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Abstrakt: V rámci práce byly zkoumány mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných 

hořčíkových slitin AE42 a LAE442 připravených metodou ECAP. Studium bylo 

zaměřeno na nalezení vhodných podmínek pro superplastickou deformaci. Nejprve 

byla zkoumána stabilita mikrostruktury v závislosti na teplotě. Měření rychlostní 

citlivosti probíhalo v rozsahu teplot 180 °C aţ 240 °C a v rozsahu deformačních 

rychlostí   =5·10
-5

 s
-1

 aţ   =2·10
-3

 s
-1

. Pro tahové zkoušky byla vybrána rychlost 

  =10
-4

 s
-1

 při teplotě 180 °C a rychlost   =10
-3

 s
-1

 při 240 °C. Na vzorcích po 

tahových zkouškách byla pozorována změna mikrostruktury pomocí AFM a EBSD. 

Tyto snímky byly diskutovány s výsledky mechanických zkoušek. Nejlepších 

superplastických vlastností dosáhla slitina LAE442 při teplotě 180 °C a rychlosti 

  =10
-4

 s
-1

. Při těchto podmínkách dosáhla smluvního prodlouţení 395%. 
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. Under these conditions, the achieved tensile strain was 395%. 
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1. Teoretický úvod 

1.1 Hořčíkové slitiny 

Hořčík (12Mg) je lehký stříbrolesklý kov o hustotě 1738 kg/m
3
. Krystalizuje při 

teplotě 650 °C v soustavě hexagonální těsně uspořádané HCP. Parametry krystalové 

mříţky jsou a=0,32 nm, c=0,52 nm. 

Hlavní výhodou hořčíkových slitin je jejich nízká hustota a zároveň vysoká 

pevnost. Jsou dobře obrobitelné, mají schopnost tlumit vibrace a je moţné je odlévat 

vysokotlakým litím a svařovat. Hořčík je relativně dostupný materiál. Jeho 

koncentrace v zemské kůře činí přibliţně 2%. Nejčastěji se získává elektrolýzou 

roztaveného chloridu hořečnatého [1]. 

Jelikoţ se jedná o kov alkalických zemin, je hořčík vysoce reaktivní a má nízkou 

korozní odolnost. Mezi další nevýhody patří nízký modul pruţnosti a obtíţné tváření 

za studena. Vzhledem k nízké teplotě tání hořčíku není moţné jeho slitiny vyuţívat 

při vyšších teplotách. 

Slitiny hořčíku se pouţívají jako lehký a pevný konstrukční materiál a také jako 

materiál na útlum vibrací. Nacházejí uplatnění v leteckém a automobilovém 

průmyslu. Jsou vhodné pro tvarově sloţité odlitky a perspektivní je i pouţití na 

tvářené plechové díly. Hořčíkové slitiny nacházejí vyuţití i v medicíně jako 

biodegradabilní materiály např. na fixaci kostí. Hořčík není toxický a lidské tělo ho 

dokáţe rozloţit a vyloučit. Takovéto implantáty by se nemusely po srůstu kosti 

odstraňovat operačním zákrokem. 

 

1.2 Plastická deformace 

Plastická deformace způsobuje nevratné změny rozměrů vzorku. Děje se tak 

vzájemným posunem atomových rovin v pevné látce [2]. Při pokojových teplotách je 

hlavním mechanismem plastické deformace skluzový pohyb dislokací. Za vyšších 

teplot se uplatní i difúze atomů a pokluz po hranicích zrn. K pohybu dislokací 

dochází ve skluzových rovinách, coţ nejčastěji bývají roviny nejhustěji obsazené 

atomy [3]. Pro homogenní plastickou deformaci polykrystalického materiálu je podle 

von Misesova kritéria třeba alespoň pět nezávislých skluzových systémů [4]. 

Jelikoţ hořčík krystalizuje v soustavě HCP, aktivuje se za pokojové teploty 

pouze bazální skluzová rovina a von Misesovo kritérium není splněno. Je tedy 

zapotřebí dalšího mechanismu plastické deformace, např. dvojčatění. Hořčík je proto 

za pokojové teploty špatně tvářitelný. Při vyšší teplotě se navíc aktivuje prizmatická 

a pyramidální rovina skluzu (Obr. 1).  
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Obr. 1. Skluzové roviny HCP mříţky [5]. 

 

1.3 Superplastická deformace 

Polykrystalický materiál povaţujeme za superplastický, je-li při deformaci 

v tahu dosaţeno smluvního prodlouţení alespoň 400% [6]. Další podmínkou je, aby 

prodlouţení bylo závislé na rychlosti deformace. 

Hlavním mechanismem superplastické deformace je pokluz po hranicích zrn. 

Dochází při něm k posunu sousedních zrn a k jejich vzájemnému natočení [7]. 

Mezery, které by vznikly mezi zrny, se zaplňují mechanismy difúzního tečení (creep) 

za podpory bodových poruch – vakancí. 

