
1 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA CHEMICKÁ 
FACULTY OF CHEMISTRY 

 
ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ 
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÍCEPRVKOVÉ SYSTÉMY BIOMATERIÁLŮ  
NA BÁZI HOŘČÍKU A ZINKU 

 

 

AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE 
PhD THESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE  Ing. MICHAELA KRYSTÝNOVÁ 
AUTHOR 

 
ŠKOLITEL  Ing. PAVEL DOLEŽAL, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

ŠKOLITEL SPECIALISTA  prof. Ing. BRANISLAV HADZIMA, Ph.D. 
SPECIALIST SUPERVISOR 

 
BRNO 2020 



ABSTRAKT 
Disertační práce se zabývá základním výzkumem v oblasti materiálů z čistých Zn prášků 

a binárních směsí na bázi Mg, Zn a Ca připravených práškovou metalurgií. V teoretické části jsou 

shrnuty obecné principy a metody práškové metalurgie, stručný popis struktury a vlastností Mg, 

Zn a Ca a nejnovější výzkum v oblasti jejich zpracování se zaměřením na práškovou metalurgii. 

Experimentální část se zaměřuje na přípravu materiálů z jemnějších a hrubších částic Zn 

lisováním za tepla při teplotě 300 a 400 °C za tlaku 100, 200, 300, 400 a 500 MPa. Binární směsi 

na bázi Mg  s přídavkem Zn nebo Ca byly připraveny lisováním za tepla v pevné fázi (300 °C) 

a lisováním za tepla částečně v tavenině (400 °C, 450 °C v případě Mg- Ca systém) při tlaku 

500 MPa. Binární směsi na bázi Zn s přídavkem Mg nebo Ca byly připraveny lisováním 

za tepla částečně v tavenině (400 °C) za tlaku 500 MPa. Připravené materiály byly hodnoceny 

z hlediska mikrostruktury, prvkového a fázového složení, mikrotvrdosti, pevnosti v ohybu 

a fraktografie. Výsledky ukázaly, že v případě materiálů z čistých prášků Zn bylo dosaženo lepší 

kombinace pevnosti v ohybu a průhybu v případě jemnějšího Zn prášku, a to u materiálu 

připraveného při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. V případě směsí bylo nejlepšího spojení mezi 

částicemi prášku dosaženo v případě materiálu na bázi jemnějšího Zn prášku s 0,5 hm. % Mg, 

což mělo významný vliv na dosažené hodnoty pevnosti v ohybu a průhyb. Obsah přísadového 

prášku měl zásadní vliv na strukturu a fázové složení připravených materiálů, zatímco podmínky 

přípravy ovlivňovali dosažené pevnostní charakteristiky a charakter lomu. 
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ABSTRACT 
Dissertation thesis deals with basic research in the field of materials from pure Zn powders and 

Mg, Zn, and Ca binary mixtures prepared by powder metallurgy. General powder metallurgy 

principles and methods, a brief description of Mg, Zn, and Ca structure and properties, and the 

latest research in the field of bulk materials preparation from these elements via powder 

metallurgy are summarized in the theoretical part of the thesis. The experimental part focuses 

on the preparation of materials from finer and coarser Zn powder particles by hot pressing at 

300 and 400 °C using the pressure of 100, 200, 300, 400, and 500 MPa. Binary mixtures based 

on Mg with the addition of Zn or Ca were prepared by hot pressing in the solid-state (300 °C) 

and hot pressing in the semi-solid state (400 °C, 450 °C in the case of Mg-Ca system) using the 

pressure of 500 MPa. Binary mixtures based on Zn with the addition of Mg or Ca were prepared 

by hot pressing in the semi-solid state (400 °C) using the pressure of 500 MPa. The prepared 

materials were evaluated in terms of microstructure, elemental and phase composition, 

microhardness, flexural strength, and fractography. The results showed that in the case 

of processed from pure Zn powders, a better combination of the flexural strength and 

displacement was achieved in the case of the finer Zn powder, namely in the material prepared 

at a temperature of 400 °C and a pressure of 500 MPa. In the case of mixtures, the best 

connection between the powder particles was achieved in the case of a material based on finer 

Zn powder with 0.5 wt.% of Mg, which had a significant effect on the achieved values of flexural 

strength and displacement. The amount of minor powder in the mixture had a significant effect 

on the prepared material structure and phase composition, while the processing conditions 

influenced the reached strength characteristics and fracture mechanism. 
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1 ÚVOD  

Vysoká pevnost a houževnatost kovů v porovnání s polymerními a keramickými materiály vedly 

k rozšíření jejich aplikace v oblasti ortopedických implantátů, kardiovaskulárních intervenčních 

zařízení a scaffoldů pro tkáňové inženýrství [1,2]. Nicméně trvalá přítomnost implantátu může 

vést k chronickým škodlivým účinkům, což je pro pacienta bolestivé a rovněž se zvyšují náklady 

na léčbu [1,3–6]. Pro většinu aplikací je funkce implantátu pouze dočasná a po úplném zotavení 

ošetřeného místa již není potřebný [6]. V současnosti se tedy výzkum v této oblasti zaměřuje na 

biomateriály, které kombinují více vlastností, jako je například bioaktivita nebo biodegradabilita. 

 Hořčík a jeho slitiny mají vysokou specifickou pevnost, a proto se využívají nejen jako lehké 

materiály pro letecký a automobilový průmysl, ale také pro biomedicínské aplikace. Vzhledem 

k biokompatibilitě korozních produktů a nízké hustotě blízké hustotě kosti se tyto materiály 

nabízí jako vhodné biodegradabilní implantáty. Dobré mechanické vlastnosti hořčíku a jeho 

slitin lze dále výrazně zlepšit zjemněním zrna. Nevýhodou hořčíku je jeho nízká korozní 

odolnost, kterou však lze zlepšit vhodným legováním [7].Zinek je považován za kov vhodný pro 

výrobu medicínských implantátů zejména díky lepší korozní odolnosti ve srovnání s hořčíkem 

a díky tomu, že při korozi zinku nedochází k uvolňování vodíku. Korozní produkty zinku jsou 

biokompatibilní a jedná se o biologicky odbouratelný materiál [8]. 

 Současný výzkum kovových biodegradabilních materiálů se zaměřuje na jejich výrobu 

konvenčními metodami, jako je lití a následné tváření. Prášková metalurgie (PM) se v tomto 

případě zkoumá pouze okrajově, přestože nabízí řadu možností v případě designu složení, 

struktury a mechanických vlastností přímo na míru dané aplikaci [9]. Tato práce se zabývá 

přípravou práškových směsí na bázi Mg a Zn a jejich zpracováním metodou lisování za tepla 

a charakterizací připravených materiálů z hlediska mikrostruktury, chemického složení, 

mikrotvrdosti a pevnosti v ohybu. 

2 PRÁŠKOVÁ METALURGIE  

Mezi procesy práškové metalurgie se kromě běžných metod zpracování, jako je lisování, 

slinování nebo extruze, řadí také příprava a míchání práškových směsí s dalšími aditivy 

a lubrikanty. Následné zhutnění a slinování za zvýšené teploty pak obvykle probíhá v peci 

s kontrolovanou atmosférou [10]. Mezi výhody práškové metalurgie patří například možnost 

připravit fáze, které by jinak za daných podmínek nebyly stabilní, například metastabilní 

krystalické fáze, přesycené tuhé roztoky apod. [11,12]. Navíc nejsou procesy práškové 

metalurgie energeticky ani pracně náročné a šetří materiál, jedná se tedy o poměrně 

ekologickou variantu zpracování a výsledné produkty jsou vysoké kvality s homogenními 

a reprodukovatelnými vlastnostmi [13]. 

 Mezi velmi často využívané metody práškové metalurgie patří lisování za studena, lisování 

za studena s následným slinováním a lisování za tepla. V současnosti se ve výzkumu velmi často 

využívá metod intenzivní plastické deformace (SPD), jako je torze za vysokého tlaku (HPT) 

a úhlové protlačování (ECAP), případně další metody zpracování jako je slinování jiskrovým 

výbojem (SPS) nebo 3D tisk. 

3 BIOMATERIÁLY NA BÁZI  HOŘČÍKU  A ZINKU 

Protože jednotlivé tkáně vyžadují různou dobu hojení, volba vhodného materiálu závisí na jeho 

aplikaci v těle. Reakce poškozené cévy na hojení lze popsat třemi navzájem se překrývajícími 

fázemi: fází zánětu, granulace a remodelace [14]. V případě kardiovaskulárních stentů 

se očekává, že úplná degradace nastane po fázi remodelace cévy, tedy zhruba po 90 až 120 

dnech (obr. 3.1a) [15]. V případě kostních implantátů v průběhu hojení rány probíhají tři fáze. 

První fáze je zánět, poté následuje fáze proliferace a remodelace (obr. 3.1b). Doba, která je 
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potřebná k vytvoření tvrdé kosti se liší v závislosti na konfiguraci a umístění zlomeniny, stavu 

okolních měkkých tkání a stavu pacienta. Mechanická podpora by proto měla vydržet po dobu 

12 až 24 týdnů v závislosti na klinickém stavu pacienta [15]. 

 

 
obr. 3.1 Schéma degradace a změny mechanické integrity implantátu z biodegradabilního kovu 

v průběhu hojení cévy (a) a kosti (b) [15] 

 

 Materiály na bázi hořčíku jsou vhodné pro výrobu biomateriálů pro kostní implantáty, 

a to díky jejich vlastnostem podobným vlastnostem kostí, jako jsou nízká hustota, modul 

pružnosti a pevnost v tlaku. V porovnání s ostatními v současnosti používanými kovovými 

materiály se svými vlastnostmi nejvíce přibližuje vlastnostem kostí. Navíc lomová houževnatost 

hořčíku je větší než u keramických biomateriálů, jako je hydroxyapatit [16].  

 Oproti hořčíku má zinek lepší mechanické vlastnosti, nicméně v porovnání s ostatními 

materiály využívanými pro implantáty relativně nízké. Mez kluzu v tahu čistého litého zinku 

je pouze 10 MPa, mez pevnosti v tahu je 18 MPa a tažnost pouze 0,32 % [17]. Zlepšení 

mechanických vlastností lze dosáhnout zjemněním zrna například tvářením nebo extruzí [6,18]. 

Při zpracování čistého zinku extruzí za tepla bylo dosaženo meze kluzu v tahu 30 MPa, meze 

pevnosti v tahu 60 MPa a tažnost se zvýšila na 3,5 %. Válcováním čistého zinku za tepla lze 

dosáhnout meze kluzu v tahu 30 až 110 MPa, meze pevnosti v tahu 50 až 140 MPa a tažnost 

materiálu 5,8 – 36 % [17,19]. 

3.1 Vliv zpracování na mechanické vlastnosti  hořčíku a zinku  

Zlepšení mechanických vlastností kovových materiálů lze dosáhnout buď vhodným legováním, 

nebo zpracováním. Vybrané mechanické vlastnosti čistého hořčíku a zinku připravených 

různými metodami jsou uvedeny v tab. 3.1 a tab. 3.2. 

 

tab. 3.1 Shrnutí vybraných mechanických vlastností hořčíku [20] 

 
Pevnost 

v tahu [MPa] 

Smluvní mez 

kluzu v tahu 

[MPa] 

Smluvní mez 

kluzu v tlaku 

[MPa] 

Tažnost [%] HRE 

Lití 90 21 21 2-6 16 

Extruze 165-205 69-105 34-55 5-8 26 

Válcování 180-220 115-140 105-115 2-10 48-54 

Žíhaní po 

válcování 
160-195 90-105 69-83 3-15 37-39 
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tab. 3.2 Shrnutí vybraných mechanických vlastností zinku [19,21] 

 
Pevnost v tahu 

[MPa] 

Smluvní mez 

kluzu v tahu 

[MPa] 

Tažnost [%] HRE 

Lití 18 10 0,32 38 

Extruze 60 35 3,5 – 

Válcování 50-140 30-110 5,8-36 39 

3.1 .1  Zpracování hořčíku  metodami práškové metalurgie  

Vysoká reaktivita v kombinaci s obtížnou tvárností při pokojové teplotě výrazně komplikují 

zpracování hořčíku. Odlévání čistého hořčíku vede k tvorbě hrubozrnného materiálu s nízkou 

pevností. Následné tváření sice vede ke zjemnění zrna a zvýšení pevnosti, nicméně tvářený 

materiál má výraznou texturu a sníženou tvárnost. 

 Na výslednou pevnost může mít kromě zpracování vliv také přítomnost legujících prvků, 

které vedou ke zjemnění zrna. Vlivem zpracování metodami práškové metalurgie na výslednou 

pevnost materiálu a následným srovnáním s litým hořčíkem a litou a tvářenou slitinou AZ31 

se ve své práci zabýval Carboneras a kol. [22]. Hořčíkový prášek (velikost částic ~44 µm, čistota 

99,8 %) byl zpracován lisováním za studena tlakem 310 MPa a následnou extruzí při teplotě 

420 °C s extruzním poměrem 16:1. Výsledný materiál měl jemnozrnnou strukturu s velikostí zrn 

do 5 µm. Na hranicích zrn byly částice oxidu s průměrem menším než 1 µm, které pocházely 

z povrchu práškového hořčíku. Velikostně byla tedy zrna extrudovaného hořčíku srovnatelná 

s tvářenou slitinou AZ31 s velikostí zrna 4 μm. To se projevilo také na maximální pevnosti v tahu. 

Extrudovaný hořčík dosáhl pevnosti v tahu 320 MPa, což je hodnota srovnatelná právě 

s jemnozrnnou hořčíkovou slitinou AZ31 a výrazně vyšší oproti odlévanému hořčíku a slitině 

AZ31. Nicméně takto zpracovaný Mg prášek má oproti litému stavu nižší tažnost. 

3.1 .2  Zpracování zinku  metodami práškové metalurgie 

 Také v případě zinku může vést využití metod práškové metalurgie k výraznému zlepšení 

pevnosti, nicméně prací, které se zabývají zpracováním čistého Zn metodami PM není mnoho. 

