosti skutečného napětí na skutečné 

deformaci pro vzorky čisté mědi pro různý počet průchodů. Z grafu je zřejmé, ţe v materiálu 

dochází k největšímu zpevnění a zároveň k prudkému sníţení taţnosti ihned po prvním 

průchodu, coţ koresponduje s výsledky měření mikrotvrdosti. Hrubozrnná měď se vyznačuje, 

na rozdíl od deformovaného materiálu, vysokou taţností, proto je na obr. 5.1.4 znázorněna 

pouze část deformační křivky. Na křivce hrubozrnného materiálu pozorujeme širokou oblast 

plastické deformace, kdy se materiál zpevňuje. Naproti tomu deformované vzorky mají pouze 

krátkou oblast zpevnění a následně dochází k deformaci téměř s konstantním zatíţením. 

Taţnost deformovaného materiálu byla přibliţně 4x menší neţ u nedeformovaného materiálu, 

coţ je obvyklý výsledek pro materiály připravené intenzivní plastickou deformací [138, 48]. 

V tabulce 5.1.1 je uvedena mez kluzu a mez pevnosti a taţnost jednotlivých vzorků. Graficky 

je pak zachycena mez kluzu a mez pevnosti na obr. 5.1.5. 
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Obr. 5.1.4 Křivky skutečné napětí – skutečná deformace pro vzorky mědi 

 

Ve vzorku po 1 a 2 průchodech pozorujeme výrazné zvýšení meze kluzu σ0,2, která vzrostla 

na více neţ trojnásobek meze kluzu nedeformovaného materiálu. Pokles meze kluzu po 2. 

průchodu je způsoben pouze rozptylem experimentálních hodnot a neznamená ţádný 

fyzikální jev. Dalším protlačováním jiţ nedochází k tak velké změně σ0,2 jako po prvních 

dvou protlačeních, pozorujeme spíše tendenci k nasycení deformačního napětí. Opět zde 

pozorujeme stejný charakter závislosti jako u měření mikrotvrdosti. U vzorku po 4 

průchodech (Cu4P) byly zjištěny nejvyšší hodnoty σ0,2 i σmax i přesto, ţe největší deformace 

je vloţena do vzorku Cu8P. Je tedy patrné, ţe u vzorku Cu8P muselo během protlačování 

dojít k největšímu zotavení a rekrystalizaci mikrostruktury. 

 

Průchody σ0,2 (MPa) σmax (MPa) A (%) 

0 80 314 40 

1 293 314 9,5 

2 250 270 10,6 

4 330 455 8,7 

8 258 371 12,6 

Tab. 5.1.1 Mez kluzu, mez pevnosti a taţnost pro vzorky mědi 
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Obr. 5.1.5 Charakteristická napětí σ0,2 a σmax pro Cu 

 

Naše výsledky můţeme porovnat s výsledky Han et al. [139] (tab. 5.2), kteří měřili 

deformační charakteristiky čisté mědi (99,99%) připravené pomocí ECAP se stejnými 

charakteristickými parametry. Hodnoty charakteristického napětí a taţnosti jsou uvedeny 

v tab. 5.1.2. 

 

 
Han et al. [139]   Naše výsledky   

Průchody σ0,2 (MPa) σmax (MPa) σ0,2 (MPa) σmax (MPa) 

0 60 180 80 314 

1 330 345 293 314 

2 380 395 250 270 

4 400 415 330 455 

6 405 425 - - 

8 340 390 258 371 

Tab. 5.1.2 Mez kluzu a mez pevnosti vzorků mědi po ECAP převzaté z [139] a naše výsledky 

 

Hodnoty charakteristických napětí σ0,2 a σmax se částečně liší. Společným znakem je sníţení 

meze kluzu a meze pevnosti u vzorku Cu8P v porovnání v Cu4P. Rozdíly charakteristických 

napětí σ0,2 a σmax lze přisoudit sloţení materiálu, jelikoţ Han et al. [139] pouţili Cu s vyšším 

obsahem stopových prvků. Dalším důvodem pro odlišná naměřená napětí můţe být odlišná 

skutečná teplota během protlačování, která závisí na pouţitém mazivu a dalších parametrech. 
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 Pro slitinu CuZr jsou křivky zpevnění, tj. závislosti skutečného napětí na skutečné 

deformaci, znázorněny na obr. 5.1.6. Podobně jako v předchozím případě můţeme velice 

snadno rozlišit křivku napětí nedeformovaného a deformovaného materiálu. Taţnost slitiny 

v základním stavu byla o 50 % z celkové délky vzorku větší neţ u stavu po deformaci. 

Charakteristická napětí σ0,2 a σmax dosahovala velmi podobných hodnot jako u Cu 

v základním stavu. K nejvýraznější změně dochází opět hned po 1 průchodu. S pokračujícím 

počtem průchodů se materiál dál zpevňuje, ale křivky zpevnění mají podobný charakter. 

Po velmi krátké oblasti zpevnění dochází k deformačnímu odpevnění, které pokračuje aţ 

do lomu vzorku. U čisté mědi je oblast deformačního odpevnění mnohem méně výrazná neţ 

ve slitině CuZr. Charakteristická napětí σ0,2 a σmax, zjištěná z křivek zpevnění, jsou graficky 

znázorněna na obr. 5.1.7 a číselně v tab. 5.1.3. 

 

Obr. 5.1.6 Křivky skutečné napětí – skutečná deformace pro slitinu CuZr 

 

Průchody σ0,2 (MPa) σmax (MPa) A (%) 

0 77 308 60 

1 302 336 4,6 

2 413 429 5,1 

4 380 382 3,6 

8 416 506 8,1 

Tab. 5.1.3 Mez kluzu, mez pevnosti a taţnost vzorků slitiny CuZr 
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Obr. 5.1.7 Charakteristická napětí σ0,2 a σmax pro slitinu CuZr 

 

Opět je patrný výrazný vzrůst hodnoty σ0,2 po 1 průchodu. Tento nárůst se velmi rychle 

zpomaluje a křivky odpovídající 2 – 8 průchodům mají jiţ téměř plochý charakter a lze 

hovořit o nasycení. 

 Porovnáme-li meze kluzu σ0,2 čisté mědi se slitinou (obr. 5.1.8), pozorujeme 

systematicky vyšší hodnoty u slitiny CuZr neţ u čisté Cu, kromě základního stavu, kde jsou 

téměř totoţné. U slitiny CuZr ale nepozorujeme dosaţení maximální hodnoty napětí σ0,2 a 

σmax jako v případě čisté Cu. Hodnoty taţnosti jsou ve slitině CuZr niţší neţ u čisté mědi, 

v obou případech se pohybují kolem 10 %. U hodnot taţnosti nepozorujeme systematickou 

závislost na počtu průchodů.  

 

 Závěrem lze konstatovat, ţe pouţití metody ECAP vede k výraznému zpevnění 

materiálu (zvýšení σ0,2 a σmax), které je však doprovázeno poklesem taţnosti. Slitina CuZr 

vykazuje systematicky vyšší pevnost neţ čistá Cu. 
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Obr. 5.1.8 Srovnání σ0,2 pro Cu a slitinu CuZr 

 

5.1.3 Světelná mikroskopie 

 

 Mikrostruktura výchozího stavu čisté mědi je zachycena na obr. 5.1.9. Mikrostruktura 

obsahuje plně rekrystalizovaná zrna velikosti 50 - 100 μm. Pozorována byla rovněţ četná 

dvojčata, která vznikla během ţíhání při teplotě 450°C. 

 

 

Obr. 5.1.9 Výchozí stav materiálu 

 

Vývoj mikrostruktury s počtem průchodů byl pozorován pomocí světelné mikroskopie. Cílem 

této metody bylo pozorovat zjemňování mikrostruktury a případné protaţení zrn do určitého 
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směru v rovinách X, Y a Z (obr. 5.1.10b). Předpokládaný směr protaţení zrn vůči směru 

protlačování v jednotlivých rovinách je popsán modelem deformace krychle (obr. 5.1.10a). 

Světelnou mikroskopii nelze pouţít pro určení velikosti zrn vzorků po vícenásobném 

protlačení v důsledku nedostatečného rozlišení. 

 

 

 

Obr. 5.1.10 a) Model deformace krychle při průchodu formou ECAP cestou BC [45], 

b) označení rovin u vzorku ECAP 

 

 

   

Obr. 5.1.11 Charakter mikrostruktury u Cu1P pro roviny X a Y 

 

rovina X rovina Y 
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Obr. 5.1.12 Charakter mikrostruktury u Cu1P pro rovinu Z 

 

Na obr. 5.1.11 a 5.1.12 je zachycena mikrostruktura Cu po jednom protlačení ve třech na sebe 

kolmých rovinách X, Y a Z. V rovině X pozorujeme po prvním průchodu první známky 

protaţení zrn ve směru Y (pravá strana obrázku) a ztenčení ve směru Z (horní strana obrázku). 

V rovině Y vidíme jasně protaţená zrna pod úhlem 30° vůči směru protlačování. V rovině Z 

pozorujeme částečné zjemnění mikrostruktury bez preferenční orientace. Tato skutečnost 

naprosto odpovídá teoretickým předpokladům deformace krychle při jednom průchodu 

formou ECAP pro cestu BC, kterou popsali Furukawa et al. [45]. 

 Na obr. 5.1.13 a 5.1.14 vidíme charakter mikrostruktury po druhém průchodu formou. 

V rovině X dochází k protaţení zrn ve směru 45° vůči směru protlačování. Můţeme pozorovat 

výrazné zjemnění mikrostruktury, přesto se zde stále nacházejí značně velká zrna velikosti 

100 μm. Lze tedy hovořit o tzv. bimodální struktuře, která je typická pro deformované 

materiály po jednom či dvou průchodech formou ECAP. V rovině Y došlo také ke zvětšení 

úhlu protaţení zrn aţ na hodnotu 45°. Oproti rovině X jsou zde zrna tenčí a delší. V rovině 

Z jiţ také pozorujeme natočení zrn ve směru 45° stejné jako v rovině Y, které předpovídá 

teorie. 

 

rovina Z 
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Obr. 5.1.13 Charakter mikrostruktury u Cu2P pro roviny X a Y 

 

 

Obr. 5.1.14 Charakter mikrostruktury u Cu2P pro rovinu Z 

 

 U vzorku po čtvrtém průchodu vidíme značnou změnu v charakteru zrn a jejich 

natočení (obr. 5.1.15 a 5.1.16). Jak teorie předpovídá, po čtvrtém průchodu se krychle 

transformuje zpět na původní krychli, tj. není preferován ţádný směr protaţení. Tato 

skutečnost plně odpovídá námi pozorovanému stavu. Ve vzorku pozorujeme stále další 

zjemnění mikrostruktury, bimodální charakter mikrostruktury však přetrvává, neboť stále 

pozorujeme četná zrna velikosti 20 μm. 

 

rovina X rovina Y 

rovina Z 
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Obr. 5.1.15 Charakter mikrostruktury u Cu4P pro roviny X a Y 

 

 

Obr. 5.1.16 Charakter mikrostruktury u Cu4P pro rovinu Z 

 

 U vzorku po osmém průchodu je situace podobná jako u vzorku po čtyřech 

průchodech (obr. 5.1.17 a 5.1.18). Další zjemnění mikrostruktury jiţ není pozorováno, 

nicméně vzhledem k jemnozrnné mikrostruktuře je pozorování pomocí světelné mikroskopie 

problematické. Rovnoosá mikrostruktura po osmi průchodech odpovídá teoretickému modelu 

[45]. 

 

rovina X rovina Y 

rovina Z 
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Obr. 5.1.17 Charakter mikrostruktury u Cu8P pro roviny X a Y 

 

 

Obr. 5.1.18 Charakter mikrostruktury u Cu8P pro rovinu Z 

 

 Pozorování mikrostruktury slitiny CuZr světelnou mikroskopií bylo velmi sloţité, 

Nepodařilo se naleptat všechna zrna stejnoměrně a navíc docházelo často k uvolnění 

precipitátu Cu9Zr2 a vzniku velkých důlků. Proto jsou obr. 5.1.23 aţ 5.1.26 spíše ilustračního 

charakteru. Na obr 5.1.19 a 5.1.20 je zachycen stav mikrostruktury slitiny CuZr po jednom 

průchodu.  Pozorujeme četné precipitáty o velikosti několika mikrometrů, které se jeví jako 

černé tečky. Toto tvrzení je podpořeno pomocí pozorování TEM a měřením metodou EDX, 

kterým bylo určeno i sloţení precipitátu. V rovině Y pozorujeme protaţení zrn ve směru 30° 

vůči směru protlačování. V rovinách X a Z dochází pouze ke zjemnění mikrostruktury. To je 

ve shodě s pozorováním mikrostruktury čisté mědi po jednom průchodu (Cu1P). 

 

rovina X rovina Y 

rovina Z 
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Obr. 5.1.19 Charakter mikrostruktury u CuZr1P pro roviny X a Y 

 

Obr. 5.1.20 Charakter mikrostruktury u CuZr1P pro rovinu Z 

 

U slitiny CuZr po 2 průchodech (obr. 5.1.21 a obr. 5.1.22) dochází k natočení všech zrn 

v rovinách Y a Z do stejného směru asi 30° vůči směru protlačování. V rovině X je natočení 

45°. Pozorovaný stav je opět plně v souladu s teorií. Opět je moţné pozorovat precipitáty, 

které se během protlačování nerozpadají. 

   

Obr. 5.1.21 Charakter mikrostruktury u CuZr2P pro roviny X a Y 

rovina X rovina Y 

rovina Z 

rovina X rovina Y 
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Obr. 5.1.22 Charakter mikrostruktury u CuZr2P pro rovinu Z 

 

   

Obr. 5.1.23 Charakter mikrostruktury u CuZr4P pro roviny X a Y 

 

 

Obr. 5.1.24 Charakter mikrostruktury u CuZr4P pro rovinu Z 

 

U vzorků po 4 a 8 průchodech je zjemnění tak velké (obr. 5.1.23 aţ 5.1.26), ţe je nemoţné 

rozlišit jednotlivá zrna a ani jejich natočení. Precipitáty jsou ovšem stále viditelné a jejich 

rovina Z 

rovina X rovina Y 

rovina Z 
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velikost ani distribuce se viditelně nemění. Na povrchu vzorku se po naleptání vytváří 

smykové pásy, které jsou velmi pravděpodobně důsledkem nehomogenity deformace. Na obr. 

5.1.23 (rovina X) je patrné posunutí celého bloku krystalu v důsledku smykové deformace. 

Linie ve střední části obrázku mají stejný charakter a liší se pouze translací šikmo shora dolů, 

coţ podporuje hypotézu o charakteru smykových pásů. 

 

   

Obr. 5.1.25 Charakter mikrostruktury u CuZr8P pro roviny X a Y 

 

 

Obr. 5.1.26 Charakter mikrostruktury u CuZr8P pro rovinu Z 

 

 Závěrem lze konstatovat, ţe při deformování metodou ECAP dochází k výraznému 

zjemnění mikrostruktury. Pozorovaná mikrostruktura po jednom a dvou průchodech má 

bimodální charakter a protaţení zrn odpovídá uvedenému teoretickému modelu [45]. Po 4 a 8 

průchodech je mikrostruktura čisté mědi homogenní a rovnoosá. U slitiny CuZr po 4 a 8 

průchodech nelze vývoj mikrostruktury spolehlivě charakterizovat vzhledem k malému 

rozlišení světelné mikroskopie a lze tedy předpokládat, ţe dochází k výraznějšímu zjemnění 

mikrostruktury neţ u čisté mědi, coţ bylo následně potvrzeno pozorováním pomocí EBSD. 

rovina Z 

rovina X rovina Y 
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5.1.4 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

 

 Ve výchozím stavu měla čistá Cu velikost zrna 50 – 100 μm. Na snímku (obr. 5.1.27) 

je vidět, ţe po prvním průchodu došlo k vytvoření silně protáhlých dislokačních buněk nebo 

subzrn. Můţeme rozlišit typický kontrast dvou druhů. Tmavé linie jsou husté dislokační stěny 

(dense dislocation walls - DDW) [140], zatímco světlejší a širší jsou jednotlivé dislokace 

hranic subzrn. Porovnání difraktogamů z oblastí na opačných stranách hranic ukazuje, ţe se 

jedná převáţně o nízkoúhlové hranice (θ<15°, low angle grain boundaries - LAGBs). 

Významná je zřetelná směrovost struktury subzrn podél směru <111>. Pozorovaná dislokační 

struktura odpovídá struktuře silně deformovaných materiálů.  

 

   

 Obr. 5.1.27 TEM – Cu1P   Obr. 5.1.28 TEM – Cu2P 

 

 Po druhém průchodu (obr. 5.1.28) se mikrostruktura u vzorku Cu2P výrazně 

nezměnila. Stále je většina hranic orientována podél směru <111>. V celé prosvětlitelné 

oblasti pozorujeme protaţené buňky a subzrna. Průměrná šířka a délka buněk/subzrn se mírně 

zmenšila, délka je zhruba 800 nm a šířka je 200 – 300 nm. Natáčení subzrn do více směrů, a 

tedy jejich misorientace, naznačuje aktivaci dalších skluzových systémů během druhého 

průchodu. 
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 Obr. 5.1.29 TEM – Cu4P   Obr. 5.1.30 TEM – Cu8P 

 

 Ve vzorku Cu4P (obr. 5.1.29) došlo k výrazné změně mikrostruktury 

oproti  předchozím případům. Nelze pozorovat ţádné protaţení subzrn. Struktura subzrn je 

tedy rovnoosá po čtyřech průchodech, coţ odpovídá vývoji struktury zrn pozorované 

světelnou mikroskopií. Pozorujeme také nárůst vysokoúhlových hranic (high angle grain 

boundaries - HAGBs) s typickým kontrastem tloušťkových prouţků. To naznačuje aktivaci 

dalších skluzových systémů v rovinách, které nejsou rovnoběţné s původními rovinami, coţ 

je způsobeno otáčením vzorku při opakovaném protlačování. Mikrostruktura vzorku po 8 

průchodech Cu8P (obr. 5.1.30) je téměř homogenní a je tvořena převáţně rovnoosými 

subzrny a zrny, která jsou většinou oddělena vysokoúhlovými hranicemi. Jednotlivé hranice 

jsou rovné a mají ostrý kontrast. Z toho lze usuzovat, ţe se jedná častěji o hranice rovnováţné 

či speciální, neţ tomu bylo u méně deformovanách vzorků. U vzorku Cu8P pozorujeme také 

jen málo dislokací uvnitř zrn. Je zřejmé, ţe tyto hranice jsou blíţe rovnováţnému stavu, neţ 

hranice zrn pozorované ve vzorcích po niţším počtu průchodů. Průměrná velikost subzrn/zrn 

se pohybuje v rozmezí 200 – 300 nm, ale existují oblasti s většími subzrny/zrny, jejichţ 

průměrná velikost je kolem 500 nm.  