Jelikoţ jsou oba tyto procesy tepelně aktivované, je nutná teplota alespoň 0,4 

teploty tání daného materiálu. Oba procesy také lépe probíhají v materiálu 

s homogenní jemnozrnnou mikrostrukturou, protoţe atomy a vakance difundují po 

kratší dráze. Střední velikost zrn d by měla být menší neţ 10 µm. Pro pokluz po 

hranicích zrn je navíc zapotřebí veliký podíl vysokoúhlových hranic zrn [8]. Při 

zvýšené teplotě ale dochází ke hrubnutí zrna. Pro dosaţení superplastické deformace 

je tedy nutné nalézt optimální interval teplot. 

 

1.4 Ultrajemnozrnné materiály 

Ultrajemnozrnné materiály se nejčastěji získávají metodou intenzivní plastické 

deformace (SPD – severe plastic deformation). Nejpouţívanější metodou je 

protlačování lomeným kanálem (ECAP – equal channel angular pressing). Základní 

schéma je znázorněno na Obr. 2. Materiál je protlačován lomeným kanálem, jehoţ 

vstupní a koncový průřez je stejný. Pro získání větší deformace a tím i jemnější 

struktury se proces několikrát opakuje. Změnou orientace vzorku mezi jednotlivými 

průchody je moţné dosáhnout různých vlastností výsledné mikrostruktury. Na Obr. 3 

jsou zobrazeny základní cesty zpracování. Výslednou strukturu materiálu je také 

moţné ovlivnit úhlem zalomení kanálu, poloměrem zalomení, rychlostí průchodu 
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nebo teplotou. Výhody metody ECAP jsou homogenita mikrostruktury uvnitř vzorku 

a její škálovatelnost. Díky tomu má mezi jednotlivými metodami SPD největší 

potenciál vyuţití v průmyslu. 

 
 

Obr. 2. Schéma metody ECAP [9]. 

 

 
 

Obr. 3. Základní cesty vícenásobného průchodu ECAP [10]. 
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Dalšími pouţívanými metodami intenzivní plastické deformace jsou torze za 

vysokého tlaku (HPT – high pressure torsion) (Obr. 4) a kumulativní spojování 

válcováním (ARB – accumulative roll bonding) (Obr. 5). 

 
 

Obr. 4. Schéma metody HTP [11]. 

 

 
 

Obr. 5. Schéma metody ARB [12]. 
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2. Experimentální metody 

2.1 Cíle bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je studium ultrajemnozrnných hořčíkových slitin 

AE42 a LAE442 připravených metodou ECAP. Speciální pozornost bude věnována 

závislosti superplasticity na vnější teplotě a deformační rychlosti, vyhodnocení 

maximálního prodlouţení, průběh parametru rychlostní citlivosti během deformace a 

studium vývoje mikrostruktury. 

 

2.2 Pouţité slitiny 

Pro měření byly pouţity dvě hořčíkové slitiny: AE42, která obsahuje přibliţně 

4% hliníku a 2% vzácných zemin a LAE442, která obsahuje navíc přibliţně 4% 

lithia. Uvedená procenta jsou váhová.  

Slitina LAE442 v současnosti patří mezi nejperspektivnější slitiny v oboru 

biodegradabilních materiálů. Její kvality potvrdilo mnoţství laboratorních in vitro i 

in vivo testů [13]. Slitina LAE442 byla vyvinuta přidáním lithia do slitiny AE42, 

která je hojně vyuţívána jako vysokoteplotní hořčíková slitina pro konstrukční 

aplikace [14]. 

Pro získání jemnozrnné mikrostruktury byl pouţit ECAP s kanálem o 

čtvercovém průřezu 1 cm
2
, který byl zalomený pod úhlem 90° a úhel zakřivení 

vnějšího oblouku byl 0°. Pro obě slitiny byl pouţit vícenásobný průchod cestou BC, 

viz Obr. 3. Slitina AE42 byla připravena 8 průchody (AE42-8P), slitina LAE442 12 

průchody (LAE442-12P). Teploty a rychlosti jednotlivých průchodů jsou uvedeny 

v Tab. 1. 

 

 
 

Tab. 1. Parametry přípravy materiálu metodou ECAP. 

 

2.3 Tahové zkoušky 

Při zkoušce tahem je vzorek upnutý do čelistí natahován konstantní deformační 

rychlostí   , dokud nedojde k jeho přetrţení. Zároveň je zaznamenávána působící síla 

1P 2P 3P 4P-8P/12P

AE42 210 °C, 10 mm/min 195°C, 20 mm/min 185°C, 20 mm/min 180°C, 20 mm/min

LAE442 230 °C, 5 mm/min 210°C, 5 mm/min 200°C, 7 mm/min 185°C, 10 mm/min

slitina
Počet průchodů
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F a změna délky vzorku ΔL. Smluvní hodnota relativního prodlouţení εENG je 

definována vztahem: 

      
  

  
 (1) 

kde L0 je počáteční délka vzorku. Smluvní napětí vzorku σENG se vypočítá: 

      
 

  
 (2) 

kde A0 značí počáteční průřez vzorku. Smluvní hodnoty se vztahují na počáteční 

rozměry vzorku a neberou v úvahu jejich změnu v průběhu tahové zkoušky. 

