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Abstrakt:  

Nové technologie výroby součástí v automobilovém a leteckém průmyslu a 

požadavky na zlepšení mechanických a korozních vlastností kovových materiálů 

v obalovém průmyslu podněcují využívání vysoce inovativních a nekonvenčních 

výrobních procesů. Mezi procesy, které zachovávají původní tloušťku materiálu a 

vhodným způsobem modifikují jejich vlastnosti, patří zpracování žíháním a metody 

intenzivní plastické deformace nebo kombinace obou výše zmíněných metod. 

V posledních letech byla vyvinuta metoda asymetrického lisování drážkovanou 

matricí (CGP), kterou je možno snížit velikosti zrn z desítek mikrometrů na 

submikronovou velikost. Předkládaná práce je věnována studiu vývoje 

mikrostruktury a mechanických vlastností dvou slitin na bázi EN AW 3003 po CGP 

deformaci a následném žíhání.  
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Abstract:  

New technologies of components assembling in car and aircraft industries and 

requests on improved mechanical and corrosion properties of metallic materials in 

the packing industry activate the utilization of highly innovative and unconventional 

manufacturing processes. There are only a limited number of processing, that retain 

the original material thickness and in an appropriate manner modify material 

properties. These are different types of annealing, severe plastic deformation 

methods or combination of both. In recent years constrained groove pressing (CGP) 

was devoloped with this method the grain size can be reduced from tens of 

micrometers to sub-micrometers. The present work is focused on a study of evolution 

of microstructure and mechanical properties of two alloys based on EN AW 3003 

after CGP deformation and subsequent annealing. 
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Úvod 

Nové technologie výroby součástí v automobilovém a leteckém průmyslu a 

požadavky na zlepšení mechanických a korozních vlastností kovových materiálů 

v obalovém průmyslu podněcují využívání vysoce inovativních a nekonvenčních 

výrobních procesů. Kromě toho rostoucí nároky na výrobní cenu a omezení 

odpadního materiálu v kovozpracujícím průmyslu vedou ke kombinaci netradičních 

materiálů, nových metod lití a nestandardního tváření.  

Zavedené výrobní technologie plechů a pásů, které slouží jako polotovary pro 

další zpracování, musí být přepracovány tak, aby mohly plnit nové požadavky na 

tvářitelnost materiálů, tvrdost, odolnost vůči vysokým teplotám, atd. 

Aby byl minimalizován dopad činnosti člověka na životní prostředí a aby 

byla snížena cena a energetická náročnost výroby kovových plechů a pásů, stále 

častěji se využívá metoda plynulého lití mezi válce (Twin-roll casting - TRC). 

Materiály připravené touto metodou mají výrazně odlišnou mikrostrukturu a také 

obecně lepší mechanické vlastnosti než materiály, které při odlévání krystalizovaly 

pomalu. Přesycení tuhého roztoku výrazně převyšuje hodnoty získané při pomalém 

chlazení metodou konvenčního lití do formy (direct-chill -  DC). TRC umožňuje 

přímé odlévání pásů o tloušťce požadované pro polotovary, aniž by bylo potřeba 

nákladné homogenizace, ořezávání nehomogenních okrajů ingotů, válcování, 

prokládané několikastupňovým žíháním, což jsou typické postupy využívané při 

ingotovém odlévání (DC). Navíc během válcování DC materiálů na konečnou 

tloušťku dochází k tvorbě nepříznivé vrstevnaté struktury se značně zploštělými 

zrny, která může být částečně potlačena pouze rekrystalizačním žíháním. Na druhou 

stranu vynechání všech těchto kroků u TRC materiálů vede k formování struktury se 

zcela jinými vlastnostmi ve srovnání s DC materiály, proto je na ně nutno pohlížet 

jako na novou kategorii materiálů [1]. Výhoda vysoké rychlosti tuhnutí (~500 K/s) 

během TRC vede ke zjemnění mikrostruktury [2], formování jemně rozptýlených 

primárních částic a k vysoce přesycenému tuhému roztoku. Nicméně, v TRC pásech 

se mohou vyskytovat nehomogenity v podobě centrálních eutektických segregací [3]. 

Zrna mohou být po TRC nakloněná od válců do středu pásu. Navíc, po rekrystalizaci 

je průměrná velikost zrn TRC pásů obecně vyšší než velikost zrn DC materiálů. 

Počáteční mikrostruktura pásu je ovlivněna mnoha parametry, například rychlostí lití, 



 8 

teplotou taveniny, teplotou chladících válců, mazáním válců, specifickým přítokem 

na válce, rychlostí chlazení, tloušťkou pásu (vzdáleností mezi válci), šířkou trysky, 

atd. TRC slitiny tedy tvoří novou skupinu materiálů, která musí být podrobena 

dalšímu zpracování, aby byl plně využit jejich potenciál. Obecně existuje jen 

omezený počet procesů, které zachovávají původní tloušťku materiálu a vhodným 

způsobem modifikují jejich vlastnosti. Mezi ně patří zpracování žíháním a metody 

intenzivní plastické deformace (severe plastic deformation - SPD) nebo kombinace 

obou výše zmíněných metod. V případě tepelně nevytvrditelných TRC hliníkových 

materiálů, žíhání většinou nevede k zjemnění zrn, takže jsou použitelné pouze SPD 

metody s případnou kombinací s žíháním. V posledních letech byla vyvinuta celá 

řada procesů SPD pro ukládání velké deformace do materiálu [4], která vede 

k podstatnému zjemnění zrna nebo alespoň k fragmentaci stávajících zrn na menší 

subzrna. Několik SPD metod bylo vyvinuto také pro lité pásy nebo plechy. Jsou to 

hlavně kumulativní spojování válcováním (accumulative roll-bonding - ARB), 

válcování materiálu pravoúhlou matricí (equal channel angular rolling - ECAR), 

opakované ohýbání a narovnávání (repetitive corrugation and straightening - RCS) a 

válcování asymetrickou drážkovanou matricí (constrained groove rolling - CGR) 

nebo jeho nespojitá modifikace - asymetrické lisování drážkovanou matricí 

(constrained groove pressing - CGP) [4]. Nicméně, ARB vytváří texturu podobnou 

nepříznivé vrstevnaté struktuře pozorované ve válcovaných DC materiálech a ECAR 

je většinou omezený na tenké plechy. Na rozdíl od těchto metod bylo na hliníkových 

DC slitinách a válcovaných pásech dokázáno, že CGP proces může vést ke snížení 

velikosti zrn z desítek mikrometrů na submikronovou velikost, aniž by se vytvářela 

nepříznivá vrstevnatá struktura [5].  

V této práci jsme se zaměřili na studium výše uvedené CGP metody, která je 

testována na dvou variantách hliníkové slitiny typu EN AW 3003. Ke sledování 

mikrostruktury a stability vytvořené deformační struktury jsou použity fyzikální 

metody studia chování materiálů. 
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1. Přehled současného stavu studované problematiky 

 

1.1 Hranice zrn a subzrn  

Kovové materiály se (s výjimkou monokrystalů) skládají z mnoha krystalů - 

zrn. Jednotlivá zrna se navzájem liší orientací krystalové mříže. Pokud mají zrna 

stejné složení a strukturu, liší se dále jen velikostí a tvarem. Protože hranice mezi 

jednotlivými zrny mají určitou nenulovou energii, jejich existence neodpovídá 

termodynamické rovnováze a je dána předchozím zpracováním kovu. Pokud 

krystalizace probíhá z více různě orientovaných zárodků při tuhnutí taveniny, 

krystalizaci z plynné fáze, elektrolytickém nanášení nebo rekrystalizaci 

z deformovaného kovu, vytvoří se polykrystalický materiál. Hranici zrn s málo 

odlišnými orientacemi si lze představit jako dislokační stěnu, tj. uspořádání 

hranových dislokací nad sebou. Hranice zrn s vyšší disorientací je mnohem složitější, 

a tak se předpokládá, že je tvořena dvou až tříatomovou vrstvou s nepravidelným 

uspořádáním [6]. 

Nízkoúhlová hranice je hranice mezi dvěma zrny, jejichž krystalové mříže 

jsou vůči sobě natočeny o úhel 5° < 𝜔 < 15°. Vysokoúhlová hranice je hranice mezi 

dvěma zrny, jejichž krystalové mříže jsou vůči sobě natočeny o úhel 𝜔 > 1 5 . 

Vzdálenost mezi dislokacemi v tomto rozhraní je srovnatelná s meziatomovou 

vzdáleností a dislokace v takovýchto hranicích zcela ztrácejí svou identitu [7].  

 

1.2 Plastická deformace kovů 

Plastická deformace je komplikovaný termodynamický proces. Vlivem 

vnějších sil působících na materiál zde dochází ke vzniku, pohybu, interakci a zániku 

mřížových poruch. Jeho důsledkem je změna mikrostruktury, která má za následek 

změnu vnitřní energie materiálu a dalších fyzikálních vlastností [6]. 

Deformace polykrystalů probíhá v důsledku vzájemné interakce 

nerovnoměrně i v rámci jednotlivých zrn, a proto nelze při výpočtech polykrystal 

považovat pouze za soubor monokrystalů. K deformaci polykrystalů obvykle dochází 

až při vyšším napětí než při deformaci monokrystalů, tj. hodnota meze skluzu 𝜎𝐾 je 
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mnohem vyšší než kritické skluzové napětí u monokrystalů. Také zpevnění 

polykrystalu je vyšší, což znamená, že plastickou deformaci polykrystalů budou 

značně ovlivňovat hranice zrn a jejich vzájemná orientace [6]. 

Experimenty ukazují, že deformační napětí závisí na velikosti zrna. Čím je 

průměrná velikost zrna 𝑑 menší, tím větší deformační napětí 𝜎𝜀  se pozoruje. 

Empiricky můžeme tuto závislost vyjádřit vztahem: 

    𝜎𝜀 = 𝜎𝜀0 + 𝐾𝜀𝑑− 
1

2 ,     (1) 

který se nazývá Hall-Petchův vztah [6,8]. Veličiny 𝜎𝜀0 a 𝐾𝜀 jsou materiálové 

konstanty, které mohou být funkcí skutečného relativního prodloužení, deformační 

rychlosti, teploty deformace a strukturních parametrů dané látky.  

Hranice zrn hrají významnou roli při zpevnění polykrystalů. Mohou sloužit 

jako překážky pro pohyb dislokací. Z fyzikálního hlediska je deformační zpevnění 

určeno vytvořením dislokační substruktury, která vytváří napěťové pole, v němž se 

musí další dislokace pohybovat. V průběhu deformace se může měnit deformační 

struktura i koeficient zpevnění 𝜃 charakterizující deformační zpevnění. Pro 

polykrystaly pak platí přibližný vztah [6]: 

   𝜃 = (
𝜕𝜎

𝜕𝜀
)

�̇�,𝑇
= 𝜗𝑃0 (1 −

𝜎

𝜎𝑠0
),     (2) 

kde 𝜎 je deformační napětí, 𝜀̇ deformační rychlost, 𝜀 deformace a 𝑇 teplota. Hodnoty 

𝜗𝑃0 a 𝜎𝜀0 jsou závislé na konkrétním materiálu. 

 

1.2.1 Plastická deformace slitin 

Přidáním cizích atomů do mříže základního kovu se mění jeho fyzikální 

vlastnosti (například: měrný odpor, mřížová konstanta, modul pružnosti ve smyku). 