 Velikost zrna u slitiny CuZr ve výchozím stavu se pohybuje kolem několika stovek 

μm. Na snímcích transmisní elektronové mikroskopie (obr. 5.1.31 a 5.1.32) pozorujeme velké 

mnoţství precipitátů rovnováţné fáze Cu9Zr2 (obr. 4.1.1). Chemické sloţení precipitátů bylo 

potvrzeno pomocí EDX. Ve vzorku byly nalezeny dva druhy precipitátů: velké precipitáty 
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(obr. 5.1.31) o průměrné velikosti asi 3 μm, které jsme pozorovali jiţ světelnou mikroskopií, a 

velké mnoţství jemných precipitátů o velikostech přibliţně 10 nm. Na obr. 5.1.32 jsou 

znázorněny drobné precipitáty Cu9Zr2 společně s vrstevnou chybou (VCH) a několika 

dislokacemi. Právě tyto malé precipitáty hrají rozhodující roli pro vznik ultra-jemnozrnné 

mikrostruktury během protlačování a pro její stabilizaci. 

 

   

 Obr. 5.1.31 TEM – CuZr, výchozí stav, Obr. 5.1.32 TEM – CuZr, výchozí stav, 

 hrubý precipitát Cu9Zr2   jemné precipitáty Cu9Zr2 a VCH 

 

 

Obr. 5.1.33 TEM – CuZr1P 
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Na snímku vzorku CuZr1P (obr. 5.1.33) pozorujeme opět výraznou směrovou strukturu, která 

kvalitativně odpovídá pozorované struktuře Cu1P (obr. 5.1.27). Struktura obsahuje ostré 

hranice subzrn uspořádané do rovnoběţných pásů, které procházejí přes celou prosvětlitelnou 

oblast tenké fólie. V materiálu jsme pozorovali značné mnoţství dislokací.  

 Mikrostruktura znázorněná na obr. 5.1.34 je typická mikrostruktura vzorků po dvou 

průchodech. Na snímku můţeme opět pozorovat hranice subzrn. Subzrna jsou uspořádána do 

pásů a uvnitř subzrn pozorujeme relativně vysokou hustotu dislokací. Hranice subzrn mají 

typický nízkoúhlový charakter. 

 

 

Obr. 5.1.34 TEM – CuZr2P 

 

 Mikrostruktura materiálu po 4 průchodech (obr. 5.1.35) se, podobně jako u čisté mědi, 

výrazně liší od předchozích stavů. I přes částečné zachování podílu nízkoúhlových hranic 

oddělujících subzrna můţeme na snímku pozorovat jiţ vznik prvních zrn s rovnováţnými 

vysokoúhlovými hranicemi (zrno v dolní části snímku označeno šipkou). V materiálu také 

došlo k výraznému poklesu hustoty dislokací. Subzrna jsou stále protaţená a mají průměrnou 

délku 300 – 400 nm a šířku přibliţně 100 nm. To je výrazný rozdíl proti Cu, kde byl podíl 

rovnoosých zrn téměř stoprocentní. 
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Obr. 5.1.35 TEM – CuZr4P 

 

Na obr. 5.1.36 je zobrazena téměř homogenní mikrostruktura slitiny CuZr po osmi 

průchodech. Na snímku můţeme pozorovat mnoho rovnoosých subzrn/zrn s vysokoúhlovými 

hranicemi s typickým kontrastem tloušťkových prouţků odpovídajícím rovnováţným 

hranicím. I přes tyto skutečnosti je zde i nadále přítomno mnoho subzrn s neostrými 

hranicemi a velkým počtem dislokací. Průměrná velikost zrn/subzrn je 200 – 300 nm. Po 8 

průchodech tedy došlo k zjemnění struktury slitiny CuZr přibliţně 1000x. 

 

 

Obr. 5.1.36 TEM – CuZr8P 

 

Nyní porovnáme naše výsledky s výsledky, které získali Mishra et al. [141], při studiu 

vývoje mikrostruktury čisté mědi připravené pomocí ECAP. Po 2 průchodech pozorovali 
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dlouhá protaţená zrna ve směru protlačování o velikosti 200 aţ 400 nm, která obsahovala 

mnoho dislokací. Po 4 průchodech pozorovali převáţně rovnoosá subzrna/zrna velikosti asi 

300 nm. U vzorků po 8 průchodech pozorovali většinu rovnoosých zrn průměrné velikosti 

300 nm, coţ jsou podobné výsledky, jakých jsme dosáhli u našeho materiálu. 

 

 Porovnáním mikrostruktury získané TEM pro čistou Cu a slitinu CuZr můţeme 

pozorovat, ţe struktura po jednom a dvou průchodech je podobná se subzrny/dislokačními 

buňkami výrazně protaţenými do jednoho krystalografického směru. Po 4 průchodech se 

ovšem struktura liší. U čisté mědi je struktura jiţ zcela rovnoosá, zatímco u slitiny CuZr lze 

stále pozorovat preferenční orientaci. Po osmi průchodech je jiţ struktura rovnoosá i u slitiny 

CuZr s vysokou hustotu dislokací, u čisté mědi jiţ naopak dochází k poklesu hustoty dislokací 

uvnitř zrn. Z hlediska charakteru zrn pozorujeme po jednom a dvou průchodech nízkoúhlové 

hranice subzrn. Postupně se zvyšuje podíl vysokoúhlových hranic, které mají nejprve 

nerovnováţný charakter. Po osmi průchodech lze jiţ pozorovat hranice ostré – rovnováţné či 

dokonce speciální.  U slitiny CuZr dochází k výraznějšímu zjemnění mikrostruktury. Tato 

pozorování velmi dobře odpovídají předpokládanému vlivu drobných precipitátů Cu9Zr2. Tyto 

precipitáty brání volnému pohybu dislokací uvnitř zrn a především v oblasti dislokačních stěn 

a hranic subzrn. Precipitáty navíc potlačují rekrystalizaci. Tomu odpovídá nejen výraznější 

zjemnění mikrostruktury, ale také vznik rovnoosé mikrostruktury aţ při vyšším stupni 

deformace.  Rovnoosá mikrostruktura pozorovaná pomocí TEM ve vzorku Cu4P a CuZr8P 

dobře koreluje s vysokou pevností těchto vzorků stanovenou zkouškami v tahu. 

 

5.1.5 Difrakce zpětně odraţených elektronů (EBSD) 

 

 Pomocí světelné mikroskopie lze úspěšně pozorovat výchozí hrubozrnný materiál. 

Pozorování jemné mikrostruktury je vzhledem k omezenému rozlišení obtíţné. V případě 

jemnozrnné struktury slitiny CuZr po větším počtu průchodů jiţ nebyla jednotlivá zrna 

rozlišitelná. Metoda EBSD umoţňuje pozorování jemnozrnné mikrostruktury a kromě toho 

poskytuje řadu dalších cenných informací o zkoumaném materiálu.  

Postupný vývoj mikrostruktury je zachycen v podobě map inverzních pólových 

obrazců (inverse pole figure - IPF), a to jak pro Cu (obr. 5.1.37), tak pro CuZr (obr. 5.1.38). 

Jednotlivé barvy na obrazcích odpovídají různým orientacím daného místa vzorku, které se 

běţně znázorňuje barevným kódem orientačního trojúhelníku stereografické projekce (obr. 

5.1.39). Analýza EBSD ukázala, ţe původní hrubozrnná mikrostruktura obou zkoumaných 
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materiálů se postupně měnila v protáhlá zrna/subzrna tvořená nerovnováţnými hranicemi 

zrn/subzrn (vzorky 1P a 2P). U obou zkoumaných materiálů pozorujeme vznik bimodální 

struktury, tedy vznik oblastí s výrazně menšími zrny/subzrny. Další deformací začala 

postupně vznikat rovnoosá zrna/subzrna. U čisté mědi lze pozorovat rovnoosou strukturu jiţ 

po čtyřech průchodech, zatímco u slitiny CuZr se rovnoosá struktura ještě plně nevyvinula. 

Deformace osmi průchody vedla k vytvoření téměř homogenní mikrostruktury. Zásadním 

pozorováním je nesrovnatelně jemnější mikrostruktura slitiny CuZr oproti čisté mědi po 8 

průchodech. Toto výrazné zjemnění můţe být důvodem pro zvýšení pevnosti CuZr po osmi 

průchodech, naopak u mědi pozorujeme nejvyšší pevnost jiţ po 4 průchodech. 

 

 

Obr. 5.1.37 Výřez z map IPF pro Cu 

 a) 1P (krok 0,5 μm), b) 2P (krok 0,3 μm), c) 4P (krok 0,3 μm), d) 8P (krok 0,2 μm) 
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Obr. 5.1.38 Výřez z map IPF pro CuZr 

a) 1P (krok 0,5 μm), b) 2P (krok 0,2 μm), c) 4P (krok 0,05 μm), d) 8P (krok 0.05 μm) 

 

 

Obr. 5.1.39 Orientační trojúhelník pro inverzní pólové obrazce 

 Velikosti zrn a subzrn byly vypočteny z naměřených map IPF. U vzorků Cu velikost 

střední hodnoty zrna klesla z hodnoty 10 μm po jednom průchodu na konečnou velikost 460 

nm po osmi průchodech, zatímco u slitiny CuZr z hodnoty 12 μm ve vzorku po jednom 

průchodu na hodnotu 260 nm ve vzorku po osmi průchodech. Střední hodnota velikosti 

subzrn klesala u obou materiálů přibliţně stejně, a sice z hodnoty 1 μm ve vzorcích po 1P 

na hodnotu srovnatelnou se střední velikostí zrna v daném materiálu u vzorků po 8P. Střední 

hodnoty velikosti zrn a subzrn v závislosti na počtu protlačení jsou znázorněny v grafech pro 

Cu (obr. 5.1.40) a pro CuZr (Obr. 5.1.41). Je třeba poznamenat, ţe určení střední velikosti 

zrna u vzorků po jednom a dvou průchodech je velmi nepřesné kvůli pozorované bimodální 

mikrostruktuře. Lze konstatovat, ţe u obou materiálů došlo protlačováním metodou ECAP ke 

zmenšení zrna přibliţně o faktor 100 vůči výchozímu stavu. 
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Obr. 5.1.40 Střední velikost zrn/subzrn v závislosti na N pro Cu 

 

 

Obr. 5.1.41 Střední velikost zrn/subzrn v závislosti na N pro CuZr 

 Kromě velikosti zrn resp. subzrn jsou dalšími významnými charakteristikami 

vzájemné orientace sousedních zrn a jejich změny a dále mikrostruktura hranic zrn. 

 Dalším z výsledků experimentů EBSD je určení distribuce úhlů misorientací, které se 

obvykle prezentuje ve formě korelovaných a nekorelovaných distribucí vzájemných orientací 

sousedních zrn - misorientací. Stanovení korelovaných misorientací je zaloţeno na zjištění 

vzájemné orientace mezi nejbliţšími sousedními zrny, která se obvykle vyjadřuje jako úhel, 

který svírají normály rovin rovnoběţných s povrchem v příslušných bodech. Takto určená 
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misorientace obsahuje tudíţ informace o charakteru hranic zrn. Obvykle rozlišujeme tzv. 

nízkoúhlové hranice (low angle grain boundaries – LAGBs) a vysokoúhlové hranice (high 

angle grain boundaries – HAGBs). Jako hraniční hodnotu mezi těmito dvěma typy hranic 

povaţujeme obvykle 15°, coţ je hodnota, kterou poprvé stanovil Brandon [142]. 

V případě nekorelovaných misorientací se stanoví úhel normál pro všechny dvojice 

zrn, tedy i pro dvojice nesousedících zrn. Takto určená  misorientace obsahuje tedy informace 

o textuře a morfologii vzorku. Pro názornost je rozdíl mezi nekorelovanými a korelovanými 

misorientacemi pro jedno uvaţované zrno uveden na obr. 5.1.42. Pro srovnání 

experimentálních hodnot distribucí hranic zrn bývá zvykem uvádět rovněţ teoretickou (tzv. 

Mackenzieho) distribuci [143] náhodných misorientací. 

 

 

Obr. 5.1.42 Rozdíl mezi korelovanými (a) a nekorelovanými (b) misorientacemi 

 

V dalším textu probereme postupně různé typy distribucí, které lze získat z naměřených dat 

metodou EBSD. 

 

5.1.5.1 Distribuce úhlů misorientací 

 

 Na obr. 5.1.43 jsou znázorněny korelované a nekorelované distribuce misorientací pro 

krystaly Cu podrobené různému počtu průchodů ECAP, na obr. 5.1.44 totéţ pro slitinu CuZr. 

Vidíme, ţe u obou materiálů dochází postupně k posuvu maxima korelované distribuce 

misorientací od nízkých úhlů (1P a 2P) k vyšším úhlům (8P). To svědčí o významných 

změnách ve vývoji rozdělení charakteru hranic zrn s postupující deformací v důsledku ECAP. 

Pro menší deformace převaţují nízkoúhlové hranice, zatímco pro větší deformaci hranice 

vysokoúhlové. Tento vývoj je mnohem výraznější u krystalů Cu, kde po osmi průchodech 

nízkoúhlové hranice prakticky nepozorujeme. U slitiny CuZr je tento posun méně výrazný. 

U Cu pozorujeme navíc významné maximum distribuce pro 38° a 58° u vzorku po 4 a 8 
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průchodech (viz obr. 5.1.43 c,d). Tato maxima odpovídají vzrůstu speciálních hranic typu Σ3
n
 

(tzv. příbuzné dvojčatové hranice -„twin related“ hranice), o kterých se podrobně zmíníme 

v dalším textu této kapitoly. 

 

 

 

Obr. 5.1.43 Distribuce úhlů misorientací pro Cu 

 

Pro vyšší počet průchodů (4P a 8P) jsou nekorelované distribuce velmi blízké teoretické 

distribuci náhodných misorientací (tzv- Mackenzieův graf, na obr. 5.1.43 a 5.1.44 vyznačeno 

červeně) [143] jak v Cu, tak i CuZr. To odpovídá postupné homogenizaci mikrostruktury 

s postupující akumulací deformace s rostoucím počtem průchodů v obou materiálech, coţ 

odpovídá náhodně orientovaným zrnům bez ohledu na výchozí hrubozrnný stav. 

 Vývoj charakteru hranic zrn vyjádřený ve formě závislosti frekvence výskytu 

nízkoúhlových a vysokoúhlových hranic zrn je znázorněn na obr. 5.1.45 pro Cu a 5.1.46 pro 

CuZr. Tato závislost byla získána přepočtením z obr. 5.1.43 a 5.1.44. Obě závislosti potvrzují 

opět významné změny charakteru hranic zrn v průběhu deformace metodou ECAP. Ve 

vzorcích po 1 průchodu pozorujeme u obou materiálů významný podíl LAGBs (přibliţně 80 

%). S postupující deformací podíl LAGBs postupně klesá na úkor rostoucího počtu HAGBs. 

Ve vzorku mědi po 8 průchodech dosahuje podíl HAGBs více neţ 95 %. Ve slitině 
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pozorujeme na počátku deformace (1P a 2P) podobný pokles podílu LAGBs. S rostoucí 

deformací je však tento pokles podílu LAGBs (vzrůst podílu HAGBs) mnohem pomalejší a 

ve vzorku po 8 průchodech bylo nalezeno pouze 58 % HAGBs. Je nutné poznamenat, ţe 

v podstatně jemnější mikrostruktura slitiny CuZr obsahuje větší úhrnnou délku hranic zrn. 

Niţší podíl vysokoúhlových hranic zrn svědčí spíše o pokračujícím zjemňování 

mikrostruktury (vytváření nových – nízkoúhlových – hranic zrn), neţ o stabilitě 

nízkoúhlových hranic zrn ve slitině CuZr. Toto vysvětlení také odpovídá lokálnímu 

pozorování mikrostruktury pomocí TEM. 

 

 

 

Obr. 5.1.44 Distribuce úhlů misorientací pro CuZr 
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Obr. 5.1.45 Podíl LAGBs a HAGBs u Cu 

 

 

Obr. 5.1.46 Podíl LAGBs a HAGBs u CuZr 

 

5.1.5.2 Distribuce orientací podle úhlu/os a speciální hranice 

 

 Významný nárůst podílu vysokoúhlových hranic s rostoucím počtem průchodů ECAP 

byl popsán v předcházející části. Data EBSD však poskytují další důleţité informace o typu a 

charakteru vysokoúhlových hranic. Na obr. 5.1.47 jsou znázorněny distribuce misorientací 

pro Cu (obr. 5.1.47a-d) a CuZr (obr. 5.1.47e-h). Ve standardních stereografických 
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trojúhelnících, pomocí nichţ je vhodné tento typ misorientací prezentovat, lze nalézt několik 

maxim odpovídajících speciálním vysokoúhlovým hranicím. Hodnota maxima je uvedena pro 

kaţdý stereografický trojúhelník. Barevná škála tedy odpovídá podílu zastoupení jednotlivých 

misorientací pouze relativně vůči uvedenému maximu. Nejvýraznější jsou maxima ve vzorku 

Cu po 8 průchodech (obr. 5.1.47d), který, jak jsme jiţ uvedli, obsahuje největší podíl 

vysokoúhlových hranic. Jedná se o následující dvojice úhel/osa resp. speciální hranice: Σ3 = 

60°/<111> (tj. úhel natočení 60° kolem osy <111>), Σ9 = 38.94°/<101>, Σ27a = 

31.58°/<101>, Σ27b = 35.42°/<201>. 

 

 

Obr. 5.1.47 Distribuce misorientací pro Cu (a-d) a CuZr (e-h) 

 

 Ve vzorku Cu po 4 a 8 průchodech (obr. 5.1.47a-d) vidíme jasný vzrůst počtu 

příbuzných dvojčatových hranic typu Σ3
n
 (Σ3, Σ9, Σ27a, Σ27b; Σ3 odpovídá hranici dvojčete). 

Ve vzorcích CuZr je tento vzrůst nevýznamný (obr. 5.1.47e a 5.1.47f). Vzrůst počtu hranic Σ3 

a Σ9 je pouze mírný a vzrůst podílu hranic Σ27 je zcela nevýznamný. Globální maximum 

intenzity odpovídající dvojčatovým hranicím je ve vzorcích CuZr po 4 a 8 průchodech téměř 

o řád menší neţ v odpovídajících vzorcích Cu (obr. 5.1.47). Hodnoty vývoje podílu 

nízkoúhlových, vysokoúhlových a speciálních hranic s počtem průchodů v Cu a CuZr je 

přehledně uveden v tab. 5.1.4. 