Skutečné prodlouţení ε a skutečné napětí σ  uţ zahrnuje změny rozměrů 

v průběhu deformace za předpokladu, ţe objem vzorku se nemění: 

     (
     

  
) (3) 

   
 

 
 

 

  
 
     

  
 (4) 

Rychlost deformace    se stanoví jako časová derivace skutečného prodlouţení ε. 

Pro superplastickou deformaci bývají obvyklé rychlosti deformace   =10
-5

 s
-1

 aţ 

  =10
-3

 s
-1

. 

Parametr rychlostní citlivosti napětí m je definován vztahem: 

   
    ( )

    (  )
 (5) 

Nejčastěji se m parametr měří pomocí tahové zkoušky, při které je skokově měněna 

rychlost deformace a zkoumána změna v napětí. Deformace je povaţována za 

superplastickou, pokud je m>0,3 [15], případně m>0,5 [6]. 

 

2.4 Zkoušky mikrotvrdosti 

Při Vickersově metodě stanovení mikrotvrdosti se do povrchu materiálu vtlačuje 

diamantový indentor ve tvaru čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136°. Schéma 

této metody je uvedeno na Obr. 6. Vrcholový úhel je volen tak, aby měření bylo co 

nejméně ovlivněno třením. Po průniku indentoru do materiálu se měří uhlopříčky 

čtvercového vtisku. Mikrotvrdost se pak vypočítá: 

         
 

  
 (6) 

kde F je síla zatíţení indentoru [N] a u je průměrná délka uhlopříček [mm]. 

S rostoucí velikostí zrna d mikrotvrdost materiálu klesá, protoţe se sniţuje hustota 
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hranic zrn. Mikrotvrdost také klesá se sniţující se hustotou dislokací a se sniţující se 

hustotou precipitátů. 

 

 
 

Obr. 6. Schéma Vickersovy metody [16]. 

 

2.5 AFM 

Mikroskopie atomárních sil (AFM – atomic force microscopy) je metoda na 

trojrozměrné zobrazení povrchu s vysokým rozlišením. Je zaloţena na skenování 

povrchu ostrým hrotem. Hrot je připevněn na pruţném raménku, tzv. cantilever. 

Ohnutí raménka je snímáno laserem pomocí fotodiody. Schéma metody je zobrazeno 

na Obr. 7. Přesný pohyb hrotu zajišťují piezokrystaly. Nejčastěji se pouţívá 

kontaktní mód, kdy je hrot přitlačován na povrch vzorku konstantní silou. AFM 

dosahuje podobného rozlišení jako elektronová mikroskopie. Na rozdíl od 

skenovacího elektronového mikroskopu, který zobrazuje pouze dvojrozměrnou 

projekci povrchu, AFM poskytuje trojrozměrný obraz. Nevýhodou AFM je pomalá 

rychlost skenování a omezená velikost skenované oblasti. Vzhledem k časové 

náročnosti se skenují oblasti menší neţ 100 µm. Omezená je i velikost reliéfu, 

typicky do 10 µm. 
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Obr. 7. Schéma AFM [17]. 

 

2.6 EBSD 

Difrakce zpětně odraţených elektronů (EBSD - electron backscatter diffraction) 

je krystalografická technika, která se pouţívá pro studium mikrostruktury materiálu. 

Zobrazuje velikost, tvar a orientaci jednotlivých zrn. Difrakce se realizuje uvnitř 

skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - scanning electron microscopy). 

Vyleštěný vzorek se vkládá do komory SEM nakloněný o 70° vůči elektronovému 

svazku. Neelasticky rozptýlené elektrony difraktují na atomových rovinách a poté 

jsou detekovány pomocí kamery s fosforovým filtrem [18]. Schéma je znázorněno na 

Obr. 8. 
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Obr. 8. Schéma aparatury EBSD [18]. 

V obraze kamery sledujeme tzv. Kikuchiho linie, které odpovídají difrakci elektronů 

na jednotlivých krystalografických rovinách studovaného vzorku, viz Obr. 9.  

 

 
 

Obr. 9. Linie EBSD odpovídající krystalografickým rovinám [18]. 

Difraktogram z kaţdého snímaného bodu zpracovává počítačový software a stanoví 

orientaci krystalu v místě měření, tj. rovinu krystalové mříţky rovnoběţnou 

s povrchem. Té přiřadí barvu podle Obr. 10.  
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Obr. 10. Barevné označení orientace hexagonální krystalové mříţky v EBSD 

snímcích. 

