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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je proces p ípravy objemového materiálu Mg-Zn 

slinováním p i lisování za tepla z práškových sm sí. Objemové materiály byly hodnoceny 

z hlediska struktury, porozity a fyzikáln  mechanických charakteristik. Výsledky t chto 
hodnocení a jejich interpretace vzhledem k p íprav  materiálu byly použity pro zp tnou 
vazbu p i následné optimalizaci jednotlivých parametr  procesu p ípravy objemového 
materiálu. ešení je zam eno na studium a ízení proces  p i p íprav  objemového 
materiálu a popis t chto d j  z fyzikáln -chemického hlediska s ohledem na tvorbu 

struktury a výsledné vlastnosti. 

ABSTRACT 

Topic of the diploma thesis is Mg-Zn bulk material preparation process by powder 

mixtures sintering at hot pressing. Structure, porosity and physically-mechanical 

properties of prepared bulk materials was evaluated. Obtained results and their 

interpretation were served as feedback for following optimization of individual 

processing parameters of bulk materials preparation. Thesis solving focuses on study and 

control of processes during bulk material preparation and description of the processes 

from physically-chemical point of view of the structure creation and final material 

properties. 

 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Ho čík, zinek, prášková metalurgie, lisování za tepla, mechanické charakteristiky 

KEYWORDS 

Magnesium, zinc, powder metalurgy, hot pressing, mechanical properties  
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1 ÚVOD 

Ho čík pat í k nejlehčím kov m, p ičemž jeho m rná pevnost je srovnatelná 
s hliníkem a n kterými ocelemi, a je tedy vhodný pro lehké konstrukce v pr myslu. 
Využívá se v automobilovém i leteckém pr myslu, v elektrotechnice nebo pro sportovní 
vybavení. Nicmén  skutečná pevnost ho číku je nízká, taktéž i jeho odolnost v či korozi, 
čímž je jeho aplikovatelnost značn  omezena. Prášková metalurgie umož uje p ipravit 
takové materiály, jejichž pevnost je výrazn  vyšší, a které b žnými metodami vyrobit 
nelze [1]. 

V práškové metalurgii dochází ke zhutn ní kovových prášk  do požadovaných, často 
složitých tvar , které jsou slinovány za vzniku kompaktního materiálu. S využitím této 

technologie lze dosáhnout nejen lepších vlastností, ale také produkovat velké množství 
výrobk  s konečnými rozm ry bez nutnosti dalších úprav, čímž se výrazn  snižuje jeho 
cena. Díky tomu m že prášková metalurgie konkurovat v současnosti využívaným 
technologiím jako je obráb ní, lití nebo kování [2, 3]. 

Kovy jako zát žové t lní implantáty se vyznačují vhodn jšími vlastnostmi než 
keramika nebo polymery díky kombinaci vysoké mechanické pevnosti a lomové 
houževnatosti. V dnešní dob  pat í mezi v medicín  využívané kovové materiály 
korozivzdorná ocel, titan a slitiny na bázi kobaltu a chromu. Nevýhodou t chto materiál  
je možnost uvoln ní toxických kovových iont  vlivem koroze a opot ebením, což m že 
vést ke vzniku zán tu [4–8]. Odlišnost stávajících kovových implantát  od tkán  kosti 
m že být navíc p íčinou osteopenie, což má za následek inhibici r stu nové kostní tkán  a 
její remodelaci vedoucí k snížení stability implantátu [9]. Vzhledem k vlastnostem t chto 
implantát  je jejich funkce v organismu v tšinou pouze dočasná a musí být odstran ny 
druhým chirurgickým zákrokem [10]. 

Díky nízké hmotnosti, p irozenému výskytu v t le, podobným mechanickým 
vlastnostem jako kost a schopností degradací díky korozi v elektrolytickém prost edí t la 

jsou materiály na bázi ho číku potencionálními kandidáty na biokompatibilní, 
osteokonduktivní, degradabilní t lní implantáty [11]. Hustota ho číku je pouhých 
1,74 g∙cm-3, je tedy 1,6× lehčí než hliník a až 4,5× lehčí než ocel. Lomová houževnatost 
ho číku je v tší než u keramických materiál  jako je nap íklad syntetický hydroxyapatit, 
zatímco elastický modul a pevnost v tlaku se blíží hodnotám kostní tkán  [13–16]. 

Ho čík je navíc pro lidské t lo p irozený. Je nezbytnou součástí metabolismu 

a p irozen  se vyskytuje v kostní tkáni. Je to čtvrtý nejčast jší kation v lidském t le. T lo 
dosp lého 70kg muže obsahuje p ibližn  1 mol Mg, p ičemž tém  polovina tohoto 
množství je zastoupena práv  v kostech [17–22]. 
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2 CÍL PRÁCE 

Diplomová práce je zam ena na procesy p ípravy objemového materiálu slinováním 
p i lisování za tepla z práškové sm si Mg a Zn a jeho následnou charakterizaci. Cílem 
diplomové práce je návrh a komplexní zhodnocení technologie p ípravy objemového 
materiálu a vlivu složení práškové sm si na výslednou pórozitu, strukturu a fyzikáln  
mechanické vlastnosti binárních materiál . 

Konkrétní cíle jsou zam eny optimalizaci p ípravy jednofázových objemových 
materiál  z práškového Mg a Zn a p ípravy práškových sm sí z prášk  Mg a Zn. 
metodou lisování za tepla. Dalším dílčím cílem je charakterizace p ipravených materiál  

a hodnocení na základ  mikrostruktury, pórozity a mechanických vlastností. Cílem práce 
je také hodnocení a interpretace výsledk  pro stanovení optimálních parametr  procesu 
p ípravy jednotlivých objemových materiál . 
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3 LITERÁRNÍ P EHLED PROBLEMATIKY 

3.1 Práškové materiály 

3.1.1 Metody výroby práškového hořčíku a zinku 

Pro výrobu práškových kov  se využívá množství technik, p íkladem m žou být 
nap íklad redukce z oxid , elektrolytická depozice, mletí a rozm l ování či atomizace. 
Volba vhodné techniky závisí na p ipravovaném kovu, požadované čistot  a vlastnostech 

ať už mechanických nebo fyzikálních a také na cen  [23]. Práškový ho čík a zinek se 

nejčast ji vyrábí drcením, mletím a atomizací. 
 

Drcení a mletí 
 

Nejčast ji k rozm l ování slouží kulové mlýny. Dochází zde ke t ení mezi mlecími 
t lesy a náplní, což zap íči uje št pení nápln  na jemn jší částice. ůlternativou k t mto 
mlýn m jsou vibrační mlýny a atritory, jejich rozm ry jsou ovšem v porovnání 
s kulovými mlýny mnohem menší. Rozm l ování lze p ipravit velmi jemné prášky 
s velikostí částic pod 10 µm. Takto p ipravované prášky je p ed samotným zpracováním 
pot eba žíhat, aby se odstranilo vnit ní pnutí v částicích. Žíhání probíhá v redukční 
atmosfé e, tím dojde také k odstran ní vrstvy oxid  na povrchu částic [23, 24].  

 

Atomizace 

 

Nejv tší množství produkovaných práškových kov  je p ipraveno práv  atomizací. 
Principem je rozbíjení proudu roztaveného kovu na malé kapičky vodou nebo plynem či 
pomocí odst edivé síly. Krom  chemické reaktivity, díky které je v závislosti na 
reaktivit  p íslušného kovu zapot ebí volit vhodnou atmosféru, je celý proces nezávislý 
na fyzikálních a mechanických vlastnostech jako je tomu v p ípad  zpracovávání 
pevného materiálu. Výhodou je jednoduchost celého procesu, kdy se konečný produkt 
vyrábí p ímo z roztaveného kovu nebo slitiny. ůtomizaci lze rozd lit do t í kategorií: 
atomizace s využitím plynu, vody a odst edivé síly [2, 23]. 

P i atomizaci plynem mají získané částice pravideln jší tvar a lepší čistotu než 
s využitím vody. Využívá se zde argon či dusík, díky tomu je zabrán no tvorb  nežádoucí 
oxidické vrstvy. Díky využití vakua p i v tšin  proces  se rovn ž zabra uje interakci 
částic kovu s okolní atmosférou. Nevýhodou jsou zhoršené podmínky pro chlazení. 
Protože zde není voda, která má funkci chladícího média, musí být nádrž dostatečn  
velká, aby nedocházelo k ulpívání kapek kovu na st nách. Velikost částic je úm rná 
čtverci rychlosti proudu plynu, proto se pro výrobu jemných prášk  využívají rychlosti 
v tší než 100 m s

-1
 [2, 23]. Schéma plynového atomizéru je znázorn n na obrázku 3.1. 

ůtomizaci plynem lze využít také k p íprav  práškových slitin ho číku. V roce 2011 

využil Hong Jun Chae a kol. této metody pro p ípravu Mg–Zn4,3Y0,7 (at. %). Slitina byla 

roztavena p i teplot  750 °C, tedy vysoko nad teplotou tání, aby se zvýšila její tekutost. 
Byla využita hubice z nitridu boru s pr m rem 5 mm a argonová plynová tryska s tlakem 

5 MPa. Tímto postupem byly p ipraveny částice o velikosti 10-250 µm [1]. 
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Obr. 3.1 Schéma vertikálního plynového atomizéru [25]. 

 

Hlavní nevýhodou atomizace plynem nebo vodou je pot eba využití žáruvzdorných 
trubic, p es které proudí tavenina kovu. Z t chto se mohou uvol ovat částice, které se 
usazují ve form  vm stk  a zp sobují snížení odolnosti v či únavovému namáhání. 
V p ípad  atomizace plynem je další nevýhodou možnost zabudování atom  argonu do 
kapek kovu, které mohou zvyšovat pórozitu částic a snižovat tak mechanické 
vlastnosti [23]. 

Tyto nevýhody jsou kompenzovány p i využití odst edivých sil k rozptýlení taveniny 
kovu. V této technice se využívá tyč vhodného složení, která rotuje rychlostí 10 000 až 
20 000 otáček za minutu, p ičemž konec této tyče je taven plazmovým výbojem mezi tyčí 
a wolframovou elektrodou. Roztavený materiál je odst edivou silou unášen do prostoru 
nádrže, kde se za letu ochlazuje. Takto p ipravené práškové částice jsou hladké, sférické 
a jejich st ední pr m r se pohybuje kolem Ň00 µm a jejich velikost je v rozmezí 50–
400 µm [2]. 

 

Kondenzační metoda s využitím inertního plynu 

 

Výhodou oproti mechanickým metodám p ípravy práškových materiál  je p íprava 
velmi čistých ultrajemných prášk  s úzkou distribucí velikostí částic a krátký výrobní 
cyklus. Principem je tvorba částic prášku prost ednictvím odpa ování kovového zdroje a 
jeho následná kondenzace v komo e, která byla evakuována a poté napln na inertním 
plynem o nízkém tlaku. Touto metodou je možné p ipravit velké množství kovových 
prášk  včetn  ho číku a zinku, také oxidy, nitridy, karbidy a jiné [26–28]. Schéma této 
metody je uvedeno na obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Schéma reakční komory [29] 

Liquid nitrogen cold finger – kolektor chlazený kapalným dusíkem,scraper – škrabka, evaporation sources 

– zdroje vypařování, funnel – nálevka, vakuum pumps – vývěvy, low pressure compaction unit – nízkotlaká 
zhutňovací jednotka, fixed piston – fixní píst, bellows – měchy, anvil – kovadlina, slide – posuvný kryt, high 

pressure compaction unit – vysokotlaká zhutňovací jednotka, sleeve – objímka, piston – píst. 

 

Ho číkový ingot o vysoké čistot  je vložen do kelímku a umíst n do za ízení, které je 
následn  evakuováno. Poté se ho číkový ingot zah eje na teplotu tání. Odpa ené atomy se 
srážejí s atomy inertního plynu, ztrácejí svou kinetickou energii a kondenzují ve form  
malých částic, které koagulují do v tších celk . Vlivem rozdílu teplot oh átého inertního 
plynu a sb rného za ízení ochlazovaného kapalným dusíkem dochází ke konvekci a 
jemné částice prášku jsou unášeny na kolektor (obr. 3.3). Deponované částice jsou 
následn  mechanicky seškrabovány a následn  mohou být rovnou zhut ovány [26–28]. 

 

 
Obr. 3.3 Nukleace, koagulace a depozice evaporovaných částic na kolektoru [26] 
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3.1.2 Charakterizace práškových materiálů 

ůby procesy zpracovávání práškových materiál  a jejich kontrola prob hly správn , je 
zapot ebí materiál kompletn  charakterizovat. D ležitými vlastnostmi materiálu jsou tvar 
a velikost částic, mikrostruktura a specifický povrch. Tyto vlastnosti určují objemové 
vlastnosti prášk  jako je zdánlivá hustota, sypkost a chemická stabilita. Chemické 
chování částic a krom  povahy distribuce velikosti částic také jejich struktura je 
ovlivn na metodou p ípravy práškových materiál . Tyto vlastnosti následn  ovliv ují 
pr b h zhut ování a slinování a tedy i složení, strukturu a vlastnosti slinovaného 
materiálu [2, 30]. 

 

Chemické složení a struktura 

 

D ležitým parametrem je chemické složení a čistota prášku. Nečistoty v práškových 
kovech mohou mít významný vliv na zpracování a výsledné vlastnosti materiálu, proto je 
nezbytné znát p esné chemické složení a formu v jaké se daný prvek v materiálu 
vyskytuje, tedy zda ve form  sloučeniny, jako elementární prvek nebo ve form  tuhého 
roztoku. To, jak nečistoty ovliv ují pevnost částic a reaktivitu b hem slinování, závisí na 
jejich aktuální form  [2, 30]. 