 Vývoj distribuce hranic zrn podle reciproké hustoty koincidenčních bodů Σ (pro Σ<30) 

s počtem průchodů je znázorněn na obr. 5.1.48 pro Cu a obr. 5.1.49 pro CuZr. Jako mezní 
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hodnota odchylky od přesné hodnoty koincidenčního úhlu bylo pouţito Brandonovo kritérium 

Δθ = θ0Σ
-1/2

, kde Δθ je odchylka od přesné hodnoty úhlu koincidence a θ0 = 15° je hraniční 

hodnota mezi LAGBs a HAGBs [142]. V obou materiálech pozorujeme významný vzrůst 

podílu příbuzných dvojčatových hranic Σ3
n
 s rostoucí deformací (počtem průchodů). 

Závislost je však u obou materiálů odlišná. Ve slitině CuZr je vzrůst téměř lineární v celém 

reţimu deformací. U vzorků Cu je významný vzrůst podílu příbuzných dvojčatových hranic 

teprve u vyšších deformací (vzorky po 4 a 8 průchodech). Na druhou stranu, zastoupení 

speciálních hranic u čisté mědi je po 4 a 8 průchodech 20krát vyšší neţ u slitiny CuZr. Tento 

efekt není způsoben jen vznikem stále nových nízkoúhlových hranic při zjemňování 

mikrostruktury CuZr, ale i vyšším zastoupením náhodných vysokoúhlových hranic na úkor 

hranic speciálních. Vyšší zastoupení speciálních hranic je u čisté Cu způsobeno rekrystalizací 

materiálu během protlačování. U slitiny CuZr je rekrystalizace potlačena precipitáty, a proto 

je podíl speciálních hranic ve slitině CuZr výrazně niţší. Hodnoty frekvencí výskytu 

jednotlivých hranic typu Σ3
n
 a celkových podíl hranic Σ<30 jsou přehledně uvedeny v tab. 

5.1.4. 

 

Obr. 5.1.48 Distribuce hranic zrn podle reciproké hustoty koincidenčních bodů Σ pro Cu 
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Obr. 5.1.49 Distribuce hranic zrn podle reciproké hustoty koincidenčních bodů Σ pro CuZr 

 

N 
LAGBs (%) HAGBs (%)  3 (%)  9 (%)  27a (%) 

Cu CuZr Cu CuZr Cu CuZr Cu CuZr Cu CuZr 

1 83,08 85,28 17,92 14,72 1,057 0,028 0,086 0,028 0,013 0,008 

2 67,61 72,30 32,39 27,70 0,733 0,357 0,153 0,066 0,023 0,015 

4 27,61 60,20 72,45 39,80 32,510 1,070 4,528 0,172 1,071 0,033 

8 4,92 41,26 95,08 58,74 56,380 3,026 5,607 0,315 0,971 0,055 

N 
 27b (%) Suma  < 30 (%) 

Cu CuZr Cu CuZr 

1 0,008 0,003 2,083 0,299 

2 0,032 0,013 2,319 1,319 

4 1,252 0,020 41,930 3,096 

8 1,297 0,054 66,410 7,238 

Tab. 5.1.4 Frekvence výskytu hranic LAGBs, HABGs a Σ3
n
 

 

 Podrobná analýza výsledků experimentů EBSD umoţňuje charakterizovat vývoj 

mikrostruktury s deformací během EBSD. V počátečních stadiích deformace ovlivňuje 

smyková deformace významným způsobem rozpad (fragmentaci) zrn. To se projevuje 

významným vzrůstem podílu nízkoúhlových hranic po prvním průchodu. Další deformace 

(další průchody formou ECAP) má za následek vzrůst misorientace v deformačních pásech, a 
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tím vzrůst podílu vysokoúhlových hranic. Způsob deformace, tj. otáčení vzorků o 90° podél 

osy protlačování mezi následujícími průchody (route BC), v kombinaci s uvedenou smykovou 

deformací během protlačování, vede k polygonizaci a postupné transformaci substruktury a 

vytvoření téměř rovnoosé mikrostruktury spojené s jejím významným zjemněním. 

K podobnému závěru došli i jiní autoři [144 a 145]. 

 Na rozdíl od těchto autorů, kteří uvádějí, ţe dvojčatění nezávisí na stupni deformace, 

jsme zjistili výrazný vzrůst podílu dvojčatových Σ3 a příbuzných dvojčatových hranic Σ3
n
 

v krystalech Cu a jejich méně významný, ale přesto prokazatelný vzrůst ve slitině CuZr. 

Různé chování Cu a slitiny CuZr lze vysvětlit přítomností jemných precipitátů Cu9Zr2 

ve slitině, které jsme pozorovali pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Tyto precipitáty 

mají pozitivní vliv na tepelnou stabilitu jemnozrnné struktury, kterou budeme diskutovat 

později. 

 

 Závěrem tedy můţeme konstatovat, ţe metodou ECAP došlo ke zjemnění velikosti 

zrna zhruba o faktor 100 u obou materiálů. Dále došlo ke změně zastoupení LAGBs, které 

byly u vzorku po 1 a 2 protlačení dominantní. U Cu8P jiţ byly dominantní HAGBs, 

podobného výsledku bylo dosaţeno i u CuZr8P, kde převaţoval podíl HAGBs nad LAGBs.  

 

5.1.6 Rentgenová difrakce (XRD) 

 

 Pomocí rentgenové difrakce byla naměřena spektra pro vzorky čisté mědi a slitiny 

CuZr po jednom aţ osmi průchodech ECAP. Spektra byla vyhodnocena metodou „total 

pattern fitting“, kdy modelové funkce zpracovává data z celého obrazu spektra. Difrakční 

profily silně deformovaných vzorků jsou velmi ovlivněny změněnou mikrostrukturou a 

vysokou koncentrací mříţových poruch a pro vyhodnocení spektra je třeba pouţít řadu oprav, 

jako např. „peak shift“, opravu na texturu a další opravy, které vyuţívají výsledků různých 

dislokačních modelů. Všechny pokusy najít správnou modelovou funkci skončily 

neúspěchem. Obr. 5.1.50 je jako příklad modelové funkce pro CuZr1P. Celkově vychází 

fitovací funkce v souladu s naměřenými daty (profilový Rw faktor se pohyboval většinou do 2 

%), ale v detailech je vidět systematické odchýlení buď od chvostů jednotlivých píků, a nebo 

od jejich vrcholů. Je tedy zřejmé, ţe současné teoretické modely rozšíření dislokačních linií 

plně neodpovídají stavu mikrostruktury měřeného materiálu. Přesto je moţné určit některé 

parametry, především hustotu dislokací. Získané hodnoty hustoty dislokací jsou v tab. 5.1.5. 

U všech vzorků byla naměřená vysoká hodnota hustoty dislokací v řádu 10
15

 m
-2

, coţ je 
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v souladu s měřením pomocí pozitronové anihilační spektroskopie. Jak u Cu, tak u slitiny 

CuZr stoupala hustota dislokací s počtem průchodů. 

 

 

Obr. 5.1.50 Difraktogram vzorku CuZr1P 

(červeně jsou znázorněna naměřená data, modře modelová funkce a  

zeleně profilový Rw faktor, který je vynesena v jiném měřítku neţ osa y) 

 

  Cu1P Cu2P Cu4P Cu8P CuZr1P CuZr2P CuZr4P CuZr8P 

ρD (∙1015 m-2) 2,1 ± 0,2 6,6 ± 0,2 7,4 ± 0,2 7,9 ± 0,3 1,9 ± 0,2 2,7 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,9 ± 0,3 

Tab. 5.1.5 Hustoty dislokací pro Cu a CuZr určené z Total-pattern fitting 

 

Zvyšující se hustota dislokací pro materiál po 4 a 8 průchodech je ve zdánlivém rozporu 

s pozorováním pomocí TEM. V těchto pozorováních je uvnitř subzrn pozorováno minimum 

dislokací. Důvodem můţe být, ţe většina dislokací je uloţena v dislokačních stěnách a 

hranicích subzrn. Pozorováním TEM tudíţ nejsou patrné, ale jsou zahrnuty v hustotě dislokací 

naměřené rentgenovou difrakcí. Rozdělení hustoty dislokací na mobilní dislokace a 

na dislokace uloţené v hranicích subzrn je aktuálně vyuţíváno pro modelování mechanických 

vlastností silně deformovaných materiálů [146, 147 a 148]. 
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5.1.7 Pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) 

 

 Při vyhodnocování spekter PAS můţeme v principu rozlišit dva případy, které závisí 

na koncentraci poruch krystalové mříţe ve studovaném materiálu. 

 Při relativně nízkém počtu poruch detekujeme ve spektrech PAS sloţku odpovídající 

anihilaci pozitronů ve volném stavu (anihilace pozitronů s elektronem v mříţi bez poruch, 

v literatuře nazývaný jako free positron trapping). V tomto případě můţeme z určených dob 

ţivota a intenzit anihilace stanovit přímo koncentrace jednotlivých typů poruch krystalové 

mříţe.  

 V případě vysoké koncentrace poruch jsou všechny pozitrony zachyceny na těchto 

poruchách. Ve spektrech PAS se tedy neobjeví sloţka odpovídající anihilaci pozitronů 

ve volném stavu. V tomto případě můţeme z dob ţivota a intenzit stanovit pouze podíl 

koncentrací jednotlivých typů poruch, nikoliv přímo jejich koncentraci. Tento stav se 

v literatuře nazývá saturovaný záchyt pozitronů (saturated positron trapping). 

 Naměřené spektrum výchozího stavu čisté Cu obsahovalo pouze jednu sloţku dob 

ţivota τ1 = 114 ps (obr. 5.1.51). Tato hodnota odpovídá teoretické hodnotě doby ţivota 

volného pozitronu v dokonalém Cu krystalu [149]. Všechny pozitrony tedy anihilovaly jako 

„volné pozitrony“. Můţeme tedy konstatovat, ţe koncentrace poruch (hustota dislokací) 

nepřesáhla hodnotu 10
12

 m
-2

. Tato hodnota představuje mezní hodnotu detekce metody PAS.  

 

 

Obr. 5.1.51 Doby ţivota poruch u Cu určené pomocí PAS 
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Ve vzorku po prvním průchodu ECAP došlo k výraznému vzrůstu mnoţství poruch tak, ţe 

veškeré pozitrony byly zachyceny na těchto poruchách. Bez dalších měření můţeme pouze 

konstatovat, ţe koncentrace poruch (hustota dislokací) je vyšší neţ 5 x 10
14

 m
-2

, coţ je 

v souladu s měřením pomocí rentgenové difrakce. Numerickým rozkladem spektra PAS 

(fitováním spektra PAS exponenciálními funkcemi s různými exponenty, např. obr. 4.10.2) 

stanovíme jednotlivé doby ţivota, které odpovídají příslušným exponentům. Výsledky 

numerického zpracování spekter jsou znázorněny na obr. 5.1.51. Sloţka τ2  164 ps odpovídá 

anihilacím na dislokacích [150] a s rostoucí deformací (počtem průchodů) se nemění, neboť 

se nemění charakter ani velikost poruchy. Sloţka τ3 odpovídá anihilacím na malých shlucích 

vakancí, tzv. „mikrovoidech“ [151]. V tomto případě se s rostoucí deformací mění jejich 

velikost, coţ se projeví změnou velikosti sloţky τ3. Z obr. (5.1.51) je patrný vzrůst sloţky τ3 

pro Cu po osmi průchodech, a tudíţ můţeme konstatovat, ţe  při vysoké vloţené deformaci 

dochází ke shlukování vakancí. Znázorníme-li závislost intenzit anihilace na jednotlivých 

poruchách na stupni deformace (obr. 5.1.52), můţeme pouze konstatovat, ţe hustota dislokací 

v poměru ke koncentraci vakancí se zvyšuje s rostoucí deformací. 

 

 

Obr. 5.1.52 Intenzity anihilace pozitronů na krystalových poruchách v Cu 

 

Na Obr. 5.1.53 jsou znázorněny jednotlivé doby ţivota určené rozkladem spektra PAS 

ve vzorcích CuZr. Významným rozdílem proti Cu je přítomnost sloţky odpovídající anihilaci 

na dislokacích jiţ v základním stavu. V základním stavu slitiny CuZr je hustota dislokací 

v intervalu měřitelnosti, protoţe detekujeme ve spektru sloţky odpovídající jak anihilaci 
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volných pozitronů, tak anihilaci pozitronů zachycených v dislokacích (obr. 5.1.53). Díky 

tomu můţeme určit přímo hustotu dislokací (ρD) z (26), 

 

 (26)        
  

    
 (
 

  
  

 

  
), 

kde τ1 je doba ţivota volných pozitronů, I1 je jejich intenzita, τ2 = 164 ps je doba ţivota 

pozitronů zachycených na dislokacích a I2 je jejich intenzita, νD = 0.6 x 10
-4

 m
2
 s

-1
 je 

specifická pozitronová záchytová rychlost pro dislokace v Cu [152]. 

 

Obr. 5.1.53 Doby ţivota poruch u CuZr určené pomocí PAS 

 

 

Obr. 5.1.54 Intenzity anihilace pozitronů na krystalových poruchách v CuZr 
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V základním stavu CuZr je hustota dislokací ρD = (8 ± 1) x 10
12

 m
-2

.  V deformovaných 

vzorcích CuZr jiţ nebyla, stejně jako u vzorků Cu, detekována sloţka doby ţivota 

odpovídající anihilaci volných pozitronů. Hustota dislokací a dalších poruch vzrostla tedy 

natolik, ţe veškeré pozitrony jsou zachyceny pouze v těchto poruchách. Podobně jako v Cu 

lze v tomto případě určit pouze poměr koncentrací jednotlivých typů poruch. Podobně jako 

ve vzorcích čisté mědi pozorujeme ve spektrech 2 sloţky τ2 a τ3 odpovídající záchytu 

na dislokacích a shlucích vakancí. Doba ţivota pozitronů zachycených na vakancích roste 

s rostoucí deformací. Dochází tedy opět ke shlukování vakancí do větších mikrovoidů. Průběh 

závislosti velikosti intenzit anihilace na deformaci (obr. 5.1.54) ukazuje opět na růst hustoty 

dislokací v poměru ke koncentraci vakancí. 

 Jelikoţ u ţádného deformovaného vzorku nebylo moţné detekovat signál od volných 

pozitronů (I1 = 0 %), musíme pro kvalitativní stanovení koncentrace jednotlivých typů poruch 

pouţít vztah (27),  

 

 (27)   
  

  
  

  

  
   

  

  
, 

 

kde KD a KV jsou rychlosti záchytu pozitronů v dislokacích a na vakancích a cv je hustota 

vakancí. Poměr rychlosti záchytu pro různě deformované vzorky je znázorněn na obr. 5.1.55.  

 

Obr. 5.1.55 Poměry mezi hustotou dislokací a koncentrací mikrovoidů 
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Z grafu je patrné, ţe v obou případech roste hustota dislokací v poměru ke koncentraci 

vakancí. I přesto, ţe nejsme schopni měřením PAS přesně určit koncentraci vakancí, lze 

z experimentálně stanovených hodnot dob ţivota (τ3) určit velikost shluků vakancí pomocí 

teoretického modelu [151]. Výsledky výpočtů jsou znázorněny na obr. 5.1.56, kde průměr 

shluků vakancí (dv) je vynesen jako funkce počtu průchodů (deformace). Porovnáme-li 

velikosti těchto shluků s velikostí jednotlivých vakancí, jsme schopni určit, z jakého počtu 

vakancí se skládá daný shluk. U vzorků 1P a 2P obsahují shluky přibliţně 2 monovakance, 

zatímco vzorky 8P přibliţně 4 monovakance. 

 

 

Obr. 5.1.56 Velikosti mikrovoidů u Cu a CuZr 

 

 Vyuţijeme-li naměřenou hustotu dislokací pomocí rentgenové difrakce, můţeme určit 

skutečnou hodnotu koncentrace vakancí pomocí (27). Po úpravě vztahu (27) dostaneme výraz 

pro koncentraci vakancí 

 

 (28)               
  

  
 
    

  
, 

 

kde cv je koncentrace vakancí, Nvc je počet vakancí v mikrovoidu, cvc je koncentrace 

mikrovoidů, νD je specifická rychlost záchytu pozitronu v dislokaci, ρD je hustota dislokací 

stanovená z XRD měření (viz. tab. 5.1.5) a νv je specifická rychlost záchytu pozitronu 

ve vakanci (νv = (1,2 ± 0,2) x 10
14

 at.s
-1

 pro vakanci v Cu [152]). Získané hodnoty jsou v tab. 
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5.1.6. U Cu vzorků je největší koncentrace vakancí u Cu2P, která je téměř dvojnásobná, 

neţ u ostatních Cu vzorků. Jedná se patrně o současná působení dvou efektů. Prvním je 

zvyšování koncentrace vlivem deformace materiálu a druhým je naopak její sniţování vlivem 

rekrystalizace a migrace vakancí následovaná jejich anihilací buď na hranicích zrn, nebo 

při anihilaci s atomem v intersticiální poloze. U slitiny CuZr se koncentrace vakancí téměř 

nemění.  

 Metodou PAS byla v deformovaných vzorcích zjištěna významná přítomnost vakancí, 

které se formují do shluků. Počet vakancí v těchto shlucích roste s rostoucí deformací. 

 

  Cu1P Cu2P Cu8P CuZr1P CuZr2P CuZr4P CuZr8P 

cV (∙10-4 at-1) 3,8 ± 0,2 11,0 ± 0,3 6,3 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2,2 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

Tab. 5.1.6 Koncentrace vakancí 

 

5.1.8 Elastické vlastnosti 

 

 Elastické vlastnosti byly měřeny speciálními metodami popsanými v části 4.11. 

Jedním z nejdůleţitějších výsledků je určení tzv. elastické anizotropie. 

 Při měření elastických vlastností čisté Cu v základním stavu nebyla pozorovaná ţádná 

anizotropie. Tím je myšleno, ţe jak Youngův modul, tak i modul pruţnosti ve smyku měly 

stejnou velikost pro všechny směry. Deformované vzorky Cu jiţ anizotropii vykazovaly. 

Pro CulP (obr. 5.1.57) byla nalezena výrazná tetragonální symetrie tenzoru elastických 

modulů s rovinou zrcadlení identickou s rovinou maximálního protaţení zrn (rovina C 

skloněná přibliţně 30° směru protlačování, obr. 5.1.58). Tetragonální symetrie splňovala také 

nezbytnou symetrii deformačního procesu (zrcadlová symetrie podle procesní roviny Y). 

Pro dvakrát protlačený materiál byla identifikována monoklinická symetrie s jedinou 

zrcadlovou rovinou. Tato rovina je poměrně obecně orientovaná a nepodařilo se pro ni najít 

ţádnou přímou mikrostrukturní interpretaci. Čtyřikrát protlačený materiál byl oproti jednou a 

dvakrát protlačenému pouze velmi slabě anizotropní, coţ odpovídá smyku ve čtyřech různých 

rovinách po čtyřech průchodech ECAP. Zjištěná anizotropie byla srovnatelná s přesností 

pouţité měřicí metody a nepodařilo se v ní identifikovat ţádnou výraznou třídu symetrie. 