Mění se také napětí nutné k deformaci. To závisí na typu atomu, jeho koncentraci a 

umístění v mříži. Cizí atomy kolem sebe vytvářejí napěťové pole, se kterým 

dislokace interagují a musí jej při pohybu překonávat. Čím je vzdálenost cizího 

atomu a dislokace větší, tím menší je interakční energie, tedy největší vliv na pohyb 

dislokace budou mít cizí atomy ležící v rovinách sousedících se skluzovou rovinou. 
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Překonává-li dislokace překážky působící silou o velikosti 𝐹𝑚, potom skluzové 

napětí potřebné k jejímu pohybu se dá spočítat podle vztahu [6]: 

   𝜏0 =
𝐹𝑚

𝑏𝐿
 ,      (3) 

kde L udává průměrnou vzdálenost překážek podél dislokační čáry a b velikost 

Burgesova vektoru. Sílu 𝑭𝒎 lze určit ze znalosti interakční energie E, podle vztahu: 

   𝑭𝒎 = −∇𝐸.      (4) 

V případech, kdy je tuhý roztok přesycený, mohou po jeho rozpadu vzniknout ve 

skluzových rovinách silnější překážky pro pohyb dislokací – precipitáty. 

Při skluzové deformaci uvnitř koherentního precipitátu s pravidelným 

uspořádáním atomů vzniká po průchodu dislokace precipitátem antifázové rozhraní. 

Toto porušení pravidelného uspořádání má za následek zvýšení uložené energie. 

Průchod dalších dislokací může, obnovit pravidelné uspořádání a vést ke snížení 

energie. Proto je pro dislokace výhodnější pohybovat se v tomto typu precipitátu 

v párech nebo skupinách. Výsledná závislost skluzového napětí ∆𝜏 odpovídá vztahu 

[6]: 

   ∆𝜏~𝑓
2
3𝑟0

1
3𝛾

𝛼𝛽

4
3 ,      (5) 

kde 𝑟0 je poloměr překážky,  𝛾𝛼𝛽 je energie rozhraní mezi fázemi a 𝑓 frakční objem 

precipitátů. 

Nekoherentní precipitáty na rozdíl od koherentních nemohou být dislokacemi 

protnuty, a tak aby mohla deformace pokračovat, musí se působící vnější napětí 

výrazně zvýšit. Dislokace se prohýbají, a okolo částic se musí vytvořit nová 

dislokační smyčka tak, aby se zbytek dislokace mohl dále pohybovat. Tento způsob 

překonávání precipitátu se označuje jako Orowanův mechanismus. Skluzové napětí 

∆𝜏𝑂𝑅  potřebné k překonání precipitátu lze vyjádřit jako [9]: 

   ∆𝜏𝑂𝑅 =
𝐺𝑏

𝐴(𝐿−𝐷)
ln (

𝐷

𝑅0
),    (6) 
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kde 𝐿 je vzdálenost částic a 𝐷 jejich průměr, 𝐺 modul pružnosti ve smyku, 𝐴 je 2π 

pro šroubovou dislokaci, respektive 2π(1-ζ) pro hranovou dislokaci, kde ζ je 

Poissonův poměr. 𝑅0 je efektivní poloměr jádra dislokace. 

 

1.3 Odpevnění, zotavení, rekrystalizace 

Během tváření se část energie vynaložené na plastickou deformaci ukládá ve 

formě energie nově vznikajících mřížových poruch. Dislokační struktura je tvořena 

hustými spletěmi dislokací. Pro hliníkové slitiny je typická buněčná struktura. 

Deformovaný materiál má vyšší volnou energii 𝐹 a je méně stabilní než materiál 

netvářený. Přechod do stabilnějšího stavu se uskutečňuje zotavením a rekrystalizací 

k nimž dochází, jestliže je materiál tvářený za studena po určitou dobu žíhán. Přitom 

zpravidla klesá deformační napětí někdy až na výchozí hodnotu před tvářením. Doba 

t a teplota žíhání 𝑇𝐴 a velikost deformace určují, zda dojde k odpevnění v důsledku 

statického zotavení nebo rekrystalizace [10]. 

Prvním odpevňovacím procesem je zotavení, což je děj, při němž uvnitř 

jednotlivých zrn dochází k vymizení elastických pnutí a nadbytečných bodových 

poruch. Zároveň v důsledku tepelně aktivovaného šplhání a příčného skluzu 

dislokací dochází ke vzniku a pohybu dislokačních stěn, maloúhlových rozhraní a 

případně i k anihilaci dislokací. V materiálech s vysokou energií vrstevné chyby, 

mezi které patří například hliník a jeho slitiny, dochází díky malému rozštěpení 

částečných dislokací k snadnějšímu zaškrcení nutnému k příčnému skluzu 

rozštěpených šroubových dislokací. Proto u hliníkových slitin dochází snadno k 

zotavení a k značnému odpevnění v důsledku tohoto zotavení [6]. 

Teploty vyšší než teploty potřené pro zotavení bodových poruch, ale nižší než 

pro rekrystalizaci, mohou vyvolat snížení hustoty dislokací uvnitř deformačních 

buněk a změnu jejich uspořádání. Změny se týkají objemu uvnitř tvářených zrn, 

proto je označujeme jako změny substruktury. Při zotavení dislokační substruktury je 

důležitá anihilace dislokačních dipólů s malou vzdáleností dislokací. Ještě větší vliv 

má jev zvaný polygonizace, při níž vzniká typická polygonizovaná substruktura 

[11,12]. Při ohřevu dislokace s různým znaménkem vymizí a dislokace se stejným 

znaménkem se seskupují do polygonizačních stěn. Základním pohybem dislokací při 
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polygonizaci, je šplhání a její rychlost je řízena pohybem vakancí k dislokacím nebo 

vznikem skoků na dislokacích. Rychlost polygonizace 𝑣 pak bude při vysokých 

teplotách dána vztahem [10]: 

   𝑣 = νb
𝑏2𝐹

𝑘𝑇
𝑒−

𝑄𝐷
𝑘𝑇 ,     (7) 

a při nižších teplotách [2]: 

    𝑣 = νb
𝑏2𝐹𝑑

𝑘𝑇
𝑒−

𝑄𝑠+𝑄𝐷
𝑘𝑇 ,     (8) 

kde ν je frekvence kmitů mříže, 𝑏 velikost Burgesova vektoru a 𝐹 je síla působící na 

jednotkovou délku šplhající dislokace. 𝑄𝑠 je aktivační energie vzniku skoku na 

dislokaci a 𝑄𝐷 je aktivační energie mřížové samodifúze. Uspořádáním dislokací 

stejných znamének do řad nad sebou vznikají stěny, které oddělují objemy s malým 

rozdílem orientací. Původně se tyto útvary nazývaly polygony, nyní jsou označované 

jako subzrna [10]. 

Polygonizace probíhá bez inkubační doby, protože začíná rovnoměrně 

v celém objemu, a následně pokračuje s klesající hnací silou a rychlostí, neboť 

dislokační struktura směřuje ke stavu s nižší energií. Změna mechanických vlastností 

– odpevnění – závisí na energii vrstevné chyby. Odpevnění polygonizací, které je u 

hliníku a hliníkových slitin až 40 %, může být zvětšeno vloženou deformací nebo 

postupným zvyšováním teploty [10]. Přítomnost dalších prvků v kovu může ovlivnit 

polygonizaci a to brzdícím účinkem na migraci hranic nebo změnou energie vrstevné 

chyby [13]. 

První stadium zotavení dislokační substruktury probíhá poměrně rychle a je 

spojeno se vznikem subzrn se zřetelnými subhranicemi, ale se stejnou velikostí jako 

měly buňky v deformovaném stavu. Hodnota koeficientu zpevnění se většinou 

nemění [10].  

V druhém stadiu zotavení nastává nerovnoměrný růst subzrn spojený 

s výrazným poklesem koeficientu zpevnění 𝜃. Současně se snižuje i deformační 

napětí. Čím byla deformace před zotavením větší, tím dříve začíná druhé stadium 

zotavení. Samotné první stadium probíhá jen po malých deformacích. Ukazuje se, že 
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první stadium musí být ukončeno dříve, než začne druhé stadium [10], které lze 

chápat jako přechod k rekrystalizaci.  

 

1.3.1 Rekrystalizace  

Rekrystalizaci v pevných látkách dělíme na nukleaci zárodků a jejich růst. 

Pokud deformace překročí kritickou hodnotu, dochází po statickém zotavení ke 

statické rekrystalizaci. Primární rekrystalizace je proces, při němž se dislokační 

struktura zpevněného materiálu nahradí novými nedeformovanými zrny, která 

mohou vznikat nukleací a růstem. Pro relativně velké deformace dochází u kovů 

s vysokou energií vrstevné chyby ke splynutí subzrn a u kovů s nízkou energií 

vrstevné chyby k tvorbě nukleačních zárodků v místech s vysokou hustotou 

dislokací. Růst rekrystalizovaného zrna je spojen s pohybem vysokoúhlové hranice 

a relativně velkou anihilací dislokací, čímž může často dojít k úplnému odpevnění na 

hodnoty původního nedeformovaného materiálu. Při konstantní teplotě žíhání roste 

objemová frakce zrekrystalizované látky XR s časem t podle vztahu [14]:    

   𝑋𝑅 = 1 − 𝑒−𝜇𝑡𝑚
,     (9) 

kde 𝜇 a 𝑚 jsou materiálové konstanty.  

Tvar deformační křivky polykrystalu závisí na teplotě deformace. Dosáhne-li 

teplota tváření 𝑇𝐷 hodnot vyšších než 60 % teploty tání, může k mikrostrukturním 

změnám typickým pro statické zotavení a rekrystalizaci docházet již při deformaci 

nebo krátce po jejím ukončení. Mluvíme pak o dynamickém (postdynamickém) 

zotavení a dynamické (postdynamické) rekrystalizaci [6]. 

Hybná síla rekrystalizace není pouze funkcí střední hodnoty dislokační 

hustoty, a tedy i střední hodnoty uložené energie, ale závisí i na homogenitě 

rozložení energie, na stavu struktury a substruktury. Nejvýznamnější veličiny 

charakterizující kinetiku rekrystalizace jsou nukleační rychlost �̇� a rychlost migrace 

hranic 𝑣. Nukleační rychlost �̇� i rychlost migrace hranic 𝑣, a tím i celková rychlost 

rekrystalizace, se obecně s rostoucím stupněm deformace zvětšuje [10,15]. Při růstu 

deformace nad 90 % dochází k velkému růstu nukleační rychlosti [16,17]. To je 

způsobeno tím, že v oblasti velkých deformací nenastává polygonizace. Známý jev – 

zjemňování rekrystalizovaného zrna s větší deformací lze vysvětlit především růstem 
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nukleační rychlosti �̇� spojené s rostoucím počtem potenciálních míst pro vznik 

rekrystalizačních zárodků. 

 

1.4 Nukleace a růst zárodků 

Mechanismus nukleace zárodků je u jednofázových slitin stejný jako u velmi 

čistých kovů [10,16]. Hnací síla je obecně důsledkem toho, že posun hranice zárodku 

vede ke snížení celkové volné energie systému. Hlavní jevy vytvářející hnací sílu 

jsou příliš vysoká hustota mřížových poruch (hlavně dislokací) a energie 

vysokoúhlových hranic. Migrace hranice zrna je ekvivalentní růstu jednoho krystalu 

na úkor zmenšování sousedního zrna. 