 

EBSD snímky vzorků teplotní stability měly velikost 100x100 µm, respektive 

250x250 µm u vzorků s většími zrny. Pro vzorky po tahových zkouškách byl pouţit 

rozsah 200x200 µm. Snímky byly zpracovány v programu OIM TSL Analysis 7.3, 

kde bylo provedeno částečné čištění obrazu. Z těchto snímků byla vypočítána 

průměrná velikost zrna. Za zrno byla povaţována oblast, která byla ohraničena 

vysokoúhlovou hranicí s misorientací alespoň 15° [19]. 

 

2.7 Příprava vzorků 

Výsledný materiál byl nařezán na vzorky teplotní stability. Ty byly nejprve 

ţíhány v peci po dobu 20 minut při teplotách 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C, 

260 °C a poté zakaleny do vody o pokojové teplotě. Povrch byl zbroušen brusnými 

papíry hrubosti 1200, 2000 a 4000, a dále vyleštěn diamantovými pastami o velikosti 

zrna 3µm, 1µm a 1/4 µm. Na těchto vzorcích bylo provedeno měření mikrotvrdosti. 

Následně byl povrch vzorků znovu obroušen a vyleštěn diamantovými pastami. Před 

pozorováním pomocí EBSD byl povrch ještě doleštěn iontovým slešťovačem Leica 

EM RES102.  

Ze stejného materiálu byly téţ nařezány a vyfrézovány vzorky na tahové zkoušky. 

Vzorky měly tvar kosti o rozměrech aktivní části 14x4 mm a tloušťky v rozmezí 

1 mm aţ 1,2 mm. Jedna strana kaţdého vzorku byla zbroušena a vyleštěna 

diamantovými pastami stejně, jako u vzorků pro měření teplotní stability, aby během 

tahové deformace, kdy se jednotlivá zrna navzájem posunují, vynikla topografie 

povrchu. Reliéf povrchu byl pozorován metodou AFM. Druhá polovina přetrţených 

vzorků byla rozřezána, zbroušena a vyleštěna pro pozorování pomocí EBSD.  
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3. Výsledky měření 

3.1 Stabilita 

Nejdříve byla zkoumána stabilita jemnozrnné mikrostruktury v závislosti na 

teplotě ţíhání. Byly k tomu pouţity zkoušky mikrotvrdosti a EBSD.  

 

3.1.1 Mikrotvrdost 

Mikrotvrdost byla měřena na vzorcích teplotní stability Vickersovou metodou 

v 36 různých bodech. Závislost mikrotvrdosti na teplotě ţíhání je uvedena v Tab. 2 a 

Obr. 11.  

Z grafu na Obr. 11 je zřejmé, ţe po ţíhání při teplotě 180 °C se mikrotvrdost a 

tedy i velikost zrn téměř nezměnila vůči výchozímu stavu. Malá změna 

v mikrotvrdosti LAE442 je pravděpodobně způsobena odţíháním dislokací [20]. 

Jelikoţ byl materiál připraven metodou ECAP při teplotě 180 °C, mikrostruktura by 

měla být do této teploty stabilní. Po překročení 180 °C uţ dochází k rekrystalizaci. 

To je evidentní z poklesu mikrotvrdosti. Mnohem vyšší pokles mikrotvrdosti u 

slitiny LAE442 nasvědčuje její náchylnosti k hrubnutí zrna při teplotách vyšších neţ 

240 °C. 

 

 
 

Tab. 2. Závislost mikrotvrdosti na teplotě ţíhání. 

AE42 LAE442

HV HV

20 75±2 79±2

180 76±2 77±2

200 72±2 75±2

220 71±2 73±2

240 68±2 71±2

260 67±2 64±2

teplota [°C]
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Obr. 11. Závislost mikrotvrdosti na teplotě ţíhání. 

 

3.1.2 EBSD 

Změna velikosti zrn byla pozorována pomocí EBSD. Závislost velikosti zrn na 

teplotě ţíhání je uvedena v Tab. 3 a Obr. 12. Pro lepší názornost byly všechny EBSD 

snímky ořezány na velikost 30x30 µm. Tyto snímky jsou uvedeny na Obr. 13 aţ 24. 

Výsledky potvrdily pozorování ze zkoušek mikrotvrdosti. U slitiny AE42 začne 

zrno narůstat při teplotě 220 °C. Na Obr. 16 je patrné, ţe růst zrna neprobíhá 

homogenně. Některá zrn a si zachovávají původní velikost jako při teplotě 200 °C 

(Obr. 15), ale jiná uţ mají velikost, jako při teplotě 240 °C (Obr. 17). U slitiny 

LAE442 je tento jev ještě výraznější a můţeme ho pozorovat na Obr. 23 při teplotě 

240 °C. U slitiny LAE442 probíhá růst zrna při větší teplotě neţ u slitiny AE42, ale 

zrno slitiny LAE442 narůstá rychleji při teplotách nad 240 °C. 

Pro měření m parametru byl vybrán teplotní interval 180 °C aţ 240 °C, kdy 

velikost zrna zůstává v rozumných mezích. 
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Tab. 3. Závislost velikosti zrna na teplotě ţíhání. 

 
Obr. 12. Závislost velikosti zrna na teplotě ţíhání. 