B hem zhut ování a slinovaní se m že uskutečnit ada chemických reakcí mezi 
kovovým práškem a okolní atmosférou. Také b hem skladování prášky ochotn  absorbují 
plyny z okolní atmosféry, což m že vést ke tvorb  oxid  na povrchu. Ty mohou 
významn  zasahovat do procesu zhut ování a slinování a velmi často také z stávají ve 
struktu e materiálu. P i slinování mohou zp sobovat deformace a n kdy dokonce 
praskání materiál . Množství absorbovaných plyn  se zvyšuje se snižující se velikostí 
částic a zvyšující se chemickou aktivitou povrchu [2, 30].[2] 

B žným parametrem pro určení stupn  znečišt ní kyslíkem je vodíková ztráta. Tento 

parametr určuje míru znečišt ní kyslíkem u kov , jejichž oxidy jsou jednoduše 
redukovatelné vodíkem. Mezi tyto kovy pat í nap íklad železo, nikl, m ď, wolfram a 
molybden, na druhou stranu stabilní oxidy hliníku nebo chromu touto metodou redukovat 
nelze. Detaily metod jak stanovit tento parametr popisují normy Federace pr myslu 
kovových prášk  ĚMPIF, Metal Powder Industries Federationě a ůmerické asociace pro 
testování a materiály ĚůSTM, ůmerican Society for Testing and Materials) Jeho 

nevýhodou je, že ne vždy dojde k redukci veškerých p ítomných oxid . P esto je žíhání v 
redukční atmosfé e efektivním zp sobem, jak snížit obsah kyslíku. Obvyklé teploty 
žíhání se pohybují v rozmezí Ř00 – 1000 °C [2, 30]. 

Krom  nečistot má velký vliv na následné zpracování také velikost kovových zrn. 

Žádoucí je jemná zrnitost, která zlepšuje mechanické vlastnosti. Velikost zrn souvisí 
s velikostí jednotlivých částic, protože p i rychlém chlazení, které se p i výrob  
práškových kov  využívá, dochází nejen ke tvorb  částic menších velikostí, ale také 
jemnozrnn jší struktury [Ň]. 

 

Velikost a tvar částic 

 

Tvar částic je charakterizován pom rem objemu v či jejich povrchu. P íklady 
nejobvyklejších tvar  jsou uvedeny v tab. 3.1 spolu s výrobní metodou produkující 
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p íslušný tvar. Práškové částice ačkoli p ipravované stejnou metodou za stejných 
podmínek nikdy nemají stejnou velikost a je t eba počítat s jistou distribucí. Velikost 
částic tedy nemá jednu p esnou hodnotu, ale pro každou částici, vyjma částice sférické, 
existuje n kolik hodnot, které závisí na metod , kterou byly stanoveny [2]. Částice prášku 
navíc často aglomerují a rozlišení p esných rozm r  částic je tak ztíženo [31]. 

 
Tab. 3.1:Přehled tvarů částic kovových prášků, metoda přípravy a jejich nákres [2] 

Popis tvaru Metoda přípravy Nákres tvaru 

Jednodimenzionální jehlicovitý Chemický rozklad 

 

Nepravidelný tyčinkovitý 

Chemický rozklad 

Mechanické 
rozm l ování 

 

Dvojdimenzionální dendritický Elektrolyticky 

 

Vločkovitý 
Mechanické 

rozm l ování 
 

T ídimenzionální sférický 

Atomizace 

karbonylu (Fe) 

precipitací z roztoku 
 

Kulový 
ůtomizace chemickým 

rozkladem 
 

Nepravidelný 
ůtomizace chemickým 

rozkladem 
 

Porézní Redukce oxid  

 

Hranatý 

Mechanická 
dezintegrace karbonylu 

(Ni)  

 

Existuje celá ada metod k určení velikosti částic, mezi vhodné techniky pro 
charakterizaci velikostí a tvar  částic je nap íklad rastrovací elektronová mikroskopie pro 
relativn  hrubé částice a transmisní elektronová mikroskopie pro charakterizaci jemných 

prášk  [31]. Nejb žn jší metody jsou uvedeny v tab. 3.2 včetn  limit  jejich 
aplikovatelnosti. 
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Tab. 3.2: Nejběžnější metody určování velikostí částic [2]. 

Kategorie Metoda 
Přibližné použitelné 

rozmezí velikostí [µm] 

Prosévání 

Prosévání s využitím 
mechanického nebo 

ultrazvukem indukovaného 
míchání 

44–800 

Mikroskopie 

Mikrosíta 

Viditelné sv tlo 

Elektronová mikroskopie 

5–50 

0,2–100 

0,001–5 

Sedimentace 
Gravitační 
Odst edivá 

1–250 

0,05–60 

Turbidimetrie 
Turbidimetrie Ěm ení 

útlumu intenzity sv tlaě 0,05–500 

Plavení Plavení 5–50 

Elektrolytický odpor Coulterovo počítadlo 0,5–800 

Permeabilita Fisher v sub-sievesizer 0,2–50 

M rný povrch 
Adsorpce z plynné fáze 

ůdsorpce z kapalné fáze 

0,01–20 

0,01–50 

 

Stlačitelnost prášku 

 

Stlačitelnost je míra do jaké lze zhutnit práškový materiál aplikací vn jšího tlaku. 
Tento parametr má zásadní vliv na dosažitelnou hustotu a velikost tlaku pot ebnou 
k jejímu dosažení [2]. Užitečnou veličinou pro výpočty doprovázející konsolidaci prášk  
je stupe  zhutn ní D0. Je definován jako pom r zdánlivé hustoty ρa a hustoty zcela 

zpevn ného kovu ρs [23]: 

 %1000

s

aD  (3.1) 

Zdánlivou hustotu lze ve vztahu nahradit hustotou práškového materiálu po set epání 
tzv. tap density ρt. Nicmén  využití vibrací b hem komprese prášku je mechanicky 
obtížné a proto se využívá hustota zdánlivá [23]. 

Stlačitelnost prášku je ovlivn na n kolika faktory. B hem lisování prášek podléhá 
deformaci, která je úm rná pevnosti materiálu. Materiály s vysokou pevností jsou h e 
deformovatelné a jejich stlačitelnost je menší. Vliv má také tvar částic, vnit ní porosita 
nebo distribuce jejich velikostí. Stlačitelnost také obecn  roste s rostoucí zdánlivou 
hustotou [2, 23]. 
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3.2 Materiály na bázi hořčíku a zinku 

3.2.1 Základní vlastnosti hořčíku 

Struktura ho číku je hexagonální (HCP) s m ížkovými konstantami a = 0,32092 nm a 

c = 0,52105 nm, osový pom r c/a je 1,6Ňň a je tedy velmi blízko ideálnímu osovému 
pom ru pro nejt sn jší uspo ádání 1,6ňň [32]. 

P i pokojové teplot  má FCC struktura 1Ň skluzových systém , p ičemž 5 z nich je 

nezávislých, zatímco HCP struktura má pouze ň skluzové systémy, z nichž jsou nezávislé 
Ň. Tento rozdíl vysv tluje, proč je za pokojové teploty jednodušší deformace ůl než Mg. 
Možné skluzové systémy Mg jsou uvedeny v Tab. 3.3. P i vyšších teplotách dochází 
k aktivaci kluzu v pyramidálních rovinách druhého druhu 2211  a takzvanými Ěc+aě 
dislokacemi typu 3211 . P i lomu dochází za pokojové teploty ke spojování trhlin 

v zrnech a mírn  se na ší ení trhliny podílí také interkrystalický lom. P i teplotách vyšších 
lze pozorovat tvorbu kavit a trhlin na hranici zrn [32]. Tabelované hodnoty hmotnostních 
a tepelných vlastností ho číku jsou uvedeny v tab. 3.5. 

 
Tab. 3.3 Možné skluzové systémy Mg [33] 

Burgersův vektor Skluzové roviny Sm r skluzu 
Počet skluzových systémů 

Celkem Nezávislých 

a  Bazální ( 0001 ) 0211  3 2 

a  Prizmatické { 0110 } 0211  3 2 

c  Prizmatické { 0110 } 0001  3 2 

c  Prizmatické { 0211 } 0001  3 2 

a  Pyramidální { 1110 } 0211  6 4 

ac  Pyramidální { 2211 } 3211  6 5 

 

 
Obr. 3.4 Skluzové systémy Mg: (a) bazální skluz, (b) prizmatický skluz, (c) pyramidální skluz 

prvního druhu a , (d) pyramidální skluz druhého druhu ac [33] 
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Tažnost ho číku je v porovnání s ostatními kovy nižší, nicmén  se zvyšující se 
teplotou roste. Modul pružnosti v tahu je p i teplot  Ň0 °C 40 GPa Ěhodnota pro ho čík 
s čistotou řř,řŘ %). Mez kluzu v tahu se v závislosti na zpracování pohybuje v rozmezí 
6ř až 105 MPa, v tlaku od 34 do 55 MPa a mez pevnosti od 165 do 205 MPa [32]. 

3.2.2 Základní vlastnosti zinku 

Zinek má hexagonální strukturu s osovým pom rem c/a 1,Ř56 tedy značn  odlišný od 
teoretické hodnoty nejt sn jšího uspo ádání. P i pokojové teplot  dochází ke skluzu 
podél bazální roviny, pravd podobný je však také skluz podél pyramidální roviny 
druhého ádu [34]. ůby však došlo k nebazálnímu skluzu, krystal musí být namáhán 
kolmo nebo paraleln  v či bazální rovin  [35]. Za laboratorní teploty m že docházet také 
k dvojčat ní podél pyramidální roviny, p i dvojčat ní se jejich bazální rovina tvo í pod 
úhlem ř4° k p vodní rovin  a dochází k snížení tloušťky o 6,75 % Ěm eno kolmo na 
p vodní bazální rovinuě. Jakmile se objeví dvojčat ní k dalším skluz m dochází snadn ji 
[35]. P i vyšší teplot  Ě> 0,65 Tmě se aktivují nebazální skluzové systémy a zlepšuje se 
zpracovatelnost Zn [34]. Možné skluzové systémy Zn jsou uvedeny v tab. 3.4. 

 
Tab. 3.4 Možné skluzové systémy Zn [35] 

Burgersův vektor Skluzové roviny Sm r skluzu Počet systémů 

a  Bazální ( 0001 ) 0211  3 

a  Prizmatické { 0011 } 0211  3 

ac  Pyramidální { 2211 } 2311  6 

 Dvojčat ní { 2110 } 1110
 

6 

 

 
Obr. 3.5 Možné skluzové systémy Zn [35] 

Basal – bazální, prismatic – prizmatické, pyramidal – pyramidální, direction – směr, twinning – dvojčatění.  
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Pevnost v tahu litého zinku je ŇŘ MPa, válcováním lze dosáhnout pevnosti 1Ň6 až 
246 MPa, modul pružnosti je 70 GPa. Tabulkové hodnoty hmotnostních a tepelných 
vlastností zinku jsou uvedeny v tab. 3.5 [35].  

Tab. 3.5 Hmotnostní a tepelné vlastnosti hořčíku a zinku [32, 35] 

Vlastnost Hořčík Zinek 

Hustota p i pokojové teplot  [g∙m3
] 1,738 7,133 

Zm na objemu p i tuhnutí [%] 4,2 4,48 

Zm na objemu p i chladnutí na 0 °C [%] 5 7,28 

Teplota tání [°C] 650 419,5 

Koeficient teplotní roztažnosti [K-1
] Ň6,1∙10-6 

0,9∙10-6
 

3.2.3 Systém hořčík – zinek 

Zinek je jedním z nejčast ji používaných prvk  p i výrob  ho číkových slitin. Je 
považován za nejd ležit jší legující prvek hned po Al V kombinaci s hliníkem zlepšuje 
mechanické vlastnosti p i laboratorní teplot . Nicmén  z hlediska zlepšení slévatelnosti a 
zpevn ní je stejn  účinný jako ůl. Zinek také snižuje korozivní efekt železa a niklu, které 
se mohou v ho číkových slitinách objevit. Nicmén  p i obsahu v tším než 1 hm. % 

zvyšuje k ehkost za vyšších teplot. Maximální rozpustnost p i Ň5 °C Zn v Mg je 1,6 hm. 

% (asi 0,6 at. %). Nejv tší rozpustnost Zn v Mg je p i eutektické hodnot , kdy dosahuje 

6,2 hm. % (2,5 at. %) [32–34, 38]. Vzhledem k HCP struktu e Mg s pom rem c/a 1,6Ňň 
je difuze legujících prvk  ovlivn na orientací Mg krystalu. V p ípad  Zn je p i teplot  
280 °C difuzní koeficient Zn podél bazální roviny 1,Ňň× v tší než v normálovém sm ru 
v či bazální rovin , s rostoucí teplotou však tento rozdíl klesá a p i teplot  ňň0 °C je 
difuze podél bazální roviny 1,17× rychlejší.  V systému Mg-Zn m že docházet také ke 
vzniku Kirkendallova jevu, ke kterému obvykle dochází, pokud je difuzní koeficient 
p íliš rozdílný [39, 40]. 

 

Fázový diagram Mg-Zn 

Fázový diagram Mg-Zn byl sestaven na základ  termodynamického modelování. 
Vyskytuje se zde 5 intermetalických fází (obr. 3.6). Mg v Zn netvo í tuhý roztok, 
vyskytuje se zde však tuhý roztok Zn v Mg. V tšina intermetalických fází je tvo ena 
sm rem k Mg, protože difuze Zn do Mg je rychlejší než difuze Mg do Zn. Vzhledem 
k nižší teplot  tán Zn, je pro difuzi Zn zapot ebí menší aktivační energie. Navíc velikost 
Zn atomu je v porovnání s atomem Mg menší [39]. 

P i teplot  ňŘ1 °C dochází k peritektické p em n  a vzniku Mg2Zn11. Tato sloučenina 
se vyznačuje primitivní kubickou strukturou. V n kterých eutektických slitinách je vznik 
Mg2Zn11 potlačen a p i tuhnutí dochází ke vzniku metastabilní eutektické struktury 
tvo ené MgZn2 a Zn [32][41]. Elementární bu ka MgZn2 se skládá ze 4 molekul MgZn2, 

má primitivní hexagonální krystalickou m ížku ĚObr. 3.7). Pyknometricky byla stanovena 

také hustota této sloučeniny, m ením byly zjišt ny dv  hodnoty 6,164 a 5,155 g∙cm-

3
[32][43]. MgZn2 se adí mezi tzv. Lavesovy fáze. Jedná se o intermetalické fáze 

s obecným vzorcem ůB2. Obvykle mají kubickou nebo hexagonální strukturu a vznikají, 
pokud se pom r polom r  atom  složek pohybuje v rozmezí 1,0ř – 1,34. Jejich 
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p ítomnost v materiálu obvykle zp sobuje zhoršení mechanických vlastností, protože se 
jedná o k ehkou sloučeninu [44]. 