Rychlost pohybu hranice zrn je funkcí hnací síly pohybu hranice 𝑃𝑀 , která 

závisí na teplotě, mřížové konstantě, Debyeově frekvenci a migrační volné energii 

[22], a pohyblivosti hranice zrna 𝑀. Pro případ rekrystalizace v technicky čistém 

kovu platí: 

    𝑣𝑀 = 𝑀(𝑃𝑀 − 𝑃𝑅),     (10) 

kde 𝑃𝑅 a je brzdící síla vyvolaná přítomností nečistot na rozhraní.  

Pro vysoké rychlosti migrace platí vztah: 

   𝑣𝑀 = 𝑃𝑅𝑀 −
𝛼

𝛽2

𝑐0

𝑃𝑅
,      (11) 

kde 
𝛼

𝛽2 je parametr brzdícího účinku a 𝑐0 koncentrace nečistot v matrici. Za těchto 

podmínek již není rychlost migrace přímo úměrná hnací síle, kromě velmi čistých 

kovů nebo velmi velké hnací síly.  

Použití tohoto modelu je však omezené a ideální experiment by musel 

splňovat následující předpoklady: 

a) hnací síla migrace je konstantní a její hodnota známá 

b) v čistém kovu je znečištění způsobeno jediným prvkem o známé koncentraci 

c) vzájemná orientace nových a deformovaných zrn je známá a v průběhu 

rekrystalizace se nemění. 
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Vliv příměsových atomů a precipitátů na průběh statického a dynamického 

odpevnění lze charakterizovat takto:  

Příměsové atomy a precipitáty představují překážku pohybu dislokací, tedy i 

překážku procesů odpevnění, které na pohybu dislokací závisí (šplhání, příčný skluz, 

pohyb dislokací, pohyb hranic subzrn tvořených dislokacemi). Přítomnost precipitátů 

také brzdí pohyb vysokoúhlových hranic zrn.  

Dislokace, hranice subzrn a zrn se při rozpadu přesyceného tuhého roztoku 

mohou stát přednostními centry pro nukleaci. Precipitáty tedy vzniklou substrukturu 

často stabilizují a k odpevnění dochází obtížněji. 

Rekrystalizace je ovlivňována typem, rozdělením a objemovým podílem 

vyloučené fáze. Je proto rozhodující, zda k precipitaci dochází před rekrystalizací 

nebo až po rekrystalizaci. [10,13,18-20]. Výjimku tvoří případ, kdy nukleace 

precipitátu nastává až po ukončení rekrystalizace. Průběh rekrystalizace tedy závisí 

na teplotách precipitace. Oba děje jsou tepelně aktivované a je možno je popsat 

rovnicemi odvozenými od Arrheniova vztahu. Pro počátek rekrystalizace platí [21]: 

   𝑡𝑅 = 𝐴𝑅𝑒
𝑄𝑅
𝑅𝑇 ,       (12) 

kde 𝐴𝑅 je člen vyjadřující hnací sílu reakce a zahrnuje entropický geometrický 

faktor, 𝑄𝑅 je aktivační energie tvorby rekrystalizovaného rozhraní. 

   𝑄𝑅 = 𝑄𝑆𝐷 − 𝑄𝜌,      (13) 

𝑄𝑆𝐷 je aktivační energie samodifúze, 𝑄𝜌  je energie odpovídající rozdílu hustoty přes 

rekrystalizované rozhraní. 

V případě jedné stabilní fáze (tuhý roztok α) platí pro počátek precipitace 

[21]: 

    𝑡𝑃 = 𝐴𝑃𝑒
𝑄𝑁−𝑄𝐷

𝑅𝑇 ,      (14) 

kde 𝐴𝑃 je člen zahrnující hnací sílu, entropický a geometrický výraz, 𝑄𝑁 je aktivační 

energie nukleace precipitátu, 𝑄𝐷 je aktivační energie difúze příměsi v základním 

kovu.  
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V důsledku interakční energie mezi hranicemi zrn a příměsovými atomy, mají 

příměsové atomy tendenci segregovat na hranicích zrn. Při pohybu hranice zrn se 

segregované atomy snaží setrvat na hranici, to má za následek, že hranice při svém 

pohybu vleče příměsi za sebou, což snižuje její rychlost až na rychlost příměsí. 

Brzdící síla 𝑃𝑅 je úměrná počtu cizích atomů na jednotku plochy hranice n a 

přitažlivé síle 𝑓 mezi hranicí zrn a segregovanými atomy 

    𝑃𝑅 = 𝑛f,       (15) 

Brzdící síla působí proti hnací síle a zpomaluje pohyb hranice zrna. Pokud se 

hnací síla zvýší, příměsi nejsou dostatečně rychlé na to, aby se pohybovaly s hranicí, 

která se oddělí a pohybuje dále jako volná [22]. 

 

1.5 Interakce hranic s precipitáty 

Malé objemy nově vznikající fáze se obyčejně tvoří ve styku tří zrn původní 

fáze. V průběhu transformací v pevném stavu vznikají ve slitině částice jako drobné 

útvary. Ty mají různý tvar a strukturní vztahy mezi krystalografickými strukturami 

obou fází určují druh rozhraní mezi fázemi. Základním principem je kritérium 

minima energie rozhraní. Rozhraní lze zhruba dělit na: 

 Koherentní rozhraní, které tvoří dostatečné propojení mezi strukturně 

identickými fázemi s rozdílnou mřížovou konstantou. Tento případ je 

charakteristický pro počáteční stadia transformace homogenních slitin 

(například rozpadu přesycených tuhých roztoků). 

 Semikoherentní rozhraní, kdy rozdíly mřížových konstant jsou větší a mohou 

se kompenzovat dislokacemi v rozhraní. 

 Nekoherentní rozhraní se vytvoří při velkých rozdílech mřížových konstant a v 

případě odlišných krystalografických struktur. Jeho struktura je identická se 

strukturou rozhraní mezi zrny. 

Ze znalosti vzájemných krystalografických vztahů mezi oběma fázemi pak lze 

částečně odhadovat fyzikální vlastnosti materiálu.  
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Částice rozptýlené v matrici mohou zpomalovat pohyb hranic zrn. Síla, která 

je za to odpovědná, se nazývá Zenerova brzdná síla. Pro rovnoměrně rozptýlené 

precipitáty je síla působící proti pohybu hranice zrna rovna [23] 

    𝑃𝑧 =
3𝛾𝑋

2𝑟
,      (16) 

kde 𝑋, je frakční objem, 𝛾 je energie hranice zrn a 𝑟 je poloměr částice. 

 

1.6 Hliník a jeho slitiny 

Hliník a jeho slitiny jsou v současnosti jedny z nejpoužívanějších strukturních 

kovových materiálů. Poskytují dobré fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti, jako 

jsou například relativně nízká hustota, dobrá tepelná vodivost, odolnost vůči korozi 

(díky vysoce odolnému Al2O3), tvářitelnost za tepla i za studena, atd. Díky tomu jeho 

spotřeba stále roste. Základní vlastnosti hliníku jsou uvedeny v tab. 1.1. Hliníkové 

slitiny se podle normy EN 573-1 rozdělují do skupin podle hlavního legujícího prvku 

(viz tab. 1.2).  

Atomová hmotnost  26,98 

Mřížka Kubická plošně centrovaná (FCC) 

Počet atomů v elementární buňce  4 

Mřížková konstanta  4,049596.10
-10

 m (298 K) 

Atomový poloměr 2,86.10
-10

 m 

Hustota (pevné fáze)  2697-2699 kg/m
3 
(polykrystalický materiál) 

Hustota (kapalné fáze)  2357 kg/m
3 

(973 K) 

Teplota tání  933,5 K 

Skupenské teplo tání  397 J/g 

Tepelná kapacita  0,9 J/gK 

𝑅𝑝0,2 150 MPa 

Modul pružnosti v tahu  70,7 GPa 

Modul pružnosti ve smyku  26,4 GPa 

 

Tab. 1.1: Základní charakteristiky čistého hliníku [24,25]. 
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Zpevnění materiálu lze dosáhnout přidáním jednoho nebo více legujících 

prvků, nebo přidáním disperzních částic (částice Al2O3, uhlíková vlákna, uhlíkové 

nanotrubky …). Zpevnění může být substituční nebo precipitační. Dále lze materiál 

zpevnit tvářením a tepelným zpracováním.  

 

Tab. 1.2: Rozdělení hliníkových slitin podle hlavního legujícího prvku [25]. 

Označeni podle EN 573-1 Hlavni příměs 

1XXX Čisty hliník, min. 99,0 % 

2XXX Cu 

3XXX Mn 

4XXX Si 

5XXX Mg 

6XXX Mg, Si 

7XXX Zn 

8XXX Ostatní 

 

 

Žíhání lze rozdělit do několika skupin:  
 

 Zotavovací žíhání, při němž musí být teplota nižší než rekrystalizační teplota 

daného materiálu, aby nedošlo ke změnám velikosti zrn, ale pouze ke změně 

substruktury. Dochází ke snížení pnutí v matrici především u materiálů 

tvářených za studena. 

 Rekrystalizační žíhání, kterým se zjemňuje zrno. Materiál ztrácí pevnost a 

tvrdost, zvyšuje se jeho houževnatost a tažnost. 

 Homogenizační žíhání, při němž se odlitý materiál homogenizuje v celém 

objemu litého pásu nebo ingotu. Probíhá za vyšší teploty než je mez 

rozpustnosti, v oblasti tuhého roztoku α. 

 Rozpouštěcí žíhání probíhá vždy za teploty vyšší, než je teplota solvu v oblasti 

tuhého roztoku α, kdy dochází k rozpuštění precipitujících fází a vytvoření 

homogenního tuhého roztoku. 
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1.6.1 Slitiny EN AW 3003 

Vzhledem k zaměření této práce na slitinu typu EN AW 3003 se budeme dále 

zabývat jen níže uvedenými příměsovými prvky a jejich fázemi (viz tab. 1.3). 

 

Tab. 1.3: Rozpustnosti hlavních příměsových prvků při eutektické (peritektické) 

teplotě 𝑇𝑒(𝑝) [24]. 

Rozpustnost v pevné fázi 𝑇𝑒(𝑝) [°C] hm. % at. % 

Mn 660 1,82 0,9 

Fe 655 0,052 0,025 

Si 580 1,65 1,59 

Zr 660 0,28 0,085 

Cr 660 0,8 0,415 

 
 

Většina prvků v binárních slitinách s hliníkem tvoři eutektické fáze (např. Si, 

Mn, Fe), některé ale tvoří peritektické (Zr, Cr) [24]. Téměř všechny prvky jsou 

dokonale rozpustné v roztaveném hliníku, v pevné fázi je maximální rozpustnost 

dosažena při eutektické (resp. peritektické) teplotě. Maximální rozpustnosti Mn, Fe, 

Si, Zr a Cr v binárních slitinách s hliníkem a eutektická teplota 𝑇𝑒 (peritektická 𝑇𝑝 

pro Zr a Cr), při které je této rozpustnosti dosaženo, jsou uvedeny v tab. 1.3. 

 

1.6.2 Hliník - mangan - železo 

Tepelně nevytvrzovatelné slitiny obsahující něco přes 1% Mn, například EN 

AW 3003, mají značný komerční význam. Obecně mangan zvyšuje pevnost 

tvářených slitin. Přítomnost manganu v nerozpuštěných intermetalických fázích má 

obvykle za následek snížení tvárnosti. Fáze existující v rovnovážném stavu s tuhým 

roztokem hliníku jsou dva druhy intermetalických částic, β-(Fe,Mn)Al6 nebo 

MnAl6 (tyčinky s poměrem stran > 5 a velikostí > 2 μm). Tyčinky (Fe,Mn)Al6 jsou 

často orientovány ve směru válcování [26]. α-MnAl12, stejně jako α-MnAl6, tvoří 

fáze s nekoherentním rozhraním [27]. MnAl6 má ortorombickou krystalografickou 

strukturu s mřížovými parametry a = 6,4978, b = 7,5518 a c = 8,8703 Å. FeAl6 má 
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stejnou krystalografickou strukturu a podobné mřížové parametry 

a = 6,464, b = 7,440 a c = 8,779 Å jako MnAl6 [28]. 