 

  

AE42 LAE442

d [µm] d [µm]

20 2,0±0,1 1,4±0,1

180 2,0±0,1 1,8±0,1

200 2,4±0,1 1,7±0,1

220 3,1±0,2 2,0±0,1

240 4,4±0,2 3,5±0,2

260 4,9±0,2 9,4±0,5

teplota [°C]
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Obr. 13. EBSD mapa slitiny 

AE42 bez ţíhání. 

 

 

 

Obr. 15. EBSD mapa slitiny 

AE42 ţíhané při 200 °C. 

 

Obr. 14. EBSD mapa slitiny 

AE42 ţíhané při 180 °C. 

 

 

 

Obr. 16. EBSD mapa slitiny 

AE42 ţíhané při 220 °C.
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Obr. 17. EBSD mapa slitiny 

AE42 ţíhané při 240 °C. 

 

 

 

Obr. 19. EBSD mapa slitiny 

LAE442 bez ţíhání. 

 

Obr. 18. EBSD mapa slitiny 

AE42 ţíhané při 260 °C. 

 

 

 

Obr. 20. EBSD mapa slitiny 

LAE442 ţíhané při 180 °C. 
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Obr. 21. EBSD mapa slitiny 

LAE442 ţíhané při 200 °C. 

 

 

 

Obr. 23. EBSD mapa slitiny 

LAE442 ţíhané při 240 °C. 

 

Obr. 22. EBSD mapa slitiny 

LAE442 ţíhané při 220 °C. 

 

 

 

Obr. 24. EBSD mapa slitiny 

LAE442 ţíhané při 260 °C.
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3.2 Měření parametru rychlostní citlivosti m 

m parametr byl u obou slitin měřen tahovou zkouškou. Měření probíhalo při 

teplotách 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C v rozsahu rychlosti deformace   =5·10
-5

 s
-1

 

aţ   =2·10
-3

 s
-1

. Z tahových diagramů byly následně odečteny velikosti změn 

deformačního napětí v závislosti na změně rychlosti deformace. m parametr byl 

vypočten pomocí vztahu (5). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4 a 5. Grafy 

jsou znázorněny na Obr. 25 a 26. 

Z výsledků je patrné, ţe největšího m parametru dosahují obě slitiny v rozmezí 

rychlostí   =10
-4

 s
-1

 a   =10
-3

 s
-1

. V tomto intervalu platí m>0,3, coţ nasvědčuje 

superplastickému chování. Při niţší rychlosti dochází k většímu uplatnění difúzního 

tečení (creep) a pokluz po hranicích zrn se uplatní v menší míře. Při rychlosti větší 

neţ   =10
-3

 s
-1

  uţ mechanismy superplastické deformace nestíhají probíhat a dochází 

k plastické deformaci. Pro další zkoumání byla vybrána rychlost   =10
-4

 s
-1

 a teplota 

180 °C, při které má slitina AE42 maximální m parametr. Také slitina LAE442 má za 

těchto podmínek dostatečně vysoký m parametr. Slitina LAE442 dosahovala 

vysokého m parametru ještě při rychlosti   =10
-3

 s
-1

 a teplotě 240 °C. Pro porovnání 

byly tyto podmínky zvoleny i pro slitinu AE42, i kdyţ je zde m<0,3. 

 

 
 

Tab. 4. Závislost m parametru AE42 na rychlosti deformace. 

180 °C 200 °C 220 °C 240 °C

5·10-5 0,36 0,35 0,16 0,23

10-4 0,55 0,37 0,51 0,39

2·10-4 0,46 0,37 0,42 0,31

5·10-4 0,38 0,29 0,32 0,26

10
-3

0,29 0,24 0,23 0,21

2·10-3 0,23 0,17 0,16 0,18

m parametr AE42
   [s-1]
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Obr. 25. Závislost m parametru AE42 na rychlosti deformace. 

 

 
 

Tab. 5. Závislost m parametru LAE442 na rychlosti deformace. 

180 °C 200 °C 220 °C 240 °C

5·10-5 0,41 0,45 0,51 0,52

10-4 0,60 0,57 0,61 0,73

2·10-4 0,56 0,57 0,57 0,65

5·10-4 0,49 0,49 0,59 0,65

10
-3

0,40 0,39 0,55 0,65

2·10-3 0,31 0,29 0,43 0,55

m parametr LAE442
   [s-1]
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Obr. 26. Závislost m parametru LAE442 na rychlosti deformace. 

 

3.3 Tahové zkoušky 

Tahové zkoušky byly prováděny pro obě slitiny při teplotách 180 °C a 240 °C. 