 

 
Obr. 3.6 Fázový diagram hořčík – zinek [32] 

 

 
Obr. 3.7 Model hexagonální krystalické mřížky hP12 MgZn2 [41] 

P esná stechiometrie Mg2Zn3 je nejasná, krystalickou m ížku má monoklinickou 
bazáln  centrovanou Ěčástice jsou umíst ny ve st edech horní a dolní st nyě. Stejn  tomu 
je i u stechiometrie MgZn, protože se jedná o sloučeninu p esycenou Zn, také její 
krystalická m ížka je stále neznámá [32, 38]. 

Sloučenina Mg51Zn20 byla nejprve identifikována jako Mg7Zn3 a eutektikum bylo 

nalevo od Mg7Zn3 tedy na stran  blíže k Mg (obr. 3.8ě. Podle experimentálních dat je 
ovšem pravd podobn jší sloučenina Mg51Zn20 a eutektikum ležící napravo od ní 
(obr. 3.6) [32]. Jednotlivé fáze, jejich složení a krystalická m ížka jsou shrnuty v tab. 3.6. 
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Obr. 3.8 Fázový diagram hořčík – zinek [42] 

 

Tab. 3.6 Krystalografická data jednotlivých fází binárního diagramu Mg-Zn (hP– primitivní 
hexagonální, oI–orthorombická prostorově centrovaná, mC – monoklinická bazálně centrovaná, 
cP – primitivní kubická krystalická mřížka) [41] 

Fáze Množství Zn [hm. %] Pearsonův symbol 
(Mg) 0–6,2 hP2 

Mg7Zn3 53,6 oI142 

MgZn 74,0 … 

Mg2Zn3 80,1 mC110 

MgZn2 84–84,6 hP12 

Mg2Zn11 93,7 cP39 

(Zn) 99,9–100 hP2 

 

V binárním systému Mg-Zn se objevuje množství metastabilních fází. V p esyceném 
ĚMgě tuhém roztoku byly b hem stárnutí p i 70 °C objeveny Guinier-Prestonovy zóny. 
Kalením Mg tuhého roztoku bylo dosaženo vzniku precipitát  MgZn s hladkým 
p echodem m ížek. Tato fáze byla označena jako MgZn‘ a vysrážela se ve form  
dlouhých tenkých tyčinek orientovaných kolmo k bazální rovin  ho číkové matrice. 
Z Mg-Zn slitin byly vytvo eny také kovová skla p i obsahu Zn v rozmezí Ň5 – 35 at. %, 

která jsou však stabilní pouze p i teplot  10 °C [32]. 
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3.3 Technologie zpracování práškových materiálů 

3.3.1 Míchání práškových sm sí 

Jedná se o nejjednodušší operaci pro homogenizaci práškové sm si. Efektivita celého 
procesu závisí na ad  faktor , jako jsou nap íklad typ, objem, vnit ní povrch nebo 
geometrie mixéru, objemový podíl a charakter prášk  nebo doba míchání a teplota b hem 
procesu, p ípadn  zda je použito n jaké plynné nebo kapalné médium. Nejb žn jšími 
typy mixér  využívaných k homogenizaci prášk  jsou válcová míchačka, dvojitý kužel 
mixér a V-mixér (obr. 3.9) [2, 30]. 

 
Obr. 3.9(i) válcová míchačka, (ii) V-mixér, (iii) dvojitý kužel mixér [30] 

 

Nejv tší efektivity se dosahuje p i 50–60% zapln ní objemu mixéru a optimální doba 
procesu se pohybuje v rozmezí 5 – ň0 minut, p esné hodnoty lze však získat pouze 
experimentáln , protože jsou závislé nejen na typu mixéru, ale také na samotné práškové 
sm si. Nicmén  p i p ekročení optimálního času často dochází ke zp tné koagulaci 

prášk  [2, 30]. 

3.3.2 Mechanické legování 

Jedná se o techniku, p i níž se všechny probíhající d je uskuteč ují v pevné fázi. 
Výsledkem jsou práškové materiály s kontrolovanou mikrostrukturou, která vzniká 
vlivem plastické deformace, opakovaným št pením a sva ováním částic prášku ve vysoce 

energetickém, obvykle kulovém, mlýn  [43, 46]. S využitím této techniky jsou 
minimalizovány defekty, které obvykle vznikají p i lití, jako jsou nap íklad inkluze. 
Nicmén  podmínky procesu a míra zhutn ní materiálu b hem mechanického legování 
výrazn  ovliv uje vlastnosti vzniklé slitiny včetn  hustoty a tvrdosti, proto je zapot ebí 
nejprve provést detailní výzkum [43]. 

Výhodou této metody je možnost p ipravit také fáze, které by byly jinak za daných 
podmínek nestabilní, nap íklad p esycené tuhé roztoky, metastabilní krystalické 
a kvazikrystalické fáze, nanostruktury a amorfní slitiny. Tyto nestabilní struktury lze 
následn  využít jako prekurzory pro p ípravu materiál  s požadovaným chemickým 
složením. Mikrostrukturou takto p ipravených prekurzor  lze dále upravovat následným 
tepelným zpracováním [31][31]. 

Mechanickému legování obvykle p edchází míchání práškových sm sí. Po d kladné 
homogenizaci je prášková sm s spolu s mlecím médiem Ěobvykle ocelové kouleě 
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p esunuta do mlýna. Následn  je sm s mleta do té doby než dojde k dosažení ustáleného 
stavu, kdy všechny mají částice stejné složení, jako byl pom r prvk  ve výchozí práškové 
sm si. Takto p ipravený prášek je následn  zhutn n a tepeln  upraven tak, aby bylo 
dosaženo požadované mikrostruktury a vlastností [31]. 

Parametry, které ovliv ují výsledek mechanické legování, jsou typ použitého mlýnu, 
mlecí nádoba, typ, velikost a distribuce velikostí použitého mlecího média, rychlost a 
doba mletí, hmotnostní pom r mezi práškem a mlecími t lesy, míra napln ní mlecí 
nádoby, atmosféra, volba technologického činidla a teplota mletí, p ičemž jednotlivé 
parametry spolu často souvisí [31].  

 

Vliv rychlosti mletí 
 

S rostoucí rychlostí rotace mlýnu se zvyšuje také energie vložená do mleté práškové 
sm si. Nicmén  maximální rychlost mletí je omezena typem mlecího za ízení, nap íklad 
u b žných mlýn  dochází po p ekročení kritické rychlosti k fixaci mlecích t les ke st n  
mlecí nádoby vlivem odst edivé síly a ty tak neplní svoji funkci. Ideální rychlost je tedy 
t sn  pod kritickou rychlostí, kdy mlecí t lesa padají s maximální výšky a dopadají na 
práškovou sm s s nejv tší energií. Další nevýhodou p íliš vysoké rychlosti rotace je 
nadm rný vývin tepla, který m že zp sobit urychlení transformačního procesu a 
dekompozici p esyceného tuhého roztoku či jiných metastabilních fází, které b hem 
procesu vznikly [31].  

 

Vliv doby mletí 
 

Doba mletí je nejd ležit jším parametrem, obvykle je volena tak, aby bylo dosaženo 
ustáleného stavu. Nicmén  tento parametr je úzce spojen s typem mlecího za ízení, 
hmotnostním pom rem mezi práškem a mlecími t lesy, intenzitou a teplotou mletí [31]. 

Nicmén  s dobou mletí se zvyšuje také stupe  kontaminace sm si a možnost vzniku 
nežádoucích fází [43]. Vývin tepla je hlavní nevýhodou této metody a má za následek 
omezení aplikovatelnosti na výbušné materiály jako je Mg [47]. 

 

Emee Marina Salleh a kol. se ve své práci zabývali vlivem parametr  mechanického 
legování na vlastnosti Mg-Zn slitin. Sm s Mg a Zn prášk  byla mleta 
ve vysokoenergetickém planetárním mlýnu za laboratorní teploty. Pr m rné velikosti Mg 

a Zn prášk  byly ŇŇ7,41 µm a 1Ň1,65 µm. Ke mletí byly použity nerezové koule 
o pr m ru Ň0 mm a byly p idány ň % n-heptanu jako prevence sva ování za studena. 
Sledované parametry byla doba mletí, rychlost otáčení, pom r prášku a mlecích t les 
a obsah Zn. Doba mletí byla Ň a 10 hodin, použitá rychlost byla 100 a ň00 ot/min, 

hmotnostní pom r prášku a mlecích t les byl 5 a 15 a obsah Zn ve sm si byl ň a 10 hm. 

%.Sm s byla lisována za studena tlakem 400 MPa po dobu 2 min za vzniku tabletek o 

pr m ru 10 mm, které byly následn  slinovány p i teplot  ň50 °C v ůr atmosfé e [46]. 

Z analýzy rentgenovou difrakcí (obr. 3.10) bylo zjišt no, že v p ípad  vzork  s 3 hm. 

% Zn došlo k rozpušt ní Zn v Mg a vzniku α-Mg tuhého roztoku. V p ípad  vzork  
s 10 hm. % Zn došlo krom  α-Mg tuhého roztoku také ke vzniku sekundární fáze MgZn, 
protože maximální rozpustnost Zn v Mg p i teplot  ň40 °C je 6,2 hm. %. B hem tvorby 
α-Mg tuhého roztoku dochází k zabudovávání menších atom  Zn Ě1ň4 pm) do matrice 
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tvo ené v tšími atomy Mg Ě160 pm). Nahrazování atom  Mg atomy Zn vede ke zmenšení 
Mg m ížky což se projevuje zvýšením intenzity pík  na levé stran  difraktogramu, to je 

umocn no také zmenšením velikosti krystalit  a akumulace vnit ního pnutí b hem 
mechanického legování Ěobr. 3.11ě, zvýšením počtu náraz  za jednotku času lze tedy 
docílit jemnozrnn jší struktury [46]. 

 

 

 
Obr. 3.10 XRD spektrum čistého Mg a Mg-Zn slitin [46] 

 

 
Obr. 3.11 Vnitřní pnutí Mg-Zn slitin s rozdílnými dobami mletí a obsahem Zn [46] 

Run – postup, milling time – doba mletí, percentage of Zn – procenta Zn, internal strain – vnitřní pnutí. 
 

Z výsledk  také vyplývá, že se zvyšující se dobou mletí se snižuje velikost krystalit , 

navíc jak se do prášk  dostává více energie, jednotlivé krystality začínají být omezovány 
t mi okolními a vytvá í se nap tí ve slitin . Pokračující deformace má za následek 
akumulaci vnit ních defekt , která vede ke zvýšení tvrdosti a nepatrnému snížení hustoty. 
P ídavek Zn do čistého Mg má za následek zvýšení tvrdosti z 27 HV až na ř4 HV [46]. 

Zlepšení tvrdosti také nep ímo pozitivn  ovliv uje ostatní mechanické vlastnosti jako je 
elastický modul, pevnost v tlaku, odolnost proti opot ebení a proti únav  [48]. 



22 

 

3.3.3 Lisování za studena 

Zhutn ním prášku lze získat konečný požadovaný tvar výrobku, nicmén  lze také 
vyrobit pouze p edlisovaný produkt, který se následn  slinuje. V tomto p ípad  je 
zapot ebí počítat s objemovými zm nami, které slinování doprovází. P i zhut ování 
dochází ke zm n  typu a snižování porozity a zvýšení pevnosti na dostatečnou úrove  pro 
následnou manipulaci [2]. 

Lisování za studena je široce používanou a dnes již b žnou technikou. Využívá se zde 
lisovnice se dv ma písty, mezi které je dávkován prášek a které jsou následn  proti sob  
stlačovány lisem. Touto technikou lze dosáhnout až ř0% hustoty kompaktního materiálu 
[2]. 

P i lisování prášk  dochází ke t ení mezi práškem a st nou lisovnice a t ením mezi 
jednotlivými částicemi prášku, čímž je brán no p enosu tlaku. ůby bylo dosaženo 
uniformního slisování je zapot ebí vybrat vhodnou techniku, typ nástroj  a p ípadn  
lubrikant pro daný materiál [2, 30]. 

Lisovnice se skládá z horního a dolního pístu a formy. Obvykle jsou vyrobeny z oceli 

nebo slinutého karbidu. Lisovací techniky se rozd lují podle pohybu jednotlivých částí 
lisovnice. P i lisování ve form  s fixními rozm ry rozlišujeme jednostranné a 

oboustranné lisování. P i jednostranném lisování se pohybuje pouze horní píst, zatímco 
dolní píst je i s formou zafixovaný. Vlivem t ení mezi práškem a formou dochází 
k nejednotnému rozložení tlaku a výlisek má naho e vyšší hustotu než dole. P i 
oboustranném lisování se simultánn  pohybují oba písty, zatímco forma je stacionární. 
Výsledkem je výlisek, který má vyšší hustotu na okrajích a uprost ed m že vznikat slabší 
„neutrální zóna“ [2, 30]. 

 
Obr. 3.12 Schéma lisovacího procesu, 1) plnění lisovnice, 2) lisování, 3) odejmutí horního pístu, 
4) vyjmutí výlisku [2] 
Upper punch – horní píst, Lower punch – dolní píst, powder – prášek, die – lisovnice, feeder - dávkovač 
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Lisovací proces lze rozd lit do čty  krok . Nejprve se lisovnice naplní adekvátním 
množstvím prášku, následuje samotné lisování, poté odejmutí horního pístu a následn  
vyjmutí výlisku. P i vylisovávání horního pístu m že docházet k praskání výlisku, 
protože dojde k porušení rovnováhy sil v lisovnici [2]. 

 

Klasické lisování za studena se často využívá pro p ípravu p edlisk , které jsou 
následn  tepeln  zpracovávány. V roce Ň015 se Muhammad Rashad a kol. zabývali 
vlivem p ídavku 1 hm. % Cu a x hm. %Al (x = 1, 3, 6 a 9 hm. %) na mechanické 
vlastnosti čistého Mg. Nejprve byla p ipravena suspenze Mg v etanolu do níž byla za 
neustálého míchání po kapkách p idávána suspenze ůl a Cu částic v etanolu. Suspenze 

byla následn  míchána za použití mechanické míchačky s rychlostí otáčení Ň000 ot/min 
po dobu 1 hod. Následn  byla sm s zfiltrována a ve vakuu vysušena p i teplot  Ř0 °C. 
Takto p ipravený prášek byl následn  lisován p i tlaku 600 MPa do kompaktních válečk  

o rozm rech 40 mm na výšku a 80 mm v pr m ru. Následn  byly válečky vloženy do 
pece, kde byly v ůr atmosfé e po dobu ň hod. slinovány p i teplot  6ň0 °C. ůby se snížila 
pórozita, byly válečky zasypány uhlíkovým práškem a následn  zah ívány p i teplot  
350 °C po dobu ř0 min. Takto upravené vzorky byly poté za tepla extrudovány rychlostí 
1 m/min s vytlačovacím pom rem 5:1. Pr m r extrudovaných tyčí byl 16 mm [49]. 