Kvantitativně lze sílu anizotropie vyjádřit pomocí anizotropního faktoru A, který je dán 

kvadrátem poměru maximální a minimální smykové rychlosti pro daný materiál. Pro izotropní 

materiál je A = 1, pro Cu1P bylo A = 1.23, pro Cu2P A = 1.21. Pro vzorek Cu4P bylo A = 

1.08, vzorek tedy lze povaţovat za elasticky izotropní materiál.  To je v dobré shodě 
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s pozorováním mikrostruktury materiálu, neboť po čtvrtém protlačení nelze pozorovat ţádné 

výrazné protaţení zrn některým směrem. 

 

 

Obr. 5.1.57 Povrch funkce M
-1

 (Ψ,Φ) pro materiál Cu1P 

 

 

Obr. 5.1.58 Charakter mikrostruktury u Cu1P pro rovinu Y s naznačenou rovinou C 

 

 Hodnoty Youngova modulu ve směrech os x, y a z, které jsou kolmé na roviny X, Y a 

Z, jsou zobrazeny na obr. 5.1.59. Vzorky Cu1P a Cu2P jednoznačně vykazuje elasticky 

anizotropní chování. Naopak vzorek Cu0P je zcela izotropní a u vzorku Cu4P se hodnoty 

Youngova modulu liší jen minimálně a můţeme povaţovat jeho chování za izotropní. 
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Obr. 5.1.59 Youngův modul ve směrech os x, y a z pro Cu 

 

Ukazuje se tedy, ţe elasticita deformované Cu je úzce spjata s prostorovou orientací 

mikrostruktury. U deformovaného materiálu můţeme pozorovat jak izotropní chování (Cu4P), 

tak anizotropní, a to buď s tetragonální symetrií (Cu1P) nebo monoklinickou symetrii (Cu2P).  

 

5.1.9 Korozní chování 

 

 Na obr. 5.1.60 a 5.1.61 je znázorněna potenciodynamická polarizační křivka (PD) pro 

vzorky Cu0P aţ Cu8P v roztoku NaCl, ze které lze určit hlavní korozní charakteristiky 

materiálu. Přechod z imunní do aktivní oblasti je charakterizován korozním potenciálem Ekor. 

Hodnota Ekor určuje korozní odolnost, neboli při jakém potenciálu začne materiál korodovat. 

Korozní potenciál Ekor není z termodynamického hlediska ovlivněn deformací materiálu, 

proto by se neměly hodnoty u jednotlivých vzorků od sebe navzájem lišit. Naměřené hodnoty 

Ekor jsou uvedeny v tab. 5.1.7 pro roztok 0,1M NaCl a v tab. 5.1.8 pro roztok 1M NaCl. 

Hodnoty korozních potenciálů se nepatrně liší, coţ je zřejmě způsobeno nedokonalým 

očištěním vzorků mezi jednotlivými testy. V tabulkách je také uvedena korozní proudová 

hustota ikor, která určuje rychlost probíhající koroze, neboť podle Faradayova zákona rychlost 

přeměny na korozní produkty je úměrná procházejícímu elektrickému proudu. Z tabulek 5.1.7 

a 5.1.8 plyne, ţe ačkoliv se Ekor téměř nemění, s deformací materiálu se zvyšují korozní 

proudové hustoty. To znamená, ţe jemnozrnný materiál koroduje rychleji. Na povrchu 

materiálu, který je vystaven koroznímu prostředí, mohou vznikat pasivační vrstvy. Tyto 
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vrstvy zpomalují šíření koroze a můţe dojít aţ k zastavení samotného procesu. Přechod 

z aktivní oblasti do pasivní při pasivačním potenciálu Ep je doprovázen vytvořením korozní 

vrstvy. Na základě analýzy diagramu E-pH pro systém Cu-Cl-H2O (viz [153]) se 

nejpravděpodobněji jedná o vrstvu CuO. U roztoku 0,1 NaCl (obr. 5.1.60) je vytvoření vrstvy 

patrné jen u Cu2P. V 1M NaCl (obr. 5.1.61) je pokles proudové hustoty patrný u všech 

vzorků. U vzorku nedojde k úplné pasivaci a vrstva se pomalu rozpadá se zvyšujícím se 

potenciálem a vzorek začne znovu korodovat. To se projeví opakovaným vzrůstem proudové 

hustoty. 

 

 

Obr. 5.1.60 Potenciodynamická polarizační křivka Cu v 0,1M NaCl 

 

0,1M NaCl Ekor [mV] ikor [μA∙cm
-2

] RP [kΩ∙cm
-2

] 

0pass -111,2 8,1 8,4 

1pass -113,7 9,1 9,9 

2pass -130,6 11,8 10,4 

4pass -126,4 16,8 15,1 

8pass -130,3 21,5 19,4 

Tab. 5.1.7 Hodnoty Ekor, ikor a Rp pro Cu v 0,1M NaCl 
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Obr. 5.1.61 Potenciodynamická polarizační křivka Cu v 1M NaCl 

 

1M NaCl Ekor [mV] ikor [μA∙cm
-2

] RP [kΩ∙cm
-2

] 

0pass -267,5 18,7 4,7 

1pass -278,0 22,5 4,4 

2pass -292,0 24,1 4,5 

4pass -266,0 28,1 4,2 

8pass -281,8 40,6 5,5 

Tab. 5.1.8 Hodnoty Ekor, ikor a Rp pro Cu v 1M NaCl 

 

 Vzhledem k tomu, ţe během procesu dojde k vytvoření pasivační vrstvy, bylo vyuţito 

elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro zhodnocení kvality vznikajících vrstev, 

tj. jejich kompaktnosti, odolnosti vůči prostředí a zda zakrývají celý povrch nebo jen část. 

Výsledky těchto měření jsou znázorněny v podobě Nyquistových diagramů na obr. 5.1.62 pro 

0,1M NaCl a obr. 5.1.63 pro 1M NaCl. V těchto diagramech je vynesena reálná a imaginární 

sloţka impedance vzniklé vrstvy. Důleţitou vlastností vzniklých křivek, které mají přibliţně 

tvar půlkruhů, je jejich poloměr. Ten se nazývá polarizační odpor Rp a charakterizuje právě 

kvalitu vzniklé vrstvy. Získané hodnoty Rp jsou v tabulkách 5.1.7 a 5.1.8. Je vidět, ţe u 0,1M 

NaCl roste kvalita vrstvy s počtem průchodů ECAP. Prostředí je méně agresivní, a proto 

dosahuje polarizační odpor vysokých hodnot. U koncentrovanějšího roztoku (1M NaCl) je 

hodnota odporu niţší neţ v předchozím případě. Je tedy zřejmé, ţe koncentrace roztoku hraje 

důleţitou roli i v případě tvorby pasivačních vrstev. 
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Obr. 5.1.62 Nyquistův diagram pro Cu v 0,1M NaCl 

 

 

Obr. 5.1.63 Nyquistův diagram pro Cu v 1M NaCl 

 

 Korozní charakteristiky, které byly zatím diskutovány, však nepopisují zcela korozní 

chování materiálu. Dalším aspektem, který je třeba zváţit při posuzování celkové korozní 

odolnosti, je korozní napadení, převáţně jeho velikost a lokalizace. Proto bylo korozní 

napadení na povrchu vzorků pozorováno pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Obr. 

5.1.64 zachycuje stav korozního napadení u Cu0P, tedy pro výchozí stav s velikostí zrn 50 – 
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100 μm. Korozní napadení má heterogenní charakter s preferenčním napadením hranic zrn a 

téměř neovlivněnými vnitřními oblastmi zrn. Zcela odlišně se chová vzorek Cu8P (obr. 

5.1.65), kde nejsou preferována ţádná místa a celý povrch je napaden homogenně. Je tedy 

zřejmé, ţe u nedeformované čisté mědi je korozně napadena menší oblast neţ 

u deformovaného materiálu, ale její napadení proniká hlouběji pod povrch. Tato skutečnost je 

důvodem růstu polarizačního odporu u pasivační vrstvy, kdy se na deformovaném vzorku lépe 

tvoří kompaktní vrstva. 

 

         

Obr. 5.1.64 SEM – Cu0P    Obr. 5.1.65 SEM – Cu8P 

 

 K podobným závěrům došli i autoři Vinogradov et al. [154], kteří pozorovali korozní 

napadení na vzorcích čisté Cu pro tři druhy vzorků lišící se velikostí zrna. U jemnozrnných 

vzorků lze pozorovat na povrchu homogenně rozloţenou korozi. Se zvětšujícím se zrnem, 

dochází k hlubšímu koroznímu poškození a koroze je heterogenní. 

 

 Slitina CuZr byla měřena ve stejných roztocích jako Cu, protoţe chloridové ionty opět 

působily největší korozní napadení. Výsledky potenciodynamických zkoušek jsou zachyceny 

na obr. 5.1.66 pro 0.1M NaCl a na obr. 5.1.67 pro 1M NaCl. Získané hodnoty Ekor a ikor jsou 

v tabulce 5.1.9 a 5.1.10. Změny v hodnotách korozních potenciálů u jednotlivých vzorků se 

v daném roztoku opět liší jen málo a rozdíly jsou v rámci nepřesnosti měření. Rozdíl 

korozních potenciálů pro stejně deformované vzorky v roztocích různé koncentrace je 

v souladu s termodynamickou teorií [153], podle které se při zvýšení koncentrace 

chloridových iontů posouvá hranice potenciálu pro vznik aktivních iontů k zápornějším 
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hodnotám. Z kinetického hlediska jsme při experimentálních měřeních zaznamenali 

na přechodu z imunního do aktivního stavu změny v elektrochemických charakteristikách. 

Zvyšováním počtu průchodů dochází ke sniţování hodnot korozní proudové hustoty. Pokles 

proudové hustoty je natolik výrazný, ţe došlo ke sníţení ikor na poloviční hodnotu oproti 

výchozímu stavu jiţ ve vzorku po 2 protlačeních (114 vs. 68 μA∙cm
-2

 v 1M NaCl, resp. 45,1 

vs. 16,8 μA∙cm
-2

 v 0,1M NaCl). Se zvyšující se koncentrací NaCl v roztoku roste i jeho 

schopnost tvorby a stabilita pasivní vrstvy (CuO) na povrchu vzorku slitiny CuZr. Naměřená 

korozní odolnost slitiny CuZr je tedy výrazně niţší neţ u čisté mědi, coţ se projevuje vyššími 

korozními proudovými hustotami. Na druhou stranu se korozní proudová hustota výrazně 

sniţuje s rostoucí vloţenou deformací.  

 

 

Obr. 5.1.66 Potenciodynamická polarizační křivka CuZr v 0,1M NaCl 

 

0,1M NaCl Ekor [mV] ikor [μA∙cm
-2

] RP [kΩ∙cm
-2

] 

0pass -138,9 45,1 3,8 

1pass -142,3 42,2 4,5 

2pass -133,3 16,8 5,0 

4pass -133,2 15,5 6,0 

8pass -140,5 8,9 6,5 

Tab. 5.1.9 Hodnoty Ekor, ikor a Rp pro CuZr v 0,1M NaCl 
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Obr. 5.1.67 Potenciodynamická polarizační křivka CuZr v 1M NaCl 

 

1M NaCl Ekor [mV] ikor [μA∙cm
-2

] RP [kΩ∙cm
-2

] 

0pass -253,7 114,0 2,8 

1pass -255,7 90,9 3,2 

2pass -265,1 68,0 3,7 

4pass -268,7 60,0 4,0 

8pass -254,9 54,0 4,5 

Tab. 5.1.10 Hodnoty Ekor, ikor a Rp pro CuZr v 1M NaCl 

 

V obou koncentracích roztoku NaCl byl zaznamenán přechod do pasivního stavu 

charakterizovaný poklesem proudové hustoty (viz obr. 5.1.66 a 5.1.67). Přechod do pasivního 

stavu je z termodynamického hlediska charakterizovaný hodnotou pasivačního potenciálu Ep 

a z kinetického hlediska hodnotou kritické proudové hustoty ikri. V obou roztocích samotný 

proces protlačování, tedy zvyšování uloţené deformační energie, nemá výrazný vliv 

na elektrochemické charakteristiky přechodu do pasivního stavu, to znamená, ţe Ep se 

výrazně nemění. Vlastnost povrchu materiálu v pasivním stavu je charakterizována ustálením 

proudové hustoty. Stabilizace proudové hustoty za hodnotou pasivačních potenciálů byla 

zaznamenána v 1M NaCl (vyjma CuZr0P) a částečně i v 0,1M NaCl (CuZr8P). Stabilizace 

proudové hustoty v pasivním stavu, a tím i obnovy pasivační vrstvy, roste se zvyšujícím se 

počtem protlačení. Pravděpodobnou příčinou je zvyšující se mnoţství míst (zárodků) 
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na povrchu kovu, na kterých můţe vznik pasivační vrstvy začít. Se zvyšujícím se počtem 

protlačení rovněţ klesá proudová hustota v pasivním stavu v 1M NaCl. 

 

 

Obr. 5.1.68 Nyquistův diagram pro CuZr v 0,1M NaCl 

 

 

Obr. 5.1.69 Nyquistův diagram pro CuZr v 1M NaCl 

 

 Na základě experimentů EIS jsme, podobně jako z potenciodynamických křivek, 

zjistili, ţe dojde k vytvoření pasivační vrstvy (CuO), jejíţ kvalita se u jednotlivých vzorků liší. 

Hodnoty Rp získané z Nyquistových diagramů pro oba roztoky (obr. 5.1.68 a 5.1.69) jsou 
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v tab 5.1.9 a 5.1.10. Celkově jsou naměřené hodnoty Rp niţší, neţ v případě Cu vzorků, coţ 

znamená, ţe u Cu dojde k vytvoření pasivační vrstvy vyšší kvality. Opět stoupá hodnota 

polarizačního odporu s počtem protlačení jako u Cu, ne však tak výrazně. 

 Velmi rozdílné chování ikor pro čistou měď a slitinu CuZr vysvětlují aţ pozorování 

pomocí světelné mikroskopie korozně napadeného povrchu vzorku. U Cu koroze napadá 

výhradně hranice zrn, a tudíţ se zmenšující se velikostí zrna roste i počet míst, která slouţí 

jako zárodek pro korozní napadení. U slitiny CuZr korozní napadení vychází od precipitátů 

na povrchu vzorku. Obr. 5.1.70 aţ 5.1.73 zachycují vývoj postupu korozního napadení 

na stejném místě vzorku (místo označeno vpichy v levém dolním rohu snímků) pro výchozí 

stav (CuZr0P). Koroze se šířila na rozhraní mezi precipitátem a Cu matricí do hloubky vzorku 

aţ došlo k uvolnění precipitátu. Taková místa pak slouţí jako centra pro další šíření korozního 

napadení. Je proto obtíţné vytvořit pasivační vrstvu, koroze probíhá velmi rychle a proniká 

hluboko do vzorku. 

 

      

Obr. 5.1.70 CuZr0P po 30 min v 1M NaCl        Obr. 5.1.71 CuZr0P po 60 min v 1M NaCl 

      

Obr. 5.1.72 CuZr0P po 90 min v 1M NaCl        Obr. 5.1.73 CuZr0P po 210 min v 1M NaCl 
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U deformovaného materiálu je ale koncentrace hranic zrn natolik velká, ţe precipitáty jsou 

částečně nahrazeny hranicemi zrn, které nyní tvoří centra pro vznik korozního napadení. 

Koroze na precipitátech jiţ nepřevaţuje a dochází naopak k rovnoměrnému rozloţení 

napadení po celém povrchu vzorku (obr 5.1.74 aţ 5.1.77). Od určité koncentrace začíná 

koroze na hranicích zrn převaţovat (obr. 5.1.78 aţ 5.1.81). To se projevuje prudkým 

poklesem ikor se zvyšujícím se počtem průchodu. Navíc jsou vzniklé pasivační vrstvy 

odolnější vůči agresivnímu prostředí, protoţe vznikají současně na celém povrchu. Proto také 

dochází k ustálení proudové hustoty po jejich vytvoření. Tento jev nepozorujeme u vzorku 

v základním stavu CuZr0P. 

 

        

Obr. 5.1.74 CuZr1P po 30 min v 1M NaCl         Obr. 5.1.75 CuZr1P po 60 min v 1M NaCl 

        

Obr. 5.1.76 CuZr1P po 90 min v 1M NaCl         Obr. 5.1.77 CuZr1P po 210 min v 1M NaCl 
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Obr. 5.1.78 CuZr4P po 30 min v 1M NaCl         Obr. 5.1.79 CuZr4P po 60 min v 1M NaCl 

        

Obr. 5.1.80 CuZr4P po 90 min v 1M NaCl         Obr. 5.1.81 CuZr4P po 210 min v 1M NaCl 

 

 Závěrem můţeme konstatovat, ţe deformací Cu dojde ke sníţení korozní odolnosti. 

Korozní napadení je ale rovnoměrně rozloţeno po celém povrchu a nepostupuje hluboko pod 

povrch. Korozní odolnost slitiny CuZr ve výchozím stavu je niţší neţ u čisté Cu. Se zvyšující 

se deformací ale dochází k výraznému zlepšení korozní odolnosti a navíc je korozní napadení 

po celém povrchu rozloţeno rovnoměrně. Důvodem je vyšší zastoupení hranic zrn na povrchu 

vzorku, které pak slouţí jako centrum pro vznik korozního napadení místo precipitátů Cu9Zr2. 

 

5.1.10 Teplotní stabilita 

 

 Jedním z  důvodů, které nás motivovaly ke studiu slitiny CuZr, byla relativně nízká 

teplotní stabilita jemnozrnné struktury čisté Cu. Měď jako materiál vzhledem k relativně 

nízké energii vrstevné chyby staticky rekrystalizuje i za pokojové teploty. Je-li materiál navíc 

podroben intenzivní deformaci, je proces rekrystalizace ještě urychlen. Na obr. 5.1.82 je 
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zachycen stav čisté Cu po ECAP, který byl po dobu 10 let vystaven pokojové teplotě. Vidíme, 

ţe původní ultrajemnozrnná struktura výrazně zrekrystalizovala. Na snímku pozorujeme 

výrazný podíl velkých zrn, z nichţ některá dosahují velikosti aţ 50 μm. Rekrystalizace 

za pokojové teploty je zásadním limitem pro jakékoli budoucí vyuţití intenzivně deformované 

čisté mědi. 