Pro teplotu 180 °C byly během jedné zkoušky zvoleny rychlosti   =1,1·10
-4

 s
-1

 a 

  =0,9·10
-4

 s
-1

 které se střídaly po 2 minutách. Díky tomuto postupu bylo moţné 

sledovat změnu deformačního napětí v závislosti na rychlosti deformace a pomocí 

vztahu (5) stanovit m parametr v celém průběhu zkoušky. Při 240 °C byly zvoleny 

rychlosti   =1,1·10
-3

 s
-1

 a   =0,9·10
-3

 s
-1

 které se střídaly kaţdých 15 s. Kaţdé měření 

bylo zopakováno a dosáhlo téměř stejných výsledků. Tím potvrdilo správnost 

měření. Výsledná data jsou uvedena v grafech na Obr. 27 aţ 34. 

Za zkoumaných podmínek dosahuje slitina LAE442 vyšší taţnosti neţ slitina 

AE42. LAE442 má také vyšší m parametr, který u všech zkoušek přesahuje hodnotu 

0,3. Slitina LAE442 se tedy deformuje superplasticky. Naopak m parametr slitiny 

AE42 v průběhu zkoušek klesá pod hodnotu 0,3 a deformace probíhá mimo 

superplastickou oblast. m parametr v průběhu zkoušek klesá, úměrně tomu, jak za 

zvýšené teploty narůstá zrno. Na konci tahové zkoušky m parametr opět roste, coţ je 

dáno trháním vzorku a neznamená to zlepšení superplastických vlastností. U obou 

slitin je taţnost lepší při teplotě 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

, neţ při teplotě 240 °C a 

rychlosti   =10
-3

 s
-1

. 
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U slitiny LAE442 je m parametr z počátku měření vyšší při teplotě 240 °C a 

rychlosti   =10
-3

 s
-1

, neţ při teplotě 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

. Je to dáno tím, ţe na 

počátku měření ještě nedošlo k růstu zrna. V průběhu měření při teplotě 240 °C zrno 

roste rychleji neţ při 180 °C a proto m parametr při teplotě 240 °C klesá rychleji, jak 

je vidět na Obr. 30. Maximální deformace je tedy větší při teplotě 180 °C a rychlosti 

  =10
-4

 s
-1

 (Obr. 29). U slitiny AE42 je m parametr v celém průběhu zkoušky vyšší při 

teplotě 180 °C. 

U slitiny AE42 si můţeme na Obr. 27 všimnout, ţe napětí na počátku zkoušky je 

vyšší při teplotě 240 °C neţ při 180 °C. Je to způsobeno zhrubnutím zrna ještě před 

začátkem zkoušky, kdy byl vzorek v peci přibliţně 10 minut, aby se stihl prohřát na 

teplotu pece. U slitiny LAE442 k tomuto jevu nedochází (napětí při obou zkouškách 

začíná na stejné hodnotě), neboť je méně náchylná k hrubnutí zrna, viz kapitola 1.1. 

 
Obr. 27. Tahový diagram slitiny AE42, měření 1. 
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Obr. 28, m parametr slitiny AE42, měření 1. 

 
Obr 29. Tahový diagram slitiny LAE442, měření 1. 
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Obr. 30. m parametr slitiny LAE442, měření 1. 

 
Obr. 31. Tahový diagram slitiny AE42, měření 2. 



 24 

 
Obr 32. m parametr slitiny AE42, měření 2. 

 
Obr. 33. Tahový diagram slitiny LAE442, měření 2. 
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Obr 34. m parametr slitiny LAE442, měření 2. 

 

3.4 Mikrostruktura po tahových zkouškách: EBSD 

Z kaţdého vzorku po tahových zkouškách byly pořízeny EBSD snímky na třech 

místech: krček (blízko místa, kde došlo k přetrţení vzorku), hlavička (blízko 

uchycení vzorku v čelisti) a střed (přibliţně uprostřed mezi hlavičkou a krčkem). 

Velikost zrn je uvedena v Tab. 6. Obrázky byly pro lepší názornost ořezány na 

velikost 30x30 µm a jsou uvedeny na Obr. 35 aţ 46. 

Z tabulky je zřejmé, ţe nejmenší velikost zrna je v krčcích. Zjemnění 

mikrostruktury vlivem dynamické a statické rekrystalizace je důkazem dislokační 

deformace. Dochází zde k veliké plastické deformaci, jak je vidět na EBSD snímcích 

krčků. Na podobném principu je zaloţeno vytváření jemnozrnné mikrostruktury 

metodou intenzivní plastické deformace (např. ECAP). Jemné zrno poblíţ místa 

přetrţení vzorku znamená, ţe zde deformace neprobíhala superplasticky. Protoţe se 

slitina LAE442 chovala více superplasticky, docházelo ke zjemnění zrna v krčku 

méně neţ u slitiny AE42. Slitina LAE442 dosahovala při teplotě 180 °C rychlostí 

  =10
-4

 s
-1

 největšího prodlouţení a měla nejvyšší m parametr ze všech zkoumaných 

vzorků. Také zde není v rámci chyby rozdíl ve velikosti zrna v jednotlivých částech 

vzorku. Z našeho pozorování vyplývá, ţe čím více se daný vzorek deformuje 

superplasticky, tím menší je rozdíl ve velikosti zrna v jednotlivých částech vzorku. 
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Dále si můţeme všimnout, ţe velikost zrna v hlavičce (Tab. 6), kde nebyla 

ovlivněna intenzivní plastickou deformací, je větší, neţ ve výchozím stavu, viz 

kapitola 3.1.2 (Tab. 3). Je to způsobeno tím, ţe tahové zkoušky probíhaly delší dobu, 

neţ po kterou byly ţíhány vzorky teplotní stability. Zrno tedy narostlo více. Tahové 

zkoušky při teplotě 180 °C trvaly déle, proto je zde větší rozdíl ve velikosti zrna mezi 

hlavičkou a vzorky teplotní stability. 