 Přípravou porézních Zn materiálů metodou SPS se Čapek a kol. zabývali ve své práci [23]. 

Dva typy Zn prášků o velikosti částic 600-850 μm (CP) a 40-100 μm (FP) byly slinovány jiskrovým 

výbojem v grafitové formě při tlaku 5 MPa a teplotě 300 °C po dobu 10 min (rychlost zahřívání 

100 °C/min). Pro porovnání byl připraven extrudovaný Zn, který byl připraven z extruzí litého 

materiálu při teplotě 300 °C při extruzním poměru 10 a rychlosti 0,3 mm/s. 

 Na struktuře materiálů připravených z práškového Zn je patrné, že částice prášku jsou 

po slinování stále dobře rozeznatelné. Jejich tvar byl však v důsledku deformace při zhutňování 

rozdílný v porovnání s původními částicemi prášku. Celková porozita materiálů připravených 

metodou SPS byla 20,2 ± 1,4 % pro hrubší materiál a 21,2 + 1,9 % pro jemnější materiál. 

Struktura extrudovaného Zn byla tvořena rovnoběžnými zrny o velikosti řádově ve stovkách 

mikrometrů. Během extruze tedy pravděpodobně došlo k dynamické rekrystalizaci [23]. 

 Nejvyšší hodnoty tvrdosti dosáhl extrudovaný materiál, SPS materiály dosáhli nižších hodnot 

z důvodu jejich porézní struktury. Přestože menší velikost zrna souvisí s větším počtem hranic 

zrn, které působí jako bariéra dislokačního pohybu a zvyšují mechanické vlastnosti, jako je 

tvrdost a mez kluzu, v případě materiálu připraveného z jemného prášku byly hodnoty tvrdosti 

nižší než v případě hrubšího prášku. To lze vysvětlit většímu množství pórů ve struktuře 

materiálu a počtu difuzních spojů mezi částicemi. U připravených materiálů bylo hodnoceno 

chování při namáhání v tlaku. Nejvyšších hodnot pevnosti při namáhání v tlaku a modulu 

pružnosti v tlaku bylo opět dosaženo v případě extrudovaného materiálu (146,4±6,2 MPa 

a 2,1±0,3 GPa). Materiál připravený z jemnějšího Zn prášku dosáhl meze pevnosti při namáhání 
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v tlaku 31,2±4,5 MPa a modulu pružnosti v tlaku 1,2±0,3 GPa. Mez pevnosti při namáhání v tlaku 

materiálu z hrubšího Zn prášku byla 43,1±3,2 a modul pružnosti 1,3±0,4 GPa. Podobně jako bylo 

popsáno u výsledků tvrdosti lze i chování při namáhání v tlaku materiálů připravených metodou 

SPS připsat většímu množství pórů v mikrostruktuře. Ty působí jako koncentrátory napětí 

a krčky mezi částicemi jsou nejslabšími místy ve struktuře těchto materiálů, proto větší počet 

pórů vede ke snížení meze kluzu [23]. 

3.1 .3  Materiály  na bázi  Mg-Zn 

 Zinek je důležitým legujícím prvkem s relativně velkou rozpustností v hořčíku (6,2 hm. %) 

při eutektické teplotě 341 °C. Díky tvorbě tuhého roztoku dochází ke zlepšení mechanických 

vlastností slitiny [15]. V důsledku tvorby tuhého roztoku a možnosti precipitačního vytvrzování 

dochází při legování zinkem ke zpevnění materiálu a zvýšení jeho tvrdosti [24]. 

 Příprava materiálu má velký vliv na jeho strukturu a výsledné vlastnosti. Carboneras 

a kol. [22] ve své práci uvádí, že hořčík připravený práškovou metalurgií může dosáhnout 

lepších mechanických vlastností než litý hořčík díky jemnějšímu zrnu. Prášková metalurgie se 

tedy nabízí jako potencionální metoda pro přípravu Mg-Zn slitin i nad rámec možností 

konvenčních metod výroby. Vliv teploty na přípravu Mg slitin z práškové směsi Mg se 3 hm. % 

Zn lisováním za tepla v polotuhém stavu studoval Luo a kol. v práci [25]. Uvedená směs prášků 

byla míchána po dobu 24 h. Následně byly směsi zahřívány na teploty 540, 560, 580, 600 

a 620 °C po dobu 30 min na základně binárního diagramu Mg-Zn uvedeného na obr. 3.2. 

Zahřáté směsi byly poté lisovány při tlaku 15 MPa.  

 

 
obr. 3.2 Mg-Zn fázový diagram v oblasti od 0 do 8 hm. % Zn [26] 

 

 Podle uvedených výsledků roste relativní hustota připravených materiálů z přibližně 83 % při 

teplotě lisování 540 °C na 97 % při teplotě lisování 600 °C, dalším zvýšením teploty lisování však 

relativní hustota opět klesá na hodnotu cca 91 %. Na základě měnícího se trendu realtivních 

hustot je pravděpodobnné, že při teplotách 540 – 580 °C probíhá proces zhutňování pomaleji 

než při teplotách 580 – 600 °C. Při vyšší teplotě, tedy 620 °C, dochází ke vzniku velkého podílu 

taveniny, která má negativní vliv na zhutňování práškového materiálu.  

3.1 .4  Materiály na bázi  Mg-Ca 

 V současnosti se komerčně vyrábí slitiny hořčíku s vápníkem pouze jako předslitiny pro 

výrobu dalších ternárních a kvarternárních slitin. Tyto slitiny se odlévají při teplotě 670-800 °C 

a při výrobě je potřeba taveninu mechanicky promíchávat minimálně po dobu 15 až 30 min [27]. 

Vzhledem k vysoké afinitě Ca ke kyslíku celý proces probíhá v atmosféře Ar nebo směsi CO2 a 

SF6 [27]. 

 K výraznému zjemnění struktury došlo přísadou 5 hm. % Ca do slitiny Mg s 6 hm. % Zn (Mg-

6Zn) v práci Zhou a kol. [28]. Materiály připravené z atomizované slitiny Mg s 6 hm. % Zn 

připravené lisováním za tepla při teplotě 300 °C a následně extrudované při teplotě 330 °C 

s extruzním poměru 39:1 byly porovnávány s materiálem s obsahem 5 hm. % Ca, připraveným 
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stejným způsobem. Podle XRD analýzy byla struktura materiálů Mg-6Zn tvořena α-Mg, Mg51Zn20 

a Mg2Zn3. V případě materiálu Mg-6Zn-5Ca podíl fází MgZn3 a Mg51Zn20 poklesl a byly 

detekovány fáze Ca2Mg6Zn3, Mg2Ca a MgZn2. Velikost zrn materiálu Mg-6Zn byl v rozmezí 

1 až 2 µm. Vlivem Ca došlo ke zmenšení velikosti zrn na 0,5 až 1 µm a ke zvýšení pevnosti v tlaku 

z 297 na 408 MPa a meze kluzu z 236 na 353 MPa. V práci Zhenga a kol. [29] byly studovány 

materiály na bázi hořčíku s 1, 5 a 10 % Ca připravené z práškové směsi metodami práškové 

metalurgie. Mg a Ca prášky o velikosti částic do 150 µm a 80 µm byly vysušeny ve vakuové peci 

a následně míchány v polyethylenové láhvi s achátovými koulemi. Připravené směsi byly 

lisovány za studena při 400 MPa a následně lisovány za tepla při teplotě 320 °C tlakem 350 MPa 

po dobu 20 min. Takto připravené vzorky byly extrudovány při teplotě 300 °C s extruzním 

poměrem 9:1. Z tahové zkoušky připravených materiálů vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem 

Ca docházelo ke snižování pevnosti v tahu z cca 217 MPa (1 hm. % Ca) na cca 200 MPa (10 h. % 

Ca). Současně se zmenšila tažnost z cca 14 % na cca 8 %. 

3.1 .5  Materiály na bázi  Zn -Mg 

 Nejvíce studovaným legujícím prvkem zinku v oblasti biodegradabilních materiálů je hořčík. 

Slitiny Zn s Mg patří do systému lehkých slitin. V praxi se používají v automobilovém průmyslu 

a pro výrobu přenosných přístrojů. Jedná se o materiály, které jsou obecně považované 

za potenciální biologicky rozložitelné materiály pro lékařské využití [30]. 

 V článku Vojtěcha a kol. [31] se rovněž zabývali přípravou Zn-Mg slitin s obsahem 1; 1,5 

a 3 hm. % Mg v Zn. Práškové směsi byly roztaveny při teplotě 500 °C a následně odlity do litinové 

formy. Takto připravené ingoty byly následně extrudovány při teplotě 400 °C s extruzním 

poměrem 1:11. V porovnání s čistým Zn, jehož struktura je tvořena velkými zrny o velikosti 

od 100 µm do 1 mm, byla struktura materiálů s obsahem Mg podstatně jemnozrnnější. Slitiny 

s obsahem 1 a 1,5 hm. % Mg byly podeutektické a strukturu tvořili primární dendrity Zn 

a eutektická směs Zn a Mg2Zn11. Průměrná tloušťka dendritických větví v obou slitinách byla 

přibližně 30 µm. Rozdíl mezi slitinami s 1 a 1,5 hm. % Mg byl v podílu eutektické směsi, která se 

zvyšuje s rostoucím obsahem Mg. Slitina Zn s 3 hm. % Mg byla čistě eutektická a obsahovala 

jemnou směs fází Zn a Mg2Zn11 . Mikrostruktura byla tvořena oblastmi o velikosti 50 a 500 µm 

se shodnou orientací intermetalické fáze [31]. Tvrdost připravených materiálů byla závislá na 

obsahu Mg. Se zvyšujícím se podílem Mg se tvrdost materiálu zvýšila z 25 HV 5 u čistého Zn na 

200 HV 5 u slitiny s 3 hm. % Mg. Zvýšení tvrdosti bylo důsledkem rostoucího podílu tvrdé 

intermetalické fáze Mg2Zn11. Pevnost v ohybu se s rostoucím obsahem Mg zvyšovala pouze do 

1 hm. % Mg, kdy dosáhla hodnoty cca 190 MPa. Zvýšením obsahu Mg na 1,5 hm. % se pevnost 

mírně snížila a dalším zvýšením obsahu Mg došlo k jejímu prudkému poklesu. Čistě eutektická 

slitina s obsahem 3 hm. % Mg vykazovala nízkou hodnotu meze pevnosti cca 30 MPa 

srovnatelnou s mezí pevnosti čistého Zn. Tato nízká hodnota byla pravděpodobně způsobena 

vysokým podílem eutektika a hrubostí zrna. V případě slitin s 1 a 1,5 hm. % Mg se zvýšila 

pevnost materiálu v důsledku přítomnosti jemných primárních dendritů Zn a tvrdé síti 

eutektické fáze [31]. 
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4 CÍLE PRÁCE  

 Téma disertační práce je zaměřeno na přípravu a charakterizaci binárních systémů 

biomateriálů na bázi hořčíku a zinku připravených práškovou metalurgií. Cíle práce jsou 

zaměřeny na design, přípravu a studium fyzikálně mechanických charakteristik připravených 

víceprvkových biomateriálů. 

 Cílem disertační práce je zjištění nových poznatků o možnostech přípravy materiálů na bázi 

Zn a Mg z prášků metodou lisování za tepla. Mimo základní binární systémy Mg-Zn a Zn-Mg 

bude studován vliv Ca na výslednou strukturu a mechanické vlastnosti binárních systémů s Mg, 

případně Zn při zpracování práškovou metalurgií. 

 

 Dílčí cíle disertační práce: 

- Výroba experimentálního materiálu z prášků Zn lisováním za tepla, hodnocení vlivu 

velikosti a tvaru prášku na parametry přípravy, mikrostrukturu a výsledné mechanické 

vlastnosti. 

- Vliv složení binárních směsí Mg-Zn a Zn-Mg na výslednou mikrostrukturu, prvkové 

a fázové složení a mechanických vlastností. 

- Hodnocení vlivu procesních parametrů na strukturu a vlastnosti materiálů na bázi Mg-

Zn a Zn-Mg. 

- Příprava materiálů z binárních směsí Mg-Ca a Zn-Ca, hodnocení z hlediska 

mikrostruktury, prvkového a fázového složení a mechanických vlastností. 

- Posouzení vlivu procesních parametrů na strukturu a vlastnosti materiálů na bázi Mg-

Ca a Zn-Ca. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

5.1 Metodika a experimentální zařízení  

Základní materiály ve formě kovových prášků byly analyzovány pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu – ZEISS EVO LS 10 (SEM). Byla provedena základní charakterizace 

prášků, tedy hodnocení velikosti a tvaru práškových částic. Následně byla provedena prvková 

analýza složení práškových částic metodou energiově disperzní analýzy (EDS) – 

OXFORDINSTRUMENTS X-MAX 80 mm2. 

 Z vyrobeného experimentálního materiálu byly pomocí univerzální rozbrušovací pily 

Secotom 50 (Struers) připraveny vzorky pro metalografické hodnocení a mechanické zkoušky. 

Vzorky pro metalografickou analýzu a hodnocení mikrotvrdosti byly zality do epoxidové 

pryskyřice, vybroušeny a vyleštěny na automatické brusce Tegramin-25 (Struers) standardním 

metalografickým způsobem. Finálním krokem bylo leštění diamantovou pastou se střední 

velikostí částic 0,25 µm. Jako smáčedlo byl kvůli vysoké reaktivitě zkoumaného materiálu použit 

isopropanol. Základní metalografické hodnocení mikrostruktury bylo provedeno na světelném 

mikroskopu ZEISS Axio Observer Z1M a elektronových mikroskopech ZEISS EVO LS 10 

a JEOL JSM-7600F. Pro pozorování mikrostruktury pomocí SEM byly vzorky leptány 5% roztokem 

kyseliny dusičné v etanolu (Nital). Mikrotvrdost dle Vickerse byla měřena na přístroji LM 248at 

od společnosti LECO při zatížení 25 g podle normy ČSN EN ISO 6507-1 [32].  