 

 

Obr. 5.1.82 Mikrostruktura vzorku Cu8P po 10 letech na RT 

 

 

Obr. 5.1.83 Závislost HV 0.1 na teplotě ţíhání pro Cu 
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 Na obr. 5.1.83 je zachycen vývoj mikrotvrdosti HV 0,1 v závislosti na teplotě ţíhání 

(krok 50°C /20 min) u Cu. Kaţdý vzorek byl po ţíhání na dané teplotě zakalen do vody a 

po naměření mikrotvrdosti byl týţ vzorek opět ţíhán na vyšší teplotě. Se zvyšující se teplotou 

se tedy zvyšuje i celková doba ţíhání daného vzorku. Je zřejmé, ţe deformačně zpevněný stav 

Cu, který jsme získali metodou ECAP, ztrácí stabilitu při teplotách 150°C - 200°C. Vzhledem 

k většímu nahromadění deformační energie probíhá rekrystalizace rychleji u více 

deformovaných vzorků. Pro vyšší teploty neţ 250°C se hodnoty HV mění pozvolna a klesají 

ke stejné hodnotě.  

 

 

Obr. 5.1.84 Závislost HV 0.1 na teplotě ţíhání pro CuZr 

 

 U slitiny CuZr je situace zcela odlišná (obr. 5.1.84). Nejprve pozorujeme pozvolný 

mírný růst hodnot HV, který je pravděpodobně způsoben pokračující tvorbou jemných 

precipitátů CuZr, které přispívají ke zpevnění v tomto teplotním oboru. Růst pokračuje aţ do 

teploty 450°C, kde dochází k prudkému poklesu hodnot mikrotvrdosti. Při ţíhání na teplotě 

600°C je rekrystalizace ukončena a hodnoty HV se jiţ s teplotou nemění. Porovnáme-li 

křivky teplotní stability pro Cu a CuZr (obr. 5.1.85), vidíme obrovský vliv přidání malého 

mnoţství Zr do čisté Cu na teplotní stabilitu mikrostruktury intenzivně deformovaného 

materiálu. Je tedy zřejmé, ţe precipitační zpevnění můţe mít velký účinek na teplotní stabilitu 

i při malých koncentracích příměsí. 
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Obr. 5.1.85 Závislost HV 0.1 na teplotě ţíhání pro Cu a CuZr 

 

Na obr. 5.1.86 je stav mikrostruktury výchozí Cu, na obr 5.1.87 je vzorek Cu1P po deformaci 

a na obr. 5.1.88 je vzorkem Cu1P po kompletním cyklu ţíhání. Na těchto obrazcích je vidět, 

ţe se nejprve mikrostruktura zjemnila vlivem deformace a následně došlo k její rekrystalizaci 

v celém objemu vzorku vlivem ţíhání. Konečná velikost zrn je dokonce větší neţ 

ve výchozím stavu. To je patrně způsobeno vyšší teplotou ţíhání, kdy výchozí stav byl ţíhán 

na 450°C a ţíhací cyklus skončil aţ při teplotě 500°C. 

 

     

 Obr. 5.1.86 Výchozí stav Cu    Obr. 5.1.87 Cu1P 
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Obr. 5.1.88 Cu1P po ţíhacím cyklu 

 

5.2 High-pressure torsion (HPT) 

 

Metodou HPT byly připraveny vzorky čisté Cu s různým počtem otáček (1-25) za pouţití 

tlaku 2 GPa. Jednotlivé vzorky budeme v dalším textu značit CuxN, kde x = 1, 3, 5, 10, 15 a 

25 označuje příslušný počet otáček. 

 

5.2.1 Mikrotvrdost 

 

Měření mikrotvrdosti probíhala na poloautomatickém mikrotvrdoměru, který umoţňuje 

stanovit rozloţení mikrotvrdosti po celém povrchu vzorku (podrobný popis experimentu 

i vyhodnocení měření je uveden v části 4.4.2). Lze očekávat rozdíly mikrotvrdosti v rámci 

jednoho vzorku vzhledem k závislosti vloţené deformace na vzdálenosti od středu vzorku 

(detail viz. kapitola 2.2.2). Výsledky měření jsou znázorněny ve formě 3D grafů, kde 

souřadnice x a y odpovídá poloze měřeného bodu ve vzorku a z naměřené hodnotě 

mikrotvrdosti v příslušném bodě (obr. 5.2.1 aţ 5.2.6 jednotlivě pro vzorky Cu1N – Cu25N). 

Tyto mapy byly získány zpracováním a částečným vyhlazením naměřených dat pomocí 

vlastního programu v prostředí Matlab. Pro větší názornost je v grafech vţdy znázorněna 

pouze polovina naměřených dat. Na kaţdém obrázku tedy můţeme dobře pozorovat vývoj 

mikrotvrdosti podél linie procházející středem. Tyto liniové profily mikrotvrdosti, tj. 

závislosti HV na vzdálenosti od středu vzorku, jsou potom znázorněny na obr. 5.2.7 současně 

pro všechny vzorky. Jelikoţ byly liniové profily vyhodnoceny z jiného mnoţství dat a jinými 

metodami jsou výsledné hodnoty na okrajích vzorku shodné s hodnotami 3D grafů pouze 

v rámci chyby měření. 



- 125 - 

 

 

Obr. 5.2.1 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu1N 

 

 

Obr. 5.2.2 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu3N 

 

 

Obr. 5.2.3 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu5M 
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Obr. 5.2.4 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu10N 

 

 

Obr. 5.2.5 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu15N 

 

 

Obr. 5.2.6 3D-mapy mikrotvrdosti pro vzorek Cu25N 
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Měření map mikrotvrdosti potvrzují očekávanou laterální nehomogenitu mechanických 

vlastností reprezentovaných hodnotou mikrotvrdosti, která je způsobena nehomogenní 

deformací metodou HPT. Střed vzorku je vţdy charakterizován nízkou hodnotou HV, která 

roste směrem k okraji vzorku. S rostoucím počtem otáček se hodnoty HV ve středu vzorku 

zvyšují a rozdíl mezi středem a krajem se zmenšuje. U okraje je dosaţeno vysoké HV jiţ 

po první otáčce HPT. Další deformací se mikrotvrdost jiţ nijak výrazně nemění a změny HV 

se pohybují pouze v rámci chyb měření. Naopak ve středu je jasně patrná tendence zvyšování 

mikrotvrdosti s rostoucím počtem otáček. U vzorků Cu15N a Cu25N se hodnoty HV liší 

od hodnot na okrajích vzorků pouze minimálně. Naměřené výsledky jasně prokazují, ţe oblast 

s vysokou hodnotou HV na okrajích se postupně rozšiřuje směrem do středu vzorku.  Tato 

skutečnost je v souladu s modelem gradientu napětí („the strain gradient modelling“) [155] a 

demonstruje skutečnost, ţe při dostatečném počtu otáček je moţné touto metodou dosáhnout 

relativně homogenní struktury.  

 

 

Obr. 5.2.7 Laterální rozloţení hodnot HV 0.1 ve vzorcích Cu 
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 Podobné chování bylo pozorováno rovněţ na vysoce čistém Al [156], kdy na začátku 

deformace došlo k vytvoření oblasti s vysokou hodnotou HV pouze na okrajích vzorku, a tato 

oblast se postupně rozšiřovala směrem ke středu vzorku. Na rozdíl od našich výsledků 

pozorovali autoři ve středu vzorku hodnoty HV srovnatelné s okrajem jiţ po první otáčce, 

zatímco dle dosaţených výsledky pro Cu dochází k částečné homogenizaci mikrotvrdosti 

aţ po nejméně deseti otáčkách. Tento rozdíl je patrně způsoben rozdílnou energií vrstevné 

chyby u obou materiálů, která ovlivňuje pohyblivost dislokací v Al a v Cu. V Al dochází 

vlivem větší energie vrstevné chyby k rychlejšímu zotavení mikrostruktury, coţ napomáhá 

k rychlejšímu dosaţení homogenního rozloţení mikrotvrdosti [156]. 

 

 

5.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

 

 Mikrostruktura vzorku Cu1N je pro střed vzorku zachycena na obr. 5.2.8 a pro okraj 

na obr. 5.2.9. Oba snímky zachycují silně deformovanou mikrostrukturu s vysokou hustotou 

dislokací a přítomnost napěťových polí. Mikrostruktura ve středu vzorku je typickým 

příkladem počátečního stadia uspořádávání dislokací po silné deformaci, kdy vznikají husté 

sítě dislokačních stěn, které se postupně přeměňují v subzrna s ostrými hranicemi. 

Porovnáním obou obrázků můţeme pozorovat patrný rozdíl v mikrostruktuře mezi středem a 

okrajem vzorku. Na okraji došlo jiţ k velkému zjemnění mikrostruktury, kterou lze 

charakterizovat rovnoosými subzrny velikosti asi 200 nm. Porovnáme-li stav vzorku Cu1N 

(obr. 5.2.8 a obr. 5.2.9) a Cu15N (obr. 5.2.10 a 5.2.11) vidíme, ţe okraj vzorku se další 

deformací mění jen velmi málo, čemuţ dobře odpovídá naměřená mikrotvrdost. 

Mikrostruktura okraje vzorku je téměř homogenní a je tvořena převáţně rovnoosými subzrny, 

která jsou většinou oddělena vysokoúhlovými hranicemi. Jednotlivé hranice jsou rovné a 

pozorujeme jen málo dislokací uvnitř subzrn. Průměrná velikost subzrn se pohybuje 

v rozmezí 200 – 300 nm, existují ale oblasti s většími subzrny o velikosti asi 500 nm. 

Na druhé straně se mikrostruktura ve středu vzorku výrazně liší. V místě hustých sítí 

dislokačních stěn ve vzorku Cu1N jsou ve vzorku Cu15N patrné zárodky subzrn a tvorba 

hranic zrn. Uvnitř subzrn byla pozorována pouze nízká hustota dislokací. Je vidět, ţe 

jemnozrnný charakter mikrostruktury s ostrými hranicemi zrn se ve vzorku Cu15N dosud 

nerozšířil aţ do středu vzorku. 
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 Obr. 5.2.8 Cu1N střed vzorku  Obr. 5.2.9 Cu1N okraj vzorku 

 

      

 Obr. 5.2.10 Cu15N střed vzorku  Obr. 5.2.11 Cu15N okraj vzorku 

 

Porovnáme-li tzv. střední části vzorků (definované jako oblasti ve vzdálenosti cca 1,5 mm 

od středu vzorku), dochází k největší změně mezi vzorky Cu3N a Cu5N. Ve vzorku Cu3N 

(obr. 5.2.12) pozorujeme silně deformovanou mikrostrukturu, která je však nyní sloţena 

převáţně z protáhlých dislokačních buněk nebo subzrn. Tato směrovost  je následkem torzní 

deformace během HPT. U vzorku Cu5N nepozorujeme typickou směrovou strukturu a 

mikrostruktura je jiţ velmi podobná mikrostruktuře na okrajích vzorku (obr. 5.2.13). Subzrna 

jsou v průměru menší a roste podíl rovnoosých zrn. Rovněţ pozorujeme nárůst počtu 

vysokoúhlových hranic zrn. 
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Obr. 5.2.12 Cu3N, střední část (1,5 mm od středu vzorku) 

 

 

Obr. 5.2.13 Cu5N, střední část (1,5 mm od středu vzorku) 

 

 Podrobnou analýzou vývoje mikrostruktury můţeme konstatovat, ţe s rostoucí 

deformací (se vzdáleností od středu vzorku a rostoucím počtem otáček) dochází nejprve 

ke zvýšení hustoty dislokací a vzniku dislokačních stěn, které se následně přeměňují 

na hranice subzrn. Ve finální fázi vývoje mikrostruktury, které je na okraji vzorku dosaţeno 

uţ po jedné otáčce, dochází ke vzniku velmi jemných subzrn, která jsou oddělena ostrými 

vysokoúhlovými hranicemi. Zjemnění mikrostruktury se s rostoucím počtem otáček postupně 

rozšiřuje od okraje ke středu vzorku. Mikrostrukturní charakteristiky jsou tedy plně v souladu 

se závěry získanými z měření mikrotvrdosti. Dále je patrné, ţe i přes jemnou mikrostrukturu 

na okrajích vzorku není mikrostruktura v oblasti v blízkosti středu zcela transformována. 
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Popsané chování  odpovídá modelu gradientu napětí druhého řádu [155], který předpokládá 

hrubozrnnou strukturu ve středu vzorku přibliţně do 5 otáček HPT. 

 

5.2.3 Difrakce zpětně odraţených elektronů (EBSD) 

 

 Vzhledem k povaze deformace metodou HPT, která závisí na vzdálenosti od středu 

vzorku dle vztahu (14), a i z dosavadních měření je zřejmé, ţe výsledná mikrostruktura 

vzorků je silně laterálně nehomogenní. Jak jiţ bylo uvedeno v části 2.2.2.1 a potvrzeno 

měřením změn mikrotvrdosti (viz kapitola 5.2.1), vzorky vykazují laterální nehomogenitu 

s nejniţší hodnotou mikrotvrdosti ve středu a postupným zvyšováním její hodnoty směrem 

k okraji vzorku. Se zvyšujícím se počtem otáček se silně deformovaná oblast postupně 

rozšiřuje směrem ke středu vzorku.  

 

 

Obr. 5.2.14 Charakteristické oblasti u vzorku Cu3N,  

a) schematicky znázorněné oblasti vzorku (1- okraj, 2 – střední oblast, 3 – střed vzorku),  

b) mapa OIM s vyznačenými oblastmi okraje a střední oblasti,  

c) mapa OIM středu vzorku 

 

 Pro podrobnější charakteristiku vývoje mikrostruktury v jednotlivých částech vzorku 

byly experimenty EBSD provedeny ve 3 oblastech s výrazně odlišnou mikrostrukturou. Dvě 

z nich jsou dominantní: střed vzorku (obr. 5.2.14a, obr. 5.2.14c), který se skládá z převáţně 

velkých zrn/subzrn, a okraj vzorku (obr. 5.2.14a, obr. 5.2.14b), na němţ jsme pozorovali 

převáţně rovnoosá zrna malých rozměrů. Mezi těmito oblastmi se nachází střední oblast (obr. 

5.2.14a, obr. 5.2.14b), kde pozorujeme protaţená zrna různých velikostí. Plocha této oblasti je 

 1 2 3 =50 µm; BC_IPF; Step=0.2 µm; Grid1000x300

=100 µm; BC_IPF; Step=0.5 µm; Grid500x150

a) b) 

c) 

Střed vzorku 

Střední oblast Okraj 
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ve srovnání s oblastmi 1 a 3 nevýznamná (významně menší neţ je schematicky znázorněno 

na obr. 5.2.14a). Další experimenty pak probíhaly pouze v oblasti 1 – okraj a 3- střed vzorku. 

 Velikosti zrn/subzrn byly  podobně jako u vzorků po ECAP vypočteny z naměřených 

map IPF. Střední hodnota velikosti zrna středové oblasti postupně klesala z hodnoty 9 μm 

po první otáčce (střed Cu1N) aţ na velikost 480 nm u vzorku po 25 otáčkách (střed Cu25N). 

U okraje vzorku proběhlo zjemnění mikrostruktury velmi rychle. Po první otáčce byla střední 

velikost zrna přibliţně 9 μm. Po třetí otáčce (okraj Cu3N ) klesla na hodnotu přibliţně 460 

nm. Další deformací se střední velikost zrna zmenšovala jiţ velmi málo a u vzorku Cu25N 

dosáhla hodnoty asi 320 nm. Závislost velikosti zrna na počtu otáček pro střed vzorku a okraj 

je na obr. 5.2.15a. Střední hodnota velikost subzrn klesala z hodnoty 1,6 μm pro obě oblasti 

u vzorku Cu1N na hodnotu 390 nm ve středu a 280 nm na okraji vzorku Cu25N. Vývoj 

velikosti subzrn byl podobný jako u velikosti zrna, kdy ve střední oblasti klesala velikost 

subzrna pozvolna aţ na konečnou velikost, zatímco na okraji došlo k prudkému poklesu 

velikost subzrna v počátečních stadiích torzní deformace (vzorek Cu3N) a pokračující 

deformací byl pozorován pouze mírný pokles velikosti subzrna. Závislost velikosti subzrna 

na počtu otáček pro střed vzorku a okraj je na obr. 5.2.15b. Porovnáním výchozího stavu a 

vzorku Cu25N můţeme konstatovat, ţe v obou oblastech (střed, okraj) došlo ke zmenšení 

zrna minimálně 100krát. Podobné výsledky zaznamenali  Zhilyaev et al. [157, 158] na čistém 

Ni připraveném HPT (tlak 6GPa). Autoři pozorovali podobný průběh zjemňování zrn/subzrn 

napříč vzorkem a zjistili velikost zrn ve středu vzorku 270 nm a na okrajích 210 nm. 

 

 

Obr. 5.2.15 Závislost velikosti zrn (a) a subzrn (b) na počtu otáček 

 

 Další výsledky experimentů EBSD týkající se charakteristik hranic zrn a změn 

vzájemné orientace budou podobně jako pro vzorky po ECAP prezentovány ve formě 

korelovaných a nekorelovaných distribucí vzájemných orientací (misorientací). V dalším 
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textu probereme postupně jednotlivé typy distribucí a jejich změny u vzorků po různém počtu 

otáček HPT. 

 

5.2.3.1 Distribuce úhlů misorientace a charakteristiky hranic zrn 

 

 Na obrázcích  5.2.16 a 5.2.17 jsou vyneseny distribuce úhlů misorientace pro oblasti 

kolem středu vzorků a pro okrajové oblasti vzorků deformovaných jednou aţ 25 otáčkami 

HPT. Pozorujeme, ţe distribuce nekorelovaných misorientací se zvyšující se deformací HPT 

postupně blíţí k teoretické Mackenzieho distribuci náhodných misorientací [143]. Vývoj 

charakteristiky hranic zrn lze však lépe analyzovat prostřednictvím korelovaných distribucí 

úhlů misorientace. Na obr. 5.2.16 jsou znázorněny korelované a nekorelované distribuce úhlů 

misorientací pro středové oblasti vzorků po různém počtu otáček. Se zvyšujícím se počtem 

otáček pozorujeme postupný pokles maxima korelovaných distribucí pro malé úhly. Podobný 

vývoj zaznamenáváme i na okrajích vzorků (obr. 5.2.17), nicméně změna charakteru hranic 

zrn nastává rychleji jiţ při niţším počtu otáček. To dobře odpovídá průběhu vypočtené 

ekvivalentní deformace (např. obr. 2.2.17). Největší rozdíl v distribuci úhlů misorientací 

nastává u vzorků Cu1N a Cu3N, u nichţ na okrajích dochází k rychlejšímu poklesu maxima 

u malých úhlů. Tento vývoj odpovídá postupné homogenizaci mikrostruktury následkem 

rostoucí akumulace deformace s rostoucím počtem otáček. 