 

1.6.3 Hliník - železo - křemík 

V ternární slitině hliníku s křemíkem a železem se nejčastěji tvoří stabilní 

fáze Fe2SiAl8 a FeSiAl5. Při vyšší koncentraci křemíku může vznikat fáze FeSiAl4 

nebo Fe2SiAl3, pokud je obsaženo větší množství železa [24].  

 

1.6.4 Hliník - mangan - železo - křemík 

Ve slitině Al-Fe-Mn-Si se vytváří stabilní fáze Al15(Mn,Fe)3Si2 s FCC 

strukturou, jejíž přesné složení se pohybuje v rozmezí Al15Mn3Si2 a 

Al15(Mn0,1,Fe0,9)3Si2, izomorfní α-AlMnSi s prostou kubickou krystalografickou 

strukturou s prostorovou grupou Pm3 nebo α-AlFeSi s kubickou prostorově 

centrovanou krystalografickou strukturou s neuspořádanou prostorovou grupou Im3. 

Krystalografická struktura α-Al(Mn,Fe)Si závisí na poměru Mn a Fe, při poměru 

Mn / Fe vyšším než 0,66 α-Al(Mn,Fe)Si částice přednostně krystalizují s prostorovou 

grupou Pm3 [29]. V průběhu žíhaní mohou vznikat částice (Fe,Mn)3SiAl12  

s ortogonální krystalografickou strukturou a mřížovými parametry: a = 1,192 nm, b = 

0,605 nm a c = 0,163 nm [30]. 

 

1.6.5 Hliník – chrom 

Rozpustnost chromu v hliníku je velmi nízká. Chrom snižuje teplotu 

rekrystalizace. Při koncentraci vyšší než 0,4 % vzniká fáze CrAl7 [24]. Fáze CrAl7 

má monoklinickou strukturu, C2/m prostorovou grupu a mřížové parametry: a = 

2,5256 nm, b = 0,7582 nm, c = 1,0955 nm a úhel β = 128,68° [31]. 

 

1.6.6 Hliník – zirkonium 

Zirkonium zjemňuje strukturu zrn, snižuje náchylnost ke korozi a tvoří fázi 

ZrAl3 [24]. ZrAl3 krystalizuje v tetragonální D023 struktuře (viz Obr. 1.1), ale může 

se tvořit jako metastabilní kubická L12 (viz Obr. 1.1) struktura při precipitací z rychle 
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utuhnutého přesyceného tuhého roztoku Al [32-36] nebo práškovou metalurgií [37-

39]. Metastabilní L12–ZrAl3 fáze se při zvýšení teploty transformuje na stabilní 

D023 strukturu [40].  

 

Obr. 1.1: Kubická L12 a tetragonální D023 krystalografická struktura. 

 

1.7 SPD experimenty na Al slitinách obsahujících Mn, Fe a Si 

Poková a další prováděli experimenty na hliníkových slitinách EN AW 3003, 

které byly deformovány metodou protlačování materiálu pravoúhlým kanálem (equal 

channel angular pressing - ECAP). Byl studován vývoj mikrostruktury a vlastností 

v závislosti na počtu průchodů ECAP, teplotě a době žíhání.  

Materiál, který byl odléván metodou TRC a poté deformován jedním 

respektive čtyřmi průchody ECAP, byl žíhán postupně ze 100 na 550 °C 

v izochronních krocích, podle schématu 50 °C / 25 min. 

Během žíhání na 450 °C došlo precipitací k vytvoření vysoké hustoty částic, 

které byly identifikovány jako fáze α-Al15(Mn,Fe)3Si2 [41] (viz Obr. 1.2 a). 

Malý přídavek zirkonia v hliníkových slitinách měl za následek tvorbu 

koherentních metastabilních precipitátů nerovnovážné fáze Al3Zr s kubickou 

strukturou L12 [42], což lze vidět na obrázku v transmisním elektronovém 

mikroskopu (TEM) v tmavém poli (Obr. 1.2 b). Tyto precipitáty stabilizují 

mikrostrukturu a zachytávají migrující hranice zrn vytvářením Zennerovy brzdné 

síly, a zpomalují tak rekrystalizaci. 

Zrna si i po jednom průchodu ECAP zachovala původní protáhlý tvar z TRC, 

což lze vidět na snímku ze světelné mikroskopie (Obr. 1.3 a) a na EBSD (Electon 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838801008799#BIB5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838801008799#BIB3
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back scatter diffraction) mapách (Obr. 1.4 a-c). Naproti tomu po čtyřech průchodech 

ECAP byla původní struktura zcela potlačena (viz Obr. 1.3 b a 1.4 d, e). Došlo k 

vytvoření mikrostruktury se špatně definovanými hranicemi zrn bez původního 

protažení s vysokou hustotou dislokací. V TEM nebyly pozorovány významnější 

rozdíly mezi oběma slitinami. Po čtyřech průchodech ECAP byla zrna a subzrna 

dobře definovaná, zachovávala si sub-mikronovou velikost a hustota dislokací byla 

výrazně nižší než v materiálu po jednom průchodu ECAP [41]. 

  

Obr. 1.2: a) Částice α-Al15(Mn,Fe)3Si2 fáze a b) Al3Zr precipitáty (zobrazení 

v tmavém poli) po osmihodinovém žíhání při teplotě 450 °C v materiálu obsahujícím 

Zr [41]. 

  

Obr. 1.3: Struktury zrn slitiny obsahující Zr po 1 průchodu ECAP a) a po 4 

průchodech ECAP b) zobrazené světelnou optickou mikroskopií [41]. 

Ultrajemnozrné struktury bylo dosaženo po čtyřech průchodech ECAP. Další 

průchody vedly pouze k prodloužení submikrokrystalických zrn (Obr. 1.4 f) [43]. 

Nicméně, mikrostruktura stále obsahovala četné nízkoúhlové hranice. Toto 

naznačuje, že procesy zotavení a rekrystalizace jsou v Al-Mn slitinách během ECAP 

zpomaleny. Podobných výsledků bylo dosaženo na DC Al-Mn-Zr-Sc slitinách, kde 

k dokonalé tvorbě vysokoúhlových hranic nebylo dosaženo ani po osmi průchodech 

ECAP [29]. Navzdory přítomnosti Al3Zr částic v Al-Zr slitině nebyly pozorovány 
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žádné výraznější změny ve velikosti zrn nebo subzrn mezi slitinami s Zr a bez Zr po 

ECAP, ani mezi vzorky žíhanými nebo nevyžíhanými před vlastní intenzivní 

plastickou deformací. 

Při následném žíhání obou materiálů (Al - slitina EN AW 3003 a Al+Zr – 

slitina EN AW 3003 s přídavkem 0,16 hm. % Zr) po SPD deformaci (1P – jeden 

průchod ECAP, 4P – čtyři průchody ECAP) byl pozorován pokles mikrotvrdosti. To 

se dělo ve dvou stádiích (viz Obr. 1.5). Během prvního stádia, přibližně do 300 až 

400 °C, mikrotvrdost klesala se zvyšující se teplotou žíhání jen pozvolna. V druhém 

stadiu, mezi 400 a 500 °C, docházelo k prudkému poklesu spojenému s úplnou 

rekrystalizací. K poklesu docházelo dříve u materiálů s vyšší deformací. Příměs 

zirkonia naopak rekrystalizaci brzdila a posouvala ji do vyšších teplot [41]. 

   

   

Obr. 1.4: EBSD mapování orientace zrn - a) výchozí stav před ECAP, b) 1 průchod 

ECAP, c) po žíhání 450 °C / 8 h a 1 průchodu ECAP, d, e) po žíhání a 4 průchodech 

ECAP, f) po žíhání a 8 průchodech ECAP [2]. 

b) a) c) 

d) e) f) 
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Obr. 1.5: Vývoj mikrotvrdosti ve slitinách se zirkoniem (Al+Zr) a bez zirkonia (Al) 

podle Vickerse během izochronního žíhání do 550 °C po 1 (1P) a 4 (4P) průchodech 

ECAP [41]. 

Během druhého stádia docházelo k nahrazení struktury se zrny menšími než 

1 μm strukturou srovnatelnou s výchozím stavem. Rozložení zrn nebylo rovnoměrné 

a některá zrna si zachovala menší velikost (~10 μm [44]), (viz Obr. 1.6). Čas 

potřebný k úplné rekrystalizaci byl vysoce závislý na teplotě žíhání.  Při 400 °C bylo 

k úplné rekrystalizaci potřeba 16 hodin, při 425°C jen 4 hodiny a při 450°C většina 

objemu zrekrystalizovala do 10 minut [44]. Průměrná velikost zrn nežíhaného 

materiálu (Obr. 1.6 a) je 400 nm. Po hodinovém žíhání při teplotě 450 °C se velikost 

zrn znatelně zvětšila (Obr. 1.6 b) [44]. 

 

 
 

     

Obr. 1.6: EBSD mapování struktury zrn po 4 průchodech ECAP a), a po žíhání 

450 °C / 4h b). 

 

a) b) 
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1.8 CGP a CGR 

V průběhu ideálního procesu CGP dochází k čisté smykové plastické 

deformaci materiálu. Jeden CGP cyklus se sestává ze čtyř kroků, které dohromady do 

materiálu ukládají deformaci až 1,16. Metoda CGP byla v současné době použita na 

materiálech jako je měď, nikl, nízkouhlíkové oceli, hliník a jeho slitiny [43]. 

1.8.1 CGP 

Během prvního kroku CGP je vzorek deformován dvěma drážkovanými 

matricemi, což má za následek smykovou deformaci šikmých oblastí. V tomto kroku 

(Obr. 1.7 b) je do oblasti smyku uložena deformace odpovídající von Miseho 

ekvivalentní deformaci 0,58, pokud není uvažována interakce mezi šikmými a 

plochými oblastmi a ploché oblasti jsou považovány za nedeformované. Následně je 

vzorek vyrovnán dvěma plochými matricemi (Obr. 1.7 c), během tohoto procesu 

materiál podstupuje opačnou smykovou deformaci, po níž je do materiálu uložena 

celková deformace 1,16 v deformovaných oblastech, zatímco nedeformované oblasti 

zůstávají nezměněny. V dalším kroku (Obr. 1.7 d) je vzorek otočen o 180° tak, že 

deformované oblasti jsou nad rovnými a nedeformované nad šikmými. Vzorek je 

opět deformován drážkovanými matricemi a následně plochými matricemi srovnán 

(Obr. 1.7 e). Na konci jednoho CGP cyklu jsou všechny oblasti deformovány a ve 

vzorku by měla být uložena ekvivalentní deformace 1,16. 

 

Obr. 1.7: Schéma jednoho CGP cyklu [45]. 

 

Během prvního a druhého kroku se v technickém hliníku tvořila 

nerovnoměrná mikrostruktura složená z rovnoosých a protáhlých dislokačních 
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buněk. Dislokace u hranic zrn byly propletenější ve srovnání s výchozími materiály. 