 Pro hodnocení ohybových vlastností připravených materiálů metodou tříbodového ohybu 

byly připraveny vzorky odebrané ze středové oblasti připravené tablety, které byly vybroušeny 

do kvádrů o rozměrech 4×4×18 mm. Zkouška byla provedena na univerzálním trhacím stroji 

Zwick Z020 dle normy ČSN EN ISO 7438 [33]. Vzdálenost podpěr byla 16 mm a poloměr trnu byl 

2,5 mm. Lomové plochy po tříbodovém ohybu byly fraktograficky hodnoceny pomocí SEM. 

Dokumentace byla prováděna v tahové oblasti trámečků ve shodné orientaci se směrem šíření 

lomu. 

 Strukturní a fázová analýza připravených materiálů byla provedena metodou rentgenové 

difrakce (XRD) na přístroji SmartLab od firmy Rigaku s Bragg-Brentanovým uspořádáním 

na odraz s geometrií θ/θ. Jako zdroj byla použita rentgenka s charakteristickým CuKα1,2 

zářením s β filtrem v primárním svazku a lineárně pozičně citlivým detektorem D-Tex. Pro 

fokusaci rentgenového svazku byly použity Sollerovy clony (5°), maska (10 mm), divergenční 

clona (2/3°) a rozptylové clony (11 a 12 mm). Difrakce byla měřena v rozsahu úhlů 25-120° 

s velikostí kroku 0,02°a rychlostí 0,1°/s. K vyhodnocení kvalitativní fázové analýzy byl použit 

program HighScore Plus od firmy PANAnalytical a databáze JCPDS PDF-4 od firmy NIST. 

 Prvková analýza a mapy prvkového složení připravených materiálů byly provedeny metodou 

EDS na elektronových mikroskopech ZEISS EVO LS 10 a JEOL JSM-7600F s využitím EDS 

analyzátorů OXFORDINSTRUMENTS X-MAX 80 mm2 (ZEISS) a Ultim® Max (JEOL). 

5.1 .1  Charakterizace Mg, Zn a Ca prášku  

Mg prášek s velikostí částic do 50 µm byl dodán společností Goodfellow Cambridge Limited 

(Huntingdon, VB). Prášek byl připraven mechanicky (mletím) a měl nepravidelný kulový, 

popř. podlouhlý tvar. Střední velikost částic byla stanovena na cca 30 µm. Čistota Mg prášku 

deklarovaná dodavatelem byla 99,8 %, nicméně výsledky EDS analýzy ukázaly vrstvu oxidu 

na povrchu práškových částic. Tato oxidová vrstva se na hořčíku očekává a vzniká řízenou 

oxidací povrchu při výrobě. 

 Pro experimentální část byly použity dva Zn prášky s rozdílnou deklarovanou střední velikostí 

částic 7,5 a 150 µm od společnosti Goodfellow Cambridge Limited (Huntington, VB). Práškový 

Zn se střední velikostí částic 7,5 µm byl připraven elektrotermickým procesem a Zn prášek se 

střední velikostí částic 150 µm byl připraven atomizací vzduchem. Částice prášku 
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s deklarovanou velikostí částic 7,5 µm měly sférický tvar a jejich velikost byla v rozmezí od 1 µm 

do maximální hodnoty 20 µm. Menší částice měli tendenci se připojovat k větším částicím 

a vytvářet shluky. Částice prášku s deklarovanou velikostí částic 150 µm byly nepravidelného 

podlouhlého tvaru s menším podílem kulatých částic. Rozměry částic se pohybovaly v rozmezí 

od 40 do 640 µm. Čistota prášků deklarovaná dodavatelem (99,8 %) byla ověřena pomocí EDS 

analýzy. Na povrchu prášků byl stejně jako v případě Mg prášku zjištěn vyšší obsah kyslíku. 

 Vápníkové částice byly dodány společností Alfa Aesar (Thermo Fisher, Kandel, SRN). Částice 

Ca byly připraveny mletím a měli nepravidelný tvar. Střední velikost částic se pohybovala od 500 

do 2000 µm a odpovídá hodnotě 1250 µm deklarované dodavatelem. Dodavatel uvádí čistotu 

dodávaného materiálu 98,8 %, nicméně z prvkové analýzy vyplývá, že na povrchu je silnější 

vrstva oxidu v porovnání s Mg a Zn prášky. 

5.2 Příprava experimentálního materiálu  

Manipulace s práškovými materiály byla prováděna v rukavicovém boxu v atmosféře dusíku 

o čistotě 5 N. Do ocelové lisovnice opatřené spodním pístem bylo naváženo 11,21 g Zn prášku. 

Forma i písty byly předem nauhličeny, aby bylo zabráněno přilnutí materiálu ke stěnám 

lisovnice. Lisování probíhalo v teplotní komoře univerzálního trhacího stroje Zwick Z250 

Allround-Line při požadované teplotě a tlaku po dobu 1 h. Materiály z prášku Zn7,5 byly 

připraveny tlakem 400 a 500 MPa při teplotě 300 °C a tlakem 100, 200, 300, 400 a 500 MPa při 

teplotě lisování 400 °C. Materiály z prášku Zn150 byly připraveny tlakem 500 MPa při teplotě 

300 °C a tlakem 100, 200, 300, 400 a 500 MPa při teplotě lisování 400 °C. Práškové směsi 

požadovaného složení byly nejprve míchány pomocí míchacího zařízení speciálně navrhnutého 

pro tento experiment. Míchání směsí probíhalo ve čtyřech krocích, ve kterých byly postupně do 

práškové směsi přidávány minoritní složky. Celkově byla směs míchána po dobu 1 h rychlostí 

otáčení 100 mm/min. Připravené směsi byly naváženy do ocelové lisovnice a zpracovány stejně 

jako v případě čistého Zn. Směsi na bázi Mg-Zn lisované při teplotě 300 °C byly připraveny 

s obsahem 0, 1, 2, 3, 5, 10 a 15 hm. % Zn7,5, při teplotě 400 °C byly připraveny směsi s obsahem 

0, 1, 2, 3, 5 a 10  hm. % Zn7,5. Směsi na bázi Zn7,5-Mg byly lisované při teplotě 400 °C s obsahem 

0,5 a 1 hm. % Mg. Směsi na bázi Zn150-Mg byly lisované při teplotě 400 °C s obsahem 0,5 hm. % 

Mg. Směsi na bázi Mg-Ca lisované při teplotě 400 °C byly připraveny s obsahem 1, 2, 3 

a 10 hm. % Ca, při teplotě 450 °C byly připraveny směsi s obsahem 10 a 15  hm. % Ca. Směsi na 

bázi Zn7,5-Ca byly lisované při teplotě 400 °C s obsahem 5 a 10 hm. % Mg. 
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6 VÝSLEDKY  

6.1 Materiály z  čistého Zn  

Materiály z práškového Zn byly připravovány ze dvou typů prášků Zn7,5 a Zn150. Příprava 

materiálů probíhala při teplotě 300 a 400 °C a tlaku od 100 do 500 MPa. Při nižším lisovacím 

tlaku při teplotě 300 °C byly ve struktuře materiálů připravených z prášku Zn7,5 pozorovány 

trhliny. Sférické částice Zn7,5 prášku vykazovali malou míru deformace. Vzhledem k obtížné 

zpracovatelnosti Zn a vysoké křehkosti vzorků připravených při 300 °C byl v případě Zn150 

připraven vzorek pouze při nejvyšším tlaku 500 MPa. Částice Zn150 prášku byly výrazně 

deformované ve směru kolmém na směr lisování a ve struktuře nebyly pozorovány póry. 

Zvýšením teploty lisování na 400 °C bylo dosaženo kompaktní struktury již při tlaku 100 MPa. 

Ze snímků je patrné, že v případě materiálů z prášku Zn7,5, dochází vlivem zvýšené teploty 

k výraznější deformaci částic prášku (obr. 6.1). Podíl částic, které si zachovali svůj původní 

sférický tvar, je podstatně menší než v případě nižší teploty lisování. Ve struktuře nebyly 

viditelné póry a nedocházelo ke vzniku trhlin a jiných defektů. Na struktuře materiálu lisovaného 

tlakem 500 MPa jsou viditelné oblasti difuzního spojení práškových částic. Struktura hrubšího 

prášku Zn150 se vlivem lisování při vyšší teplotě neměnila a je srovnatelná s nižší teplotou 

lisování. 

 

  

  
obr. 6.1 Mikrostruktura materiálů připravených při teplotě 400 °C, Zn7,5, 100 MPa (a), Zn150, 100 MPa 

(b), Zn7,5, 500 MPa (c), Zn150, 500 MPa(d). Materiály z hrubšího Zn150 prášku byly leptány 3 % nitalem. 

 

 Mikrotvrdost připravených materiálů je uvedena v tab. 6.1. Z výsledků vyplývá, že rostoucí 

tlak ani teplota nemají výrazný vliv na mikrotvrdost materiálů. V případě materiálů připravených 

z prášku Zn7,5 se mikrotvrdost pohybovala mezi 45 až 52 HV 0,025, mikrotvrdost materiálů 

připravených z prášku Zn150 byla v rozmezí od 44 do 46 HV 0,025. 

 

tab. 6.1 Mikrotvrdost HV 0,025 připravených Zn materiálů 

 Zn7,5 Zn150 

p [MPa] 300 °C 400 °C 300 °C 400 °C 

100  51±4  45±3 

200  45±3  46±4 

300  50±2  44±1 

400  52±4  46±1 

500 46±2 45±3 44±2 45±1 
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 V případě materiálů připravených z jemnějšího Zn7,5 prášku je patrný výrazný vliv teploty 

a tlaku lisování na výslednou pevnost materiálu. Při nižší teplotě lisování (300 °C) a tlaku 

500 MPa byla pevnost materiálu z jemnějšího 7,5 μm prášku srovnatelná s pevností stejného 

prášku lisovaného při teplotě 400 °C a tlaku 100 MPa. Dalším zvyšováním lisovacího tlaku 

při teplotě 400 °C došlo k podstatnému zvýšení pevnosti v ohybu až na 322 MPa v případě 

vzorku lisovaného tlakem 400 MPa. Zatímco při nižší teplotě lisování a lisovacích tlacích byly 

výsledné materiály z hlediska hodnot průhybu křehké, zpracování za vyšší teploty a tlaku 

vedlo ke zvýšení maximálního průhybu vzorku při dosažení meze pevnosti v ohybu 

z 0,11 na 0,81 mm. 

 
obr. 6.2 Ohybové křivky materiálů z čistého Zn7,5 (vlevo) a Zn150 (vpravo) 

 

 U materiálů připravených zpracováním prášku Zn150 nebyl pozorovaný tak výrazný vliv vyšší 

teploty a tlaku během zpracování na pevnost v ohybu jako u materiálu připravených ze Zn7,5. 

Zatímco při teplotě 300 °C a tlaku 500 MPa byla výsledná pevnost materiálu srovnatelná 

s materiály připravenými při teplotě 400 °C a tlacích 100 a 200 MPa, dalším zvyšováním tlaku při 

lisovací teplotě 400 °C došlo k mírnému poklesu pevnosti v ohybu přibližně o 28 % 

(300, 400 MPa). Materiál lisovaný tlakem 500 MPa dosáhl přibližně o 13 % menší mez pevnosti 

v ohybu oproti čistému Mg lisovanému za stejných podmínek. 

 Lomová plocha vzorků po zkoušce tříbodovým ohybem byla pozorovaná pomocí SEM. 

Lomové plochy Zn materiálů připravených při teplotě 400 °C a tlaku 100 a 500 MPa, jsou 

uvedeny na obr. 6.3. 

 

  

  
obr. 6.3 Snímky lomové plochy materiálů připravených při teplotě 400 °C, SEM. Zn7,5, 100 MPa (a), 

Zn150, 100 MPa (b), Zn7,5, 500 MPa (c), Zn150, 500 MPa (d) 

 

 Na lomové ploše materiálu připraveného z prášku Zn7,5 tlakem 100 MPa je patrné, že lom 

je převážně interkrystalický s podílem transkrystalického štěpení. Na snímku obr. 6.3a je patrná 

a dobře rozeznatelná částice prášku, která si zachovala svůj tvar a trhlina vedla podél jejích 

hranic (obr. 6.3a-1), ale také částice, kde proběhlo transkrystalické štěpení (obr. 6.3a-2). 

2 
3 
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6 
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Na lomové ploše jsou také viditelné sekundární trhliny (obr. 6.3a-3). Z fraktografického hlediska 

se jednalo o křehký lom. Při lisovacím tlaku 500 MPa byla z hlediska mikromechanismu porušení 

lomová plocha materiálu ze Zn7,5 tvořena oblastmi transkrystalického tvárného porušení 

s jamkovou morfologií (obr. 6.3c-4) a sekundárními trhlinami (obr. 6.3c-5). Část lomové plochy 

byla tvořena transkrystalicky štěpenými částicemi s říčkovou morfologií (obr. 6.3c-6). Charakter 

lomu z makrofraktografického hlediska lze považovat za smíšený. Ve srovnání s materiály 

připravenými z prášku Zn7,5 byl u materiálu z prášku Zn150 pozorován výraznější vliv lisovacího 

tlaku na deformaci částic. V případě nižšího lisovacího tlaku byla lomová plocha tvořena 

zejména interkrystalicky štěpenými částicemi (obr. 6.3b-7) s malým podílem transkrystalických 

lomových ploch (obr. 6.3b-8). Při vyšším lisovacím tlaku 500 MPa byl na lomové ploše patrný 

vyšší podíl transkrystalicky štěpených částic prášku. Na lomových plochách těchto částic byli 

viditelné dobře vyvinuté štěpné fasety s říčkovou morfologií (obr. 6.3d-9). 