 

 
 

Tab. 6. Velikost zrn po tahových zkouškách

 

 

 

Obr. 35. EBSD slitiny AE42 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, hlavička. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36. EBSD slitiny AE42 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, střed.

AE42 LAE442 AE42 LAE442

d [µm] d [µm] d [µm] d [µm]

hlavička 5,6±0,3 2,9±0,1 5,6±0,3 4,3±0,2

střed 4,7±0,2 3,3±0,2 5,3±0,3 4,3±0,2

krček 2,3±0,1 3,1±0,2 2,9±0,1 3,3±0,2

část vzorku
180°C, ε̇=10-4 s-1 240°C, ε̇=10-3 s-1
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Obr. 37. EBSD slitiny AE42 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, krček. 

 

 

 

Obr. 39. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, střed. 

 

Obr. 38. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, hlavička. 

 

 

 

Obr. 40. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, krček.
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Obr. 41. EBSD slitiny AE42 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, hlavička. 

 

 

 

Obr. 43. EBSD slitiny AE42 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, krček. 

 

Obr. 42. EBSD slitiny AE42 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, střed. 

 

 

 

Obr. 44. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, hlavička.
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Obr. 45. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, střed. 

 

Obr. 46. EBSD slitiny LAE442 taţené při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

, krček

 

3.5 Mikrostruktura po tahových zkouškách: AFM 

Metodou AFM byly opět pořízeny snímky na třech částech vzorku: hlavička, 

střed a krček. Snímky jsou z oblasti o velikosti 30x30 µm. Slitina LAE442 je v 

důsledku obsahu lithia v hořčíkové matrici vysoce reaktivní, proto během tahové 

zkoušky za zvýšené teploty rychle oxiduje. Nebylo proto moţné pozorovat reliéf 

povrchu. Snímky slitiny AE42 jsou uvedeny na Obr. 47 a 48. Ostatní snímky nejsou 

uvedeny, protoţe vypadají velmi podobně a nepřinášejí tedy novou informaci. 

Pozorování metodou AFM potvrdilo zmenšení zrna v krčku popsaného 

v předcházející kapitole. Na obou snímcích jsou vidět dislokační pásy (A). Jelikoţ 

jde o mechanismy plastické deformace, deformace nemohla probíhat čistě 

superplasticky. Potvrzují to výsledky tahových zkoušek z kapitoly 3.3, kde na Obr. 

28 m parametr klesá pod hodnotu 0,3. 
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Obr. 47. AFM snímek slitiny AE42 taţené při 180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, krček. 

 

Obr. 48. AFM snímek slitiny AE42 taţené při 180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

, hlavička. 
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4. Diskuse 

Ve zkoumaném intervalu teplot 180 °C aţ 240 °C měla slitina LAE442 menší 

zrno neţ slitina AE42. U slitiny AE42 začalo zrno výrazněji narůstat při teplotě 

220 °C, u slitiny LAE442 aţ při teplotě 240 °C. Znamená to tedy lepší stabilitu 

mikrostruktury LAE442 při teplotách do 240 °C. 

m parametr byl měřen při teplotách od 180 °C do 240 °C a rychlostech  

  =5·10
-5

 s
-1

 aţ   =2·10
-3

 s
-1

. Slitina LAE442 dosahovala za všech podmínek vyššího 

m parametru neţ slitina AE42. Obě slitiny měly největší m parametr při deformační 

rychlosti   =10
-4

 s
-1

. Slitina LAE442 měla při této rychlosti m>0,5 při všech 

zkoumaných teplotách, ale nejvyšší hodnotu měl m parametr při 240 °C a to 0,7. 

Slitina AE42 dosáhla při této rychlosti nejvyššího m parametru při teplotě 180 °C a 

platilo m>0,5. Slitina LAE442 je schopná dosáhnout superplastických podmínek i za 

vyšší teploty, protoţe je méně náchylná na hrubnutí zrna neţ slitina AE42. Slitina 

LAE442 má vysoký m parametr ještě při rychlosti   =10
-3

 s
-1

, dokonce při této 

rychlosti a teplotě 240 °C platí m>0,5. 