Po čtvrtém kroku byla pozorována homogenní mikrostruktura s rovnoosými 

buňkami. Navíc byly pozorovány dobře definované a ostré hranice subzrn 

[43,46,47]. 

Výsledky, které metodou CGP získal Khodabakhshi a další na dalších materiálech 

[48] jsou uvedeny v Tab. 1.4. σYS je mez skluzu, σUTS mez pevnosti, ef  maximální 

prodloužení před lomem,  Hv mikrotvrdost podle Vickerse a d průměrná velikost 

zrna. 

Tab. 1.4: Přehled výsledků dosažených na vybraných materiálech po deformaci 

metodou CGP [48]. 

Výchozí materiály  Materiály po SPD 

σYS 

MPa 

σUTS 

MPa 

ef 

% 
Hv 

d 

(μm) 

FG/UFG 

vzorek 

počet 

CGP 

cyklů 

Uložená 

deformace 

σYS 

MPa 

σUTS 

MPa 

ef 

% 
Hv 

d 

(nm) 

45 100 31 25 50 
Komerční 

čistý hliník 
6 6.96 109 128 2 38 350 

55 100 36 28.5 30 
Al - EN 

AW 3003 
4 4.64 105 140 4 51 580 

70 217 41 44 78 
Komerční 

čistá měď 
3 3.48 180 190 5 84 500 

200 349 46 95 34 
Komerční 

čistý nikl 
3 3.48 400 560 15 225 1390 

325 455 60 125 50 
Komerční 

čistý titan 
3 3.48 445 548 20 182 500 

204 288 39 98 30 
Nízkouhlí-

ková ocel 
4 4.64 376 398 10 179 230 

 

1.8.2 CGR 

Koncept CGP byl dále rozvinut do metody CGR. Drážkované válce 

používané k CGR jsou na Obr. 1.8. Plochý vzorek je opakovaně deformován 

drážkovanými válci a následně vyrovnán plochými válci. V experimentu, který 

provedli J. W. Lee a J. J. Park, byl hliníkový vzorek deformován pěti průchody přes 

drážkované válce, než byl dostatečně zvlněn. Následně byl vyrovnán sedmi průchody 

přes ploché válce. Proces  CGR  se zdá být praktičtější než CGP, protože tato metoda 

materiál deformuje plynule a rozměr vzorku není tak omezen. Rozložení deformace 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013602007227
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013602007227
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po průchodu CGR je obdobné jako u CGP. Vlivem tření mezi válci a vzorkem 

nicméně dochází k jeho ztenčení a prodloužení [47]. 

 

 

Obr. 1.8: Fotografie a schéma drážkovaných válců CGR zařízení [47]. 

 

 

Obr. 1.9: Rozložení efektivní deformace simulované metodou FEM - a) CGP, b) 

CGR [47]. 

Metodou FEM (Finite element method) bylo simulováno rozložení efektivní 

deformace na průřezu vzorkem po jednotlivých krocích CGP respektive CGR, viz 

Obr. 1.9. Během prvního a třetího kroku se deformují šikmé části. Během druhého a 

čtvrtého kroku dochází ke zdvojnásobení uložené deformace. Po čtyřech krocích je 

do materiálu uloženo značné množství efektivní deformace s mírnou nehomogenitou 

napříč průřezem. Efektivní deformace je menší na rozhraní šikmé a rovné oblasti 

stejně tak na svrchním a spodním povrchu, viz Obr. 1.9 b). V místech kontaktu 

s válci se efektivní deformace během prvního až třetího průchodu prudce zvyšuje. 

a) 

b) 
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Deformace se pak během následujících průchodů rozšiřuje i do zbytku šikmé oblastí 

[47]. 
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2. Cíle práce 

 

Cílem práce je studium mikrostruktury speciálních plynule odlívaných 

hliníkových slitin po intenzivní plastické deformaci metodou CGP pomocí 

elektronové a světelné mikroskopie, a vliv této mikrostruktury na mechanické 

vlastnosti těchto slitin. 

 Dále byl sledován vývoj deformované mikrostruktury po 

následném žíhání.  Pro tento účel byly kromě elektronové a světelné optické 

mikroskopie použity také metody měření a mapování mikrotvrdosti.  
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3. Experimentální metody 

 

3.1 Použité materiály 

Ke studiu byly použity dva materiály na bázi hliníkové slitiny EN AW 3003. 

Materiál C 412 jako referenční a C 471 s přídavkem zirkonia a chromu. Detailní 

složení je uvedeno v tab. 3.1. 

Materiály byly připraveny metodou TRC v průmyslových podmínkách. Byly 

vyrobeny pásy o tloušťce 8 mm, šířce přibližně 1 m. Všechny materiály byly odlity a 

válcovány za studena v AL INVEST Břidličná, a.s. 

 

Tab. 3.1: Složení studovaných materiálů v hm. % (pouze hlavní příměsové prvky). 

 Al Mn Fe Si Cu Zr Cr 

C 412 97,5779 1,00743 0,55754 0,59806 0,14571 0,00149 0,00142 

C 471 97,6863 1,02373 0,19671 0,53209 0,15264 0,16545 0,07491 

 

 

3.2 Plynulé lití mezi válce 

 TRC je jednou z metod jak odlévat kovy nebo slitiny. Roztavený kov se 

stabilizuje v ustalovací peci a tavenina tak teče přes žlab a odlévací komoru do 

trysky, která usměrňuje taveninu mezi dva vodou chlazené válce. Ty slouží k 

odvádění tepla a zároveň k válcování. Kov opouštějící trysku tuhne mezi válci a 

vytváří pás, který je dále válci deformačně zpevněn. Schéma je na Obr. 3.1. Tuhnutí 

probíhá vysokou rychlostí, a tak dochází k tvorbě přesyceného tuhého roztoku. 

Metoda umožňuje navíjet pás na cívky, které mohou pojmout až několik tun 

materiálu. Konkrétní parametry lití jsou součástí výrobního tajemství dodavatele. 
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Obr. 3.1: Schéma výroby hliníkových pásů metodou plynulého lití mezi válce [49]. 

 

3.3 Příprava vzorků 

Z průmyslově připravených materiálu byly nařezány vzorky s rozměry 6 cm 

ve směru válcování (RD), 8 cm v příčném směru (TD) a tloušťkou 7 mm (ND). Tyto 

vzorky byly podrobeny jednomu a dvěma CGP cyklům (slitina C 471 i třem CGP 

cyklům). Vzorky byly deformovány drážkovanými matricemi s šířkou drážek 7 mm 

a plochými matricemi způsobem popsaným v kapitole 1.8.1. Vzorky byly v matrici 

umístěny tak, že směr RD byl rovnoběžný s drážkami matrice. Použité kroky CGP 

cyklu jsou stejné jako na Obr. 1.7. 

 

Obr. 3.2: Označení orientací litých pásů. 

Z těchto deformovaných vzorků byly na rozbrušovací pile nařezány proužky 

ve směru kolmém na RD (viz přerušovaná čára na Obr. 3.2).  
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3.4 Světelná optická mikroskopie 

Vzorky pro LOM byly broušeny brusnými SiC papíry na metalografické 

brusce Struers Dap-7 a leštěny na diamantových suspenzích se zrnitostí až 1μm. Zrna 

byla zviditelněna elektrolytickou oxidaci v zařízení Lectropol 5. Bylo použito napětí 

20V po dobu 5 minut v roztoku Barker (400 ml vody a 12 ml 35% HBO4). Zrna byla 

pozorována v polarizovaném světle na mikroskopu Olympus GX51. Na povrchu 

vzorku se vytvořila oxidická vrstva, jejíž tloušťka závisí na orientaci zrna. V 

závislosti na této tloušťce se mění fázový faktor světelné vlny polarizovaného světla, 

které dopadá na vzorek (viz Obr. 3.3). Nastavením polarizačního filtru lze barevně 

rozlišit jednotlivá zrna. Obraz byl zpracován softwarem Nis-Elements AR 3.0. 

 

Obr. 3.3: Schéma vzniku fázového rozdílu polarizovaného světla dopadajícího na 

vzorek pokrytý oxidickou vrstvou různé tloušťky. 

 

3.5 Elektronová mikroskopie 

Elektronový mikroskop umožňuje sledovat mikrostrukturu materiálu 

s mnohem větším zvětšením a rozlišením než optické mikroskopy a to díky tomu, že 

vlnová délka urychlených elektronů je o 4 až 5 řádů kratší než délka viditelného 

světla. Rozlišení elektronových mikroskopů dosahuje řádu 10
-10

 m.  

 

3.5.1 Skenovací elektronová mikroskopie 

V skenovacím (řádkovacím) elektronovém mikroskopu (SEM) 

elektromagnetické čočky vytváří z elektronového svazku sondu, nikoliv široký 

svazek jako u TEM. Dvě kondenzorové čočky redukují šířku překřížení 
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elektronového svazku, poté objektivová čočka soustředí elektronový svazek do 

sondy o nanometrovém průměru [50]. Operační systém objektivových čoček řídí 

vychylování paprsku elektronů, a tak po řádcích vytváří pravoúhlý rastr na povrchu 

vzorku. Signálové elektrony emitované vzorkem jsou zaznamenány detektorem, 

zesíleny a použity k rekonstrukci obrazu tak, že se ke každému skenovanému bodu 

přiřadí bod na obrazovce. Zvětšení SEM je dáno poměrem lineární velikosti 

obrazovky a ozářené části vzorku. 

Mikroskop využívá signál elektronů rozptýlených na vzorku. Z každého bodu 

rastru je detektorem zaznamenán a následně je z něj vytvořen odpovídající obraz. Při 

interakci dopadajících elektronů se vzorkem, dochází k pružným i nepružným 

rozptylům. 

Zpětně odražené elektrony jsou původní elektrony vychýlené sérií pružných 

rozptylů zpět ze vzorku proti směru svého původního pohybu. Zpětně odražené 

elektrony jsou rozptýlené typicky do velikých úhlů a zachovávají si 60-80 % své 

energie [51].  

Detekováním difraktovaných zpětně odražených elektronů metodou EBSD 

lze určit orientaci mříže v místě, kam dopadá svazek elektronů. Houghovou 

transformací signálu obrazců Kikuchiho linií tvořených difraktovanými elektrony je 

určena orientace v každém bodě povrchu. Hranice zrn jsou určeny z misorientace 

mezi sousedními body. Za vysokoúhlové hranice jsou u této metody považovány 

body s misorientací vyšší než 15°, nízkoúhlové jsou mezi 5° a 15°.  

Nařezané vzorky byly pro EBSD mechanicky sleštěny stejně jako vzorky pro 

LOM a následně electrolyticky sleštěny v LectroPolu 5 v 33% roztoku kyseliny 

dusičné v metanolu při teplotě -19 °C při napětí 15 V po dobu 10 s. Takto sleštěné 

vzorky byly pozorovány ve skenovacím elektronovém mikroskopu FEI Quanta FEG 

200. 

 

3.5.3 Transmisní elektronová mikroskopie 

V transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) je obraz tvořen svazkem 

elektronů, který současně ozařuje celé pozorované pole. Při průchodu vzorkem jsou 

elektrony v závislosti na místě dopadu v různé míře odchylovány a pohlcovány, a tak 
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může vzniknout tzv. difrakční a kompoziční kontrast. TEM se skládá z 

elektronového děla a série elektromagnetických čoček. Obraz se promítá na 

fluorescenční stínítko, fotografický film, nebo CCD kameru. Urychlující napětí 

vytvářející elektronový svazek je řádu stovek kV [50]. 