Z makrofraktografického hlediska lze lom materiálů z prášku Zn150 hodnotit jako štěpný 

bez ohledu na použitý lisovací tlak. 

 

6.2 Směsi Mg-Zn 

 V případě směsí Mg-Zn byly zvoleny teploty lisování v závislosti na diagramu Mg-Zn tak, aby 

slinování probíhalo pouze v pevné fázi (300 °C) a za přítomnosti taveniny (400 °C). Při teplotě 

lisování 300 °C byly připraveny směsi s obsahem 0, 1, 2, 3, 5, 10 a 15 hm. % Zn7,5. Při teplotě 

lisování 400 °C byly připraveny směsi s obsahem 0, 1, 2, 3, 5 a 10 hm. % Zn7,5. Směs s obsahem 

15 hm. % Zn7,5 při teplotě 400 °C připravena nebyla kvůli velkému množství vzniklé taveniny, 

která způsobila vytečení části materiálu z formy. Ze snímků struktury čistých Mg prášků 

lisovaných při teplotě 300 a 400 °C je patrná dobrá deformovatelnost hořčíkového prášku 

v případě obou lisovacích teplot a pouze malé množství viditelných uzavřených pórů (obr. 6.4). 

Na struktuře směsných materiálů je rovněž patrný významný rozdíl v distribuci zinku v závislosti 

na teplotě lisování. 

 

  

  
obr. 6.4 Mikrostruktura Mg-Zn materiálů lisovaných při teplotě 300 a 400 °C, leptáno, SEM, SE, 0 % Zn, 

300 °C (a), 10 % Zn, 300 °C (b), 0 % Zn, 400 °C (c), 10 % Zn a 400 °C(f) 

 

 V případě směsí lisovaných při teplotě 300 °C byla struktura tvořena hořčíkovou matricí 

a částicemi intermetalické fáze, která vznikla na místě původních částic Zn prášku. V případě 

materiálů s obsahem 10 a 15 hm. % se některé větší částice práškového Zn7,5 

netransformovaly úplně a výsledkem byla částice Zn obklopená intermetalickou fází. Struktura 

materiálů z práškových směsí lisovaných při teplotě 400 °C se výrazně lišila. Byla tvořena 
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výrazně deformovanými částicemi prášku a Zn byl distribuován podél hranic částic Mg a tvořil 

nepravidelnou síť intermetalické fáze v rámci celého materiálu. Stejně jako v případě nižší 

teploty lisování byly ve struktuře patrné uzavřené póry. 

 Chemické složení připravených materiálů bylo analyzováno metodou EDS a fázové složení 

bylo následně ověřeno metodou XRD. Vzhledem k malému objemu vytvořených 

intermetalických fází při nízkém obsahu Zn (1 – 5 hm. % Zn) byly analýzy vzniklých fází za daným 

procesních parametrů provedeny na vzorcích s obsahem 10 hm. % Zn7,5. V případě Mg-Zn 

materiálů lisovaných při teplotě 300 °C došlo k vytvoření intermetalické fáze v místech 

původních Zn částic. Analýza ukázala, že matrice v okolí Zn částic obsahuje až 3 hm. % Zn. 

Transformace větších částic zinku nebyla úplná a u větších částic Zn tak zůstal ve středu Zn 

s menším množstvím Mg. V případě větších částic byl obal tvořen intermetalickou fází s přibližně 

20 hm. % Mg a 80 hm. % Zn a Zn jádro obsahovalo asi 3 hm. % Mg. Plně transformované menší 

částice byly tvořeny intermetalickou fází s 21 hm. % Mg a 79 hm. % Zn. Tato fáze byla 

identifikována XRD analýzou jako Lavesova fáze MgZn2. Podle těchto výsledků byl materiál 

tvořen zejména Mg, dále intermetalickou fází MgZn2 menším množstvím MgO a Zn. 

 Zvýšení lisovací teploty na 400 °C vedlo k distribuci taveniny podél hranic Mg prášku, ze které 

se vyloučila eutektická směs. Podle EDS analýzy vzniklé síťoví na hranicích částic obsahovalo 

přibližně 92 hm. % Mg a 8 hm. % Zn. Vzhledem k malému objemu analyzované fáze je výsledek 

ovlivněn matricí tvořenou Mg a EDS analýzou proto nešlo fázi přesně identifikovat. Přesné 

složení připravených vzorků bylo určeno XRD analýzou. Bylo zjištěno, že eutektická fáze, která 

byla vyloučena na hranicích částic Mg prášku, byla tvořena intermetalickou fází Mg51Zn20. Díky 

dostatečné rychlosti tuhnutí nedošlo k rozpadu této metastabilní intermetalické fáze. Ve vzorku 

bylo identifikováno také malé množství Lavesovy fáze MgZn2, která je stabilní a vzniká již za 

nižších teplot. 

 U materiálů lisovaných při teplotě 300 °C byl v důsledku přítomnosti částic MgZn2 fáze zjištěn 

velký rozdíl v mikrotvrdosti mezi Mg matricí, oblastí bohatou na Zn a intermetalickou fází MgZn2. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 6.2. Zatímco hodnoty tvrdosti oblastí Mg jsou v případě 

materiálu s obsahem 1 hm. % Zn srovnatelné s hodnotami materiálů lisovaných z čistého Mg 

prášku, další zvyšování obsahu Zn vedlo k nárůstu hodnot mikrotvrdosti. Mikrotvrdost v oblasti 

Zn byla naměřena pouze v případě materiálu s obsahem Zn vyšším než 10 hm. % Zn, protože 

ve struktuře materiálů s nižším obsahem Zn nebyly tyto oblasti pozorovány. Hodnoty 

mikrotvrdosti fáze MgZn2 jsou v porovnání s oblastmi bohatými na Mg i Zn několikanásobně 

vyšší a pohybují se okolo hodnoty 310 HV 0,025. V případě materiálů lisovaných při teplotě 

400 °C došlo již při obsahu 1 hm. % Zn ke zvýšení mikrotvrdosti, která se dále zvyšovala až na 

hodnotu 97 HV 0,025 při obsahu Zn 10 hm. %. 

 

tab. 6.2 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse HV 0,025 materiálů lisovaných při 300 a 400 °C 

hm.% Zn 
300 °C 400 °C 

Oblast Mg MgZn2 Zn  

0 67±4   69±8 

1 67±5 336±56  77±6 

2 79±9 267±70  86±5 

3 82±9 306±25  72±9 

5 103±9 329±40  75±13 

10 87±5 323±27 48±3 97±7 

15 95±7 312±66 47±5  

 

 Vliv přítomnosti Zn na pevnost v ohybu materiálů lisovaných při teplotě 300 °C a 400 °C 

shrnuje graf na obr. 6.5. Ze záznamů ohybových zkoušek materiálů lisovaných při teplotě 300 °C 

vyplývá, že zvyšující se obsah Zn vede ke snížení pevnosti v ohybu z 202 MPa pro materiál 

z čistého Mg až do obsahu 5 hm. % Zn, kdy daný materiál dosáhl pevnosti 158 MPa. Při obsahu 
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10 % a 15 hm. % Zn se pevnost v ohybu zvýšila na hodnoty 205 a 210 MPa. Z výsledků 

tříbodového ohybu Mg-Zn směsí lisovaných při teplotě 400 °C vyplývá, že zatímco přídavkem 

1 hm. % se pevnost v ohybu zvýšila z 233 MPa pro čistý Mg na 258 MPa, dalším zvyšováním 

obsahu Zn došlo ke snížení pevnosti až na 158 MPa pro materiál s obsahem 5 hm. % Zn. Dalším 

zvýšením obsahu Zn na 10 hm. % sice došlo k opětovnému zvýšení pevnosti na 196 MPa, ta již 

nicméně nedosahovala hodnot pevnosti v ohybu čistého Mg lisovaného za stejných podmínek. 

 

 
obr. 6.5 Záznam měření tříbodového ohybu Mg-Zn materiálů lisovaných při teplotě 300 °C (vlevo) 

a 400 °C (vpravo) 

 

 Lomová plocha vzorků po zkoušce tříbodovým ohybem byla hodnocena s využitím SEM. 

Lomové plochy Mg-Zn materiálů a materiálu z čistého Mg připravených při teplotě 300 °C a tlaku 

500 MPa, jsou dokumentovány na obr. 6.6. V případě všech Mg-Zn materiálů připravených při 

300 °C a tlaku 500 MPa lze celkový charakter lomu hodnotit jako štěpný. 

 Na lomové ploše materiálu připraveného z čistého Mg prášku bylo patrné, že lom byl 

převážně interkrystalický (obr.6.6a-1) s podílem transkrystalického štěpení (obr. 6.6a-2). 

Na lomové ploše jsou také viditelné trhliny mezi částicemi prášku. S obsahem 1 hm. % Zn7,5 

se podíl těchto trhlin výrazně snížil, z hlediska mikromechanismu porušení byl lom opět 

převážně interkrystalický s malým podílem transkrystalicky štěpného lomu částic. Stejně jako 

v případě materiálu z čistého Mg jsou i u materiálů obsahujících Zn patrné částice obklopené 

trhlinami jdoucími podél hranice práškové částic. 

 

  

  
obr. 6.6 Snímky lomové plochy Mg-Zn materiálů, SEM, SE, 0 % Zn, 300 °C (a), 10 % Zn, 300 °C (b), 0 % Zn, 

400 °C c), 10 % Zn, 400 °C (d) 

 

 V oblasti vzniklé intermetalické fáze docházelo k transkrystalickému štěpnému lomu. 

Lomová plocha intermetalické fáze je tvořena jemnými štěpnými fasetami. V případě větších 

částic Zn7,5 obklopených vzniklou intermetalickou fází byl charakter lomu z hlediska 

mikromechanismu porušení také transkrystalický štěpný se štěpnými fasetami (obr. 6.6-3). 

5 
6 

1 

2 

4 

3 

8 
7 



15 

Lomová plocha intermetalické fáze, která tyto částice obklopovala, nebyla tvořena jemnými 

různě orientovanými fasetami, jako v předchozím případě, ale vykazovala mikrofraktografické 

znaky transkrystalického štěpného lomu, a to štěpné fasety s říčkovou morfologií (obr. 6.6-4). 

Stejný charakter porušení byl patrný také u některých větších částic intermetalické fáze. 

 Lomové plochy materiálů lisovaných při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa jsou shrnuty na 

obr. 6.6. V případě čistého Mg prášku lisovaného při teplotě 400 °C byl charakter lomu 

z hlediska mikromechanismu porušení opět převážně interkrystalický (obr. 6.6-5) s podílem 

transkrystalicky štěpených částic (obr. 6.6-6). V případě materiálu s 1 hm. % Zn je charakter 

lomové plochy opět převážně interkrystalický s malým podílem transkrystalického lomu. 

Nicméně vzhled Mg částic je rozdílný a výrazně se liší od původního tvaru práškových částic. 

 S vyšším obsahem Zn se sice trhlina šíří podél hranic částic, ale z hlediska mikromechanismu 

porušování se již nejedná o interkrystalický štěpný lom, ale o transkrystalický štěpný lom 

intermetalické fáze na povrchu Mg částic. Na povrchu částic prášku jsou viditelné jemné štěpné 

fasety. Oblasti transkrystalického štěpného lomu Mg částic zde byly pozorované také, ale podíl 

takto porušených částic byl menší než v případě materiálů lisovaných z čistého Mg a materiálu 

s 1 hm. % Zn. Na povrchu Mg částic bylo v režimu zpětně odražených elektronů (BSE) možno 

pozorovat pozůstatky intermetalické fáze vyloučené mezi částicemi Mg (obr. 6.6-7). U vzorku 

s 10 hm. % Zn bylo na lomové ploše pozorováno velké množství sekundárních trhlin (obr. 6.6-

8). V případě všech Mg-Zn materiálů lisovaných při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa se jednalo 

o křehký lom. 

6.3 Směsi Zn-Mg 

Materiály na bázi Zn s příměsí Mg byly připravovány z prášků Zn7,5 a Zn150 při teplotě 400 °C 

a tlaku 500 MPa. Směsi z jemnějšího prášku Zn7,5 byly připraveny s obsahem 0,5 a 1 hm. % Mg. 

V případě hrubšího prášku Zn150 byla připravena pouze směs 0,5 hm. % Mg. Při vyšším obsahu 

Mg ve směsi s oběma prášky Zn7,5 a Zn150 došlo k vytečení taveniny z formy při lisování. 

 Na obr. 6.7 jsou snímky mikrostruktury připravených Zn-Mg materiálů s obsahem Mg 

0,5 hm. %. V případě materiálů lisovaných z menšího Zn7,5 prášku jsou ve struktuře viditelné 

oblasti, kde došlo ke slinutí práškových částic (obr. 6.7a-1). Částice Zn7,5 jsou výrazně 

deformované a na některých místech již nejsou patrné oxidy na hranici práškových částic. Na 

snímku je také dobře viditelná jemnozrnná oblast (obr. 6.7a-2) s černými místy, která byly 

následně analyzovány a jsou popsány dále v textu. V případě Zn-Mg materiálů připravených 

z hrubšího Zn150 prášku byla výsledná struktura podobná struktuře jemnějšího Zn7,5 prášku. 

Na snímku jsou viditelné oblasti slinutých práškových částic obr. 6.7c-3. 

 

    
obr. 6.7 Mikrostruktura Zn-Mg materiálů lisovaných při teplotě 400 °C, Zn7,5 s 0,5 hm. % Mg (a), Zn150 

s 0,5 hm. % Mg (b) 

 

 Chemické složení připravených Zn-Mg směsí bylo analyzováno z hlediska fázového složení 

metodou XRD. Hodnocení probíhalo na vzorku s nejvyšším obsahem Mg (1 hm. %), protože 

vzhledem ke složení připravených směsí lze očekávat pouze malý podíl vzniklých 

intermetalických fází. Na výsledném XRD spektru byly patrné pouze píky Zn a ZnO a podíl 

vzniklých fází byl tedy pod detekčním limitem použitého přístroje. 