Ze studia mikrostruktury bylo zjišt no rovnom rné rozložení Cu-ůl částic v Mg 

matrici. Pomocí rentgenové difrakce byly identifikovány vzniklé intermetalické fáze jako 
Mg2Cu a Mg17Al12. Dále byl zkoumán vliv p ítomnosti intermetalických fází na 
mechanické vlastnosti. Bylo zkoumáno tahové a tlakové chování (Obr. 3.14, Obr. 3.16) 

a fraktografie lomových ploch (Obr. 3.15). Z provedených zkoušek bylo zjišt no, že 
p ídavek Cu-ůl částic zlepšuje mez pevnosti v tahu i tlaku, nicmén  se zhoršuje tažnost 
materiálu. To bylo doprovázeno p echodem z kvazišt pného lomu na k ehký lom vlivem 
p ítomnosti fáze Mg17Al12. Zlepšení pevnosti slitin lze p ičítat p ítomnosti tvrdých 
intermetalických fází, na které je p enášeno nap tí a tím brání prasknutí [49]. 

 

 
Obr. 3.13 Tahové (a) a tlakové (b) chování čistého Mg a slitiny Mg-1Cu-xAl (x = 1, 3, 6 

a 9 hm. %) [49] 

Eng. stress – smluvní napětí, eng. strain – smluvní deformace. 
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Obr. 3.14 Experimentální a předpokládaný modul pružnosti slitin [49] 

YieldStrength – modul pružnosti, weight % ofreinforcement – hmotnostní procento výztuže. 

 

 

 

 
Obr. 3.15 Snímky lomů vzniklých tahovým namáháním a) čistý Mg, b) Mg-1Cu-1Al,  

c) Mg-1Cu-3Al, d) Mg-1Cu-6Al a e) Mg-1Cu-9Al [49] 
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3.3.4 Izostatické lisování 

P i izostatickém lisování se využívá flexibilní formy, která se naplní práškem a poté je 
izostaticky lisována s využitím vody nebo oleje. P i této technice se obvykle využívá 
tlaky menší než ň50 MPa, nicmén  bylo dosaženo tlak  až do 1400 MPa. Výhodou této 
metody je možnost dosáhnout uniformní a pom rn  vysoké hustoty, až o 5–15 % vyšší 
než u b žného lisování p i stejném tlaku. Mimo jiné je redukováno také vnit ní nap tí, lze 
dosáhnout vysokých pevností a dobrých zpracovatelských vlastností a není zapot ebí 
využívat lubrikanty. Na druhou stranu p i izostatickém lisování je obtížn jší dodržet 
p esné rozm ry, povrch není tak hladký, celý proces je časov  náročn jší a flexibilní 
formy mají kratší dobu životnosti [2]. 

 

3.3.5 Lisování za tepla 

Výhodou této metody je možnost využití tradičních lisovacích za ízení, p ičemž 
výsledný výrobek má vysokou jakost povrchu a dobrou rozm rovou p esnost, je tak 
možné p ipravit specifický výrobek v relativn  krátkém čase [50]. Tuto metodu lze využít 
pro celou adu materiál , využívá se však zejména pro materiály, které lze za b žných 
podmínek obtížn  slinovat. Tato technika kombinuje lisování a slinování prášku, čímž 
nabízí adu výhod oproti b žnému lisování a je možné dosáhnout tém  teoretické hustoty 

[2, 29]. P i využití izostatického lisování lze dosáhnout vysokých hustot a zárove  jemné 
mikrostruktury [2]. Na obr. 3.16 je znázorn no obecné schéma lisování za tepla. 

 

 
Obr. 3.16 Schematická ilustrace lisování za tepla, a) plnění nádoby, b) vakuové čištění za tepla, 
c) izostatické lisování za tepla, d) odstranění nádoby [3] 
Gasinlet – přívod plynu, end cap – koncový uzávěr, insulation – izolace, rating coils – topné spirály, 
workpiece – lisovaný výrobek, high-pressure cylinder – vysokotlaký válec, pressure – tlak, temperature – 

teplota, time – čas, part – díl  

 

P edpokládá se, že ke zhut ování prášku dochází v d sledku plastického zpev ování 
kovových částic. P estože bylo dokázáno, že fenomenologický p ístup založený na 
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experimentálních datech vykazuje velkou efektivitu, vzhledem k náročnosti t chto 
experiment  se v praxi tém  nevyužívá. Proces lisování za tepla lze rozd lit do t í krok . 
Celý proces začíná p i pokojové teplot , která je lineárn  zvyšována a současn  je 
aplikován tlak pohybem píst . Na konci tohoto kroku hustota dosahuje 50–70 % hustoty 

kompletn  zhutn ného materiálu. Ve druhém kroku je již teplota konstantní, zatímco tlak 
se neustále zvyšuje. V posledním kroku je za neustálého p sobení tlaku teplota lineárn  
snižována. Na konci tohoto kroku je dosaženo hustoty dosahující ř0–100 % hustoty 

kompletn  zhutn ného materiálu [50]. 

Nelineární chování práškových kov  v r zných stavech namáhání v p íslušném 

rozsahu teplot je popisováno konstitutivními modely. Mechanické chování prášk  

zahrnuje n kolik mikromechanických proces . V oblasti nízkých tlak  částice začnou 
klouzat a dochází k jejich p euspo ádání, v další etap  začne docházet k elastické a 
plastické deformaci na kontaktních plochách. Nakonec, v oblasti velmi vysokých tlak , 
se v d sledku mechanického zpevn ní materiálu rychle zv tšuje pr tokový odpor. 
Konstitutivní model tedy musí zahrnovat celou adu rozdílných proces  [50]. 

Pro dosažení nejlepších výsledk  je možné materiál nejprve p edlisovat, aby došlo 
k uzav ení pórozity a tím se zajistilo p sobení tlaku na vn jší obálce vzorku. P edlisování 
se provádí za co nejmenší teploty, aby se omezil r st zrna [51]. Protože s r stem velikostí 
zrn se zvyšuje počet defekt  ve struktu e a klesá pevnost v lomu [52]. Díky tomu, že 
odolnost v či plastické deformaci částic kov  se p i zvyšující teplot  rapidn  zmenšuje, 
je možné využít mnohem menších tlak . Další výhodou je snížení vlivu vlastností 
práškového materiálu, jako je jeho tvar, velikost a distribuce velikostí, které p i lisování 
za studena a slinovaní významn  ovliv ují výsledné vlastnosti [2]. 

 

V roce Ň01ň využili Y. F. Zhao a kol. lisování za tepla pro p ípravu Mg-Zn-Ca slitiny 

s pevností v ohybu dosahující hodnoty až Ř57 MPa a meze kluzu 696 MPa. Z taveniny o 

složení 7ň at. % Mg, 22 at. %Zn a 5 at. % Ca byl plynovou atomizací p ipraven částečn  
amorfní prášek s částicemi o velikosti pohybující se v rozmezí  
45-75 µm. Takto p ipravený prášek byl za tepla lisován tlakem Ř00 MPa p i teplot  ŇŘ0, 
311 a 342 °C po dobu Ň0 min za vzniku válcových vzork  pr m ru a výšce 10 mm [53]. 

 

Taku Iwaoka a Nitsuru Nakamura se zabývali vlivem teploty p i lisování za tepla na 

vlastnosti a slinovatelnost práškové sm si Mg a ůl. Pro experiment byl využit Mg prášek 
o čistot  řř,Ř % a velikosti částic menší než 100 µm a ůl prášek o čistot  řř,7 % 

a velikostí částic menší než 100 µm. Do Mg prášku bylo p idáno 1Ň hm. % ůl prášku a 
sm s míchána po dobu 10 min. Prášky byly dávkovány do formy s vnit ním pr m rem 
10 mm a bylo p idáno grafitové zhut ovací mazadlo. Bylo využito jednoosé obousm rné 
lisování tlakem 4Řř MPa p i teplot  v rozmezí od ŇŘ do 150 °C. Takto p ipravené tablety 
byly následn  slinovány p i teplot  400 až 460 °C po dobu 1 hod v ůr atmosfé e. Pro 

porovnání byl p ipraven také vzorek z čistého Mg prášku a vzorky lisované za studena 

[54]. 

Nejprve byla porovnávána porozita vzork  p ipravených lisováním za tepla a 
lisováním za studena pomocí sv telné mikroskopie. Z výsledk  vyplývá, že póry jsou 
v obou p ípadech rozmíst ny pravideln  a p i lisování p i teplot  150 °C se pórozita 

výrazn  snižuje, p ítomnost ůl navíc díky lepší tvá itelnosti snižuje porozitu (obr. 3.17). 
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Na povrchu částic se p i vyšší teplot  objevuje plastická deformace vlivem aktivace 
skluzu v pyramidálních rovinách druhého druhu [54]. 

 

 
Obr. 3.17Distribuvepórů v podélném řezu výlisku (a) a (c) odpovídá čistému Mg a (b) a (d) směsi 
s Al [54] 

Porosity – pórozita, compaction temperature – teplota lisování. 
 

Dále byl studován vztah mezi vylisovávacím nap tí má vratnou deformací (spring-

back). Vylisovávací síla byla vypočítána z podílu maximálního zatížení a boční plochy 
výlisku. Smršt ní vztaženo k form  a definováno jako: 

 

 Spring-back 100/% DDd  (3.2) 

 

kde d je pr m r výlisku a D je vnit ní pr m r formy. Ze získaných hodnot byla vynesena 
závislost vylisovávací nap tí na smršt ní Ěobr. 3.18). Z výsledk  vyplývá, že p ídavek ůl 
snižuje smršt ní, nicmén  pr b h obou závislostí je stejný. Lisování za tepla navíc vede 
ke snížení expanze výlisk  v radiálním sm ru. Také t ecí síla mezi st nou formy a 
vzorkem se díky nižší pružnosti snižuje, v d sledku toho je vylisovávací nap tí malé a 
stlačitelnost a zhutnitelnost práškové sm si se zlepšuje [54]. 

U vzork  p ipravených z práškové sm si Mg a ůl došlo p i slinování k tvorb  Mg-Al 

eutektika. U vzork  p ipravených lisování za tepla došlo k úplnému slinutí částic na 
rozdíl od vzork  lisovaných za studena, kde v n kterých místech ke slinutí částic nedošlo. 
Vlivem vytvo ení kompaktní struktury byla pevnost v tlaku vzork  p ipravených za tepla 
o Ň0 až ň0 MPa vyšší než u vzorku lisovaných za studena [54]. 
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Obr. 3.18 Vztah mezi vylisovávacím napětím (ejection stress) a spring-back vzorků lisovaných při 
489 MPa [54] 

3.3.6 Extruze 

Jedná se o metodu, p i které se p ipravená kalota v tšinou kulového pr ezu za 

vysokého tlaku protlačuje otvorem pr tlačnice požadovaného tvaru. Extruzi lze rozd lit 
na dva druhy, p ímou a nep ímou. P i p ímé extruzi tlačí pr tlačník kalotu nepohyblivým 
kontejnerem p es pr tlačnici s otvorem požadovaného tvaru, mezi kalotou a kontejnerem 

dochází k relativnímu pohyb. P i nep ímé extruzi je pr tlačnice umíst na p ed 
pr tlačníkem a tlačena proti kalot  dop edným pohybem kontejneru, kalota se tedy 
vzhledem ke kontejneru nepohybuje (obr. 3.19) [55]. 

 

 

 
Obr. 3.19 Schematické znázorněn extruze a) přímá, b) nepřímá [56] 

Extrusion – protlaček, diebacker – chránič průtlačnice, die – průtlačnice, billet – kalota, container liner – 

vložka kontejneru, container – kontejner, pressing stem – průtlačník, tool stem – dutý průtlačník, backing 

disc–podpůrný disk  

 

P i extruzi práškových kov  dochází k individuální plastické deformaci jednotlivých 
částic. Oxidové a jiné filmy na povrchu částic se poruší a dochází k reakci mezi 

kovovými povrchy. Prášek je b hem extruze zhut ován a nov  vzniklé povrchy jsou 
spojovány tlakovým a frikčním sva ováním. Extruzí vzniká kompletn  zhutn ný materiál 
bez pór  [55]. 

a) b) 
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Práškové materiály se zpracovávají n kolika zp soby, mezi které pat í nap . t epání 
sypkého prášku do vertikálního, vyh ívaného kontejneru s následnou p ímou extruzí. P i 
využití tohoto postupu je zapot ebí delšího kontejneru, protože voln  nasypaný prášek má 
malou objemovou hustotu, která dosahuje maximáln  50 % teoretické hustoty. P ed 
samotnou extruzí je prášek navíc mírn  zhutn n [55]. 

Další možným postupem je p íprava p edlisk  pomocí izostatického lisování za 
studena. Obvykle se používají lisovací tlaky v rozmezí Ň00 až 500 MPa. Lisováním se 
získají p edlisky manipulační pevnosti, jejichž hustota se pohybuje od 70 do Ř5 % 

hustoty teoretické. Pokud manipulační pevnost p edlisk  není dostatečná, m žou být p ed 
samotnou extruzí slinovány. Tepelná vodivost p edlisk  je obvykle pom rn  malá a m že 
tak docházet k lokálnímu tavení a p ípadn  i praskání, proto se využívá pomalého 
zah ívání v peci. P i extruzi p edlisk  se často používá disk ze stejného materiálu, jako je 
prášek, který se umístí p ed p edlisek. Tím se zabrání trhání materiálu na povrchu p i 
nedostatečném počátečním tlaku. ůby byl zajišt n jednotný tok materiálu, využívá se p i 
této metod  spíše extruze nep ímá [55]. 

Velmi často se využívá také zapouzd ení kovového prášku do kovové trubky. Tento je 

následn  evakuován a zapečet n, tím se zabrání p ístupu vzduchu a tedy oxidaci a také 
kontaktu s lubrikanty využívanými p i extruzi. Výhodou této metody je nejen ochrana 
materiálu p ed kontaminací jinými látkami, ale také se tak zabrání rozpadání p edlisk , 
zlepší se t ení a tok skrze pr tlačnici. Nevýhodou této metody je, že materiál kovového 
rukávu z stává na povrchu extrudovaného produktu a obvykle se velmi obtížn  
odstra uje obráb ním nebo mo ením [55]. 
 