Vzorky byly nařezány na pile značky Struers, dále ztenčeny brusnými papíry 

na metalografické brusce Struers Dap-7 na tloušťku 0,15 mm. Poté z nich byly 

vyraženy terčíky o průměru 3 mm, které byly dále sleštěny na zařízení Ternupol-2 

firmy Struers, aby se uprostřed vytvořil otvor a jeho okolí bylo možné prosvítit 

svazkem elektronů. Terčíky byly slešťovány při napětí 15 V, proudu 200 mA a 

teplotě -15 °C v 33% roztoku kyseliny dusičné v metanolu. Takové vzorky byly 

upevněny v držáku umožňující dvojitý náklop, případně v držáku umožňující také in-

situ ohřev, a pozorovány v mikroskopu JEOL JEM 2000FX s pracovním napětím 

200 kV. 

 

3.6 Mikrotvrdost 

K určení mechanických vlastností materiálu byla použita metoda měření 

mikrotvrdosti podle Vickerse (HV0,1). Touto metodou lze sledovat změny tvrdosti 

vzorku (i lokálně) mezi jednotlivými žíhacími kroky, a tak určit teplotu 

odpevňovacích procesů. Měření bylo provedeno na mikrotvrdoměru QNess 10A+, 

který umožňuje automatické měření a mapování. Hrotem pyramidového tvaru byl do 

vzorku konstantní silou silou F = 100 g působící 10 s vytvořen vpich. Z diagonálních 

rozměrů vpichu 𝑑1 + 𝑑2 lze vyjádřit mikrotvrdost pomocí vzorce [52]: 

     𝐻𝑉 = 0,189 ∙
𝐹

(
𝑑1+𝑑2

2
)

2.   (17) 

K mapování byly použity šablony se vzdáleností vpichů na řádku 0,4 mm. 

Jednotlivé řádky od sebe byly vzdáleny 0,2 mm tak, že sudé řádky byly vůči lichým 

o 0,2 mm posunuty, aby se vpichy nacházely nad středem mezery okolních lichých 

řádků. Takto byly změřeny oblasti 20 mm x 6 mm. To je 1581 vpichů. Pro měření 

mikrotvrdosti byly nařezané vzorky broušeny na metalografické brusce brusnými 

SiC papíry a leštěny na diamantových suspenzích se zrnitostí až 1μm. 
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4. Výsledky měření 

 

V souladu s cíli této práce bylo nejdříve provedeno měření na výchozích TRC 

materiálech C 412 a C 471. 

 Pozorování materiálů bylo prováděnou metodou LOM, kterou byl získán 

globální přehled mikrostruktury, a TEM, kterým lze pozorovat dislokační 

substrukturu. Na vzorcích z LOM bylo dále provedeno mapování mikrotvrdosti, aby 

byla zjištěna mikrotvrdost případně její rozložení na průřezu vzorku, a EBSD 

mapování k jemnějšímu rozlišení struktury a k určení misorientace zrn.  

 Následně byly vzorky podrobeny jednomu, dvěma respektive třem CGP 

cyklům. Během třetího CGP cyklu již docházelo k rozpadu vzorku C 412, a tak byl 

pro další pozorování použit jen vzorek materiálu C 471 se třemi CGP cykly. Z těchto 

vzorků širokých přibližně 7 cm byly nařezány proužky široké asi 1 cm ve směru RD. 

Aby byl eliminován vliv nedefinované deformace okrajů vzorku během CGP cyklů 

(viz kapitola 5) byla z těchto proužků pro další měření použita jen prostřední třetina 

široká přibližně 2,5 cm.  

Na těchto pěti vzorcích bylo provedeno mapování mikrotvrdosti a pozorování 

metodou LOM. Mezi jednotlivými měřeními byl povrch vzorku odbroušen, aby 

mohlo být provedeno další měření. Měření EBSD bylo provedeno vždy na dvou 

místech vzorku, která odpovídají tvrdšímu a měkčímu místu podle mapování 

mikrotvrdosti. 

Vzorky byly postupně přižíhávány na teplotách 50, 100, 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 450, 500 a 550 °C, vždy po dobu 50 minut. Mezi jednotlivými žíhacími 

kroky byla prováděna měření LOM a mapování mikrotvrdosti. Mapování EBSD bylo 

provedeno po žíhání při 350 °C a na finálních stavech po žíhání při 550 °C.  

Pozorování TEM bylo provedeno na nežíhaných vzorcích. Na jednom 

ze vzorků byl pozorován vývoj struktury, zotavení a rekrystalizace během in-situ 

ohřívání. 
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4.1 Výchozí stavy 

Oba materiály C 412 a C 471 mají zrna při povrchu vzorku v důsledku TRC 

více deformována a protažená než ve středové části. Ve středové části jsou zrna 

protažená ve směru válcování, zatímco v částech blíže okraji se stáčí, takže zrna míří 

šikmo k povrchu (viz Obr. 4.1). 

C 412 má jemnější strukturu zrn než C 471, což je důsledek jiných podmínek 

lití materiálu 471 (podle informací výrobce slitiny vyšší licí teploty) během TRC 

(Obr. 4.1, 4.2 a 4.3). Materiál C 412 má asi dva až třikrát menší zrna (Obr. 4.3). 

Srovnání obou materiálů můžeme vidět také na obrazu z TEM (Obr. 4.2). Obě slitiny 

obsahují nízkou hustotu dislokací v převážné většině uspořádaných v dislokačních 

stěnách. 

Průměrná mikrotvrdost v centrální části pásu slitiny C 412 je (50 ± 1) MPa a 

slitiny C 471 je (54 ± 1) MPa. Uváděná chyba není chybou statistickou, ale chybou 

jednoho měření způsobenou nepřesností určení délky diagonály.  

Jak lze vidět na mapách mikrotvrdosti (Obr. 4.4) a na profilech (Obr. 4.5), na 

okrajích vzorku je mikrotvrdost přibližně o 5 MPa vyšší než v centrální části vzorku 

v důsledku vyšší deformace materiálu v blízkosti válců TRC zařízení. 
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Obr. 4.1: LOM, výchozí stavy slitin a) C 412 a b) C 471. 

b) a) 
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Obr. 4.2: TEM, výchozí stavy slitin a) C 412 a b) C 471. 

 

   

               

Obr. 4.3: Srovnání LOM a EBSD výchozích stavů slitin a) C 412 a b) C 471. 

a) 

b) a) 

b) 
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Obr. 4.4: Mapování mikrotvrdosti výchozích stavů slitin a) C 412 a b) C 471.  

   

 

Obr. 4.5: Profil průběhu mikrotvrdosti výchozích stavů slitin a) C 412 a b) C 471. 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 
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4.2 Materiály po CGP deformaci  

 

4.2.1 Výchozí stav po CGP 

Po průchodu CGP došlo u všech vzorků ke zvlnění struktury zrn (viz Obr. 

4.6, 4.7). Celkově se obraz rozložení zrn výrazně mění, ale jejich velikost (objem) 

zůstává přibližně stejná (viz Obr. 4.6, 4.7). V střední části vzorku C 471 se vyskytují 

centrální segregace (černé proužky v původním směru TD). Černé pásy ve směru ND 

(zejména po třech cyklech CGP) jsou praskliny (Obr. 4.6 c-e a 4.7 c-e). 

c), d) – 
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í, e) částečná rekrystalizace, f) úplná rekrystalizace 

     

Obr. 4.6: LOM výchozích stavů slitiny a) C 412 po 1 CGP, b) C 412 po 2 CGP 

cyklech, c) C 471 po 1 CGP cyklu, d) C 471 po 2 CGP cyklech, e) C 471 po 3 CGP 

cyklech. 

 

a) e) d) c) b) 
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a) 

d) 

b) 

c) 

Obr. 4.7: detail z Obr. 4.6 

výchozích stavů slitiny a) C 

412 po 1 CGP cyklu, b) C 412 

po 2 CGP cyklech, c) C 471 po 

1 CGP cyklu, d) C 471 po 2 

CGP cyklech, e) C 471 po 3 

CGP cyklech.  

 

e) 

d) 
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Podle výsledků pozorování TEM materiály obsahují velké množství 

dislokací, které nejsou zřetelně uspořádané do dislokačních stěn (Obr. 4.8 a, 4.9 a). 

Nicméně, v materiálu jsou již jasně definovaná subzrna oddělená nízkoúhlovými 

hranicemi. Výše uvedenou skutečnost potvrzují i difraktogramy s difuzně 

roztaženými difrakčními stopami (Obr. 4.8 b, d a 4.9 b). Pouze u nejvíce 

deformovaného vzorku (C 471 – 3 CGP, Obr. 4.10 d) dochází k výrazné fragmentaci 

subzrn na buňky se zanedbatelnou hustotou dislokací uvnitř buněk (Obr. 4.10 c, d). 

Tvorba nových zrn vytvořených dynamickou nebo postdynamickou rekrystalizací 

nebyla potvrzena. 

 

   

   

Obr. 4.8: TEM slitiny C 412 a, b) po 1 CGP cyklu, c, d) po 2 CGP cyklech, 

zobrazení ve světlém poli vlevo, difrakční obrazec vpravo. 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 4.9: TEM slitiny C 471 a, b) po 1 CGP cyklu c, d) po 3 CGP cyklech, zobrazení 

ve světlém poli vlevo, difrakční obrazec vpravo. 

U všech vzorků došlo k výraznému nárůstu mikrotvrdosti z 50 respektive 

54 MPa na 75 respektive 85 MPa, lokálně až na 90 respektive 95 MPa (viz Obr. 4.11 

a, c a 4.12 a, c) po jednom CGP cyklu. Druhý CGP cyklus již nevede k tak 

výraznému zpevnění. V materiálu C 412 vzroste na 80 MPa lokálně, ve vzorku C 

471 vzroste lokálně na 95 MPa (Obr. 11 b, d a 12 b, d). Třetí CGP krok ve slitině C 

471 již nevede k výraznějším změnám mikrotvrdosti oproti předchozímu stavu. Ve 

všech případech není rozdělení mikrotvrdosti napříč vzorkem homogenní, ale střídají 

se v nich tvrdší a měkčí oblasti. Vzdálenost těchto dvou typů oblastí neodpovídá 

vzdálenosti sousedních drážek matrice (7 mm), ale je obecně kratší a navíc se 

ukazuje, že je neperiodická.  Reflektuje však zvlnění pozorované v LOM (Obr. 13). 

a) b) b) 

c) d) 
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Ve všech případech však dochází ke smazání rozdílu mikrotvrdosti u povrchu a ve 

středu pásu pozorovanému v litých materiálech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Obr. 4.10: mapování mikrotvrdosti výchozí slitiny a) C 412 po 1 CGP cyklu b)  C 

412 po 2 cyklech, c) C 471 po 1 CGP cyklu, d) C 471 po 2 CGP cyklech, e) C 471 po 

3 CGP cyklech. 

e) 

d) 

c) 
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b) 

a) 

c) 
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Obr. 4.11: Profil průběhu mikrotvrdosti výchozí slitiny a) C 412 po 1 CGP cyklu, b)  

C 412 po 2 cyklech, c) C 471 po 1 CGP cyklu, d) C 471 po 2 CGP cyklech, e) C 471 

po 3 CGP cyklech. 

 

 

Obr. 4.12: Zvlnění struktury po CGP a naznačení periodicity. 