1 

2 
3 
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 Z mapování prvkového složení metodou EDS vzorku s 0,5 hm. % Mg bylo zjištěno, 

že O ve formě ZnO je rovnoměrně rozložen po hranicích práškových částic Zn7,5. Také Mg 

je rozmístěn zejména na hranicích Zn částic, nicméně na mapě prvkového složení jsou viditelné 

oblasti, kde je koncentrace Mg vyšší. Právě tyto oblasti se jeví černě z důvodu přítomnosti oxidu. 

Na obr. 6.8 je detail prvkové mapy částice Zn7,5. Z analýzy prvkové složení vyplývá, že uvnitř 

částice Zn7,5 nebyl detekován žádný Mg, ten byl rozptýlen v okolí Zn7,5. Rozmístění 

O ve struktuře odpovídá rozmístění Mg, zatímco Zn se v těchto oblastech vyskytuje v nižší 

koncentraci.  

 

    
obr. 6.8 Prvková mapa materiálu Zn7,5 s 0,5 % Mg lisovaného při teplotě 400 °C, detail Zn7,5 částice 

 

 Z výsledků měření mikrotvrdosti vyplývá, že v případě materiálů připravených z jemnějšího 

Zn7,5 prášku nedošlo zvýšením obsahu Mg ke zvýšení mikrotvrdosti a její hodnota byla pro oba 

materiály stejná (53±5 a 53±3 HV 0,025). Vyšší hodnoty mikrotvrdosti dosáhl materiál připravený 

z hrubšího Zn150 prášku (63±2 HV 0,025). 

 Záznamy zkoušky pevnosti v ohybu jsou uvedeny v grafu na obr. 6.9. V případě materiálů 

z prášku Zn7,5 došlo zvýšením obsahu Mg pouze k nepatrnému zvýšení meze pevnosti v ohybu. 

Při obsahu 0,5 hm. % Mg byla mez pevnosti 347 MPa a zvýšením obsahu Mg na 1 hm. % 

se zvýšila na 353 MPa. Vyšší obsah Mg měl však výraznější vliv na houževnatost materiálu. 

Zvýšením obsahu Mg z 0,5 na 1 hm. % došlo ke snížení průhybu z 1,17 na 0,74 mm. Materiál 

připravený z hrubšího prášku Zn150 s 0,5 hm. % Mg dosáhl mírně nižší meze pevnosti v ohybu 

327 MPa za současného průhybu vzorku 1,20 mm. 

 

 
obr. 6.9 Záznam měření tříbodového ohybu Zn-Mg materiálů lisovaných při teplotě 400 °C 

 

 Na obr. 6.10 jsou snímky lomové plochy připravených materiálů ze směsí Zn-Mg 

po tříbodovém ohybu. Na lomové ploše materiálu z jemnějšího prášku Zn7,5 s 0,5 hm. % Mg 

byly pozorované oblasti transkrystalického štěpného lomu částic Zn prášku (obr. 6.10a-1) 

se štěpnými fasetami s říčkovou morfologií. Jsou zde také oblasti transkrystalického tvárného 

porušení (obr. 6.10a-2) s jamkovou morfologií a sekundární trhliny (obr. 6.10a-3). Podobně jako 

v případě materiálu s nižším obsahem Mg, je lomová plocha materiálu s 1 hm. % Mg tvořena 

oblastmi transkrystalického štěpného lomu se štěpnými fasetami (obr. 6.10b-4) a oblastmi 

tvárného porušení materiálu (obr. 6.10b-5). 

 Lomová plocha materiálu z prášku Zn150 s 0,5 hm. % Mg byla tvořena velkými oblastmi 

transkrystalického štěpného porušení částic Zn150 (obr. 6.10c-6) se štěpnými fasetami 

s říčkovou morfologií a oblastmi transkrystalického tvárného lomu s jemnou jamkovou 

morfologií na rozhraní jednotlivých částic (obr. 6.10c-7). 
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obr. 6.10 Snímky lomové plochy materiálů Zn-Mg připravených při teplotě 400 °C, SEM. Zn7,5 s 0,5 % Mg 

(a), Zn7,5 s 1 % Mg (b), Zn150 s 0,5 % Mg (c) 

6.4 Směsi Mg-Ca 

 Směsi Mg-Ca byly lisovány při teplotě 400 a 450 °C tlakem 500 MPa. Při teplotě lisování 

400 °C byly připraveny směsi s obsahem 1, 2, 3 a 10 hm. % Ca. Při teplotě lisování 450 °C byly 

připraveny směsi s obsahem 10 a 15 hm. % Ca. 

 Na obr. 6.11 jsou uvedeny vybrané snímky mikrostruktury Mg-Ca materiálů připravených při 

teplotě 400 a 450 °C. V případě materiálů lisovaných při teplotě 400 °C byla struktura tvořena 

Mg, který tvořil matrici, ve které byly výrazně deformované částice Ca obklopené 

intermetalickou fází. Částice Ca při přípravě metalografického výbrusu výrazně oxidovaly, 

a proto se na snímcích struktury ze světelného mikroskopu jeví černě. V případě Mg-Ca 

materiálů lisovaných při teplotě 400 °C byly ve struktuře pozorovány trhliny, které byly vždy 

spojeny s částicemi Ca. Přítomnost těchto trhlin však neměla vliv na manipulační pevnost 

připravených materiálů a ze všech byly připraveny vzorky pro stanovení pevnosti v ohybu. 

 

  
obr. 6.11 Mikrostruktura Mg-Ca materiálů s obsahem 10 hm. % C lisovaných při 400 °C (a) a 450 °C 

 

 Zvýšením teploty lisování na 450 °C došlo k částečnému vytvoření taveniny, ze které se po 

zchladnutí vyloučila eutektická směs Ca a CaMg2, část Ca zůstala nezreagovaná. Práškové částice 

Mg jsou v případě vyšší teploty lisování podstatně více deformované oproti nižší teplotě lisování. 

 Na základě binárního diagramu Mg-Ca lze poměrně jednoduše odvodit výsledné složení 

připravených směsí. Protože Mg s Ca vytváří pouze jedinou intermetalickou fázi CaMg2, lze 

předpokládat, že vzniklá intermetalická fáze byla právě CaMg2. Fázové složení bylo ověřeno XRD 

analýzou materiálu s 15 % Ca. XRD analýzou byla potvrzena přítomnost intermetalické fáze 

CaMg2, Mg a CaO. 

 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti připravených materiálů jsou shrnuty v tab. 6.3. V případě 

materiálů lisovaných při teplotě 400 °C nebylo možné změřit hodnotu mikrotvrdosti pro 

vzniklou intermetalickou fází CaMg2 z důvodu její malé velikosti. Mikrotvrdost materiálů 

lisovaných při teplotě 400 °C byla mírně vyšší než v případě materiálů lisovaných při teplotě 

450 °C. V případě eutektické směsi Mg2Ca a Ca, která vznikla na rozhraní Mg a Ca při teplotě 

lisování 450 °C byla naměřena mikrotvrdost, která byla několikanásobně vyšší než v případě Mg 

matrice. 

 

1 

2 

3 

4 
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tab. 6.3 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 materiálů lisovaných při 400 a 450 °C 

hm. % Ca 400 °C 450 °C 

 Mg matrice Mg matrice Mg2Ca/Ca 

1 66±4   

2 64±5   

3 69±8   

10 64±5 60±4 283±15 

15  61±3 234±18 

 

 Záznam tříbodového ohybu materiálů Mg-Ca lisovaných při teplotě 400 a 450 °C je uvedený 

na obr. 6.12. Z výsledků je patrné, že nejvyšší hodnoty pevnosti 304 MPa dosáhl vzorek 

s obsahem 2 hm. % Ca. Hodnoty meze pevnosti v ohybu ostatních materiálů připravených při 

teplotě 400 °C se pohybovaly okolo 200 MPa. Maximální průhyb vzorku při dosažení meze 

pevnosti v ohybu byl v případě všech materiálů připravených při teplotě 400 °C srovnatelný a 

pohyboval se mezi 0,20 a 0,33 mm. V případě materiálů lisovaných při teplotě 450 °C neměl 

obsah Ca na výslednou mez pevnosti v ohybu výrazný vliv a u obou vzorků dosáhla hodnoty cca 

280 MPa. Zvýšení obsahu Ca mělo pouze mírný vliv na houževnatost materiálu. Při nižším 

obsahu Ca bylo dosaženo hodnoty průhybu 0,42 mm a zvýšením obsahu Ca došlo k poklesu na 

hodnotu 0,31 mm. 

 
obr. 6.12 Záznam měření tříbodového ohybu Mg-Ca materiálů lisovaných při teplotě 400 °C (vlevo) 

a 450 °C (vpravo) 

 

 Lomové plochy Mg-Ca materiálů lisovaných při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa jsou na 

obr. 6.13. V případě Mg byl charakter lomu z hlediska mikromechanismu porušení opět 

převážně interkrystalický (obr. 6.13a-1) s ojediněle se vyskytujícími částicemi s transkrystalicky 

štěpným lomem (obr. 6.13a-2). Trhlina vedla podél částic Ca přes intermetalickou fázi, která se 

štěpila transkrystalickým lomem. Charakter lomu materiálu lisovaného při vyšší teplotě byl 

podobný, nicméně v porovnání s materiály lisovanými při teplotě 400 °C byl při vyšší teplotě 

lisování Mg výrazněji plasticky deformovaný (obr. 6.13a-3). 

 

  
obr. 6.13 Snímky lomové plochy materiálů Mg-Ca, SEM. Mg s 10 hm. % Ca, 400 °C (a), 450 °C (b) 

6.5 Směsi Zn-Ca 

Směsi na bázi Zn s příměsí Ca byly připraveny lisováním při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. Byly 

připraveny směsi Zn7,5 s 5 a 10 hm. % Ca. Mikrostruktury připravených materiálů a detail 

fázového rozhraní jsou dokumentovány na obr. 6.14. Na snímcích struktury připravených 

1 

2 
3 



19 

materiálů jsou viditelné velké černé oblasti, které odpovídají částicím Ca. Ten se na snímcích jeví 

černě z důvodu oxidace při přípravě metalografických výbrusů. Na rozhraní částic Ca a matrice 

Zn7,5 je patrná oblast intermetalických fází. Mezi částicemi Zn a Ca bylo patrných několik 

intermetalických fází a eutektická směs. 

 

 
obr. 6.14 Mikrostruktura Zn-Ca materiálů lisovaných při teplotě 400 °C, Zn7,5 s 5 hm. % Ca (a), fázové 

rozhraní (b), detail fázového rozhraní, SEM (c) 

 

 Fázové složení bylo hodnoceno na základě XRD a EDS analýzy materiálu s obsahem 

10 hm. % Ca v Zn7,5. Na základě výsledků z XRD analýzy vyplývá, že vzorek byl z hlediska fází 

tvořen Zn, ZnO, Ca a intermetalickou fází CaZn13. Z výsledků EDS analýzy materiálu s obsahem 

5 hm. % Ca v Zn7,5 vyplývá, že intermetalických fází na rozhraní částic Ca a Zn je více, což 

odpovídá také mikrostruktuře připravených materiálů, vzhledem k jejich malému podílu jsou 

však pod detekčním limitem XRD. Z prvkové mapy fázového rozhraní mezi částicemi Ca a Zn je 

patrné kaskádové snižování koncentrace Zn směrem k Ca a naopak, což nasvědčuje přítomnosti 

intermetalických fází (obr. 6.15). Z prvkové analýzy jednotlivých oblastí intermetalických fází 

vyplývá, že jejich obsah Ca roste ze strany od Zn, kde je jeho obsah roven 0 postupně a dosahuje 

hodnot 4,7±0,1, 11,3±0,1, 23,1±0,1, 37,2±0,2, 49,4±0,2 hm. % Ca. V oblasti Ca bylo naměřeno, 

kromě Ca 34,1±0,2 O. 

 

 
obr. 6.15 Prvková mapa materiálu Zn7,5 s 5 % Ca lisovaného při teplotě 400 °C, detail fázového rozhraní 

(EDS). 

 

 Výsledné hodnoty mikrotvrdosti připravených materiálů jsou shrnuty v tab. 6.4. Hodnota 

mikrotvrdosti Zn matrice se zvýšením obsahu Ca neměnila. Vyšší hodnoty mikrotvrdosti byly 

naměřeny u intermetalické fáze CaZn13 a eutektika. Mikrotvrdost ostatních intermetalických fází 

nebyla naměřena kvůli jejich malé tloušťce. 

1 

tab. 6.4 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse materiálů lisovaných při 400 °C 

Oblast měření HV 0,025 

Zn matrice (5 % hm. Ca) 53±5 

Zn matrice (10 % hm. Ca) 53±4 

CaZn13 281±12 

Eutektikum 235±41 

 

 Záznamy ohybových křivek jsou shrnuty v grafu na obr. 6.16. Z výsledků vyplývá, že zvýšením 

obsahu Ca z 5 na 10 hm. % došlo ke snížení meze pevnosti v ohybu ze 186 MPa na 119 MPa 

a průhybu z 0,26 na 0,11 mm. 
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obr. 6.16 Záznam měření tříbodového ohybu Zn-Ca materiálů lisovaných při teplotě 400 °C 

 

 Na obr. 6.17 jsou snímky lomové plochy materiálů ze směsí Zn-Ca, u obou snímků je patrné, 

že směr šíření trhliny vychází ze středu částice Ca. Charakter lomu z hlediska mikromechanismu 

porušení intermetalických fází na rozhraní Ca a Zn byl transkrystalický štěpný se štěpnými 

fasetami s říčkovou morfologií (obr. 6.17a-1, b-5). Na lomové ploše intermetalických fází je 

patrný směr šíření trhliny z rozhraní intermetalických fází s Ca. Částice Zn se štěpily převážně 

transkrystalickým štěpným lomem se štěpnými fasetami (obr. 6.17a-2), které se mimo hlavní 

rovinu štěpily také interkrystalicky (obr. 6.17a-3). Ve struktuře byly také viditelné sekundární 

trhliny (obr. 6.17a-4). Stejný mechanismus lomu byl pozorován také u materiálu s vyšším 

obsahem Ca (obr. 6.17b). Na tomto snímku je patrné také transkrystalické štěpné porušení 

částice Ca (obr. 6.17b-6).  