B hem extruze se v kalot  vyvíjí tlakové nap tí, díky kterému m že docházet 
k velkým deformacím, aniž by nastalo praskání. Pom r mezi plochou pr ezu kaloty 
a plochou vytlačené části se nazývá vytlačovací pom r. Obvykle nabývá hodnot od 10 
do 100, v p ípad  mosazného drátu m že pom r dosáhnout až hodnoty 1000. Nicmén  
aby bylo dosaženo takové deformace, musí být aplikován tlak až 1000 MPa, proto 

extruze obvykle probíhá za vysokých teplot. V p ípad  extruze práškových materiál  
musí být vytlačovací pom r alespo  Ň0, aby došlo ke vzniku pevných vazeb mezi 
částicemi prášku. Extruzí lze získat pevn jší vazby než v p ípad  slinování, hustota 
extrudovaného materiálu však nedosahuje hustoty odlitk  [55]. 

 

Za normální teploty je jediná povolená skluzová rovina Mg ta bazální. P i zvýšení 
teploty nad 200 °C probíhá deformace i podél ostatních skluzových rovin a také vznik 
deformačních dvojčat, díky tomu je ho čík za tepla dob e zpracovatelný. Ho číkové 
slitiny mají úzký teplotní rozsah mezi k ehkým lomem a plastickou deformací Ěobr. 3.20). 

P i teplot  Ň0Ř °C dochází pod úhlem 45° k praskání vlivem smykového nap tí. Proto je 

vhodn jší zpracovatelská teplota nad ŇŇ0 °C, kdy dochází k výraznému zlepšení 
deformačních vlastností ve slitin . Se zlepšením plastické zpracovatelnosti je spojen 
vznik dvojčat [55]. 
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Obr. 3.20 Deformační chování hořčíkové slitiny MgAl6Zn při tlakové zkoušce v rozsahu teplot od 

200 do 220 °C [55] 

 

Ho číkové slitiny se díky nízkému modulu pružnosti Ě45-47 GPaě p i namáhání v tlaku 

chovají velmi elasticky, proto jsou velmi náchylné ke kroucení. Tento problém však lze 
eliminovat vhodným legováním. P ídavkem Zn do ň hm. %se zvyšuje pevnost v lomu a 

únavová pevnost materiálu. Nicmén  p i obsahu Zn nad ň hm. % se výrazn  snižuje 
délkové prodloužení p i p etržení. Díky p ítomnosti Zn lze Mg precipitačn  vytvrzovat a 

jejich pevnost v lomu se zvyšuje o ň0 až 40 % [55]. Jako precipitačn  zpevn né se Mg-

Zn slitiny adí mezi st edn  pevné, korozn  odolné materiály s dobrou plasticitou [57]. 

Nicmén  široký teplotní interval krystalizace vede ke špatným odlévacím vlastnostem a 
obtížnému zjem ování struktury [58]. 

B hem extruze je hrubá struktura odlitku transformována na jemnozrnnou a 
mechanické vlastnosti se výrazn  zlepšují a to v závislosti na vytlačovacím pom ru Ěobr. 

3.21). Vytlačovací pom r by nem l být menší než 7. Jemnozrnnou strukturu s dobrými 
mechanickými vlastnostmi lze dosáhnout p i vytlačovacím pom ru Ň5. Nejčast ji 
využívanou metodou vytlačování ho číkových slitin je p ímá extruze [55]. 

 
Obr. 3.21 Pevnost v tahu (Rm) a prodloužení při přetržení (A) jako funkce vytlačovacího poměru. 
Pro experiment byly zvoleny kruhové tyče o průměru 175 mm a kontejner měl průměr 180 mm 

[55] 
Elongation – protažení, tensilestrength – tahové napětí, edge – okraj, center – střed  
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Tao Zhou a kol. se ve své práci zabývali studiem mechanických vlastností práškových 
slitin Mg-6Zn a Mg-6Zn-5Ca (hm. %ě zpracovaných lisováním za horka a následnou 
extruzí. Tyto slitiny byly p ipraveny z prášk  Mg, Zn a Ca o čistot  řř,ř %, které byly 
roztaveny v ůr atmosfé e a následn  rozprášeny na částice o velikosti p ibližn  1Ň0 µm. 
Poté byl prášek lisován p i teplot  ň00 °C v ůr atmosfé e a poté extrudován 
s vytlačovacím pom rem ňř:1 p i teplot  ňň0 °C v p ípad  Mg-6Zn slitiny a p i ňŘ0 °C 
v p ípad  Mg-6Zn-5Ca slitiny. Mikrostruktura p ipravených vzork  byla 

charakterizována pomocí rentgenové difrakce (XRD) a transmisní elektronové 
mikroskopie (TEM). Dále byla stanovena pevnost v tlaku v závislosti na teplot  až do 
teploty 200 °C [58]. 

XRD analýza ukázala, že v p ípad  Mg-6Zn došlo k vytvo ení α-Mg tuhého roztoku a 

menšího množství Mg51Zn20 a Mg2Zn3. V p ípad  slitiny Mg-6Zn-5Ca došlo k vytvo ení 
CaMg6Zn3, Mg2Ca a MgZn2, p ičemž množství Mg51Zn20 a Mg2Zn3 se zmenšilo. Na Obr. 

3.22 lze pozorovat, že v p ípad  slitiny Mg-6Zn se velikost zrn pohybuje v rozmezí 1 až 
2 µm a na hranicích i uvnit  zrn je velké množství precipitát . Uvnit  zrn jsou precipitáty 
tém  sférické a jejich velikost se pohybuje v rozmezí Ň0 až Ň00 nm. Nicmén  na 
hranicích zrn jsou precipitáty tvarov  rozdílné a jejich velikost se pohybuje mezi ň70 až 
600 nm. V p ípad  slitiny Mg-6Zn-5Ca je struktura podstatn  jemnozrnn jší, velikost zrn 
se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1 µm a množství dob e dispergovaných částic je podstatn  
v tší, zejména na hranicích zrn [58]. 

 

 
Obr. 3.22 TEM, a) Mg-6Zn, b) Mg-6Zn-5Ca [58] 

Z mechanických zkoušek vyplývá, že p i pokojové teplot  mez kluzu a pevnost v tlaku 

Mg-6Zn 236 MPa a 297 MPa, s p ídavkem 5 % Ca vzrostla mez kluzu na 353 MPa a 

pevnost v tlaku na 408 MPa (Obr. 3.23). Vliv velikosti zrn lze posoudit využitím Hall-
Petchova vztahu, který má tvar: 

 

 2/1

0 kd  (3.3) 

 

kde σ je mez kluzu, σ0 je je nap tí pot ebné pro p ekonání Peierls-Nabarrova t ecího 
nap tí m ížky, odporu rozpušt ných cizích atom , odporu precipitát  p ítomných 
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v matrici a defekt  m ížky, k je konstanta, která je m ítkem st ihového nap tí 
pot ebného pro uvoln ní nahromad ných dislokací a d je rozm r zrna [58, 59]. Pro Mg se 

hodnota k pohybuje v rozmezí od Ň00-ň00 MPa∙µm1/2, což je 4× více než u ůl, proto 
u Mg slitin s HCP strukturou m že její zjemn ní značn  zvýšit pevnost p i pokojové 
teplot . Navíc precipitáty uvnit  zrn brání pohybu dislokací a p ispívají ke zpevn ní 
struktury. Zjemn ní struktury p idáním 5 % Ca tedy výrazn  zlepšilo mechanické 
vlastnosti materiálu. S rostoucí teplotou se pevnost obou slitin začala zhoršovat, nicmén  
pevnost slitiny Mg-6Zn-5Ca p i teplot  Ň00 °C stále dosahovala vysoké hodnoty 
202 MPa [58]. 

 

 
Obr. 3.23 Mechanické vlastnosti Mg-Zn-Ca slitin v závislosti na rostoucí teplotě a) mez kluzu, b) 
pevnost při namáhání v tlaku [58] 

 

Pro p ípravu jemnozrnných materiálu se využívají techniky jako je nap íklad metoda 

bez kontrakčního protlačování ĚECůPě, torze za vysokého tlaku ĚHPTě nebo kumulativní 
válcování ĚůRBě. Nevýhodou t chto metod je problémové využití v pr myslu, protože se 
nejedná primárn  o kontinuální metody a jejich uvedení do kontinuálního provozu je 
obtížné [60]. Proto je jednodušší variantou využití dvoustup ové metody, kde se nejprve 

syntetizuje jemnozrnný prášek a následn  je konsolidován [61]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Metodika a experimentální zařízení 

Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu ZEISS EVO LS 10 (SEM) byla 

provedena chemická analýza práškového Mg a Zn metodou energiov  disperzní analýzy 
(EDS) a kontrola velikosti částic. 

D lení experimentálního materiálu bylo provád no na univerzálním rozbrušovacím 
p ístroji Secotom 50. Vzorky byly zality do epoxidové prysky ice, vybroušeny a 

vylešt ny na automatické brusce Tegramin-Ň5. Pro broušení byl využit SiC brusný papír 
o zrnitosti ňŇ0, kompozitní brusné kotouče o zrnitosti 600 a 1Ň00 a kompozitní kotouč 
pro jemné broušení s velikostí zrna 9 µm. K lešt ní byla využita ň µm, 1 µm a 0,Ň5 µm 
diamantová pasta. B hem p ípravy metalografických vzork  byl jako smáčedlo a také pro 
oplach vzorku použit iso-propanol, protože kv li vysoké reaktivit  ho číku dochází p i 
kontaktu s vodou nebo etanolem k oxidaci. Metalografické hodnocení mikrostruktury 
bylo provedeno na sv telném mikroskopu Zeiss Axio Observer Z1M p i zv tšení 
objektivu Ň5× až 500× a na SEM p i zv tšení 500× až 5000×. Vzhledem k tomu, že 
pórozita ani vzhled částic prášku se v celém pr ezu vzorku nelišili, byly po ízeny pouze 
snímky st ed  vzork . K chemické analýze dvousložkových materiál  byl využit SEM ve 
spojení s EDS. 

Mikrotvrdost dle Vickerse byla m ena na p ístroji LM Ň4Řat společnosti LECO p i 
zatížení Ň5 g dle normy ČSN EN ISO 6507-1 [62]. M ení bylo vyhodnoceno pomocí 
programu AMH43-Series od firmy LECO. 

Pro 3-bodový ohyb byl p ipraven vzorek ze st edové oblasti, který byl vybroušen do 
tvaru kvádru o rozm rech 4×4×1Ř mm. Zkouška byla provedena na univerzálním trhacím 
stroji Zwick Z020 dle normy ČSN EN 74ňŘ [63]. Vzdálenost podp r byla 16 mm, jejich 

polom r a polom r trnu byl Ň,5 mm. Na lomových plochách bylo pomocí elektronové 
mikroskopie provedeno faktografické hodnocení. Dokumentace byla provád na ve 
shodné orientaci se sm rem ší ení lomu. 

Pórozita byla vyhodnocena vztažením objemové hustoty vzorku k teoretické hustot  
materiálu. 

Standardní strukturní a fázová analýza byla provedena pomocí rentgenové práškové 
difrakce na p ístroji SmartLab od firmy Rigaku s Bragg-Brentanovým uspo ádáním 
na odraz s geometrií /  Bylo použito rentgenky s charakteristickým CuKα1,2zá ením 
s -filtrem v primárním svazku a lineárn  pozičn  citlivým detektorem D-Tex. 

Pro fokusaci rentgenového svazku byly použity Sollerovy clony Ě5°ě, maska Ě10 mmě, 
divergenční clona ĚŇ/ň°ě a rozptylové clony Ě11 a 1Ň mmě. 

Prášková difrakce byla m ena v rozsahu úhl  Ň5–1Ň0° s velikostí kroku 0,0Ň° 
a rychlostí 0.1° za sekundu. Se zm nou úhlu dochází k difrakci materiálu 
na krystalografických difrakčních rovinách, které se projevují nár stem intenzity zá ení 
dopadajícího na detektor. Z celého rozsahu úhl  je získán difraktogram, udávající obraz 
struktury materiálu. K vyhodnocení experimentu Ěkvalitativní fázové analýzyě byl použit 
program HighScore Plus od firmy PůNůnalytical a databáze JCPDS PDF–4 od firmy 

NIST.  
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4.2 Základní materiál 

Pro experiment byl použit ho čík a zinek ve form  kovových prášk . Prášky byly 

dodány společností Goodfellow Cambridge Limited s garantovanou čistotou řř,Ř %. 

Velikost částic ho číkového prášku byla dodavatelem garantována do maximální velikosti 
50 µm a deklarovaná st ední velikost částic Zn byla 7,5 µm. Hustota zinku dle 

bezpečnostního listu byla 7,14 g∙cm-3, hustota ho číku 1,7ňŘ g∙cm-3
. 

4.2.1 Charakterizace experimentálního materiálu Mg 

Hodnocením základního materiálu bylo zjišt no, že nejv tší částice Mg dosahují 
velikosti max. do 40µm ĚObr. 4.1). Tvar částic byl z části kulový a z části byl prášek 
tvo en nepravidelnými tyčinkovitými částicemi. Chemické složení prášku je uvedeno 
v Tab. 4.1. EDS analýza ukázala, že prášek obsahuje p ibližn  6 hm. % O. 

 

 
Obr. 4.1 Částice Mg prášku, SEM (a), detail částice (b) 

 

 
Tab. 4.1 Chemické složení Mg prášku získané metodou EDS 

Prvek Mg O 

hm % ř4±Ň 6±Ň 

at % ř1±ň ř±ň 

 

4.2.2 Charakterizace experimentálního materiálu Zn 

Pomocí SEM bylo zjišt no, že nejv tší částice Zn dosahují velikosti až 40 µm zatímco 
nejmenší dosahovaly velikosti kolem 1 µm, částice tedy vykazují značnou polydisperzitu. 
Částice Zn jsou sférické a vykazují vysokou afinitu k sob  navzájem, menší částice se 
p ipojují k v tším a vytvá í v tší shluky (Obr. 4.2). Chemické složení prášku je uvedeno 
v Tab. 4.2. Z chemické analýzy vyplývá, že prášek obsahuje kolem 8 hm. % O. 