 

e) 

d) 
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EBSD pozorování ukazují, že zrna v obou typech oblastí jsou stejným 

způsobem fragmentována (Obr. 13 a 14). Pomocí této metody nelze tyto oblasti ve 

výchozích stavech po CGP rozlišit. Statistické zpracování neprokázalo výrazné 

rozdíly v zastoupení v misorientaci koherentních oblastí (viz Obr. 4.15). Naproti 

tomu u slitiny C 412 po dvou CGP cyklech a u slitiny C 471 je po třech CGP cyklech 

patrný nárůst frakce hranic v oblasti vyšších misorientací (obr 4.15 d, 4.16 f).  

 

 

Obr. 4.13: EBSD mapování výchozí slitiny C 412 a),b) po 1 CGP cyklu a c),d) po 2 

CGP cyklech. Vlevo jsou měkčí části vzorků, vpravo tvrdší části. 

 

 

  

a) 

c) 

b) 

d) 
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Obr. 4.14: EBSD mapování výchozí slitiny C 471 a),b) po 1 CGP cyklu, c),d) po 2 

CGP cyklech a e),f) po 3 CGP cyklech. Vlevo jsou měkčí části vzorků, vpravo tvrdší 

části. 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) f) 
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Obr. 4.15: EBSD Rozdělení misorientace výchozí slitiny C 412 a),b) po 1 CGP cyklu 

a c),d) po 2 CGP cyklech. Vlevo jsou měkčí části vzorků, vpravo tvrdší části. 

 

 

 

 

 

c) d) 

a) b) 
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Obr. 4.16: Rozdělení misorientace výchozí slitiny C 471 a),b) po 1 CGP cyklu, c),d) 

po 2 CGP cyklech a e),f) po 3 CGP cyklech. Vlevo jsou měkčí části vzorků, vpravo 

tvrdší části. 

 

 

c) 

e) 

d) 

a) 

f) 

b) 
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4.3.2 Stav po CGP a následném žíhání 

Vzorky byly postupně přižíhávány až do teploty 550 °C. Do teploty 250 °C 

nebyla v LOM pozorována žádná změna mikrostruktury. Také mikrotvrdost zůstává 

až do této teploty konstantní, případně je pozorován její nevýrazný nárůst v řádu 

1˗3 MPa. Tento nárůst však není dostatečně prokazatelný, neboť je do jisté míry 

srovnatelný s experimentální chybou jednotlivých měření.  

Při dalším zvyšování teploty až do 450 °C metody LOM ani EBSD 

pozorování neprokázala žádnou výraznější změnu oproti výchozímu stavu (Obr. 

4.17, 4.18, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.28, 4.31, 4.32, 4.33, 4.36, 4.37, 4.38, 4.41 a, b). 

Jak je patrné z Obr. 4.19, 4.20, 4.24, 4.25, 4.29, 4.30, 4.34, 4.35, 4.39 a 4.40, nad 

touto teplotou začíná docházet k prvnímu pozorovatelnému poklesu mikrotvrdosti. 

Zároveň se začíná smazávat rozdíl v mikrotvrdosti mezi tvrdšími a měkčími částmí. 

Avšak z měření mikrotvrdosti vyplývá, že v tomto teplotním intervalu dochází jen 

k vyrovnávání extrémů. Mikrotvrdost u některých vzorků je pak po žíhání při teplotě 

450 °C téměř homogenní (Obr. 4.34 d, 4.35 d, 4.39 c, d, 4.40 c, d). 

Jak je patrné z LOM pozorování (Obr. 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, 4.27, 4.28, 4.32, 

4.33, 4.37, a 4.38), při teplotě 500 °C dochází v nejvíce deformovaných vzorcích 

(C 412 po dvou CGP cyklech, C 471 po třech CGP cyklech) k částečné 

rekrystalizaci. Mikrotvrdost v těchto vzorcích prudce klesá až na hodnoty 

pozorované před CGP deformací. K tomu dochází nejdříve v místech vykazujících 

po CGP nejvyšší hodnoty mikrotvrdosti (viz Obr. 4.24 e, 4.25e, 4.39 e, 4.40 e). Místa 

s původně nejmenší mikrotvrdostí si naopak zachovávají vyšší mikrotvrdost a 

paradoxně se stávají nejtvrdšími (viz Obr. 4.19 e, 4.20 e). 

Žíhání při teplotě 550 °C vede k rekrystalizaci většiny plochy všech vzorků 

(viz Obr. 4.17 d, 4.18d, 4.19 e, 4.20 e, 4.22 d, 4.23 d, 4.24 f, 4.25f, 4.27 d, 4.28 d, 

4.29 e, 4.30 e, 4.32 d, 4.33 d, 4.34 e, 4.35 e, 4.37 d, 4.38 d, 4.39 f, 4.40 f). Pouze 

některá zrna nejčastěji v původně měkčích místech vzorku nerekrystalizují (Obr. 

4.21 e, 4.31 e) a stále si zachovají původní velikost a vnitřní fragmentaci. Tato 

nerekrystalizovaná místa také vykazují přetrvávající vyšší tvrdost, jak lze vidět na 

mapách na Obr. 4.19e, 4.20 e, 4.29 e, 4.30 e.  
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Obr. 4.17.: LOM slitiny C 412 po 1 CGP cyklu a žíhání při teplotě a) 300 °C, b) 

450 °C, c) 500 °C, e) 550 °C.  

a) b) c) d) 
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Obr. 4.18.: Detaily z Obr. 17 slitiny C 412 po 1 CGP cyklu a žíhání při teplotě a) 

300 °C, b) 450 °C, c) 500 °C, e) 550 °C 

 

  

a) 

c) 

b) 

d) 
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a) 

b) 
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Obr. 4.19: mapování mikrotvrdosti slitiny C 412 po 1 CGP cyklu žíhání při teplotě a) 

300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

c) 

d) 

e) 
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a) 

b) 

c) 
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Obr. 4.20: profil průběhu mikrotvrdosti slitiny C 412 po 1 CGP cyklu a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

 

d) 

e) 
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Obr. 4.21: EBSD mapování slitiny C 412 po 1 CGP cyklu: a), b) 350 °C, c), d) 

550 °C; vlevo měkká část vzorku, vpravo tvrdá část vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Obr. 4.22: LOM slitiny C 412 po 2 CGP cyklech a žíhání při teplotě a) 300 °C, b) 

450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C. 

a) d) b) c) 
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Obr. 4.23: Detail z obr 4.17 slitiny C 412 po 2 CGP cyklech a žíhání při teplotě, a) 

300 °C, b) 450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C. 

 

 

 

c) 

b) 

d) 

a) 
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a) 

b) 

c) 
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Obr. 4.24: mapování mikrotvrdosti slitiny C 412 po 2 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 500 °C, f) 550 °C. 

 

d) 

e) 

f) 
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c) 

a) 

b) 
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Obr. 4.25: profil průběhu mikrotvrdosti slitiny C 412 po 2 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 500 °C, f) 550 °C. 

d) 

e) 

f) 



 68 

 

Obr. 4.26: EBSD mapování slitiny C 412 po 2 CGP cyklech: a), b) 350 °C, c), d) 

550 °C; vlevo měkká část vzorku, vpravo tvrdá část vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

c) 

a) 

d) 

a) b) 
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Obr. 4.27: LOM slitiny C 471 po 1 CGP cyklu a žíhání při teplotě a) 300 °C, b) 

450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C. 

a) d) c) b) 



 70 

 

 

  

   

Obr. 4.28: detail z Obr. 4.27 slitiny C 471 po 1 CGP cyklu a žíhání při teplotě a) 

300 °C, b) 450 °C, c) 500 °C, e) 550 °C. 

  

c) d) 

a) b) 
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a) 

b) 

c) 



 72 

 

 

 

 

Obr. 4.29: Mapování mikrotvrdosti slitiny C 471 po 1 CGP cyklu a žíhání při a) 

300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

e) 
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a) 

b) 

c) 
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Obr. 4.30: Profil průběhu mikrotvrdosti slitiny C 471 po 1 CGP cyklu a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

 

d) 

e) 
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Obr. 4.31: EBSD mapování slitiny C 471 po 1 CGP cyklu: a), b) 350 °C; c), d) 

550 °C; vlevo měkká část vzorku; vpravo tvrdá část vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

b) a) 

c) d) 
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Obr. 4.32: LOM slitiny C 471 po 2 CGP cyklech a žíhání při teplotě) 300 °C, b) 

450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C 

 

a) b) c) d) 
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Obr. 4.33: Detail LOM slitiny C 471 po 2 CGP cyklech a žíhání při teplotě a) 

300 °C, b) 450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C. 

 

 

d) c) 

a) b) 



 78 

 

 

 

 

 

 

b) 

a) 

c) 
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Obr. 4.34: Mapování mikrotvrdosti slitiny C 471 po 2 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

e) 
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a) 

b) 

c) 
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Obr. 4.35: Profil průběhu mikrotvrdosti slitiny C 471 po 2 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 550 °C. 

 

d) 

e) 
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Obr. 4.36: EBSD mapování slitiny C 471 po 2 CGP cyklech a), b) 350 °C; c), d) 

550 °C; vlevo měkká část vzorku; vpravo tvrdá část vzorku. 

 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Obr. 4.37: LOM slitiny C 471 po 3 CGP cyklech a žíhání při a) 300 °C, b) 450 °C, c) 

500 °C, d) 550 °C. 

a) b) c) d) 
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Obr. 4.38: Detail z Obr. 37 slitiny C 471 po 3 CGP cyklech a žíhaní při a) 300 °C, b) 

450 °C, c) 500 °C, d) 550 °C. 

 

 

a) 

c) d) 

b) 



 85 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Obr. 4.39: Mapování mikrotvrdosti slitiny C 471 po 3 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 500 °C, f) 550 °C. 

 

d) 

e) 

f) 
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a) 

b) 
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Obr. 4.40: Profil průběhu mikrotvrdosti slitiny C 471 po 3 CGP cyklech a žíhání při 

teplotě a) 300 °C, b) 350 °C, c) 400 °C, d) 450 °C, e) 500 °C, f) 550 °C 

d) 

e) 

f) 
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Obr. 4.41: EBSD mapování slitiny C 471 po 3 CGP cyklech a), b) 350 °C; c), d) 

550 °C; vlevo měkká část vzorku; vpravo tvrdá část vzorku. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Vzorek slitiny C 471 po 3 CGP cyklech byl pozorován a zároveň in-situ žíhán 

v TEM. Jedná se o vzorek z přechodové oblasti mezi tvrdší a měkčí částí materiálu. 

Ve výchozím stavu je patrná výrazná fragmentace zrn na subzrna, která obsahují 

relativně vysokou hustotu dislokací (Obr. 4.29 a). Až do teploty 300 °C (Obr. 4.29 b) 

nejsou patrné žádné výraznější změny substruktury. Při dalším zvyšování teploty 

dochází k postupné anihilaci dislokací uvnitř subzrn a zaostřování subhranic (4.29 c).  

 

 

Obr. 4.42 TEM - slitina C 471 po 3 CGP cyklech ohřívaná in-situ, fotografie 

pořízena při teplotě: a) 20 °C, b) 300 °C, c) 350 °C, d) 400 °C. 