 

  
obr. 6.17 Snímky lomové plochy materiálů Zn-Ca připravených při teplotě 400 °C, SEM, 5 hm. % Ca (a), 

10 hm. % Ca (b) 

 

  

1 2 

4 

3 

6 5 



21 

7 DISKUZE 

7.1 Materiály z  čistého Zn  

 Příprava materiálů z čistého Zn probíhala při teplotě 300 a 400 °C a tlaku 100 až 500 MPa 

po dobu 1 h. Z výsledků hodnocení mikrostruktury vyplývá, že při nižší teplotě lisování, tedy 

300 °C, lze vyrobit kompaktní materiály pouze lisovacím tlakem 500 MPa. Při nižších lisovacích 

tlacích byly ve struktuře praskliny, které se šířily od středu vzorku k jeho okrajům. Ke vzniku 

těchto prasklin docházelo pravděpodobně při vylisovávání vzorku z formy v důsledku 

kombinace vysokého pnutí v materiálu a přítomných defektů ve struktuře. Zatímco 

nepravidelné částice Zn150 prášku byly vlivem lisovacího tlaku výrazně deformované již při 

teplotě lisování 300 °C, sférické částice prášku Zn7,5 se při teplotě 300 °C deformovaly 

podstatně méně a až s vyšší teplotou lisování 400 °C se podíl deformovaných sférických částic 

zvýšil. Přestože se částice sférického prášku Zn7,5 deformovaly méně než v případě prášku 

Zn150 i při teplotě lisování 400 °C, nebyly ve struktuře přítomny póry. Díky široké distribuci 

velikosti částic jemnějšího prášku 7,5 byly mezery mezi většími částicemi Zn7,5 prášku vyplněny 

menšími a struktura připravených prášků byla kompaktní bez viditelné porozity. 

 V případě materiálů z prášku Zn150 byla deformace částic prášku při teplotě lisování 400 °C 

porovnatelná s deformací při nižší teplotě, zatímco v případě jemnějšího Zn7,5 prášku došlo 

k výraznější deformaci částic oproti původnímu tvaru až při teplotě 400 °C. Lze tedy 

předpokládat, že menší velikost a sférický tvar částic prášku Zn7,5 v kombinaci s širokou 

distribucí velikosti částic měly negativní vliv na deformovatelnost tohoto prášku, zatímco velké, 

nepravidelné částice prášku Zn150 podléhali deformaci vlivem aplikovaného tlaku snáz. I když 

jsou mechanické vlastnosti částic práškového Zn srovnatelné, velikost těchto částic hraje 

podobnou roli, jako v případě velikosti zrn. Větší velikost částic je spojena s větší 

deformovatelností při zpracování a menší velikost částic vede ke zvýšení pevnosti materiálu 

vlivem přítomnosti hranic částic, stejně jako v případě hranic zrn v litém nebo tvářeném 

materiálu. 

 Mikrostruktura připravených materiálů souvisí také s naměřenou mikrotvrdostí. Materiály 

z jemnějšího Zn7,5 prášku dosáhli v průměru vyšších hodnot mikrotvrdosti v porovnání 

s materiály připravenými z hrubšího prášku Zn150. Vyšší tvrdosti materiálů připravených 

z jemnějšího prášku Zn7,5 lze vysvětlit větším podílem hranic částic prášku. Na výslednou 

pevnost zhutněných práškových materiálů nicméně může mít vliv také velikost kovového zrna 

uvnitř práškových částic. Vlivem teploty při lisování za tepla dochází uvnitř práškových částic 

k růstu kovových zrn, což bylo v práci Březiny a kol. dokázáno EBSD analýzou Mg práškových 

částic materiálu lisovaného za studena tlakem 400 MPa a materiálu lisovaného za tepla tlakem 

400 MPa při teplotě 400 °C [34]. Růst zrna při lisování za tepla je za předpokladu stejných 

procesních podmínek ovlivněn mimo jiné tvarem slinovaných částic. Podle studie [35], která se 

zabývá vlivem tvaru částic na mikrostrukturu a magnetické vlastnosti železného prášku po 

zhutnění a žíhání, je konečná velikost zrn prášku menší, pokud je částice výrazně deformovaná 

při zhutnění, protože se energie spotřebovává převážně na uvolnění napětí, který se v materiálu 

vytváří. Obtížná deformovatelnost sférických částic má tedy za následek růst zrna během 

rekrystalizace vlivem tepla [35]. 

 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti připravených lisováním za tepla materiálů z čistého Zn 

byly vyšší v porovnání s hodnotou mikrotvrdosti čistého Zn připraveného litím, který dosáhl 

mikrotvrdosti 38 ± 1 HV0,01 a čistého Zn zpracovaného válcováním, který dosáhl hodnoty 

přibližně 40 HV0,01 [36]. Vyšší hodnoty mikrotvrdosti materiálů z práškového Zn oproti Zn 

připraveného litím lze tedy vysvětlit menší velikostí kovového zrna uvnitř práškových částic, což 

se projevuje zejména v případě většího Zn150 prášku. Vliv na mikrotvrdost má také přítomnost 
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ZnO na hranicích původních Zn částic, to se projevuje zejména v případě jemnějšího prášku 

Zn7,5, který má vzhledem k malé velikosti částic Zn větší podíl oxidu. 

 V případě HCP materiálů, mezi které patří i Zn, vede zvýšená teplota lisování k aktivaci dalších 

skluzových systémů, a tedy k usnadnění deformace materiálu aplikovaným tlakem. Díky tomu 

lze také vysvětlit vliv zvýšení teploty lisování na zlepšení deformovatelnosti sférického prášku 

Zn7,5, která vedla k lepšímu zhutnění a slinutí práškových částic, a tedy i k nárůstu pevnosti 

až na hodnotu 322 MPa (400 °C, 400 MPa). Zvýšení meze pevnosti v ohybu však nebylo 

pozorováno u materiálů z většího prášku Zn150. V případě těchto materiálů se hodnoty meze 

pevnosti v ohybu pohybovali v rozmezí mezi cca 145 a 205 MPa nezávisle na použité teplotě 

a tlaku. Z fraktografického hodnocení je patrné, že zatímco u materiálů připravených 

z jemnějšího Zn7,5 prášku při teplotě 400 °C a 500 MPa je lom z hlediska mikromechanismu z 

části transkrystalický tvárný, v případě materiálů z prášku Zn150 je převážně interkrystalický 

s podílem transkrystalického štěpného lomu některých částic Zn150. Z toho lze usoudit, že 

v případě prášku Zn7,5 došlo při lisování za teploty 400 °C a tlaku 300, 400 a 500 MPa 

k účinnějšímu slinutí materiálu než v případě prášku Zn150, což se projevilo také na průhybu 

vzorků. 

 

 
obr. 7.1 Závislost meze pevnosti v ohybu na lisovacím tlaku pro Zn7,5 (vlevo) a Zn150 (vpravo) lisované 

při 300 a 400 °C. 

 

 

 

obr. 7.2 Závislost průhybu na lisovacím tlaku pro Zn7,5 (vlevo) a Zn150 (vpravo) lisované při 300 a 400 °C. 

 

 V literatuře byl často vliv oxidové vrstvy na slinování kovových prášků zanedbáván přesto, že 

většina kovových prášků je velmi reaktivní a vystavení běžné atmosféře vede vždy ke vzniku 

oxidové vrstvy na povrchu prášku. ZnO patří mezi vysoce stabilní oxidy s nízkou rozpustností 

v kovu, proto kinetika tvorby krčku mezi částicemi během slinování závisí na rychlosti difuze 

vrstvou oxidu. Tato rychlost závisí na poměru rychlosti růstu krčku bez překážek na rozhraní 

kovu a rychlosti růstu krčku řízená difuzí skrz oxidovou bariéru xs/xD, který je v případě Zn 

roven 1. Na základě těchto hodnot lze předpokládat, že přítomnost oxidové vrstvy na povrchu 

částic Zn neovlivňuje kinetiku slinování, a tedy netvoří bariéru pro tvorbu krčku [37]. Oxidová 

vrstva tedy difuznímu spojení mezi částicemi Zn nebrání. Dostatečné difuzní spojení 

a jemnozrnná struktura vedla k výraznému zvýšení pevnosti v ohybu materiálu připraveného 

z menšího Zn7,5 prášku a výrazně se projevila na zvýšení průhybu při dosažení meze pevnosti 
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materiálu. Zatímco lom materiálů připravených z většího prášku Zn150 byl interkrystalický 

křehký, u materiálů připravených z menšího Zn7,5 prášku při teplotě 400 °C a tlaku 200, 300, 

400 a 500 MPa byl lom smíšený a na lomové ploše jsou viditelné znaky tvárného lomu (obr. 6.3c, 

str. 11). Přestože tedy sféricita částic vede k výraznějšímu hrubnutí zrna při rekrystalizaci, 

přítomnost ZnO na hranicích Zn částic v kombinaci s malou velikostí práškových částic Zn7,5 

napomohla ke zlepšení pevnosti v ohybu a tvárnosti výsledného materiálu. 

7.2 Směsi Mg-Zn 

Příprava Mg-Zn směsí probíhala při teplotě 300 a 400 °C a tlaku 500 MPa po dobu 1 h. Při teplotě 

300 °C probíhalo slinování v pevné fázi a byly připraveny směsi s obsahem 1, 2, 3, 5, 10 

a 15 hm. % Zn7,5. Při teplotě 400 °C probíhalo lisování částečně v tavenině a byly připravené 

směsi s obsahem 1, 2, 3, 5 a 10 hm. % Zn7,5. Směsi s vyšším podílem Zn nebylo možné při 

teplotě 400 °C touto metodou připravit kvůli vysokému podílu vznikající taveniny, která vedla 

k vytečení materiálu z formy při lisování. Struktura připravených materiálů při teplotě 300 

a 400 °C se výrazně lišila. Při nižší teplotě lisování 300 °C docházelo k difuzi v pevné fázi na 

rozhraní částic Zn a Mg za vzniku tuhého roztoku a tvorbě ostře ohraničených částic MgZn2, 

které byly rovnoměrně rozptýleny v Mg matrici. Vzhledem k nižší teplotě tání Zn (419,53 °C) 

oproti Mg (650 °C) je aktivační energie pro migraci Zn v porovnání s Mg nižší. Také atomový 

poloměr Zn (134 pm) je v porovnání s atomovým poloměrem Mg (160 pm) menší, difuze Zn 

do Mg tak probíhá snáz a intermetalické fáze mají tendenci se tvořit směrem do Mg matrice 

[38]. U směsí Mg a Zn dochází při slinování vlivem rozdílných rychlostí difuze ke vzniku pórů, 

tzv. Kirkendallovu jevu [38]. Vlivem lisovacího tlaku, a tedy současného zhutňování při slinování 

prášků, však byly ve struktuře póry viditelné pouze minimálně. Již při obsahu 1 hm. % Zn 

docházelo při teplotě 300 °C ke tvorbě MgZn2 fáze. Vzhledem k  vysoké stabilitě vzniklé MgZn2 

fáze nedošlo k úplnému rozpuštění Zn v Mg matrici, přestože rozpustnost Zn v Mg je podle 

fázového diagramu Mg-Zn při teplotě 300 °C vyšší a intermetalická fáze vznikala přednostně 

(obr. 7.3). V jiné studii, kde stejně jako v tomto případě docházelo k difuzi na rozhraní Mg a Zn 

při teplotě 300 °C, byl růst právě této fáze nejrychlejší bez ohledu na případnou orientaci Mg 

zrna [38]. Připravenou práškovou směs nelze považovat za rovnovážnou soustavu, protože Zn 

není v Mg prášku rozptýlen zcela homogenně, jako je tomu v případě taveniny, ale naopak 

rozhraní prášku Mg a Zn je oblastí, kde jsou oba prvky zastoupeny v poměru 1:1. Difuze Zn do 

Mg následně vede k růstu intermetalických fází, jejichž růst se odvíjí od jejich růstových konstant 

a rychlosti samodifuze. Podíl MgZn2 rostl analogicky ke zvyšujícímu se obsahu Zn a v menší míře 

byly ve struktuře oblasti nezreagovaného Zn, které byly obklopeny vzniklou MgZn2 fází. Tyto 

oblasti lze vysvětlit aglomerací částic Zn při míchání v důsledku jeho velkého podílu v míchané 

směsi. Během slinování při lisování za tepla došlo k difuzi Zn, nicméně s ohledem na velikost 

těchto aglomerátů zůstala část Zn nezreagovaná. 

 Vytvoření taveniny při teplotě lisování 400 °C vedlo v důsledku lisovacího tlaku k jejímu 

homogennímu rozložení mezi částicemi Mg v rámci lisovaného vzorku a po zatuhnutí byla 

vytvořena síť eutektické směsi mezi částicemi Mg. V binárním diagramu Mg-Zn jsou dvě oblasti 

eutektika: eutektická směs Mg51Zn20 a Mg21Zn25 a eutektická směs Mg2Zn11 a tuhého roztoku Mg 

v Zn. Teplota lisování 400 °C umožňuje vznik obou eutektických směsí, nicméně nižší teplotu 

tuhnutí má eutektikum s intermetalickou fází Mg51Zn20, navíc převládá podíl Mg, a proto lze 

předpokládat vznik právě této eutektické směsi. Přítomnost této fáze byla následně potvrzena 

také metodou XRD, která potvrdila rovněž přítomnost fáze MgZn2. Tato fáze vznikla 

pravděpodobně vlivem difuze v pevné fázi. 
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obr. 7.3 Binární diagram Mg-Zn s vyznačenými vzniklými fázemi [39] 

 

 V případě materiálu s obsahem 1 hm. Zn lisovaném při teplotě 300 °C byla mikrotvrdost 

v oblastech Mg srovnatelná s materiálem z čistého Mg připraveného za stejných podmínek (tab. 