 

 

Obr. 5.2.16 Distribuce úhlů misorientace pro oblasti kolem středu vzorků 
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Obr. 5.2.17 Distribuce úhlů misorientace pro oblast na okraji vzorků 

 

 Vývoj charakteru hranic zrn vyjádřený ve formě závislosti frekvence výskytu 

nízkoúhlových a vysokoúhlových hranic zrn je znázorněn na obr. 5.2.18a pro střed vzorku a 

5.2.18b pro okraj vzorku. Tato závislost byla opět získána přepočtením z obr 5.2.16 a 5.2.17. 

Obě závislosti znovu potvrzují významné změny charakteru hranic zrn v průběhu deformace 

metodou HPT. Při nízkém počtu otáček (Cu1N) pozorujeme v obou oblastech (střed i okraj) 

vzorku významný podíl nízkoúhlových hranic (fLAGB > 90%). Ve středu vzorku s postupující 

deformací podíl LAGBs postupně klesá na úkor rostoucího počtu HAGBs, tento pokles je 

téměř lineární, a u vzorku Cu25N dosahuje podíl HAGBs ve středu vzorku zhruba 70%. 

Na okrajích vzorků pozorujeme na počátku deformace (Cu1N, Cu3N a Cu5N) výrazný pokles 

podílu LAGBs. S rostoucí deformací však dochází k saturaci přibliţně na hodnotě 30% podílu 

LAGBs . 

 

 

Obr. 5.2.18 Podíl LAGBs a HAGBs ve středu vzorku (a), a na okraji vzorku (b) 
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 Naše výsledky můţeme opět porovnat s autory Zhilyaev et al. [157, 158], kteří 

zkoumali čistý Ni připravený metodou HPT (tlak 6GPa). Autoři pozorovali převaţující 

zastoupení HAGBs, a to jak na okraji (67%), tak i ve středu vzorku (66%) po 5 otočkách 

HPT. Na okrajích vzorku jsou naše výsledky plně v souladu se závěry těchto autorů, jelikoţ 

jsme u vzorku Cu5N pozorovali 70% HAGBs. Ve středové oblasti jsou ale naše výsledky 

rozdílné, 70% podíl HAGBs ve středu vzorku u Ni zjistili autoři ve vzorku po 5 otáčkách, 

zatímco u Cu jsme tak vysoký podíl HAGBs pozorovali teprve po 25 otáčkách. Vzhledem 

k malému rozdílu v energii vrstevné chyby mezi oběma materiály lze pozorovaný rozdíl 

pravděpodobně zdůvodnit rozdílným tlakem, který byl pouţit při torzní deformaci u obou 

materiálů, které mají navíc velmi odlišnou pevnost. Vliv tlaku na mikrostrukturu jsme 

diskutovali o kapitole 2.2.2.2. 

 

5.2.3.2 Speciální hranice Σ3
n
 

 

 Vývoj distribuce hranic zrn podle reciproké hustoty koincidenčních bodů Σ (pro Σ<30) 

v závislosti na počtu otáček je znázorněn na obr. 5.2.19. Jako mezní hodnota odchylky od 

přesné hodnoty koincidenčního úhlu bylo opět pouţito Brandonovo kritérium Δθ = θ0Σ
-1/2

 

[142]. V oblasti kolem středu vzorku pozorujeme vzrůst podílu dvojčatových hranic Σ3 

s rostoucí deformací (počtem otáček). Hodnoty frekvencí výskytu vzrostly z hodnoty 0,3 % 

u vzorku Cu1N na téměř 2,5 % u vzorku Cu25N. Současně roste také frekvence výskytu 

příbuzných dvojčatových hranic Σ3
n
 (pro Σ<30) z hodnoty 1,2 % u Cu1N na hodnotu 7,4 % 

u vzorku Cu25N. Tento vývoj je znázorněn na obr. 5.2.19a. Na okrajích vzorků roste 

frekvence výskytu příbuzných dvojčatových hranic typu Σ3
n
 (Σ3, Σ9, Σ27a, Σ27b) strměji 

do 3 otáčky a pak dojde k ustálení frekvence výskytu na hodnotě 2,3 % u dvojčatových hranic 

Σ3 a 7,5 % u příbuzných dvojčatových hranic Σ (pro Σ<30). Tento vývoj je znázorněn na obr. 

5.2.19b.  U vzorku Cu25N je frekvence výskytu dvojčatových hranic Σ3 a příbuzných 

dvojčatových hranic Σ3
n
 (pro Σ<30) stejná pro obě oblasti (střed a okraj vzorku). Opět je zde 

patrná postupná homogenizace mikrostruktury s postupující akumulací deformace s rostoucím 

počtem otáček. Podíl speciálních hranic je ovšem poměrně nízký. Uţ z obr. 5.2.16 a obr. 

5.2.17 je zřejmé, ţe podíl speciálních hranic roste společně s podílem všech HAGB a vznik 

speciálních hranic po deformaci HPT na rozdíl od deformace pomocí ECAP pravděpodobně 

nedochází k rekrystalizaci. Důvodem můţe být niţší skutečná teplota materiálu při deformaci 

(např. způsobená niţším třením) při pouţití metody HPT. 
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Obr. 5.2.19 Vývoj frekvence výskytu příbuzných dvojčatových hranic typu Σ3
n
, 

a) střed vzorku, b) okraj vzorku 

 

 Hlavním poznatkem experimentů EBSD je, ţe vzorky připravené metodou HPT mají 

silně laterálně nehomogenní mikrostrukturu. V oblasti okraje vzorku je materiál silně 

deformován jiţ po první otáčce. Pozorujeme ultrajemnozrnnou rovnoosou mikrostrukturu 

charakterizovanou vysokým podílem vysokoúhlových zrn. S rostoucí deformací HPT dochází 

postupně k homogenizaci mikrostruktury, tedy ke vzniku ultrajemnozrnné mikrostruktury 

v celém vzorku. Po 25 otáčkách HPT je mikrostruktura téměř homogenní, velikost zrna je 210 

nm na okrajích vzorku a 270 nm ve středu vzorku. Poměr mezi LAGBs/HAGBs je 30/70 % 

v celém vzorku Cu25N. Pozorování pomocí EBSD jsou v naprostém souladu s pozorováními 

pomocí TEM a odpovídají naměřeným hodnotám mikrotvrdosti. Vývoj mikrostruktury a 

mikrotvrdosti dobře odpovídá vloţené deformaci, která je znázorněna v kapitole 2.2.2 na obr. 

2.2.17 pro různý počet otáček a vzdálenost od středu vzorku. 

 

5.2.4 Rentgenová difrakce (XRD) 

 

 V předchozí kapitole jsme sice ve vzorku pozorovali tři oblasti  s různou 

mikrostrukturou, ale při měření XRD nebylo moţné stanovit vlastnosti pro jednotlivé části 

odděleně, neboť z principiálních důvodů je oblast zasaţená rentgenovým zářením větší neţ 

v případě difrakce zpětně odraţených elektronů (EBSD). Získané výsledky tedy odpovídají 

pouze průměrné mikrostruktuře celého vzorku. Podobně jako u ECAPovaných vzorků jsme 

při vyhodnocování parametrů XRD spekter pouţili metodu „total pattern fitting. V případě 

HPT nastaly podobné problémy jako při zpracování dat u vzorků ECAP, kdy modelová 

funkce neodpovídala přesně naměřeným spektrům. Na rozdíl od vzorků po ECAP navíc 
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u vzorků HPT zpracování dále značně komplikovala nehomogenní mikrostruktura. Naměřená 

data obsahovala informace jak z oblastí s malým zrnem  u okraje vzorku, tak z větších zrn 

ve středu vzorku. Jediným spolehlivým výsledkem matematického zpracování bylo stanovení 

průměrné hustoty dislokací v celém vzorku. Při posunu rentgenového svazku po ploše vzorku 

jsme vyhodnocením výsledků získali podobné hodnoty ρD, coţ potvrzuje správnost naší 

hypotézy. Určené hodnoty průměrné hustoty dislokací v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny 

v tab. 5.2.1. Z tabulky je vidět, ţe hodnoty ρD se významně nemění s rostoucí deformací HPT 

a nelze vypozorovat systematickou závislost. Získané hodnoty jsou srovnatelné s hustotami 

dislokací, které byly naměřeny jinými autory např. na Cu [159] nebo na Ni [98]. 

 

  Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

ρD (∙1015 m-2) 7,3 ± 0,3 6,9 ± 0,3 6,4 ± 0,3 7,3 ± 0,3 6,9 ± 0,3 7,7 ± 0,3 

Tab. 5.2.1 Průměrná hustota dislokací ve vzorcích Cu 

 

5.2.5 Pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) 

 

 Ve spektrech PAS nebyla nalezena sloţka odpovídající anihilaci volných pozitronů. 

To je dalším potvrzením skutečnosti, ţe ve vzorcích deformovaných HPT je přítomno velké 

mnoţství poruch. Jiţ po první otáčce HPT je hustota poruch ve vzorku tak vysoká, ţe kaţdý 

pozitron se velmi rychle zachytí v některém z defektů. V tomto případě hovoříme o tzv. 

saturovaném záchytu pozitronů. Nevýhodou je, ţe v tomto případě nemůţeme z dob ţivota a 

relativních intenzit určit přímo koncentraci jednotlivých typů poruch, nýbrţ pouze stanovit 

jejich poměr dle vztahu (27). 

 Podobně jako v případě ECAP, jsme dekonvolucí spekter PAS nalezli dvě 

exponenciální komponenty s koeficienty (dobami ţivota) τ1 a τ2 a relativními intenzitami I1 a 

I2 normalizovanými tak, ţe I1 + I2 = 100. Vývoj obou dob ţivota se zvyšujícím se počtem 

otáček HPT je znázorněn na obr. 5.2.20. Obě hodnoty dob ţivota jsou významně vyšší, neţ je 

doba ţivota volných pozitronů v Cu τB = 114 ps [151]. To znamená, ţe HPT vytváří silně 

deformovanou strukturu s vysokou hustotou poruch a obě sloţky dob ţivota odpovídají 

příspěvkům pozitronů zachycených v poruchách mříţky. Kratší komponenta s dominantní 

intenzitou a dobou ţivota τ1 = 164 ps odpovídá velmi přesně době ţivota pozitronů 

zachycených v dislokacích v Cu [160]. Dislokace vytvořené intenzivní plastickou deformací 

metodou tedy představují dominantní typ poruch ve vzorcích Cu deformovaných HPT. 
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Druhou delší komponentu s dobou ţivota τ2 lze přiřadit pozitronům zachyceným ve shlucích 

vakancí. Na obr. 5.2.21 jsou znázorněny relativní intenzity pozitronů zachycených 

na dislokacích a shlucích vakancí. 

 

 

Obr. 5.2.20 Vývoj sloţek doby ţivota pozitronů s počtem otáček 

 

Obr. 5.2.21 Poměr relativních intenzit pozitronů zachycených  ve 

shlucích vakancí a na dislokacích 

 

 Doba ţivota pozitronů zachycených ve shlucích vakancí roste se zvyšující se velikostí 

shluku (velikostí shluku rozumíme počet vakancí, které obsahuje). Teoretické (ab-initio) 

výpočty doby ţivota pozitronů zachycených ve shlucích vakancí různé velikosti v Cu, které 
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provedl Číţek [151], umoţňují z experimentálně stanovených hodnot τ2 stanovit velikost 

těchto shluků v jednotlivých vzorcích deformovaných HPT. Obr. 5.2.22 ukazuje závislost 

střední velikosti shluku vakancí NVC ve středu a na okraji vzorku v závislosti na počtu otáček 

HPT. Shluky vakancí ve středu vzorku obsahují v průměru 4-5 vakancí a jsou menší neţ 

shluky na okraji vzorku, které v průměru obsahují 7-9 vakancí. Z grafu dále plyne, ţe velikost 

shluku se s rostoucím počtem otáček významně nemění. 

 

 

Obr. 5.2.22 Střední velikost shluků vakancí 

 

 Je známo, ţe vakance v Cu jsou pohyblivé i při teplotách niţších neţ je teplota 

pokojová [161]. Lze tedy očekávat, ţe vakance vytvořené během HPT buď nadifundují 

do pastí, nebo se budou shlukovat.  Právě záchyt pozitronů v těchto shlucích odpovídá 

komponentě τ2, kterou jsme detekovali ve spektrech PAS. Velikost intenzity I2, která je téměř 

srovnatelná s komponentou I1, navíc potvrzuje velmi vysokou koncentraci vakancí 

ve vzorcích deformovaných metodou HPT. To není překvapující zjištění, neboť k podobným 

závěrům dospěli i jiní autoři, např. na Cu [151, 160 a 162], Ni [162, 163] deformovaných 

HPT. Na druhé straně v konvenčně válcované mědi nebyla přítomnost vakancí zjištěna [150]. 

 Intenzivní deformace metodou HPT tedy přispívá ke zvětšení shluků vakancí a 

úpravou vztahu (27) jsme získali výraz pro koncentraci vakancí (28). Z tohoto vztahu vidíme, 

ţe koncentrace vakancí cv závisí na hustotě dislokací. Z pozitronové anihilace tedy v případě 

saturovaného záchytu nemůţeme koncentraci vakancí určit. Potřebujeme k tomu další 

nezávislou metodu. V našem případě jsme hustotu dislokací určili z rentgenové difrakce, viz 
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tabulka 5.2.1 v kapitole 5.2.4. Výsledky výpočtu koncentrace vakancí pomocí vztahu (28) 

pro vzorky po různém počtu otáček jsou uvedeny v tabulce 5.2.2 pro střed a okraj vzorku a 

znázorněny na obrázku obr. 5.2.23. Je nutné poznamenat, ţe pro výpočet byly pouţity pouze 

průměrné hodnoty hustoty dislokací pro celý vzorek, tudíţ rozdíl v koncentraci vakancí můţe 

být nadhodnocen. Na okraji vzorků je koncentrace vakancí vyšší neţ ve středu v důsledku 

větších shluků vakancí. Koncentrace vakancí ve středu i u kraje vzorku roste s rostoucím 

počtem otáček, coţ potvrzuje skutečnost, ţe koncentrace vakancí roste s rostoucí deformací. 

 

cV (∙10-3 at-1) Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

střed 0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,2 ± 0,2 

okraj 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0,2 2,0 ± 0,2 

Tab. 5.2.2 Koncentrace vakancí 

 

 

Obr. 5.2.23 Vývoj koncentrace vakancí s počtem otáček 

 

Je třeba si uvědomit, ţe vakance ve shlucích stanovené tímto výpočtem představují pouze 

jistou část celkového počtu vakancí ctot vytvořených během plastické deformace, neboť část 

vakancí v důsledku difúze zmizí v pastích např. na hranicích zrn nebo anihiluje při šplhání 

dislokací. Pokusme se nyní přibliţně odhadnout velikost ctot. 
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 Hodnota ctot je úměrná celkové plastické práci vloţené do materiálu při deformaci 

[164]. Platí tedy 

 

 (29)         
  

 
∫     
 

 
, 

 

kde τ je smykové napětí, γ je deformace, G = 48,3 GPa je modul ve smyku pro Cu [165], AV ~ 

10
-2

 představuje podíl plastické práce uloţené do vakancí [166]. S pouţitím vztahu (13) 

v rovnici (29) a s uváţením, ţe maximální smykové napětí závisí na torzním momentu a 

momentu setrvačnosti kruhového disku s poloměrem R, dostaneme výsledný přibliţný tvar 

pro celkovou koncentraci vakancí vytvořených plastickou deformací: 

 

 (30)         
  

 
 
    

   
  , 

 

kde τ = Mr/I, M  5 Nm je torzní moment a I = πR
2
/2  640 mm

2 
je moment setrvačnosti 

disku o poloměru R. Dosazením hodnoty r = 3 mm (okraj vzorku) dostaneme ze vztahu (30) 

hodnotu celkové koncentrace vakancí vytvořených plastickou deformací na okraji vzorku ctot 

 0.2 x 10
-3

 at
-1

 pro vzorek Cu1N a ctot  8 x 10
-3

 at
-1

 pro vzorek Cu25N. Porovnáním těchto 

hodnot pro vzorek Cu25N s obr. 5.2.23 a tabulkou 5.2.2 dostáváme shodu s experimentem, 

pokud uváţíme záchyt vakancí v pastech a anihilaci na šplhajících dislokacích. U vzorku 

Cu1N je koncentrace vakancí vyšší, neţ předpovídá teoretický model. Porovnání teoretického 

vypočtu a experimentu je uvedeno v tabulce 5.2.3. 

 

  Cu1N Cu25N 

cV (∙10-3 at-1) - PAS 1,3 2,0 

ctot (∙10-3 at-1) - teorie 0,2 8,0 

Tab. 5.2.3 Porovnání teoretického vypočtu a experimentu 

 

 Zajímavým a relativně novým vyuţitím metody PAS je moţnost mapovat laterální 

mikrostrukturní nehomogenity, např. rozloţení hustoty mříţkových poruch v nehomogenních 

strukturách, které jsou typické pro materiály vzniklé nehomogenní smykovou deformací, 

např. metodou HPT.  Princip této metody spočívá ve vyuţití Dopplerova rozšíření (DB) 

anihilačních píků, které koreluje s hustotou poruch mříţky [167]. Nenulový moment hybnosti 
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páru elektron-pozitron vede totiţ k Dopplerovu posuvu energie kvanta záření po anihilaci. 

Protoţe hybnost termalizovaného (zpomaleného) pozitronu v krystalické mříţce je 

zanedbatelná vzhledem k hybnosti elektronu, dopplerovský posuv obsahuje informace 

o jednorozměrném rozloţení hybností elektronů. Dopplerův posuv způsobuje rozšíření 

anihilačního píku rentgenového záření, které lze kvantifikovat pomocí tzv. liniového 

tvarového parametru S [167]. Tento parametr je definován jako poměr plochy středu 

anihilačního píku k celkové ploše tohoto píku tak, jak je schematicky znázorněno na obr. 

5.2.24. Dle této definice odpovídá parametr S podílu pozitronů, které anihilují s elektrony 

s malou hybností. Pokud je totiţ pozitron zachycen v nějaké poruše mříţky, jeho vlnová 

funkce bude lokalizovaná u této poruchy, kde je koncentrace atomů niţší neţ v neporušeném 

krystalu. Tím se sníţí překryv její vlnové funkce pozitronu s vlnovou funkcí vnitřních 

elektronů, které mají velkou hybnost. Pozitron zachycený na díře tedy anihiluje s vnitřními 

elektrony, které mají velkou hybnost, jen s malou pravděpodobností. Dopplerovské rozšíření 

pozitronů zachycených na poruchách je tedy menší a následkem toho hodnota parametru 

S vzroste. Parametr S lze tedy s výhodou pouţít k mapování prostorového rozloţení 

mříţkových poruch ve vzorku 

 

 

Obr. 5.2.24 Definice parametru S 

 

 Měření Dopplerova rozšíření byla provedena v bodech tvořících čtvercovou síť 

o vzdálenosti 1 mm pomocí posuvu drobného zdroje pozitronů dvěma mikrometrickými 

šrouby (x-y posuv). Neurčitost měření polohy zdroje byla tedy přibliţně 0.1mm. Podrobná 
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charakteristika měřicí aparatury je uvedena v [168]. Měření proběhla na všech vzorcích Cu1N 

– Cu25N.  