 



35 

 

 
Obr. 4.2 Částice Zn prášku, SEM (a), detail částice (b) 

 
Tab. 4.2 Chemické složení Zn prášku získané metodou EDS 

Prvek Zn O 

hm % 91,8±0,5 8,2±0,5 

at % 73±1 27±1 
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4.3 Příprava experimentálního materiálu z čistého Mg 

Veškerá manipulace s práškovým Mg byla provád na v inertní dusíkové atmosfé e 
rukavicového boxu. P ehled p ipravených vzork  a lisovací podmínky jsou uvedeny 
v tab. 4.3.  

Tab. 4.3 Podmínky lisování experimentálního materiálu z čistého Mg 

Teplota lisování [°C] 
Lisovací tlak [MPa] 

300 400 

100   

200   

300   

400   

500   

 

Prášky byly oboustrann  lisovány v duté válcové ocelové lisovnici s vnit ním 
pr m rem Ň0 mm. Povrch lisovnice i píst  byl nauhličen, aby bylo zabrán no p ilnutí 
základního materiálu na povrch lisovacího p ípravku. Lisování za tepla probíhalo v peci 

p ímo na univerzálním trhacím stroji Zwick ZŇ50 ůllround-Line po dobu 1 hodiny. 

P ipravené vzorky byly ve form  válcových tablet o pr m ru Ň0 mm a výšce cca 5 mm. 

4.4 Struktura a vlastnosti experimentálního materiálu z čistého Mg 

Metalografické hodnocení a pórozita 

Dokumentace z metalografického hodnocení experimentálního materiálu p ipraveného 
z čistého Mg p i teplot  lisování ň00°C a 400°C a tlacích 100 až 500 MPa je uvedena 

v p íloze 1 na obr. P1.1 až P10. Ze srovnání  mikrostruktury vzork  lisovaných p i teplot  
300 °C a 400°C a tlacích 100 a 500 MPa Ěobr. 4.ň, obr. 4.4ě nejsou patrné rozdíly ve 
struktu e vzork  a částice Mg vykazují prakticky stejnou plastickou deformaci. 

 

 
Obr. 4.3 Mikrostruktura Mg lisovaného při teplotě 300 °C tlakem 100 MPa (a) a 500 MPa (b) 
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Obr. 4.4 Mikrostruktura Mg lisovaného při teplotě 400 °C tlakem 100 MPa (a) a 500 MPa (b) 

Z rozm r  a hmotnosti jednotlivých vzork  byla získána objemová hustota 
a porovnáním s hustotou teoretickou byla následn  vypočítána pórozita. V tab. 4.4 jsou 

uvedeny stanovené hodnoty. Nejvyšší pórozita byla vypočítána u vzorku lisovaného p i 
teplot  ň00 °C tlakem 100 MPa, p i dalším zvyšování tlaku a teploty hodnota pórozity 
klesla pod mez stanovitelnosti, tj. nižší než 0,5 %. 

 
Tab. 4.4 Hodnoty pórozity vzorků z čistého Mg 

Lisovací teplota [°C] 300 400 

Lisovací tlak [MPa] Pórozita [%] Pórozita [%] 

100 1,5 <0,5 

200 <0,5 <0,5 

300 <0,5 <0,5 

400 <0,5 <0,5 

500 <0,5 <0,5 

 

Mechanická charakterizace 

Výsledky m ení mikrotvrdosti experimentálního materiál  z čistého Mg jsou uvedeny 

v tab. 4.5. Z výsledk  vyplývá, že p i teplot  lisování ň00 °C i 400°C se hodnoty tvrdosti 

postupn  zvyšují až do lisovacího tlaku ň00 MPa. Dalším zvýšením lisovacího tlaku 
nedochází k nár stu hodnot mikrotvrdosti. 

 

Tab. 4.5 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 vzorků Mg 

 
Lisovací tlak [MPa] 

Teplota lisování [°C] 100 200 300 400 500 

300 54,2±0,6 63±1 67±1 67±1 67±1 

400 5Ř±1 63±1 68±1 68,6±0,9 68±1 

 

Na obr. 4.6 a 4.7 jsou zobrazeny pr b hy ohybových k ivek jednotlivých 
experimentálních materiál  ze zkoušky ň-bodovým ohybem. Na získaných závislostech 
nap tí na pr hybu je patrný lineární pr b h nap tí v ohybu. Hodnoty meze pevnosti a 

maximální hodnoty pr hybu vzorku p i namáhání v ohybu jsou uvedeny v tab. 4.6.  

P i teplot  lisování ň00 °C i 400 °C je patrný nár st pevnosti v ohybu se zvyšujícím se 
lisovacím tlakem. K nejv tšímu nár stu hodnot pevnosti došlo p i zvýšení lisovacího 
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tlaku ze 100 MPa na 200 MPa, maximální hodnoty bylo dosaženo p i lisovacím tlaku 
400 MPa. U vzorku lisovaného p i teplot  ň00 °C se dalším zvýšením lisovacího tlaku 
hodnota pevnosti nem ní. P i teplot  lisování 400 °C a tlaku 500 MPa byly stanoveny 

nižší hodnoty pevnosti v ohybu, než p i lisovacím tlaku 400 MPa. 

 

Tab. 4.6 Výsledky 3-bodového ohybu experimentálního materiálu na bázi čistého Mg 

Lisovací teplota [°C] 300 400 

Lisovací tlak [MPa] y [mm] Rm0 [MPa]
 

y [mm] Rm0 [MPa] 

100 0,07 47 0,05 65 

200 0,13 140 0,17 202 

300 0,17 175 0,18 226 

400 0,19 202 0,23 254 

500 0,17 201 0,23 233 

 
Obr. 4.5 Ohybová křivka vzorků Mg lisovaných při teplotě 300 °C tlaky 100 až 500 MPa  

 
Obr. 4.6  Ohybová křivka vzorků Mg lisovaných při teplotě 400 °C tlaky 100 až 500 MPa 
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Fraktografické hodnocení 
Pro posouzení charakteru lomové plochy p i zkoušce ň-bodovým ohybem bylo 

následn , pro jednotlivé podmínky lisování experimentálních materiál , provedeno 
faktografické hodnocení. 

 

Teplota lisování 300 °C 

Na obr. 4.7 je dokumentována lomová plocha vzorku lisovaného p i teplot  ň00 °C a 
tlaku 500 MPa. Na snímku lze pozorovat plastickou deformaci částic Mg. Lomová plocha 

vykazuje p evážn  interkrystalický charakter porušení a zcela ojedin le lze pozorovat 

transkrystalicky št pné porušení n kterých částic Mg Ěobr. 4.7bě. 
 

 
Obr. 4.7 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Mg lisovaného při teplotě 300 °C a tlaku 
500 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 

 

Teplota lisování 400 °C 

Na obr. 4.8 lze pozorovat lomovou plochu vzorku lisovaného p i teplot  400 °C 
tlakem 100 MPa. Z charakteru lomové plochy je patrné, že p i zkoušce ohybem dochází 
op t p evážn  k interkrystalickému porušení experimentálního materiálu Ěobr. 4.Řbě. 
Ojedin le byl na lomové ploše pozorován transkrystalicky št pné porušení n kterých 
částic Mg. 

 

 
Obr. 4.8 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Mg lisovaného při teplotě 400 °C a tlaku 
100 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 
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P i fraktografickém hodnocení vzorku lisovaného p i teplot  400 °C a tlaku 500 MPa 

byl ve smíšeném charakteru porušení pozorován vyšší podíl transkrystalického lomu a 

nižší podíl interkrystalického (obr. 4.9), než u vzorku lisovaného p i tlaku 100 MPa. 

 
Obr. 4.9 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Mg lisovaného při teplotě 400 °C a tlaku 
500 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 
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4.5 Příprava experimentálního materiálu z čistého Zn 

Stejn  jako v p ípad  Mg, probíhala veškerá manipulace s práškovým Zn v inertní 
dusíkové atmosfé e rukavicového boxu. P ehled p ipravených vzork  a lisovací 
podmínky jsou uvedeny v tab. 4.7.  

 
Tab. 4.7 Podmínky lisování experimentálního materiálu z čistého Zn 

Teplota lisování [°C] 
Lisovací tlak [MPa] 300 400 

100   

200   

300   

400   

500   

4.6 Struktura a vlastnosti experimentálního materiálu z čistého Zn 

Metalografické hodnocení a pórozita 

 

Teplota lisování 300 °C 

Mikrostruktura vzork  p ipravených p i teplot  ň00 °C tlakem 400 a 500 MPa je 

dokumentována na obr. 4.10. U vzorku lisovaného tlakem 400 MPa byly identifikovány 
trhliny, které vznikaly ve st ední části vzorku a ší ily se podél hranic zrn Ěobr. 4.10aě. P i 
zvýšení tlaku lisování na 500 MPa nebyly trhliny ve vzorku pozorovány a u částic Zn 
nedošlo k plastické deformaci Ěobr. 4.10bě. Kompletní dokumentace mikrostruktur je 
uvedena v p íloze Ň na obr. PŇ.1 a PŇ.Ň. 

 

 
Obr. 4.10 Mikrostruktura vzorku Zn lisovaného při 300 °C tlakem 400 MPa (a) a 500 MPa (b) 
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Teplota lisování 400 °C 

Na obr. 4.11 lze pozorovat porovnání struktur p i lisovacích tlacích 100 a 500 MPa. Ze 

snímk  je patrné, že zvýšením teploty lisování na 400 °C již dochází k plastické 
deformaci v tších částic, která se s rostoucím tlakem zv tšuje. Mikrostruktura všech 
vzork  lisovaných p i teplot  400°C je dokumentována v p íloze Ň na obr. PŇ.3–P2.7. 

 

 
Obr. 4.11 Mikrostruktura vzorku Zn lisovaného při 400 °C tlakem 100 MPa (a) a 500 MPa (b) 

 

Vypočítané hodnoty pórozity p i lisovací teplot  ň00 a 400°C jsou souhrnn  uvedeny 

v tab. 4.8. Z výsledk  je patrné, že s rostoucím tlakem pórozita vzork  klesá. Nejvyšší 
hodnoty pórozity mají vzorky p ipravené p i ň00 °C. U vzork  lisovaných p i teplot  
400 °C se hodnota porózity, vlivem rostoucího lisovacího tlaku ze 100 až na 500 MPa, 

snižuje z hodnoty cca 4 % pod stanovitelnou hodnotu, tj. mén  než 0,5 % u vzorku 

lisovaného tlakem 400 a 500 MPa.  

Z výsledk  dále vyplývá, že použitím nejnižšího lisovacího tlaku p i teplot  lisování 
400°C je hodnota porózity nižší, než p i aplikaci nejvyššího lisovacího tlaku p i teplot  
ň00°C. 

Tab. 4.8 Hodnoty pórozity vzorků z čistého Zn 

Teplota lisování [°C] 300 400 

Lisovací tlak [MPa] Pórozita [%] Pórozita [%] 
100 – 3,9 

200 – 3,1 

300 – 2,7 

400 5,7 <0,5 

500 5,4 <0,5 

 

Mechanické charakteristiky 

V tabulce 4.9 jsou uvedeny souhrnné výsledky m ení mikrotvrdosti pro lisovací 
teplotu ň00 a 400°C. Nam ené hodnoty mikrotvrdosti se, vyjma vzorku lisovaného p i 
teplot  400 °C tlakem Ň00 MPa, pohybují kolem hodnoty 50 HV 0,0Ň5 a to až do tlaku 
400 MPa, p i použití lisovacího tlaku 500MPa byly hodnoty mikrotvrdosti nižší pro ob  
lisovací teploty. 
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Tab. 4.9 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 jednotlivých vzorků Zn 

 
Lisovací tlak [MPa] 

Teplota lisování [°C] 100 200 300 400 500 

300 – – – 53±2 45,7±0,8 

400 51±1 45,3±0,9 50±2 5Ň±Ň 45,0±0,7 

Pr b h ohybové k ivky ze zkoušky ň-bodovým ohybem vzorku lisovaného p i teplot  
lisování ň00°C a tlaku 500 MPa je dokumentován na obr. 4.12. Na obr. 4.13 jsou 

zobrazeny pr b hy ohybových k ivek pro vzorky lisované p i teplot  400 °C. Pr b h 
ohybové k ivky vzorku lisovaného p i teplot  ň00°C a tlaku 500 MPa a vzorku 

lisovaného p i teplot  400°C a tlaku 100 MPa je lineární. P i lisování vzork  p i teplot  
400°C a vyšším tlaku než 100 MPa se pr b h k ivky odklání od lineárního pr b hu a 
dochází ke zvýšení nam ené hodnoty pr hybu vzorku. 

Hodnoty meze pevnosti a maximální hodnoty pr hybu vzork  p i namáhání v ohybu 

jsou uvedeny v tab. 4.10. Z výsledk  vyplývá, že u vzork  p ipravených p i teplot  
400 °C je jasn  patrný stoupající trend meze pevnosti v ohybu s rostoucím tlakem do 

hodnoty 400MPa, kdy byly dosaženy nejvyšší hodnoty meze pevnosti a dalším zvýšením 
lisovacího tlaku se hodnota pevnost v ohybu nezvýšila, ale byla nam ena nejvyšší 
hodnota pr hybu. U vzorku lisovaného p i teplot  ň00 °C a tlakem 500 MPa byla mez 

pevnosti nižší, než v p ípad  vzorku lisovaného p i teplot  400 °C tlakem pouze 

100 MPa. 

Tab. 4.10 Výsledky ohybové zkoušky experimentálního materiálu na bázi Zn 

Teplota lisování [°C] 300 400 

Lisovací tlak [MPa] y [mm] Rm0 [MPa]
 

y [mm] Rm0 [MPa] 

100 – – 0,11 150 

200 – – 0,32 277 

300 – – 0,56 302 

400 – – 0,67 322 

500 0,10 137 0,92 308 

 
Obr. 4.12 Ohybová křivka vzorku Zn lisovaného při teplotě 300 °C tlakem 500 MPa 
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Obr. 4.13 Ohybová křivka vzorků Zn lisovaných při teplotě 400 °C tlakem 100 až 500 MPa 

 

Fraktografické hodnocení 
 

Teplota lisování 300 °C 

Na obr. 4.14 je dokumentována lomová plocha vzorku lisovaného p i teplot  ň00 °C a 
tlaku 500 MPa. Ze struktury je patrné, že charakter lomu je p evážn  interkrystalický 
s ojedin lým výskytem transkrystalicky št pného porušení n kterých částic Zn, p ičemž 
tento charakter byl pozorován nezávisle na distribuci velikosti částic. Na lomové ploše 
nebyla pozorována plastická deformace částic Zn. 