6.2). Další zvýšení obsahu Zn vedlo k nárůstu mikrotvrdosti, což by odpovídalo difuzi Zn do Mg, 

která byla prokázána EDS analýzou. Mikrotvrdost částic Zn, které se vyskytovaly v materiálech 

s obsahem 10 a 15 hm. % byla srovnatelná s čistým Zn práškem zpracovaným za stejných 

procesních parametrů. Z výsledků EDS analýzy vyplývá, že Zn částice obklopené MgZn2 fází 

obsahovaly přibližně 2,7 hm. % Mg, což se projevilo na výsledné hodnotě mikrotvrdosti, která 

byla oproti čistému Mg připravenému za stejných podmínek vyšší. Vzniklá intermetalická fáze 

MgZn2 však dosáhla výrazně vyšší hodnoty tvrdosti cca 310 HV 0,025. Vzhledem k charakteru 

této fáze je možné vysokou tvrdost očekávat. Fáze MgZn2 patří mezi tzv. Lavesovy fáze, které se 

vyznačují vysokou tvrdostí, ale zároveň křehkostí. 

 V případě materiálů lisovaných při teplotě 400 °C byla celková mikrotvrdost materiálů 

ovlivněna distribucí intermetalické fáze mezi částicemi Mg a celkovou difuzí Zn do Mg, která 

vedla k vytvoření tuhého roztoku. Tvorba tuhého roztoku a přítomnost intermetalické fáze vedli 

ke zvýšení mikrotvrdosti připravených materiálů až na hodnotu 97±7 HV 0,025, což je hodnota 

srovnatelná s  hodnotami naměřenými pro materiály lisované 15 MPa při teplotě 540 a 560 °C 

[25]. 

 Přesto, že v případě obou teplot lisování došlo vlivem obsahu Zn ke zvýšení tvrdosti, efekt na 

pevnost v ohybu byl spíše opačný. V případě materiálů lisovaných při teplotě 300 °C mez 

pevnosti v ohybu se zvyšujícím se obsahem Zn klesala z hodnoty meze pevnosti pro čistý Mg 

202 MPa až na hodnotu 158 MPa v případě materiálu s 5 hm. % Zn a teprve při obsahu Zn 10 

a 15 hm. % se opět zvyšuje až na hodnotu 210 MPa. Přestože vznik tuhého roztoku by měl mít 

na celkovou pevnost materiálu pozitivní vliv, nedostatečné difuzní spojení mezi částicemi Mg, 

přítomnost oxidové vrstvy na povrchu Mg prášku totiž výrazně zpomaluje proces slinování [37]. 

Také křehká Lavesovy fáze může výslednou pevnost zhoršovat, jelikož rozhraní mezi MgZn2 

a Mg je koherentní [40], může docházet k jednoduchému šíření trhliny skrze křehkou MgZn2 fázi 

a naopak. To potvrzují také snímky lomové plochy materiálů, na kterých je patrný 

interkrystalický lom v oblasti Mg částic a transkrystalické štěpení částic intermetalické fáze 

MgZn2. Zvýšení meze pevnosti v ohybu u materiálů s 10 a 15 hm. % Zn lze vysvětlit zvýšením 

podílu Zn, který byl ve struktuře materiálu v případě těchto materiálů nejen ve formě 

intermetalické fáze, ale také jako čistý Zn, jehož pevnost byla vyšší. Křehkost připravených 

materiálů dokazují také výsledné hodnoty průhybu materiálu při dosažení meze pevnosti 



25 

v ohybu, které jsou u všech směsí menší než v případě čistého Mg lisovaného za stejných 

podmínek. 

 

 

 
obr. 7.4 Hodnoty meze pevnosti v ohybu (vlevo) a průhybu (vpravo) Mg-Zn směsí lisovaných při teplotě 

300 °C a tlaku 500 MPa. 

 

 U materiálů lisovaných při teplotě 400 °C došlo v případě směsi s 1 hm. % k mírnému zvýšení 

meze pevnosti v ohybu oproti čistému Mg lisovanému za stejných podmínek, další materiály 

s vyšším obsahem Zn však již těchto hodnot nedosáhly. Z výsledných hodnot průhybu materiálů 

při dosažení meze pevnosti v ohybu je rovněž patrné, že vznik intermetalické fáze na rozhraní 

částic Mg vedl ke zvýšení křehkosti materiálu. Na pevnost v ohybu připravených materiálů má 

vliv přítomnost tuhého roztoku, který vzniká díky difuzi Zn do Mg, ale také vznik intermetalické 

fáze na rozhraní částic Mg. Zatímco v případě materiálu se 1 hm. % je podíl intermetalické fáze 

menší a tudíž netvoří spojitou síť, vyšší obsah Zn vede k tvorbě spojité sítě mezi částicemi Mg, 

která usnadňuje šíření trhliny mezi částicemi Mg. 

 

 
obr. 7.5 Hodnoty meze pevnosti v ohybu (vlevo) a průhybu (vpravo) Mg-Zn směsí lisovaných při teplotě 

400 °C a tlaku 500 MPa. 

7.1 Směsi Zn-Mg 

 Materiály na bázi Zn s přídavkem Mg byly připravovány při teplotě 400 °C kvůli obtížné 

zpracovatelnosti Zn při nižší teplotě. Lisování probíhalo po dobu 1 h a použitý tlak byl 500 MPa. 

Vzhledem k vysoké plasticitě Zn při teplotě lisování 400 °C tedy cca 19 °C pod teplotou tání Zn 

byly připraveny pouze materiály s obsahem 0,5 a 1 hm. % Mg v případě jemnějšího prášku 

a materiály s obsahem 0,5 hm. % v případě hrubšího Zn150 prášku. S vyšším obsahem Mg 

došlo v důsledku vysokého podílu taveniny k vytečení lisované směsi z formy. Teplota lisování 

400 °C vedla k částečnému vytvoření taveniny v oblasti částic Mg v důsledku difuze Zn. Vlivem 

lisování došlo k rozptýlení taveniny mezi částice Zn a po zchladnutí tak došlo k vytvoření Mg 

síťoví mezi částicemi Zn. Ve struktuře připravených materiálů nebyly pozorovány žádné zbývající 

částice Mg, lze tedy předpokládat, že došlo k jejich úplnému rozpuštění v tavenině.  

 Z prvkového rozložení vyplývá, že Mg je z části rozptýlen na hranicích částic Zn a částečně 

se koncentruje v určitých oblastech, pravděpodobně v místě původních Mg částic. Tyto 
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shluky Mg a O lze vysvětlit jak pozůstatkem oxidové vrstvy z původní Mg částice, tak 

reaktivitou Mg a O. Vzhledem k vysoké afinitě Mg ke O, lze předpokládat, že při lisování za 

tepla došlo k reakci Mg s kyslíkem na povrchu Zn částic. 

 
obr. 7.6 Binární diagram Mg-Zn s vyznačenými oblastmi vzniku taveniny [39] 

 

Díky rozpuštění O v tavenině Mg a Zn tak mohlo dojít k lepšímu difuznímu spojení mezi 

částicemi Zn. To se projevilo na hodnotách meze pevnosti v ohybu, která se v případě 

jemnějšího prášku Zn7,5 zvýšila přibližně o 13 % oproti čistému Zn7,5 prášku lisovanému za 

stejných podmínek. V případě hrubšího Zn150 prášku se mez pevnosti zvýšila o téměř 65 % 

oproti čistému Zn150 lisovanému za stejných procesních parametrů. Z hlediska hodnoty 

průhybu dosáhly připravené materiály ze směsi jemnějšího Zn7,5 prášku s 0,5 hm. % Mg 

zvýšení o 50 % a v případě hrubšího Zn150 prášku s obsahem 0,5 hm. % Mg dokonce o 300 %. 

Protože EDS analýza neprokázala vznik tuhého roztoku, ani přítomnost intermetalických fází, 

lze zvýšení meze pevnosti v ohybu oproti materiálům z čistého Zn (Zn7,5 a Zn150) lisovaných za 

stejných podmínek vysvětlit právě zlepšením kvality difuzních spojů. Lepší spojení práškových 

částic se projevilo na mechanismu lomu při tříbodovém ohybu materiálů připravených 

z hrubšího prášku Zn150. V případě materiálů lisovaných z jemnějšího Zn7,5 prášku s obsahem 

Mg nebyl rozdíl tak výrazný. Lomová plocha byla stejně jako v případě čistého Zn7,5 lisovaného 

za stejných podmínek, tedy tlaku 500 MPa a teplotě 400 °C, tvořena z části transkrystalicky 

štěpenými částicemi a z části oblastmi transkrystalického tvárného lomu. V případě materiálů 

na bázi hrubšího Zn150 prášku byly viditelné oblasti transkrystalického tvárného porušení a to 

zpravidla v oblastech rozhraní jednotlivých částic. Zatímco tedy u materiálu z čistého Zn150 

prášku byl lom převážně interkrystalický, přítomnost Mg vedla k lepšímu slinutí částic, a tedy 

výraznému zlepšení houževnatosti materiálu, což se projevilo výrazným zvýšením dosaženého 

průhybu. 

 
obr. 7.7 Hodnoty meze pevnosti v ohybu (vlevo) a průhybu (vpravo) materiálů Zn7,5, Zn150 a Zn-Mg 

směsí připravených při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. 
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7.2 Směsi Mg-Ca 

Binární směsi Mg-Ca byly připraveny při teplotě 400 a 450 °C, tedy v pevném a polotekutém 

stavu tlakem 500 MPa po dobu 1 h. V binárním diagramu Mg-Ca se vyskytuje pouze jedna 

intermetalická fáze Mg2Ca a při teplotě vyšší než 445 °C dochází k lokálnímu vzniku taveniny, ze 

které po zchladnutí vypadává eutektická směs Mg2Ca a α-Ca (obr. 7.8). 

 
obr. 7.8 Binární diagram Mg-Ca s vyznačenými vzniklými fázemi [39] 

 

 V případě materiálů lisovaných při teplotě 400 °C byly ve struktuře patrné trhliny, které 

spojovaly jednotlivé částice Ca, které měly vliv na výslednou mez pevnosti v ohybu. Zatímco 

v případě obsahu 2 hm. % Ca došlo ke zvýšení meze pevnosti v ohybu oproti materiálu z čistého 

Mg připraveného za stejných podmínek, v případě materiálu s 1 a 3 hm. % Ca byla dosažená 

hodnota meze pevnosti nižší a při obsahu 10 hm. % srovnatelná s materiálem z čistého Mg. 

Stejný trend měly i hodnoty průhybu takto připravených vzorků. Důvodem můžou být právě 

defekty ve struktuře, které v případě materiálu s 1 a 3 hm. % Ca zapříčinily porušení vzorku při 

nižší hodnotě napětí, zatímco materiál s obsahem 2 hm. % defekty neobsahoval a dosáhl tak 

hodnoty vyšší. K praskání vzorků docházelo pravděpodobně přítomností křehké vrstvy CaMg2, 

která měla v případě těchto materiálů tloušťku cca 3,5 µm a k jejímu vypadávání docházelo 

i v průběhu přípravy metalografického vzorku. 

 

 
obr. 7.9 Hodnoty meze pevnosti v ohybu (vlevo) a průhybu (vpravo) materiálů z Mg a Mg-Ca směsí 

připravených při teplotě 400 a 450 °C a tlaku 500 MPa. 

 

 Při vyšší lisovací teplotě (450 °C) došlo k výraznější deformaci Mg částic a tvorbě eutektické 

směsi na rozhraní částic Mg a Ca. Takto připravené materiály dosáhly meze pevnosti v ohybu 

cca 280 MPa. Pozitivní vliv na mez pevnosti v ohybu mělo zejména rozložení Ca v materiálu, 
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který měl tendenci se orientovat ve směru kolmém na směr lisování. Vzhledem ke členitému 

povrchu těchto částic a výrazné deformaci částic Mg byly tyto částice pevně uzamknuty do 

struktury a došlo tak ke zvýšení meze pevnosti v ohybu oproti čistému Mg lisovanému při 

teplotě 400 °C. Zvýšila se i hodnota průhybu při dosažení meze pevnosti v ohybu. V případě 

materiálu s 10 hm. % Ca bylo dosaženo téměř dvojnásobného nárůstu oproti čistému Mg 

lisovanému za stejných podmínek, nicméně další zvyšování podílu Ca již však dalšímu nárůstu 

nevedlo a průhyb poklesl na hodnotu 0,31 mm. Tento pokles lze vysvětlit vyšším podílem Ca a 

tedy i fázových rozhraní, kde nejčastěji dochází ke tvorbě defektů. 