 Výsledné hodnoty parametru S jsou prezentovány v normalizované formě jako podíl 

parametru S a parametru S0 = 0.5045(5), který odpovídá parametru S ve středu vzorku Cu1N. 

Na obr. 5.2.25 je zobrazen vývoj normalizovaného parametru S/S0 v závislosti na vzdálenosti 

od středu vzorku a počtu otáček. Výsledky potvrzují očekávané laterální nehomogenní 

rozloţení poruch, především výrazný vzrůst jejich hustoty u okraje všech vzorků s výjimkou 

vzorku Cu1N, kde je nárůst jen mírný. Naopak ve středu vzorků zůstává hustota poruch 

prakticky konstantní ve všech vzorcích. 

 

Obr. 5.2.25 Laterální závislost podílu S/S0 pro různě deformované vzorky. 

 

 Z klasických experimentů PAS jsme ve vzorcích Cu deformovaných HPT zjistili 

přítomnost dvou typů mříţkových poruch – dislokací a shluků vakancí. Pozorování 

mikrostruktury pomocí TEM a EBSD odhalilo srovnatelnou mikrostrukturu na okraji vzorku 

Cu1N, v tzv. střední části vzorku (1,5 mm od středu) Cu5N a ve středové části. Navíc i ve 

středové části vzorku Cu1N lze pomocí TEM pozorovat vysokou hustotu dislokací. Vzhledem 

k tomu, ţe závislost podílu S/S0 obr. 5.2.25 není v souladu s těmito pozorováními, odpovídají 

změny parametru S pouze změnám koncentrace vakancí, resp. jejich shluků. V tomto smyslu 

potvrzují měření Dopplerova rozšíření výsledky získané z klasických měření spekter PAS, 

které předpokládaly konstantní hustotu dislokací v celém vzorku. Na okraji vzorku byly 

standardní metodou PAS zjištěny větší shluky vakancí (obsahující vyšší počet vakancí). Tyto 
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větší shluky tedy představují větší objemové poruchy, a mají tudíţ vyšší účinný průřez pro 

záchyt pozitronů, který se projeví vzrůstem parametru S. 

 

 Metoda měření dopplerovského rozšíření je moderní nedestruktivní metodou pro 

určení poruch krystalové mříţe různého druhu. Z technického hlediska je její nevýhodou větší 

časová náročnost. Úplné změření jedné 3D mapy na 1 vzorku trvalo několik dnů. Hlavní 

výhody této metody lze shrnout takto: 

 Jedná se o zcela nedestruktivní metodu, která umoţňuje opakovat měření na témţe 

vzorku. To je důleţité např. při charakterizování strukturní stability jemnozrnné 

struktury, kterou lze provádět opakovaně na jednom vzorku podrobenému několika 

následným krokům tepelného zpracování. 

 Poskytuje informace o prostorovém rozloţení různých mříţových poruch vytvořených 

deformací, které mohou mít významný vliv na fyzikální vlastnosti UFG materiálů.  

 Metoda není v principu citlivá na kvalitu povrchu. Příprava vzorků pro měření 

nevyţaduje ţádné speciální postupy. 

  

 

Obr. 5.2.26 Vývoj mikrotvrdosti a 3D mapy Dopplerova rozšíření  

pro vzorky Cu1N a Cu25N 
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 Závěrem je třeba zdůraznit, ţe metody měření mikrotvrdosti a mapování metodou DB 

nejsou alternativní, nýbrţ spíše komplementární metody, které poskytují informace o různých 

aspektech nehomogenních mikrostruktur ve vzorcích deformovaných HPT. Zatímco 

mikrotvrdost je ovlivněna převáţně velikostí zrna/subzrna a hustotou dislokací, mapování 

metodou DB reflektuje prostorové rozloţení poruch krystalické mříţky různého druhu 

(v případě vzorků Cu především vakancí) vznikajících během deformace, které naopak 

ovlivňují mikrotvrdost jen velmi málo. Přes mnoho shod charakterizování mikrostrukturních 

nehomogenit a jejich vývoje ve vzorcích Cu deformovaných HTP, na které jsme poukázali 

v předcházejícím textu, můţeme nalézt jeden významný rozdíl, který je zřejmý z obr. 5.2.26c 

a obr. 5.2.26d.  Na obr. 5.2.26c vidíme, ţe vzorek Cu25N lze charakterizovat téměř 

homogenním rozloţením mikrotvrdosti, zatímco laterální rozloţení koncentrace vakancí 

v tomto vzorku je stále nehomogenní s výrazně vyšší koncentrací (většími shluky) u kraje 

vzorku. Tuto skutečnost reflektuje 3D-mapa rozloţení parametru S získaná metodou DB, obr. 

5.2.26d. 

 

 

5.3 Porovnání ECAP a HPT 

 

 Je známo, ţe jak metoda ECAP, tak i metoda HPT jsou velmi účinné při přípravě 

ultrajemnozrnných materiálů. Vzhledem k rozdílnému způsobu přípravy i výslednému tvaru 

vzorku je obtíţné objektivně obě metody porovnat. Nejčastěji se v literatuře obě metody 

porovnávají z hlediska účinnosti zjemnění výchozí struktury a dosaţení minimální konečné 

velikosti zrna na témţe materiálu. Z tohoto pohledu se jeví jako úspěšnější metoda HPT, kdy 

autoři uvádějí výrazně menší dosaţenou velikost zrna na mnoha materiálech [132, 133]. 

 Toto porovnání však sleduje spíše praktické hledisko, nikoliv hledisko fyzikální. 

Z fyzikálního hlediska lze objektivně porovnávat pouze stavy, které odpovídají stejné 

deformaci uloţené v materiálu, a tedy stavu se stejnou tzv. ekvivalentní deformací. Toto 

porovnání není sice ani v tomto případě absolutně správné, neboť způsoby, jakými byl daný 

deformační stav dosaţen, se liší v důsledku principiální odlišnosti obou metod SPD. Přesto se 

v této části pokusíme porovnat obě metody právě na základě kritéria stejné uloţené 

ekvivalentní deformace. 
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Velikost deformace uloţené v materiálu jsme pro obě metody diskutovali v části 2. 

Zde je rovněţ vysvětlen význam jednotlivých symbolů v příslušných vztazích. Pro 

připomenutí je na tomto místě znovu stručně zopakujeme. 

V případě ECAP lze velikost ekvivalentní deformace po jednom protlačení vyjádřit 

vztahem (11) 
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Při geometrii zápustky, kterou jsme pouţili, je celková deformace εVM  ≈ 1 při jednom 

protlačení ECAP, a tedy celková deformace po N protlačeních je rovna 

 

(12)          . 

 

U metody HPT lze celkovou deformaci při respektování změny tloušťky vzorku během torzní 

deformace vyjádřit vztahem (14) 
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 V našem případě byla počáteční tloušťka vzorku rovna 1 mm a konečná tloušťka se 

pohybovala od 0,28 do 0,23 mm v závislosti na počtu otáček. Na obr. 5.3.1 je znázorněna 

ekvivalentní deformace v závislosti na počtu otáček a poloze pro námi připravené vzorky 

HPT (dle vztahu (14)). Zároveň jsou vodorovnými liniemi vyznačeny ekvivalentní deformace 

odpovídající různým počtům průchodů, kterými byly připraveny jednotlivé vzorku metodou 

ECAP (dle vtahu (11)).  

 Místa stejné ekvivalentní deformace odpovídají průsečíkům vodorovných linií 

s „křivkami“ HPT. U vzorků HPT jsme kritérium shody poněkud zeslabili a místo diskrétní 

hodnoty r rozšířili na interval Δr, ve kterém se ekvivalentní deformace liší  5% od přesné 

hodnoty εVM (ECAP). V tabulce 5.3.1. Tuto podmínku pro jednotlivé vzorky ECAP (řádky 

tabulky) splňují místa r na vzorcích HPT (sloupce tabulky), která jsou uvedena v tabulce 

5.3.1. Z tabulky vidíme, ţe jedním průchodem ECAP je ve vzorku uloţena relativně malá 

deformace tak, ţe na vzorku po 1 otáčce HPT nenalezneme ţádné místo s ekvivalentní 

deformací (s výjimkou míst téměř ve středu vzorku, která nemají reálný smysl uvaţovat 
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z hlediska dosaţitelnosti jakýmkoliv experimentem). Ostatním vzorkům ECAP pak odpovídá 

1 vzorek (Cu3N) resp. 3 vzorky HPT, na kterých nalezneme místa s ekvivalentní deformací. 

 

 

Obr. 5.3.1 Ekvivalentní deformace pro HPT a ECAP 

 

 

 Na základě kritéria stejné ekvivalentní deformace se nyní pokusíme porovnat některé 

experimentální výsledky, které jsme získali různými technikami na vzorcích ECAP a HPT. 

 

r (mm) Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 0,10 
     

Cu4P 0,65 - 0,75 0,25 0,10 
   

Cu8P 
   

2,5 - 3,0 1,5 - 1,8 0,8 - 0,9 

Tab. 5.3.1 Místa stejné ekvivalentní deformace na vzorcích ECAP a HPT 
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5.3.1 Mikrotvrdost (HV) 

 

 Hodnoty mikrotvrdosti z míst se stejnou ekvivalentní deformací jsou uvedeny v tab. 

5.3.2. U HPT vzorků jsou hodnoty mikrotvrdosti průměrem hodnot z nejbliţších míst v okolí 

místa s ekvivalentní deformací. 

 

  HV 0.1 Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 144 117 
    

  

Cu4P 152 125 115 118       

Cu8P 145       149 155 145 

Tab. 5.3.2 Hodnoty mikrotvrdosti ve vzorcích ECAP a HPT v místech se  

stejnou ekvivalentní deformací 

 

 Z tabulky 5.3.2 je vidět, ţe u vzorků Cu2P a Cu4P byla zjištěna vyšší hodnota 

mikrotvrdosti neţ na odpovídajících místech na vzorcích HPT.  Tato místa leţí na vzorcích 

v blízkosti středu a potvrzují v literatuře často uváděnou skutečnost, ţe vztah (14) pro výpočet 

ekvivalentní deformace ve vzorcích HPT neplatí pro oblasti v blízkosti středu, kde dochází 

efektivně k niţší deformaci, neţ udává tento vztah [127, 107]. Vztah (14) přeceňuje vliv 

stlačení vzorku na ekvivalentní deformaci, kdy nepředpokládá únik materiálu z formy HPT. 

Naopak u vzorku Cu8P jsou hodnoty mikrotvrdosti přibliţně stejné jako v odpovídajících 

místech na vzorcích HPT (poslední řádek tabulky). 

 

5.3.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

 

 V předcházející části jsme porovnávali mechanické vlastnosti materiálu v místech 

s přibliţně stejnou ekvivalentní deformací. V dalších částech se pokusíme podobně porovnat 

mikrostrukturní charakteristiky. Začněme porovnáním mikrostruktury získané pomocí 

transmisní elektronové mikroskopie. Výběr vzorků pro porovnání je v tomto případě omezen 

objektivní nedostupností pozorování mnoha míst v různé vzdálenosti od středu vzorku.  

Pro porovnání jsme tedy vybrali vzorky, které byly pozorovány nejblíţe místům ekvivalentní 

deformace, která uvádí tab. 5.3.1. Vzorku Cu2P (obr. 5.3.2) odpovídá střed vzorku Cu1N 

(obr. 5.3.3). V obou případech se jedná o silně deformovanou mikrostrukturu s vysokou 

hustotou dislokací v počátečním stadiu fragmentace. Mikrostruktura je však v obou případech 

značně odlišná. U vzorku Cu2P (ECAP) je tvořena pásy subzrn s výraznými hranicemi. Pásy 
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mají výrazný směrový charakter s protaţenými subzrny ve směru <111>. Vzorek HPT 

obsahuje převáţně spleti dislokací a začínající uspořádávání dislokací do stěn, ve kterých si 

ale stále zachovávají svůj individuální charakter. Druhé srovnání – vzorek Cu4P (obr. 5.3.4) a 

střední část (1,5 mm od okraje) vzorku Cu3N (5.3.5) – odpovídá jiţ pokročilejšímu stádiu 

fragmentace. Ekvivalentní deformace podle vztahu (14) je sice vyšší neţ u porovnávaného 

vzorku ECAP, ale podobně jako v prvním případě je fragmentace mikrostruktury po ECAP 

mnohem pokročilejší a lze ji charakterizovat téměř rovnoosými zrny. Naopak ve vzorku HPT 

(obr. 5.3.5) vidíme typickou směrově uspořádanou strukturu tvořenou subzrny, která jsou 

výrazně větší neţ zrna ve vzorku deformovaného ECAP. Obě tato srovnání podporují 

hypotézu, ţe vztah (14) silně nadhodnocuje ekvivalentní deformaci pomocí HPT ve srovnání 

s ECAP, anebo tato deformace, dosaţená odlišným způsobem, nevede ke stejnému zjemnění 

mikrostruktury. Poslední srovnání mikrostruktury stavů s ekvivalentní deformací je na obr. 

5.3.6 (ECAP – 8P) a 5.3.7 (HPT 15N). V obou případech se jedná o velmi pokročilé stadium 

fragmentace blízko rovnováţného stavu, které lze charakterizovat téměř rovnoosými zrny 

s vysokou misorientací a rovnováţnými hranicemi. Průměrná velikost zrn je ve vzorku HPT 

mnohem menší. Mikrostrukturní pozorování pomocí TEM potvrzují závěry porovnání 

mikrotvrdosti tím, ţe vzorky HPT jsou deformovány daleko méně, neţ vyjadřuje vztah pro 

ekvivalentní deformaci (14). Následkem toho je fragmentace mikrostruktury ve vzorcích 

výrazně zpomalena (ε < 4). Pro vyšší ekvivalentní deformace (ε ≈ 8) je postup fragmentace 

mikrostruktury vzorků připravených oběma metodami přibliţně podobný. Metoda HPT je 

však při zjemnění mikrostruktury ještě efektivnější neţ metoda ECAP, jelikoţ velikost zrn 

v rovnováţném stavu je menší neţ v případě ECAP. 

 

 

Obr. 5.3.2 Cu2P     Obr. 5.3.3 Cu1N - střed 
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Obr. 5.3.4 Cu4P   Obr. 5.3.5 Cu3N – střední část vzorku 

 

 

Obr. 5.3.6 Cu8P     Obr. 5.3.7 Cu15N- okraj 

 

5.3.3 Difrakce zpětně odraţených elektronů (EBSD) 

 

 Pro účely porovnání velikosti fragmentované mikrostruktury (subzrn/zrn) získané 

oběma metodami SPD a zohledněním způsobu získání údajů metodou EBSD jsme poněkud 

rozšířili oblasti ekvivalentní deformace na vzorcích HPT ve srovnání s tab. 5.3.1. Velikosti 

zrn/subzrn odpovídající Cu1N, Cu3N Cu5N a Cu25N v tomto případě určeny ze středu 

vzorku a hodnoty odpovídající Cu10N a Cu15N z jeho okraje. Toto zjednodušení sice 

poněkud zvětší nepřesnost porovnání, ale umoţní získat alternativní, ale především 

globálnější pohled na průběh fragmentace mikrostruktury, neţ můţe poskytnout lokální 

pozorování pomocí TEM. 

 V tab. 5.3.3 jsou uvedeny průměrné velikosti zrn, v tabulce 5.3.4. průměrné velikosti 

subzrn, určené metodou EBSD v místech ekvivalentní deformace s výše uvedeným 
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rozšířením pro vzorky HPT. Ve 2. sloupci tabulek jsou hodnoty určené na vzorcích ECAP 

(vyznačeny barevně), v následujících sloupcích potom hodnoty určené v příslušných místech 

vzorků HPT.  Porovnání údajů vede i v tomto případě ke stejnému závěru jako v případě 

TEM. Pro malé ekvivalentní deformace je rozpad mikrostruktury ve vzorcích HPT 

(v blízkosti středu) mnohem pomalejší neţ předpovídá teoretický vztah (14). U vyšších 

deformací je naopak struktura ve vzorcích po HPT jemnější neţ ve vzorcích připravených 

metodou ECAP. Z toho plyne, ţe vztahy pro výpočet ekvivalentní deformace neodpovídají 

probíhající deformaci materiálu anebo vloţená ekvivalentní deformace není výhradním 

faktorem pro vývoj mikrostruktury. 

 

zrna d(m) Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 4,560 8,837 
     

Cu4P 0,800 8,837 4,675 3,203 
   

Cu8P 0,450 
   

0,347 0,353 0,484 

Tab. 5.3.3 Velikosti zrn určené metodou EBSD 

  

subzrna d(m) Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 0,689 1,635 
    

  

Cu4P 0,516 1,635 1,297 1,125       

Cu8P 0,413       0,292 0,308 0,390 

Tab. 5.3.4 Velikosti subzrn určené metodou EBSD 

 

 Údaje získané metodou EBSD poskytují další informace o vývoji mikrostruktury, 

které zohledňují změny vzájemné orientace zrn s postupující deformací. Postup fragmentace 

charakterizují nejlépe změny podílu nízkoúhlových (LAGBs) a vysokoúhlových hranic zrn 

(HAGBS) v jednotlivých stavech. Jako kriterium porovnání jsme zvolili v tomto případě podíl 

vysokoúhlových hranic (HAGBs) ve stavech s ekvivalentní deformací po ECAP a HPT. 

 Podíl HAGBs jsme porovnávali ve stejných stavech a místech jako hranice zrn a 

subzrn. Výsledky jsou uvedeny v tab. 5.3.5. U méně deformovaných vzorků (Cu2P a Cu4P a 

přiřazené vzorky HPT) můţeme opět pozorovat, ţe vývoj mikrostruktury je podstatně 

pomalejší u vzorků HPT se srovnatelnou ekvivalentní deformací. U uvaţovaných vzorků HPT 

na niţším stupni deformace ještě nedošlo, na rozdíl především od vzorku Cu4P, k vytvoření 

zrn a subzrn s vysokoúhlovými hranicemi. Naopak u vzorků s vyšší vloţenou deformací je 
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metoda HPT účinnější při zjemňování zrna. U vzorků Cu10N, Cu15N a Cu25N tedy stále 

dochází k vytváření nových zrn, tudíţ i nových hranic zrn, které jsou přirozeně nízkoúhlové. 