 

 

b) a) 

c) d) 
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Při 400 °C vnitřky subzrn neobsahují téměř žádné dislokace. Navíc na 

subhranicích a částečně i uvnitř subzrn se začínají objevovat nové precipitáty částic 

bohatých na mangan a křemík (Obr. 4.29 d). Podle Pokové [53] se jedná o kubickou 

α- Al(Mn,Fe)Si fázi. Nad touto teplotou se až do teploty 550 °C subzrna prakticky 

nemění, dochází pouze k postupnému hrubnutí částic fáze α-Al(Mn,Fe)Si a jejich 

následnému rozpouštění (Obr. 4.43 a-c). Při dalším zvyšování teploty nad 550 °C 

dochází k téměř dokonalému rozpuštění částic fáze α-Al(Mn,Fe)Si a nahrubnutí 

mikrostruktury postupnou koalescencí a růstem subzrn (Obr. 4.44 a-c). Dříve než 

bylo dosaženo teploty 600 °C, došlo k degradaci vzorku (Obr. 4.44 d). 

 

 

a) 

c) 

Obr. 4.43 TEM - slitina C 471 po 3 

CGP cyklech ohřívaná in-situ, 

fotografie pořízena při teplotě: a) 

450 °C, b) 500 °C, c) 550 °C. 

b) 
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Obr. 4.44 TEM - slitina C 471 po 3 CGP cyklech ohřívaná in-situ, fotografie a-d) 

byly pořízeny během ohřevu z teploty 550 na 600 °C. 

 

 

 

 

 

 

c) 

a) b) 

d) 
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5 Diskuze 

 

Výchozí stavy materiálů po plynulém lití mezi válce vykazují rozdílnou 

velikost zrn. Výrazně menší velikost zrn ve slitině C 471 je podle sdělení výrobce 

způsobena odlišnými podmínkami lití. V rozporu s Hall-Patchovým vzahem (1) mají 

odpovídající oblasti ve slitině C 471 mikrotrdost přibližně o 4 MPa vyšší než ve 

slitině C 412. Příspěvek k celkové mikrotvrdosti od chrómu a zirkonia v tuhém 

roztoku je podle literatury zhruba 13,4 MPa / hmot. % [53]. To odpovídá zhruba 2,3 

MPa rozdílu mikrotvrdosti mezi oběma slitinami. Tato hodnota je mírně nižší než 

naměřený rozdíl. Jak však naznačují pozorování v TEM (viz Obr. 4.2) může mít 

zvýšená koncentrace Zr a Cr vliv i na hustotu dislokací po TRC, která je podle TEM 

vyšší v materiálu C 471. Jak je patrné z Obr. 5.1, který zachycuje průběh průměrné 

mikrotvrdosti po jednotlivých žíhacích krocích, je tento kombinovaný vliv 

příměsových atomů potlačen až teprve při nejvyšších žíhacích teplotách, kdy by 

měly z materiálu zcela vymizet dislokace. I přesto, že se ve slitinách obsahujících Zr 

a Cr očekává tvorba precipitátů obsahujících tyto příměsi stabilních i při teplotě 550 

°C, je zřejmě vliv těchto částic na mikrotvrdost v rámci chyby měření překryt 

odpevňovacími procesy spojenými s finální rekrystalizací struktury. Obr. 5.1 také 

integrálně vysvětluje průběh mikrotvrdosti uvedený v kapitole 4.2.2. První pokles 

mikrotvrdosti, který je podle TEM způsoben zotavením dislokační substruktury, je 

ve všech vzorcích pozorován při teplotě 300 °C. Ve slitině C 471 je tento pokles 

ukončen až při teplotě o 50 °C vyšší než ve slitině C 412, což může být způsobeno 

právě zvýšeným obsahem příměsí Zr a Cr a jejich vlivem na snížení pohyblivosti 

dislokací při zotavovacím procesu. Následující prudký pokles průměrné 

mikrotvrdosti nad 450 °C je spojen s velkou statistickou chybou, což je způsobeno 

nerovnoměrným průběhem rekrystalizace ve vzorcích a existencí oblastí plně 

rekrystalizovaných a oblastí jen zotavených. Jak vyplývá z in-situ TEM pozorování, 

přerozdělování příměsí Mn a Si spojené s precipitací, hrubnutím a rozpouštěním fáze 

α-Al(Mn,Fe)Si je spojeno jen s minoritními změnami mikrotvrdosti. Nicméně, jejich 

nepřímý vliv, například po jejich zhrubnutí a rozpuštění, na uvolnění subhranic při 

rekrystalizaci nelze vyloučit.  
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Obr. 5.1: Vývoj mikrotvrdosti v závislosti na teplotě žíhání. 

 

Na Obr. 5.2 je zobrazeno rozložení mikrotvrdosti ve vzorku C 412 po 1 CGP 

cyklu překrývající se s odpovídající mikrostrukturou pozorovanou v LOM. Jak již 

bylo uvedeno v kapitole 4.2.1, ve vzorcích se vyskytují měkčí a tvrdší oblasti, které 

jsou jednoznačně spojeny s modulacemi mikrostruktury. Vznik tvrdších částí je 

s největší pravděpodobností spojen s kombinací čisté smykové deformace a ohybu 

v místě hran matrice. V důsledku superpozice těchto dvou deformačních 

mechanizmů je výsledná celková deformace v těchto místech vyšší než v ostatních 

částech vzorku, kde probíhá pouze čistá smyková deformace. Na obr 5.3 je uvedeno 

rozdělení celkové ekvivalentní deformace ve vzorku po jednom, dvou a třech CGP 

cyklech spočítané pomocí metody FEM [53], které tyto výše uvedené závěry 

potvrzuje. Zdánlivý nesoulad v periodicitě výskytu těchto oblastí s periodicitou 

výskytu hran v deformační matrici lze vysvětlit efekty způsobenými ne zcela 

fixovanými konci vzorku při CGP deformaci. Jak naznačují následující obrázky 

vytvořené metodou FEM [53] (Obr. 5.4), dochází při jednotlivých CGP cyklech 

k posouvání vzorku v matrici (obr 5.5).   
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Obr 5.2: Superpozice obrazu rozdělení mikrotvrdosti a rozložení zrn ve vzorku C 412 

po dvou CGP krocích. 

 

 

 

Obr 5.3: Rozdělení celkové ekvivalentní deformace ve vzorku po jednom, dvou a 

třech CGP cyklech spočítané pomocí metody FEM [53]. 

 

S nerovnoměrným rozdělením mikrotvrdosti po CGP je spojen nerovnoměrný 

průběh odpevňovacích procesů, zejména rekrystalizace v jednotlivých vzorcích. 

Vzhledem k předpokládané vyšší deformaci v tvrdších místech vzorku je v nich i 

vyšší uložená energie. Proto je v těchto oblastech vyšší hnací síla potřebná 

k rekrystalizaci a v souladu s mikrostrukturou pozorovanou pomocí EBSD, 

rekrystalizace a tudíž i odpevnění materiálů probíhá při nižší teplotě (Obr. 4.41 c).  
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5.4 simulace 1 CGP cyklu metodou FEM [54]. V simulaci je uvedena celková 

deformace, tzn. vzhledem ke smykové a zpětné smykové deformaci by měla být 

v ideálním případě výsledná deformace na obrázku f) rovna nule.  

 

   

Obr. 5.5: Posunutí vzorku na detailu ze simulace FEM 

 

a) 

d) c) 

e) f) 

b) 
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Závěr 

 V této práci byl studován vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností 

dvou plynule odlévaných slitin na bázi EN AW 3003 po CGP deformaci a následném 

žíhání. Hlavní výsledky lze shrnout následujícím způsobem:   

 Materiály po TRC vykazují nehomogenitu mikrostruktury i mechanických 

vlastností ve směru tloušťky vzorku (ND). 

 Následující intenzivní plastická deformace metodou CGP tuto nehomogenitu 

potlačí a vede k výraznému zpevnění materiálu a fragmentaci zrn na subzrna. 

 Mikrostruktura po CGP vykazuje zvlněnou distribuci zrn v materiálu, která 

reflektuje nehomogenní rozdělení deformace při CGP cyklu. 

 Nehomogenní rozdělení efektivní deformace vede k nerovnoměrnému 

rozložení mikrotvrdosti podél vzorku s periodicky se střídajícími oblastmi 

s vyšší a nižší mikrotvrdostí. 

 Při následném žíhání deformovaných vzorků dochází postupně k zotavení 

dislokační substruktury následované částečnou nebo úplnou rekrystalizací 

materiálu. 

 Výše uvedené procesy jsou spojeny s výrazným poklesem mikrotvrdosti, 

přičemž zdánlivě paradoxně dochází k rychlejšímu odpevnění v oblastech 

s vyšší mikrotvrdosti po CGP. 

 Přerozdělování příměsí Mn a Si spojené s precipitací, hrubnutím a 

rozpouštěním částic α-Al(Mn,Fe)Si není přímo spojené s výraznými 

změnami mechanických vlastností, nicméně může mít nepřímý vliv na 

pohyblivost subhranic a hranic zrn. 

 Příměsi Zr a Cr jsou s největší pravděpodobností zodpovědné za vyšší 

mikrotvrdost slitiny C 471 v porovnání se slitinou C 412. K potlačení tohoto 

vlivu dochází částečně až při nejvyšších žíhacích teplotách. 
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Označení veličin 

 

ω   úhel 

𝜎𝜀    deformační napětí 

𝜗𝑃0,𝜎𝜀0, 𝐾𝜀, 𝜇, 𝑚 materiálové konstanty 

𝑑   velikost zrna 
θ   koeficient zpevnění 

𝜎    deformační napětí 

𝜀    deformace 

𝜀̇    deformační rychlost 
T   teplota 

𝐹𝑚   síla působící na dislokaci při překonávání překážky 
L    průměrná vzdálenost překážek 

b    velikost Burgesova vektoru 

E   interakční energie 

∆𝜏, 𝜏0    skluzové napětí 

𝑟0    poloměr překážky 

 𝛾𝛼𝛽    energie rozhraní mezi fázemi 

𝑋, XR   frakční objem 

∆𝜏𝑂𝑅    skluzové napětí (Orowan) 

L    vzdálenost částic 

D    průměr částic 

G    modul pružnosti ve smyku 

A    koeficient: 2π pro šroubovou dislokaci, 2π(1-ζ) pro hranovou 

   dislokaci 

ζ   Poissonův poměr 

𝑅0   efektivní poloměr jádra dislokace 

𝐹   volná energie 
t   čas 

TA    teplota žíhání 

ν    frekvence kmitů mříže 

𝐹𝑑    síla působící na jednotkovou délku šplhající dislokace 
Qs    aktivační energie vzniku skoku na dislokaci 

QD    aktivační energie mřížové samodifúze 

R   molární plynová konstanta 

TD   teplota tváření 

�̇�   nukleační rychlost 

𝑣    rychlost migrace hranic 

PM   hnací síla pohybu hranice 

M    pohyblivost hranice zrna 

PR    brzdící síla 

PZ   Zenerova brzdící síla 
𝛼

𝛽2   parametr brzdícího účinku 

𝑐0   koncentrace nečistot v matrici 

𝐴𝑅   hnací síla 
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𝑄𝑅   aktivační energie tvorby rekrystalizovaného rozhraní 

𝑄𝑆𝐷    aktivační energie samodifúze 

𝑄𝜌   energie odpovídající rozdílu hustoty 

f   přitažlivá síla mezi hranicemi zrn a segregovanými atomy 

n    počet cizích atomů na jednotku plochy hranice  

𝛾   energie hranice zrn 
r   poloměr částice 

𝑅𝑝0,2   smluvní mez kluzu při protažení 0,2 % 

Te   eutektická teplota 

σYS   mez skluzu 

σUTS   mez pevnosti 

ef   maximální prodloužení před lomem 

𝐻𝑉   mikrotvrdost podle Vickerse 

φ    fázový rozdíl 

 