 

7.3 Směsi Zn-Ca 

Materiály na bázi Zn-Ca byly, kvůli obtížné zpracovatelnosti Zn7,5 lisováním za tepla při nižší 

teplotě, připravovány při teplotě 400 °C stejně jako v případě Zn-Mg materiálů. Lisování 

probíhalo po dobu 1 h při tlaku 500 MPa a byly připraveny materiály s obsahem 

5 a 10 hm. % Ca. Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že došlo ke vzniku intermetalických fází 

a  eutektické směsi na rozhraní částic Ca a Zn, metodou XRD byla však potvrzena přítomnost 

pouze intermetalické fáze CaZn13. Ostatní fáze nebyly metodou XRD vyhodnoceny z důvodů 

jejich malého podílu, který byl pod detekčním limitem použité metody. Proto byla na vzorku 

provedena analýza prvkového složení metodou EDS. Z prvkové mapy rozhraní mezi Zn a Ca bylo 

zjištěno, že mezi oblastí čistého Zn a Ca se nachází 6 vrstev lišících se poměrem Zn a Ca. Na 

základě bodové analýzy jednotlivých oblastí bylo určeno složení jednotlivých vrstev a na základě 

binárního diagramu (obr. 7.10) k nim byly přiřazeny příslušné intermetalické fáze. 

 
obr. 7.10 Binární diagram Ca-Zn s vyznačenými vzniklými fázemi [41] 

 

 Z EDS analýzy rozhraní mezi Zn a Ca vyplývá, že se zde nachází celkem 6 intermetalických 

fází. Největší zastoupení, tedy vrstva s největší tloušťkou, odpovídá intermetalické fázi CaZn13, 

která byla potvrzena také XRD analýzou. Ze strany Zn to jsou CaZn13, CaZn5, CaZn2, CaZn, 

Ca5Zn3/Ca3Zn (eutektikum), Ca3Zn/Ca (peritektikum). Ostatní fáze jsou zde zastoupeny 

v menším podílu.  

 Ve struktuře připravených směsí byly oblasti, kde zůstaly částice Ca obklopené 

intermetalickými fázemi s pouze malou oblastí eutektika, ale také oblasti, kde převážnou část 

původní částice Ca nahradilo eutektikum (obr. 7.11). To lze vysvětlit buď nerovnoměrným 

rozložením teploty při lisování, nebo rozdílnou tloušťkou oxidové vrstvy na povrchu částic Ca, 

která mohla déle bránit difuzi Zn a Ca. Vzhledem k objemu lisovaného materiálu a době 
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zahřívání a lisování vzorku je však nerovnoměrné rozložení teploty nepravděpodobné 

a důvodem byla patrně větší vrstva oxidu na některých z částic, která zpomalila difuzi. 

 

  
obr. 7.11 Snímky mikrostruktury s detailem na dvě různé částice Ca, částice s menším podílem eutektika 

(a), částice s větším obsahem eutektika (b). 

 

 Z hlediska mechanických vlastností došlo v oblasti částic Zn ke zvýšení mikrotvrdosti 

v porovnání s čistým Zn7,5 lisovaným za stejných podmínek ze 45 na 53 HV 0,025. To lze 

vysvětlit výraznější deformaci Zn částic, zejména v okolí Ca částic. Vzhledem k omezené tloušťce 

vzniklých fází bylo možné změřit mikrotvrdost pouze v oblasti fáze CaZn13 a eutektika. Hodnoty 

mikrotvrdosti těchto fází byly opět několikanásobně větší než v případě Zn matrice. V případě 

fáze CaZn13 dosáhla hodnota mikrotvrdosti 281±12 HV 0,025, v oblasti eutektika byla naměřena 

tvrdost 235±41 HV 0,025. Z hlediska meze pevnosti v ohybu došlo přídavkem 5 hm. % Ca 

k výraznému poklesu oproti čistému Zn7,5 lisovanému za stejných podmínek z 308 MPa na 

186 MPa. Další zvýšení obsahu Ca na 10 hm. % vedlo k dalšímu poklesu meze pevnosti v ohybu 

na 119 MPa (obr. 7.12). Stejný trend byl pozorován také v případě průhybu, kdy došlo k poklesu 

z 0,81 na 0,11 mm. K iniciaci trhlin docházelo pravděpodobně na rozhraní Ca a intermetalických 

fází. 

 

 

obr. 7.12 Hodnoty meze pevnosti v ohybu (vlevo) a průhybu (vpravo) materiálů ze Zn7,5 a Zn-Ca směsí 

připravených při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. 
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8 ZÁVĚRY  

Předmětem teoretické části této práce je shrnutí základních poznatků o práškové metalurgii a 

možnostech využití této technologie pro přípravu materiálů s potencionálním využitím v 

medicíně. V úvodu je stručně popsáno pozadí dané problematiky a důvody, proč je 

předpokládán potenciál pro aplikaci slitin hořčíku a zinku jako biologicky rozložitelných 

materiálů. Na kapitolu, která shrnuje základní informace o výrobě a zpracování práškových 

materiálů, navazuje část popisující vlastnosti hořčíku a zinku a možnosti jejich zpracování se 

zaměřením na metody práškové metalurgie jako je lisování, slinování apod. V teoretické části je 

stručně popsáno také hodnocení Mg a Zn z hlediska korozního chování a reakce na fyziologické 

prostředí. Vzhledem k možné aplikaci těchto materiálů je nezbytné brát v úvahu jejich chování 

v tomto prostředí a další výzkum v této oblasti by měl zahrnovat bezesporu i hodnocení rychlosti 

a mechanismu koroze, analýzu korozních produktů a možnosti jejich odbourávání v těle. 

 Experimentální část dizertační práce je zaměřena přípravu materiálů z čistého Zn a binární 

systémy Mg-Zn, Zn-Mg, Mg-Ca a Zn-Ca zpracované lisováním za tepla. Experimentální materiály 

byly hodnoceny z hlediska struktury s využitím světelné a elektronové mikroskopie, prvkového 

a fázového složení metodami EDS a XRD a mechanických vlastností – mikrotvrdosti dle Vickerse 

a tříbodového ohybu. Výsledky experimentální části lze shrnout do následujících bodů: 

 

 Materiály připravené z čistých Zn prášků 

 Plastická deformace prášku Zn7,5 při lisování za tepla je výrazně závislá na teplotě 

a tlaku. V případě teploty lisování 300 °C docházelo vlivem napětí v materiálu k praskání 

vzorků při vylisovávání z formy. Kvůli obtížné plastické deformaci prášku Zn7,5 došlo 

k nahromadění napětí v materiálu, které lze vysvětlit kombinací více faktorů: sférickým 

tvarem částic, širokou distribucí velikosti částic a také vlivem vlastních napěťových 

a deformačních charakteristik těchto částic. 

 Zvýšením teploty na 400 °C došlo k výrazné plastické deformaci prášku Zn7,5, což mělo 

vliv nejen na výslednou hodnotu meze pevnosti v ohybu, ale také na zlepšení 

houževnatosti materiálu, která se projevila zvýšením hodnoty průhybu, prvky tvárného 

porušení na lomové ploše materiálu a celkově smíšeným charakterem lomu. Zvýšením 

lisovacího tlaku ze 100 na 300 MPa a více došlo k více než dvojnásobnému zvýšení meze 

pevnosti v ohybu na hodnotu přibližně 300 MPa. Hodnota průhybu při dosažení meze 

pevnosti se v případě materiálu lisovaného při tlaku 500 MPa zvýšila na hodnotu 

0,8 mm, tedy více než 7× v porovnání s materiálem lisovaným tlakem 100 MPa. 

 Plastická deformace prášku Zn150 se zvýšením teploty lisování z 300 na 400 °C výrazně 

neměnila, dosažené hodnoty meze pevnosti se pohybovali mezi cca 150 až 200 MPa 

a lom takto připravených materiálů byl štěpný. Vzhledem k převážně interkrystalickému 

lomu lze předpokládat nedostatečné difuzní spojení mezi částicemi Zn150 prášku. 

 

 Směsi na bázi Mg-Zn 

 Příprava Mg-Zn směsí probíhala při teplotě 300 a 400 °C a tlaku 500 MPa po dobu 1 h. 

Při teplotě 300 °C probíhalo slinování v pevné fázi a byly připraveny směsi s obsahem 1, 

2, 3, 5, 10 a 15 hm. % Zn7,5. Při teplotě 400 °C probíhalo lisování částečně v tavenině a 

byly připravené směsi s obsahem 1, 2, 3, 5 a 10 hm. % Zn7,5. 

 Při teplotě lisování 300 °C probíhala difuze v pevné fázi. Výsledkem byla struktura, která 

byla tvořena Mg matricí s částicemi intermetalické fáze MgZn2.  

 V případě Mg-Zn směsi lisované při teplotě 300 °C došlo vlivem zvyšujícího se podílu Zn 

až do hodnoty 5 hm. % Zn k poklesu meze pevnosti v ohybu o cca 20 % oproti čistému 

Mg, tedy z hodnoty přibližně 200 MPa na 160 MPa. Dalším zvýšením obsahu Zn došlo k 

jejímu opětovnému nárůstu na hodnotu 210 MPa, tedy o cca 4 % více v porovnání s 

materiálem z čistého Mg. 
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 Zvýšením lisovací teploty na 400 °C došlo k částečnému vytvoření kapalné fáze a difuze 

tedy probíhala částečně také v tavenině. Vlivem aplikovaného tlaku došlo k její 

homogenní distribuci podél hranic částic Mg prášku, kde přítomnost taveniny usnadnila 

následnou difuzi. 

 Při teplotě lisování 400 °C došlo přídavkem 1 hm. % Zn ke zvýšení meze pevnosti v ohybu 

z hodnoty meze pevnosti čistého Mg přibližně 230 MPa o cca 10 %. S vyšším obsahem 

Zn došlo k vytvoření kompaktní sítě intermetalické fáze podél hranic Mg částic, což mělo 

vliv na usnadnění šíření trhliny podél hranic Mg částic, a tedy poklesu meze pevnosti v 

ohybu oproti čistému Mg o přibližně 15 %. 

 

 Směsi na bázi Zn-Mg 

 Materiály na bázi Zn s přídavkem Mg byly připravovány při teplotě 400 °C a tlaku 

500 MPa po dobu 1 h. Materiály z jemnějšího Zn7,5 prášku byly připraveny s obsahem 

0,5 a 1 hm. % Mg a v případě  hrubšího Zn150 prášku s obsahem 0,5 hm. % Mg. 

 Zpracování Zn-Mg materiálů probíhalo při teplotě 400 °C, kdy došlo k částečnému 

vytvoření taveniny, která se stejně jako v případě Mg-Zn materiálů rozptýlila mezi částice 

majoritního prvku, v tomto případě Zn. 

 Vysoká afinita Mg ke O vedla k částečnému rozpuštění povrchových oxidů na Zn částic 

v tavenině Mg a Zn. Tím byla usnadněna difuze a došlo k lepšímu difuznímu spojení 

mezi částicemi Zn. 

 V případě materiálů z jemnějšího Zn7,5 prášku došlo přídavkem 0,5 a 1 hm. % Mg 

ke zvýšení meze pevnosti v ohybu o cca 20 % na hodnotu přibližně 350 MPa. 

 U materiálu z hrubšího Zn150 prášku s 0,5 hm. % Mg bylo dosaženo meze o cca 62 % 

vyšší (cca 330 MPa), než u čistého prášku Zn150 zpracovaného za stejných podmínek. 

 Přítomnost Mg měla pozitivní vliv také na průhyb materiálu při dosažení meze pevnosti 

v ohybu. V případě obou prášků Zn7,5 a Zn150 došlo přídavkem 0,5 hm. % Mg ke zvýšení 

průhybu na hodnotu přibližně 1,2 mm, což je v případě jemnějšího prášku Zn7,5 nárůst 

o cca 45 % a v případě hrubšího Zn150 prášku dokonce o 400 %. Dalším zvýšením 

obsahu Mg ve směsi se Zn7,5 práškem došlo ke snížení průhybu o přibližně 10 % oproti 

čistému Zn7,5 na hodnotu 0,7 mm. 

 Přítomnost Mg vedla k lepšímu slinutí částic, a tedy výraznému zlepšení houževnatosti 

materiálu, což se projevilo smíšeným lomem v případě obou Zn prášků. 

 

 Směsi na bázi Mg-Ca 

 Binární směsi Mg-Ca byly připraveny při teplotě 400 a 450 °C, tedy v pevném a 

polotekutém stavu tlakem 500 MPa po dobu 1 h. Při teplotě lisování 400 °C byly 

připraveny směsi s obsahem 1, 2, 3 a 10 hm. % Ca a při teplotě 450 °C byly připraveny 

směsi s obsahem 10 a 15 hm. % Ca. 

 Při teplotě lisování 400 °C vznikaly ve struktuře materiálů trhliny. Na rozhraní částic Ca 

a Mg došlo k vytvoření křehké intermetalické fáze CaMg2 a ve struktuře takto 

připravených materiálů byly přítomné trhliny. Z materiálů připravených při této teplotě 

a tlaku dosáhl nejlepších hodnot meze pevnosti v ohybu a průhybu materiál s obsahem 

2 hm. % Ca. V porovnání s čistým Mg připraveným za stejných podmínek došlo ke 

zvýšení hodnoty meze pevnosti v ohybu přibližně o 30 % na hodnotu 300 MPa a průhybu 

o cca 50 % na hodnotu 0,3 mm. 

 Zvýšením lisovací teploty na 450 °C došlo k vytvoření taveniny a po zchladnutí se na 

rozhraní částic Mg a Ca vytvořila eutektická směs. Mez pevnosti materiálů připravených 

při teplotě 450 °C s obsahem 10 a 15 hm. % Ca byla přibližně 280 MPa a průhyb se 

pohyboval mezi 0,3 a 0,4 mm. Vyšší obsah Ca tedy vedl k mírnému zvýšení meze 

pevnosti v ohybu, ale průhyb se snížil. 
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 Směsi na bázi Zn-Ca 

 Směsi na bázi Zn-Ca byly lisovány při teplotě 400 °C, kdy došlo k částečnému vytvoření 

taveniny. Na rozhraní částic Zn a Ca byla metodou EDS stanovena přítomnost 

intermetalických fází CaZn13, CaZn5, CaZn2, CaZn, eutektická směs Ca5Zn3/Ca3Zn 

a peritektická směs Ca3Zn/Ca. 

 V porovnání s čistým Zn7,5 lisovaným za stejných podmínek došlo přídavkem 10 hm. % 

Ca ke snížení o cca 60 % oproti čistému Zn7,5 lisovanému za stejných podmínek na 

hodnotu cca 120 MPa. Stejný trend byl pozorován také v případě průhybu, kdy došlo 

postupným zvyšováním podílu Ca ke snížení o cca 75 % na hodnotu přibližně 0,1 mm. 
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