Podíl vysokoúhlových tedy nedosáhne tak vysokých hodnot jako u vzorku Cu8P. Analogii lze 

nalézt u slitiny CuZr, u které dochází k zjemnění zrna i při vyšších stupních deformace, a 

tudíţ podíl HAGBs také nedosahuje tak vysokých hodnot (viz část 5.1.5.1) 

 

  HAGBs Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 0,32 0,08 
    

  

Cu4P 0,71 0,08 0,15 0,21       

Cu8P 0,93       0,71 0,70 0,67 

Tab. 5.3.5 Podíl HAGBs stanovený metodou EBSD 

 

5.3.4 Rentgenová difrakce (XRD) 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 5.2.4, nelze z principiálních důvodů při experimentech 

XRD provádět lokální měření v jednotlivých částech vzorku po HPT. Důvodem je velká 

zasaţená plocha vzorku svazkem rengenového záření. Hustoty dislokací naměřené touto 

metodou jsou tedy průměrné hodnoty celého vzorku. Hodnoty hustoty dislokací (tab. 5.3.6) 

jsou ve všech vzorcích velmi blízké (ρD ≈ 7x10
15

 m
-2

) a pro uvaţované vzorky nezávisí na 

velikosti ekvivalentní deformace. V tomto případě tedy nelze provést ţádné detailní srovnání. 

Lze konstatovat, ţe určená hodnota hustoty dislokací (ρD ≈ 7x10
15

 m
-2

) je velmi vysoká a je 

charakteristická pro silně deformovaný materiál a především se saturuje jiţ pro ekvivalentní 

deformaci ε ≈ 2. Saturace hustoty dislokací odpovídá změně dislokačních stěn v nové hranice 

subzrn a následně hranice zrn. Saturace hustoty dislokací je v souladu s ostatními 

pozorováními a s teoretickými modely, které předpokládají migraci dislokací z vnitřku zrn do 

dislokačních stěn a následně vytvářejí nové hranice subzrn a zrn [152, 153 a 154]. 

 

  ρD (∙1015 m-2) Cu1N Cu3N Cu5N Cu10N Cu15N Cu25N 

Cu2P 6,6 7,3 
    

  

Cu4P 7,4 7,3 6,9 6,4       

Cu8P 7,9       7,3 6,9 7,7 

Tab. 5.3.6 Hustota dislokací určené metodou XRD 
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 Závěrem lze konstatovat, ţe zjištěné rozdíly při malých ekvivalentních deformacích 

ukazují na neplatnost teoretického vztahu pro εVM u vzorků HPT v oblastech blízko středu 

(pro malé hodnoty r). Vztah (14) pravděpodobně přeceňuje především vliv stlačení vzorku na 

ekvivalentní deformaci, jelikoţ nepředpokládá únik materiálu z formy HPT. Významný 

rozdíl, který jsme zjistili podrobnou analýzou experimentálních dat, je efektivnější zjemnění 

zrna metodou HPT neţ metodou ECAP při vzájemně stejných a celkově vysokých vloţených 

deformacích. Průměrná velikost zrna výsledné fragmentované struktury po HPT je významně 

menší neţ v materiálu připraveném metodou ECAP. 
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6. Závěr 

 

V této práci jsme se zabývali studiem a charakterizací vlastností materiálu připraveného 

dvěma nejrozšířenějšími metodami intenzivní plastické deformace, a sice metodou ECAP a 

metodou HPT. Jako studijní materiál byly vybrány technicky čistá měď a binární slitina CuZr. 

V této práci jsme si stanovili těchto pět cílů: 

 

 Prvním cílem této práce bylo nalezení optimálních parametrů přípravy materiálů 

metodami ECAP a HPT tak, aby jimi bylo moţné vyrobit ultrajemnozrnný materiál 

s typickými charakteristikami. 

 

Při protlačování čisté Cu jsme se nesetkali s obtíţemi, materiál lze protlačit za pokojové 

teploty. Protlačení slitiny CuZr bylo obtíţnější z důvodu precipitátů Cu9Zr2, které materiál 

zpevňují a současně sniţují jeho tvárnost. Materiál se po několika cyklech protlačování 

výrazně zpevní a tvárnost se ještě podstatně sníţí. Postupně tak roste tlak, potřebný pro 

opakované protlačení vzorku. Z tohoto důvodu bylo nutné zkrátit počáteční délku vzorků a 

také sníţit rychlost protlačování, aby bylo moţné materiál úspěšně deformovat. Metodou HPT 

jsme připravovali pouze vzorky čisté mědi a nesetkali jsme se s obtíţemi, materiál byl 

deformován při pokojové teplotě. Podařilo se tedy nalézt vhodné parametry metod ECAP a 

HPT a úspěšně připravit ultrajemnozrnný materiál. 

 

 Druhým cíle práce bylo podrobně charakterizovat vznik a vývoj jemnozrnné 

mikrostruktury a mechanické vlastnosti vzorků připravených metodami ECAP a HPT 

standardními a netradičními experimentálními metodami. 

 

Pouze nadstandardní mnoţství různých experimentálních technik, které byly vyuţity při 

řešení této práce, umoţňuje globální pohled na vývoj mikrostruktury studovaných materiálů 

při intenzivní plastické deformaci metodami ECAP a HPT. Vývoj mikrostruktury 

studovaných materiálů nyní stručně shrneme. Vznik a vývoj jemnozrnné mikrostruktury 

jsme pozorovali v závislosti na velikosti uloţené deformace. U vzorků ECAP tedy 

v závislosti na počtu protlačení u metody HPT, pak v závislosti na vzdálenosti od středu 

vzorku a počtu otáček. U vzorků ECAP lze vývoj mikrostruktury charakterizovat jako 

postupný vývoj, při kterém po první deformaci vzroste hustota dislokací a vytvoří se 
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buněčná dislokační struktura. Jiţ po prvním průchodu klesá velikost zrna na zhruba 10 μm, 

coţ je desetina původní velikosti. Ve struktuře je vysoké zastoupení nízkoúhlových hranic a 

vzrůstá koncentrace vakancí, které se shlukují do klastrů (mikrovoidů). Po druhém průchodu 

pokračuje zjemňování mikrostruktury. Z buněčné dislokační struktury vznikají 

subzrna  oddělená nízkoúhlovými hranicemi a protaţená v krystalografickém směru <111>. 

Zrna pozorovatelná prostřednictvím světelné mikroskopie jsou protaţená v souladu 

s diskutovaným teoretickým modelem v úhlu 30 – 45° vůči směru protlačování. Hustota 

dislokací roste, ale nikoli tak výrazně jako po prvním průchodu, naopak soustavně klesá 

velikost subzrn a zrn. Kromě toho také roste rozorientování mezi subzrny (tzv. 

misorientace), coţ vede k většímu zastoupení vysokoúhlových hranic zrn. I nadále vzrůstá 

koncentrace vakancí, ale nedochází ke zvětšování klastrů. Po čtvrtém průchodu pozorujeme 

největší změny v mikrostruktuře: Velikost zrn a subzrn dále klesá a došlo k vymizení 

protaţení zrn, a tudíţ poprvé pozorujeme rovnoosá zrna. Současně pozorujeme zvýšení 

podílu vysokoúhlových hranic zrn v mikrostruktuře. Vakance se více shlukují a vytváří větší 

mikrovoidy. Po osmém průchodu pozorujeme téměř homogenní mikrostrukturu 

s rovnoosými zrny, která jsou oddělena téměř výhradně vysokoúhlovými hranicemi zrn. 

Často se jedná o speciální hranice Σ3
n
. Hustota dislokací uvnitř jednotlivých zrn je menší 

neţ u materiálu po dvou průchodech, přestoţe celková hustota dislokací je větší. Dá se tedy 

předpokládat, ţe většina dislokací je uloţena v dislokačních stěnách a hranicích subzrn. 

Vakance se i nadále shlukují do mikrovoidů, které jsou zhruba dvakrát větší neţ po prvním 

průchodu. Mezi čtyřmi a osmi průchody jiţ nedochází k dalšímu zjemnění mikrostruktury, 

coţ můţe být způsobeno dynamickou rekrystalizací během protlačování. Dosaţená velikost 

zrna je 460 nm. 

 U slitiny CuZr by pozorován obdobný vývoj mikrostruktury, který ovšem probíhal 

pomaleji neţ v případě čisté Cu. Tento rozdíl je způsoben výskytem jak hrubých, tak velmi 

jemných precipitátů Cu9Zr2, které brání volnému pohybu dislokací uvnitř zrn a především 

v oblasti dislokačních stěn a hranic subzrn, coţ na jednu stranu vede ke zpomalení procesu 

zjemňování mikrostruktury, na druhou stranu brání statické i dynamické rekrystalizaci. 

U slitiny CuZr přetrvávala i po čtyřech průchodech mikrostruktura s protaţenými zrny a 

relativně nízkým podílem vysokoúhlových hranic. Po osmi průchodech je mikrostruktura 

téměř homogenní a rovnoosá. Bylo dosaţeno výrazného zjemnění mikrostruktury a konečné 

velikosti zrna 260 nm.  

 Vývoj mechanických vlastností je úzce spojen s vývojem mikrostruktury. Deformací 

materiálu dochází ke zvýšení meze kluzu na úkor taţnosti. U Cu byly nejvyšší hodnoty meze 
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kluzu u vzorku po čtyřech průchodech, kdy zároveň pozorujeme jiţ stabilizovanou 

rovnoosou mikrostrukturu s vysokým podílem vysokoúhlových hranic zrn, které brání 

pohybu dislokací. Pevnost Cu je po osmi průchodech niţší, neţ po čtyřech průchodech, coţ 

je zřejmě způsobeno rekrystalizací během procesu deformace. Jelikoţ je míra rekrystalizace 

při dané teplotě ovlivněna deformační energií, která je v materiálu uloţena, převládl tento 

proces během deformace nad procesem zjemnění. U slitiny CuZr je naopak dosaţeno 

nejvyšší pevnosti aţ u vzorku po osmi průchodech. To plně odpovídá pozorováním, která 

odhalila rovnoosou ultrajemnozrnnou mikrostrukturu. Pevnost slitiny CuZr je také 

systematicky vyšší neţ u čisté mědi. Je tedy zřejmé, ţe příměs Zr kromě precipitačního 

zpevnění výrazně přispívá ke zjemnění a stabilizaci mikrostruktury. 

 U vzorků připravených metodou HPT jsme pozorovali velmi odlišný vývoj 

mikrostruktury v oblastech na okraji a ve středu vzorku, coţ odpovídá charakteru deformace 

a teoretickému vztahu pro ekvivalentní vloţenou deformaci. Na okraji vzorku dochází 

k nejvýraznějšímu zjemnění mikrostruktury během prvních tří otáček. Po třech otáčkách 

na okrajích vzorku jiţ zjemnění dosáhlo takového stupně, ţe pozorujeme rovnoosá zrna 

o velikosti cca 250 nm a vysoké zastoupení HAGBs. Také pozorujeme v oblastech na okraji 

vzorku nárůst koncentrace vakancí, které se na rozdíl od vzorku ECAP neshlukují do stále 

větších klastrů, ale udrţují svoji velikost a pouze roste jejich koncentrace. Naopak střed 

vzorku po prvních třech otáčkách měl mikrostrukturu podobnou vzorku po jednom průchodu 

formou ECAP. Proces zjemňování mikrostruktury byl ve středu vzorku velmi pomalý a 

stejného stupně zjemnění jako na okraji po třech otáčkách je ve středu dosaţeno aţ po 25 

otáčkách. Se zvyšujícím se počtem otáček roste koncentrace vakancí, které se shlukují 

do klastrů, jejichţ velikost je poloviční neţ u klastrů na okrajích vzorku. Stejně jako 

na okraji vzorku roste pouze jejich počet. Natáčení zrn a subzrn do nějakého směru jsme 

pozorovali jen ve střední oblasti vzorků, tato směrovost ale po pěti otáčkách zcela vymizela. 

 

 Třetím cílem bylo studovat strukturní stabilitu jemnozrnné Cu, porovnat ji se 

strukturní stabilitou slitiny CuZr a charakterizovat vliv precipitátů na stabilizaci 

jemnozrnné mikrostruktury.   

 

Dlouhodobé studium materiálu umoţnilo učinit zajímavé zjištění, ţe během 10 let došlo při 

pokojové teplotě ke změně jemnozrnné mikrostruktury Cu vlivem statické rekrystalizace 

na hrubozrnný materiál srovnatelný s výchozím stavem před deformací. Tento vývoj jsme 

u slitiny CuZr nepozorovali.  
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 Během ţíhacích cyklů Cu vzorků jsme pozorovali s rostoucí teplotou ţíhání náhlý 

pokles mikrotvrdosti po ţíhání při teplotě 200°C; hodnoty mikrotvrdosti pak jsou srovnatelné 

s hrubozrnnou Cu. Je tedy zřejmé, ţe jemnozrnná mikrostruktura Cu staticky rekrystalizuje 

kolem teplot 150 - 200°C. U slitiny CuZr jsme pozorovali stabilní jemnozrnnou 

mikrostrukturu aţ do teploty 450°C, při níţ pozorujeme první pokles hodnot mikrotvrdosti. 

Statická rekrystalizace byla ukončena po cyklu na teplotě 650°C. Po ţíhání při vyšších 

teplotách se hodnoty mikrotvrdosti dále neměnily a zůstaly srovnatelné s Cu. Proces 

rekrystalizace u slitiny proběhl za vyšší teploty neţ u Cu a navíc trval zhruba tři 

dvacetiminutové ţíhací cykly, tedy absorbovaná energie v podobě tepla byla mnohem větší 

neţ u Cu. Je tedy zřejmé, ţe precipitáty blokují růst zrn během rekrystalizace, a tím zpomalují 

její průběh. Byla tedy prokázána výrazně vyšší mikrostrukturní stabilita slitiny CuZr neţ 

jemnozrnné Cu, která byla způsobena precipitáty Cu9Zr2. 

 

 Čtvrtým cílem práce bylo charakterizovat korozní vlastnosti jemnozrnné Cu 

připravené metodou ECAP a charakterizovat odlišnosti korozních vlastností binární 

slitiny CuZr. 

 

Bylo prokázáno, ţe deformací metodou ECAP dojde k mírnému sníţení korozní odolnosti Cu, 

přesněji dochází ke zrychlení procesu koroze vlivem zvýšeného mnoţství hranic zrn 

vystupujících na povrch vzorku. Korozní napadení je ale u jemnozrnného materiálu Cu 

rovnoměrně rozloţeno na celém povrchu, coţ neplatí u hrubozrnné Cu, v níţ korozní procesy 

pronikají hlouběji pod povrch materiálu. Rovnoměrné rozloţení koroze na povrchu materiálu 

má navíc za následek lepší tvorbu kompaktní pasivační vrstvy. 

 U slitiny CuZr hrají důleţitou roli precipitáty, jelikoţ rozhraní mezi precipitáty a Cu 

matricí slouţí jako centra pro vznik korozního napadení. Pozorované napadení okolí 

precipitátů bylo natolik velké, ţe docházelo k jejich uvolnění z materiálu, a tím ke značnému 

urychlení koroze. Intenzivní deformací vzorků dochází ke zjemnění mikrostruktury a 

na povrchu roste mnoţství hranic zrn. To má za následek, stejně jako v případě Cu, zrychlení 

korozních procesů. Došlo opět k výrazné změně charakteru korozního napadení, které jiţ 

nebylo u slitiny CuZr lokalizováno v okolí precipitátů, ale naopak bylo rovnoměrně rozloţeno 

po celém povrchu podobně jako u deformované Cu. Rovnoměrné rozloţení koroze 

na povrchu materiálu má za následek, stejně jako v případě Cu, lepší tvorbu pasivační vrstvy. 

Deformací slitiny CuZr došlo ke zlepšení korozních vlastností, které byly po osmi průchodech 

srovnatelné s čistou Cu. 
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 Pátým a posledním cílem této práce bylo porovnat vlastnosti čisté Cu připravené 

metodami ECAP a HPT.  

 

Základem pro porovnání vlastností materiálu deformovaného metodami ECAP a HPT jsou 

teoretické vztahy určující ekvivalentní deformaci materiálu. Vzhledem k výrazné 

nehomogenitě ekvivalentní vloţené deformace vzorků HPT, byla vybrána taková místa 

na vybraných vzorcích, která odpovídala ekvivalentní deformaci vzorku ECAP po dvou, 

čtyřech a osmi průchodech. V případě niţšího stupně deformace ε ≈ 2 – 4 se obvykle jednalo 

o středovou oblast vzorků HPT. Naopak vyšší deformace ε ≈ 8 je u vzorků HPT dosaţeno 

na okraji vzorků. 

 Porovnáním mikrostruktury oblastí se stejnou ekvivalentní deformací vzorků HPT a 

ECAP (oblast ε ≈ 2 – 4) jsme odhalili, ţe u pozorovaných vzorků HPT ještě nedošlo, na rozdíl 

od srovnatelných vzorků ECAP, k vytvoření rovnoosé jemnozrnné mikrostruktury s vysokým 

podílem vysokoúhlových zrn. U vzorků s vyšší ekvivalentní deformací však pozorujeme 

obdobný vývoj mikrostruktury jako u vzorků ECAP. Došli jsme k závěru, ţe pouţitý vztah 

pro ekvivalentní deformaci silně nadhodnocuje deformaci pro středovou oblast vzorků HPT, 

případně mikrostruktura není u metody HPT závislá na ekvivalentní deformaci stejným 

způsobem jako u metody ECAP. Naopak při porovnání v oblasti ε ≈ 8 dochází k výraznějšímu 

zjemnění zrna při pouţití metody HPT. Nejmenší dosaţená střední velikost zrna metodou 

ECAP byla 260 nm a metodou HPT 210 nm.  
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Seznam použitých zkratek 
 

ARB  accumulative roll bonding 

CEC  cyclic extrusion and compression 

CRCS  continuous repetitive corrugation and straightening 

DCAP  dissimilar-channel angular pressing 

DDW  dense dislocation walls 

EBE  electron beam evaporation 

EBSD  electron backscattered diffraction 

ECAE  equal channel angular extrusion 

ECAP  equal channel angular pressing 

EDX  energy-dispersive X-ray spectroscopy 

EIS  elektrochemická impedanční spektroskopie 

FEG  field emission gun 

FWHM full width at half maximum 

GB  grain boundary 

HAGBs high angle grain boundaries 

HPT  high pressure torsion 

HV  Vickers hardness 

IBAD  ion beam assisted deposition 

IPF  inverse pole figure 

IQ  image quality 

LAGBs low angle grain boundaries 

LT  life time 

OIM  orientation imaging micrographs 

PAS  pozitronová anihilační spektroskopie 

PD  potenciodynamická zkouška 

RCS  repetitive corrugation and straightening 

RUS  rezonanční ultrazvuková spektroskopie 

SCE  saturated calomel electrode 

SPD  severe plastic deformation 

TE  twist extrusion 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

UFG  ultra-fine grained 

VCH  vrstevná chyba 

XRD  X-ray diffraction 