 

 
Obr. 4.14 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Zn lisovaného při teplotě 300 °C a tlaku 
500 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 

 

Teplota lisování 400 °C 

Na obr. 4. 15 lze pozorovat lomovou plochu vzorku lisovaného p i teplot  400 °C 
tlakem 100 MPa. V p evážné části lomové plochy došlo ke smíšenému lomu. 
K transkrystalicky št pnému lomu dochází op t u částic bez ohledu na jejich velikost. U 

v tších částic lze pozorovat plastickou deformaci částic, která byla dokumentována p i 
metalografickém hodnocení. V oblasti lomové plochy, kde p sobila tlaková složka nap tí 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 

N
ap

ět
í v

 o
hy

u 
[M

Pa
] 

Průhy  [ ] 

100 MPa 

200 MPa 

300 MPa 

400 MPa 

500 MPa 



45 

 

p i ohybové zkoušce, byl p i faktografickém hodnocení pozorován tvárný charakter 
porušení vzorku. 

 

 
Obr. 4.15 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Zn lisovaného při teplotě 400 °C a tlaku 

100 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 

 

Na obr. 4.16 je dokumentována lomová plocha vzorku lisovaného p i teplot  400 °C a 
tlaku 500 MPa. Stejn  jako u vzorku lisovaného p i teplot  400 °C tlakem 100 MPa, byl 

na lomové ploše pozorován tvárný lom v oblasti, kde p sobila tlaková složka nap tí p i 
ohybové zkoušce. Lomová plocha je tvo ena smíšeným lomem s vyšším podílem 
transkrystalického porušení částic Zn, než v p ípad  vzorku lisovaného tlakem pouze 100 
MPa. Na lomové ploše lze dále pozorovat v tší plastickou deformaci částic Zn. 

 

 
Obr. 4.16 Vzhled lomové plochy materiálu vzorku Zn lisovaného při teplotě 400 °C a tlaku 

500 MPa, SEM, SE (a), detail (b) 
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4.7 Příprava experimentálních jednovrstevných materiálů 

Vrstevnaté materiály byly p ipravovány pomocí speciálního za ízení s posuvným 
trnem, který umož uje dávkování jednotlivých vrstev s p esností na jednotky 
mikrometru. Schéma a foto tohoto za ízení je na Obr. 4.17. 

 

 
Obr. 4.17 Schéma plnícího zařízení pro přípravu vrstevnatých práškových materiálů (a), foto (b) 

 

V plnícím za ízení umíst ném v rukavicovém boxu pod inertní atmosférou byly 

p ipraveny 4 vzorky z Mg prášku s jedinou vrstvou Zn s násypnou tloušťkou 0,25 mm, 

0,5 mm, 1 mm a 2 mm. Jednotliv  napln né lisovnice byly umíst ny do teplotní komory 
univerzálního trhacího stroje a lisovány vždy tlakem 500 MPa p i teplot  ň00 °C po dobu 
1 hod. 

 

4.8 Struktura a vlastnosti experimentální jednovrstevného materiálu 

Metalografické hodnocení 

Z makrostruktury nalisovaných materiál  s jednou vrstvou Zn, s p vodní násypnou 
tloušťkou vrstvy 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm a 2 mm je patrné, že vrstva Zn prášku je u 
všech vzork  rovnom rná s konstantní tloušťkou Ěobr. 4.1Řě. V p ípad  vzorku 
s násypnou tloušťkou vrstvy Zn 0,Ň5 mm klesla tloušťka po lisování na cca 0,15 mm, u 

vzorku s 0,5 mm Zn na cca 0,3 mm, u vzorku s 1 mm Zn na cca 0,49 a u vzorku 

s násypnou tloušťkou Ň mm Zn na cca 1 mm. 
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Obr. 4.18 Makrostruktura jednovrstevných materiálů, SEM, BSD, násypná tloušťka vrstvy 

0,25 mm (a). 0,5 mm (b), 1 mm (c) a 2 mm (d) 

Výsledky studia mikrostruktury pomocí SEM jsou na obr. 4.19 až 4.22. Snímky 
dokumentované pomocí sv telného mikroskopu jsou uvedeny v p íloze 3 na obr. Pň.1 až 
P3.6. V mikrostruktu e všech vzork  lze, na rozhraní vrstvy Mg a Zn, pozorovat 
mezivrstvu nové intermetalické fáze o tloušťce v rozmezí 10 až 16 µm. 

 
Obr. 4.19 Mikrostruktura materiálu s jednou vrstvou Zn o tloušťce 0,25 mm, SEM, BSD(a), detail (b) 

 
Obr. 4.20 Mikrostruktura materiálu s jednou vrstvou Zn o tloušťce 0 5 mm, SEM, BSD (a), detail (b) 
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Obr. 4.21 Mikrostruktura materiálu s jednou vrstvou Zn o tloušťce 1 mm, SEM, BSD (a), detail 

(b) 

 
Obr. 4.22 Mikrostruktura materiálu s jednou vrstvou Zn o tloušťce 2 mm, SEM, BSD (a), detail (b) 

Analýza chemického složení 

U p ipravených jednovrstvých materiál  byla provedena bodová analýza chemického 
složení vzniklé mezifáze pomocí EDS. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tab. 4.11. 

Z výsledk  EDS analýzy vyplývá, že vzniklá fáze obsahuje cca 19 hm. % Mg. V 

porovnání s fázovým diagramem Mg-Zn Ěobr. ň.6ě lze p edpokládat výskyt fáze MgZn3 

nebo MgZn2, u které je pravd podobn jší vznik vzhledem k vyšší stabilit  v binárním 
systému Mg-Zn. 

 

Tab. 4.11 Výsledky bodové analýzy vzniklé mezifáze metodou EDS 

Násypná tloušťka Zn 
vrstvy [mm] 

Mg 

[hm. %] 

Mg 

[at. %] 

Zn 

[hm. %] 

Zn 

(at. %) 

0,25 1ř,1±0,1 ňŘ,Ř±0,Ň Ř0,ř±0,1 61,Ň±0,Ň 

0,5 1Ř,Ň±0,1 ň7,5±0,Ň Ř1,Ř±0,1 6Ň,5±0,Ň 

1 1ř±1 ňř±Ň Ř1±1 6Ň±Ň 

2 1ř,5±0,Ň ňř,5±0,ň Ř0,5±0,Ň 60,5±0,ň 

 

P ítomnost fáze MgZn2 ve vzorku byla následn  potvrzena metodou XRD. Podle 

vyhodnoceného RTG spektra se v materiálu dále vyskytuje Mg, Zn a dále malé množství 
ZnO. ůnalyzovaný obsah zinku p i RTG analýze je ovlivn n jeho p ítomností pod 
analyzovanou vrstvou intermetalické fáze, protože hloubka analytické oblasti daného 
vzorku je p ibližn  ň5 až 55 m. 
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Obr. 4.23 RTG spektrum lomové plochy experimentálního materiálu na rozhraní Mg a fáze 
MgZn2 

Mechanické charakteristiky 

Pr b hy ohybových k ivek ze zkoušky ň-bodovým ohybem jednovrstevných materiál  

jsou dokumentovány na obr. 4.Ň4. Na obrázku lze pozorovat, že závislosti nap tí v ohybu 

na pr hybu mají u všech vzork  prakticky stejný lineární pr b h. Hodnoty meze pevnosti 
a maximálního pr hybu jsou uvedeny v tab. 4.12. Z výsledk  je patrné, že tloušťka 
v rozmezí 0,15 až 1 mm Zn vrstvy nemá na chování materiálu p i namáhání v ohybu 

žádný vliv, a pr b h i mez pevnosti se významn  neliší. 
Tab. 4.12 Výsledky 3-bodového ohybu experimentálního materiálu s jednou vrstvou Zn 

Vzorek y [mm] Rm0 [MPa] 

0,25 mm Zn 0,20 212 

0,5 mm Zn 0,18 215 

1 mm Zn 0,19 218 

2 mm Zn 0,18 203 
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Obr. 4.24 Ohybová křivka jednovrstevných materiálů 

 

Fraktografické hodnocení 

Na obr. 4.23 je dokumentován celkový vzhled lomových ploch jednovrstevných 
materiál . Na snímcích je patrná rovnom rná tloušťka Zn vrstvy, krom  vzorku 
s násypnou tloušťkou 0,5 mm, u kterého došlo k porušení zkušebního t lesa v oblasti 

lokální nerovnom rnosti. Na lomové ploše lze pozorovat ší ení lomu p es jednotlivé 
vrstvy Mg, Zn a na jejich rozhraní. 
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Obr. 4.25 Celkový pohled na lomovou plochu jednovrstevných materiálů, SEM, SE, násypná 

tloušťka vrstvy 0,25 mm (a). 0,5 mm (b), 1 mm (c) a 2 mm (d) 

 

Na snímcích z fraktografického hodnocení (obr. 4.Ň6 až 4.Ňř) lze pozorovat lomové 

plochy jednotlivých vzork  na rozhraní fází Mg a Zn. Charakter lomu vrstev Mg je stejný 

jako v p ípad  experimentálního materiálu z čistého Mg lisovaného za stejných 
podmínek. Charakter lomu je p evážn  interkrystalický, k transkrystalickému št pení 
částic Mg dochází ojedin le. Částice Mg jsou plasticky deformované. Lomová plocha 
vrstvy Zn je rovn ž totožná s lomem experimentálního materiálu z čistého Zn lisovaného 

za stejných podmínek. Objevuje se zde interkrystalický lom a ojedin le také 
transkrystalický. Lom mezivrstvy MgZn2 má transkrystalický št pný charakter a lze zde 

také pozorovat trhliny kolmo na lomovou plochu.  

 
Obr. 4.26 Vzhled lomové plochy materiálu s vrstvou Zn o tloušťce 0,25 mm, SEM, SE (a), detail (b) 



52 

 

 
Obr. 4.27 Vzhled lomové plochy materiálu s vrstvou Zn o tloušťce 0,5 mm, SEM, SE (a), detail(b) 

 
Obr. 4.28 Vzhled lomové plochy materiálu s vrstvou Zn o tloušťce 1 mm, SEM, SE (a), detail (b) 

 
Obr. 4.29 Vzhled lomové plochy materiálu s vrstvou Zn o tloušťce 2 mm, SEM, SE (a), detail (b) 
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4.9 Příprava experimentálních vícevrstvých materiálů 

Vícevrstevné materiály Mg-Zn lišící množstvím jednotlivých vrstev a násypnými 
tloušťkami Mg. byly p ipraveny lisovány stejným postupem jako jednovrstevné 
materiály, tzn. p i teplot  ň00 °C lisovacím tlakem 500 MPa. Násypné tloušťky 
jednotlivých vrstev pro konkrétní vzorky vícevrstevných materiál  jsou uvedeny 
tab. 4.13. Okrajové vrstvy byly vždy tvo eny Mg o tloušťce Ň mm, protože Zn vykazoval 
v tší adhezi k povrchu lisovnice. Navíc tak byla vytvo ena rezerva materiálu p i broušení 
vzork  na t íbodový ohyb. 
 

Tab. 4.13 Násypné tloušťky a složení jednotlivých vrstev připravených vzorků 

  2mm vrstva Mg 1mm vrstva Mg 

Vrstva Prvek Tloušťka [mm] 
1. Mg 2 2 

2. Zn 1 1 

3. Mg 2 1 

4. Zn 1 1 

5. Mg 2 1 

6. Zn 1 1 

7. Mg 2 1 

8. Zn  1 

9. Mg  2 

4.10 Struktura a vlastnosti experimentálních vícevrstvých materiálu 

Metalografické hodnocení 

Celkový vzhled struktury vrstvených materiál  je uveden na obr. 4.30. Na obrázku lze 
pozorovat, že jednotlivé vrstvy Mg a Zn po lisování jsou rovnom rné s p ibližn  
konstantní tloušťkou vrstvy v celém pr ezu vzork . 

 

 
Obr. 4.30 Makrostruktura vícevrstvých materiálů, SEM, BSD, vzorek 2 mm Mg (a), vzorek 1 mm 

Mg (b) 

Snímky metalografických výbrus  jsou uvedeny na obr. 4.ň1 a 4.ňŇ. Stejn  jako 
u jednovrstevných materiál  je na snímcích patrný vznik intermetalické fáze na rozhraní 
Mg a Zn o tloušťce pohybující se v rozmezí 10–16 µm, jako v p ípad  jednovrstevnatých 
materiál . 
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Obr. 4.31 Mikrostruktura vícevrstvého materiálu s tloušťkou Mg vrstvy 2 mm, SEM, SE (a), detail 

(b) 

 

 
Obr. 4.32 Mikrostruktura vícevrstvého materiálu s tloušťkou Mg vrstvy 1 mm, SEM, SE (a), detail 

(b) 

 

 

ůnalýza chemického složení 

U p ipravených vícevrstevných materiál  byla op t provedena bodová analýza 

chemického složení metodou EDS, jejíž výsledky jsou uvedeny v tab. 4.14Tab. 4.11. 

Dále byla u obou vzork  provedena liniová analýza chemického složení metodou EDS 

v oblasti fázového rozhrání Mg a Zn. ůnalýza byla provedena na vzorku s 2mm 

násypnou tloušťkou Mg. Závislosti obsahu Mg a Zn na vzdálenosti od fázového rozhraní 
je zobrazena na obr. 4.33. Z grafické závislosti obsahu Mg a Zn na vzdálenosti od 

fázového rozhraní jsou patrné rozdílné pr b hy koncentrací Mg a Zn na rozhraní 
s intermetalickou fází MgZn2. 

 

Tab. 4.14 Výsledky bodové analýzy metodou EDS vícevrstevných materiálů 

Vzorek Mg (hm. %) Mg (at. %) Zn (hm. %) Zn (at. %) 

2 mm Mg 1Ř,5±0,5 ň7,ř±0,Ř Ř1,5±0,5 6Ň,1±0,Ř 

1 mm Mg 1Ř,6±0,6 ňŘ±1 Ř1,4±0,6 6Ň,0±1 
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Obr. 4.33 Liniová analýza fázových rozhraní u vzorku s 2mm vrstvami Mg, EDS 

 

Mechanické charakteristiky 

Nam ené hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých vrstev jsou uvedeny v tab. 4.15. 