Tahové zkoušky byly provedeny při teplotě 180 °C rychlostí   =10
-4

 s
-1

 a při 

240 °C rychlostí   =10
-3

 s
-1

. Slitina LAE442 dosahuje za obou podmínek vyššího m 

parametru i většího prodlouţení neţ AE42. Obě slitiny dosahují většího prodlouţení 

a vyššího m parametru při teplotě 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

.  U obou slitin je na 

počátku zkoušky m parametr vysoký a v průběhu zkoušky klesá s tím, jak postupně 

roste zrno. Při teplotě 240 °C klesá m parametr rychleji, protoţe zrno více roste, neţ 

při teplotě 180 °C. 

U slitiny AE42 m parametr klesá na hodnotu 0,2, coţ nasvědčuje vystoupení ze 

superplastické oblasti. Potvrzuje to i pozorování velikosti zrna metodou EBSD. U 

této slitiny docházelo k výraznému zmenšení zrna v krčku, coţ je typické pro 

dislokační deformaci a následnou rekrystalizaci. Toto pozorování potvrdily i snímky 

z AFM. Jsou na nich vidět dislokační pásy, které vznikají skluzovým pohybem 

dislokací.  

U slitiny LAE442 za obou podmínek a po celou dobu tahové zkoušky platí 

m>0,3, coţ nasvědčuje superplastickému chování. Potvrzuje to i pozorování velikosti 

zrn. Při teplotě 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

 není rozdíl ve velikosti zrna v krčku a 

v ostatních částech vzorku. Při 240 °C a rychlosti   =10
-3

 s
-1

 se zrno v krčku jen mírně 

zmenšilo, coţ souvisí s dosaţením menšího prodlouţení při teplotě 240 °C a 

rychlosti   =10
-3

 s
-1

  neţ při neţ 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

. 

U slitiny AE42 dochází k hrubnutí zrna v peci ještě před spuštěním tahové 

zkoušky, protoţe napětí na počátku zkoušky je vyšší při teplotě 240 °C neţ při 

180 °C. U slitiny LAE442 k tomuto jevu nedochází, protoţe je méně náchylná na 

hrubnutí zrna. 
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Shrnutí výsledků ukazuje, ţe pro superplastickou deformaci je výhodnější pouţít 

niţší rychlost při niţší teplotě. Pro praktické aplikace by bylo vhodnější pouţít větší 

rychlost, ale znamenalo by to pouţít i vyšší teplotu pro zachování vysokého 

počátečního m parametru. Během deformační zkoušky dochází k 

výraznějšímu hrubnutí zrna a ke zhoršení superplastických vlastností. Celková 

deformace je tedy menší neţ při niţší rychlosti a teplotě. 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci byly zkoumány superplastické vlastnosti hořčíkových 

slitin AE42 a LAE42 připravených metodou ECAP. Nejvyššího m parametru dosáhly 

obě slitiny při deformační rychlosti   =10
-4

 s
-1

. Slitina LAE442 měla m>0,3 i při 

rychlosti   =10
-3

 s
-1

. Slitina AE42 dosáhla nejvyššího m parametru při teplotě 180 °C, 

slitina LAE442 při teplotě 240 °C, protoţe u slitiny LAE442 narůstá zrno aţ při 

vyšších teplotách. 

Měření tahových zkoušek probíhalo rychlostí   =10
-4

 s
-1

 při teplotě 180 °C a 

rychlostí   =10
-3

 s
-1

 při 240 °C. Obě slitiny dosáhly většího prodlouţení i vyššího m 

parametru při teplotě 180 °C a rychlosti   =10
-4

 s
-1

. m parametr slitiny LAE442 byl 

při obou zkouškách větší neţ 0,3, tato slitina by se tedy měla deformovat 

superplasticky. Nasvědčuje tomu i pozorování mikrostruktury metodou EBSD. 

Na druhé straně m parametr slitiny AE42 klesl během obou zkoušek na hodnotu 0,2, 

coţ znamená deformaci mimo superplastickou oblast. U této slitiny docházelo 

k výraznému zmenšení zrna v krčku, coţ je znakem intenzivní plastické deformace. 

Toto pozorování potvrdily i snímky z AFM, kde jsou vidět dislokační pásy. 

Slitina LAE442 dosáhla za všech zkoumaných podmínek lepších 

superplastických vlastností neţ slitina AE42. 

Největší deformace bylo dosaţeno u slitiny LAE442 při teplotě 180 °C a 

rychlosti   =10
-4

 s
-1

 a to 160 % skutečného prodlouţení, coţ odpovídá 395 % 

smluvního prodlouţení. 
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HCP - (hexagonal close-packed crystal structure) hexagonální krystalová soustava s 

nejtěsnějším uspořádáním  

SPD - (severe plastic deformation) intenzivní plastická deformace  

ECAP - (equal-channel angular pressing) protlačování lomeným kanálem 

HPT - (high-pressure torsion) torze za vysokého tlaku 

ARB - (accumulative roll-bonding) kumulativní spojování válcováním 

AFM - (atomic force microscopy) mikroskopie atomárních sil 

EBSD - (electron backscatter diffraction) difrakce zpětně odraţených elektronů 

SEM - (scanning electron microscopy) skenovací elektronový mikroskop 