Z výsledk  je patrné, že mikrotvrdost jednotlivých vrstev Mg a Zn je u obou vzork  
p ibližn  stejná jako u čistých materiál  Ěviz tab. 4.5 a 4.řě. Výrazn  vyšší hodnoty 

mikrotvrdosti byly nam eny u intermetalické fáze MgZn2. 

Pr b h ohybových k ivek ze zkoušky 3-bodovým ohybem byl vynesen do grafu 

závislosti nap tí na pr hybu vzorku Ěobr. 4.34). Na grafu lze pozorovat, že závislost 
nap tí na pr hybu obou vzork  má stejný pr b h. Hodnoty meze pevnosti a maximálního 
pr hybu p i namáhání v ohybu jsou uvedeny v tab. 16. Mez pevnosti vzorku s vrstvami 

Mg o násypné tloušťce Ň mm je o více než 20 % vyšší. 
 

Tab. 4.15 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 vrstevnatých materiálů 

Vrstva 2 mm Mg 1 mm Mg 

Mg 5Ř±1 59,3±0,8 

Zn 47±1 49,5±0,8 

MgZn2 323±12 320±13 

 

Tab. 4.16 Výsledky ohybové zkoušky vrstevnatých materiálů 

 2 mm Mg 1 mm Mg 

 y [mm] Rm0 [MPa]
 

y [mm] Rm0 [MPa] 

500 MPa, 300 °C 0,18 266 0,14 215 
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Obr. 4.34 Ohybová křivka vícevrstvých materiálů 

 

Fraktografické hodnocení 

Charakter lomu p i ohybu vícevrstevných materiál  je podobný, jako byl pozorován 
v p ípad  jednovrstevnatých vzork . Z makrostruktury je patrný výrazný rozdíl v pr b hu 
ší ení p es jednotlivé vrstvy a jejich rozhraní (obr. 4.35). 

 

 
Obr. 4.35 Průběh šíření trhlin u vícevrstvých materiálů, SEM, BSD, vzorek 2 mm Mg (a), vzorek 

1 mm Mg (b) 

Na obr. 4.ň6 a 4.ň7 lze pozorovat snímky charakter lomové plochy jednotlivých 
vzork . Charakter lomu obou vzork  je stejný jako v p ípad  jednovrstevných materiál . 
Lomová plocha vrstev Mg i Zn má p evážn  interkrystalický charakter a ojedin le se 
vyskytuje transkrystalické št pení částic Mg i Zn. Plastická deformace částic Mg je 
v porovnání s částicemi Zn výrazn  v tší. Lom mezivrstvy MgZn2 má transkrystalický 
št pný charakter, lze zde také pozorovat trhliny kolmo na lomovou plochu  
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Obr. 4.36 Vzhled lomové plochy vícevrstvého materiálu s tloušťkou Mg vrstvy 2 mm, SEM, SE (a), 

detail (b) 

 

 
Obr. 4.37 Vzhled lomové plochy vícevrstvého materiálu s tloušťkou Mg vrstvy 1 mm, SEM, SE (a), 

detail (b) 
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4.11 Příprava experimentálních materiálů z práškových sm sí 

Materiály z práškové sm si byly p ipravovány pomocí míchacího za ízení speciáln  
navrhnuté pro tento experiment s možností regulace rychlosti a sm ru otáčení a nastavení 
doby míchání Ěobr. 4.ňŘě. 

 

 
Obr. 4.38 Foto míchacího zařízení 

 

Byly p ipraveny vzorky na bázi Mg s 10 hm. % Zn, p i lisovacím tlaku 500 MPa 

a teplotách ň00 a 400 °C. Míchání probíhalo ve čty ech krocích, ve kterých byl do 
míchané sm si postupn  p idáván Zn prášek. Nejprve byla v inertní atmosfé e 
rukavicového boxu míchací nádoba napln na Mg práškem, do kterého byla p idána ¼ Zn 
prášku. Sm s byla míchána po dobu 15 min, rychlostí 100 ot/min. Stejným zp sobem byl 
postupn  p idán zbývající Zn prášek a v jednotlivých krocích se m nil sm r otáčení. Po 

celou dobu míchání sm si byla v nádob  udržována inertní atmosféra. 
P ipravené sm si byly naváženy do lisovnice a poté umíst ny do teplotní komory 

univerzálního trhacího stroje a lisovány tlakem 500 MPa p i požadované teplot  po dobu 
1 hod. 

 

4.12 Struktura a vlastnosti experimentálních materiálů z práškových sm sí 

Metalografické hodnocení a chemická analýza 

 

Teplota lisování 300 °C 

Ze studia mikrostruktury je patrné, že za daných podmínek p ípravy práškové sm si 
došlo k homogennímu rozložení Zn v částicích Mg (obr. 4.39). P i teplot  ň00 °C došlo 
ke vzniku intermetalické fáze v oblastech, kde byly p vodní částice Zn. U v tších Zn 

částic nedošlo k úplné transformaci a intermetalická fáze vytvo ila pouze obálku kolem 
Zn částice Ěobr. 4.40). 
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Obr. 4.39 Mikrostruktura materiálu z práškové směsi lisovaného při teplotě 300 °C (a), detail (b) 

 

 
Obr. 4.40 Mikrostruktura materiálu z práškové směsi lisovaného při teplotě 300 °C, SEM, BSD 

(a), detail (b) 

 

Chemické složení vzorku p ipraveného z práškové sm si bylo analyzováno metodou 

EDS. Získané hodnoty složení jsou uvedeny v tab. 4.17. Z výsledk  vyplývá, že matrice 
je tvo ena Mg s cca 3 hm. % Zn. Ve v tších částicích Zn, kde nedošlo k transformaci 

v celém objemu na intermetalickou fázi MgZn2 obsahují částice Zn cca 3 hm. % Mg. 

 

Tab. 4.17 Výsledky bodové analýzy metodou EDS vícevrstevných materiálů 

Částice Vrstva Mg (hm. %) Mg (at. %) Zn (hm. %) Zn (at. %) 

 Mg ř6,Ř±0,7 řŘ,Ř±0,ň ň,Ň±0,7 1,Ň±0,ň 

1 
MgZn2 Ň0,0±0,ň 40,Ň±0,5 Ř0,0±0,ň 5ř,Ř±0,5 

Zn Ň,7±0,1 7,1±0,ň ř7,ň±0,1 řň,0±0,ň 

2 MgZn2 Ň1±Ň 4Ň±ň 7ř±Ň 5Ř±ň 

1 – částice se středem tvořeným Zn, 2 – částice tvořená pouze MgZn2 

 

Chemické složení materiálu z práškové sm si lisovaného p i teplot  ň00 °C bylo 

ov eno metodou XRD. P ítomnost fáze MgZn2 byla potvrzena na RTG spektru, 

zobrazeného na obr. 4.41. Dle výsledk  analýzy se v materiálu dále vyskytuje Mg a malé 
množství Zn a MgO. 
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Obr. 4.41 RTG spektrum práškové směsi lisované při teplotě 300 °C 

Teplota lisování 400 °C 

U vzorku p ipraveného lisováním p i teplot  400 °C došlo k úplnému rozpušt ní částic 

Zn v Mg a p i pozorování mikrostruktury sv telným mikroskopem nebyly částice Zn ve 
struktu e patrné Ěobr. 4.42). Na snímku po ízeném pomocí SEM lze pozorovat 
homogenní rozložení fáze na bázi Zn podél hranic částic Mg (obr. 4.43). 

 
Obr. 4.42 Mikrostruktura materiálu z práškové směsi připravené při teplotě lisování 400 °C (a), 

detail (b) 

 
Obr. 4.43 Mikrostruktura materiálu z práškové směsi připravené při teplotě 400 °C, SEM, BSD 

(a), detail (b) 
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Chemické složení fáze vzniklé na hranicích částic Mg bylo stanoveno pomocí prvkové 
analýzy metodou EDS. Výsledky analýzy jsou uvedeny v tab. 4.18. Z nam ených hodnot 
vyplývá, že fáze vyloučená na hranicích částic Mg obsahuje cca 17 hm. % Zn, tato 

hodnota je výrazn  ovlivn na analýzou malého objemu fáze a výsledek je zkreslen 
analýzou okolní matrice tvo ené Mg částicemi. Metodou EDS tedy nelze fázi p esn  
identifikovat. Z výsledk  RTG analýzy bylo zjišt no, že se jedná o fázi Mg51Zn20. 

Vyhodnocením spekter bylo zjišt no, že vzorek obsahuje Mg, MgO a velmi malé 
množství MgZn2. 

Tab. 4.18 Výsledky bodové analýzy metodou EDS vícevrstevných materiálů 

 Mg (hm. %) Mg (at. %) Zn (hm. %) Zn (at. %) 

Mg řŇ,1±0,4 ř6,ř±0,Ň 7,ř±0,4 ň,1±0,Ň 

Hranice zrn Řň,1±0,Ň řň,0±0,1 16,ř±0,Ň 7,0±,1 

 
Obr. 4.44 RTG spektrum práškové směsi lisované při teplotě 400 °C 

 

Mechanické charakteristiky 

 

V tab. 4.19 jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse p i zatížení Ň5 g, meze 

pevnosti a maximálního pr hybu vzorku p i namáhání v ohybu. U obou vzork  došlo ke 
zvýšení tvrdosti na hodnotu cca 90 HV 0,025. Na obr. 4.45 je znázorn n pr b h 

ohybových k ivek ze zkoušky ň-bodovým ohybem. Charakter pr b hu je u obou sm sí 
lineární. Hodnoty meze pevnosti a maximálního pr hybu se výrazn  neliší. U obou 

vzork  je mez pevnosti v ohybu cca 200 MPa a maximální pr hyb cca 0,15 mm. 

 

Tab. 4.19 Hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 a výsledky 3-bodového ohybu 

Teplota lisování HV 0,025 y [mm] Rm0 [MPa] 

ň00 °C 94±2 0,15 205 

400 °C Ř7±3 0,14 196 
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Obr. 4.45 Ohybová křivka směsí lisovaných tlakem 500 MPa při teplotě 300 °C a 400 °C 

 

Fraktografické hodnocení 
 

Teplota lisování 300 °C 

 

Na celkovém vzhledu lomové plochy vzorku p ipraveného z práškové sm si lisované 

p i teplot  ň00 °C a tlaku 500 MPa lze pozorovat celkový charakter lomu a homogenní 
rozložení částic intermetalické fáze MgZn2 (obr. 4.46). Lom matrice na bázi Mg má 
stejný charakter jako vzorky z čistého Mg lisované za stejných podmínek, tzn. lomová 
plocha vykazuje p evážn  interkrystalický charakter porušení s ojedin lým výskytem 

transkrystalického št pení částic Mg. Částice intermetalické fáze MgZn2 a částice Zn 
s obálkou tvo enou MgZn2 se porušují transkrystalickým št pným lomem. Dochází také 
k interkrystalickému lomu na rozhraní MgZn2 a Zn. Na rozhraní fáze MgZn2 a částic Mg 

nebyla pozorována p ítomnost prasklin. 
 

 
Obr. 4.46 Celkový pohled na lomovou plochu materiálu z práškové směsi lisované při teplotě 300 
°C, SEM, SE (a), BSD (b) 
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Obr. 4.47 Vzhled lomové plochy materiálu z práškové směsi lisovaný při teplotě 300 °C, SEM, SE 
(a), BSD (b) 

 

Teplota lisování 400 °C 

 

Celá lomová plocha vzorku p ipraveného z práškové sm si lisované p i teplot  400 °C 
a tlaku 500 MPa je dokumentovaná na obr. 4.4Ř, p i zobrazení pomocí BSD je patrné 
rovnom rné vyloučení fáze Mg51Zn20 na hranicích p vodních částic Mg v celém pr ezu 
vzorku. Lomová plocha je p evážn  tvo ena interkrystalickým lomem, který probíhá 
podél vyloučené fáze na hranicích částic Mg Ěobr. 4.49)  

 

Obr. 4.48 Celkový pohled na lomovou plochu materiálu z práškové směsi lisované při teplotě 400 

°C, SEM, SE (a), BSD (b) 

 
Obr. 4.49 Vzhled lomové plochy materiálu z práškové směsi lisované při teplotě 400 °C, SEM, SE 
(a), BSD (b) 
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5 DISKUZE VÝSLEDK  

Experimentální materiál z čistého Mg 

Lisování čistého Mg probíhalo p i teplot  ň00 a 400 °C lisovacími tlaky 100 až 
500 MPa. P i lisování Mg došlo již p i teplot  ň00 °C a tlaku 100 MPa k výrazné 
deformaci částic a p i zvyšování tlaku až na hodnotu tlaku 500 MPa nebyla ve struktu e 
vzork  patrná další výrazn jší zm na. 

Na obr. 5.1 jsou porovnány závislosti mikrotvrdosti experimentálního materiálu 
z čistého Mg na lisovacím tlaku vzork  lisovaných p i ň00 °C a 400 °C. Lze pozorovat, 
že mikrotvrdost je závislá na lisovacím tlaku až do hodnoty 300 MPa, kdy je dosaženo 
maximální tvrdosti materiálu. Vliv lisovací teploty, p i které lisování probíhá, na 

výslednou mikrotvrdost nebyl prokázán. 

 
Obr. 5.1 Porovnání mikrotvrdosti vzorků lisovaných při teplotě 300 a 400 °C 

Na obr. 5.Ň je porovnávána zavislost meze pevnosti v ohybu s maximálním pr hybem 
vzork  lisovaných p i teplot  ň00 °C a tlakem 100 až 500 MPa. Ze závislosti je patrné že 
s rostoucím lisovacím tlakem se zvyšuje mez pevnosti i maximální pr hyb vzorku až do 
lisovacího tlaku 400 MPa. Dalším zvýšením lisovacího tlaku na 500 MPa se již hodnota 
meze pevnosti v ohybu nem ní, zatímco hodnoty pr hybu se snižují. 

 
Obr. 5.2 Porovnání meze pevnosti v ohybu s maximálním průhybem, teplota lisování 300 °C 
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Na obr. 5.ň je porovnávána mez pevnosti v ohybu s maximálním pr hybem vzork  
lisovaných p i teplot  400 °C a tlakem 100 až 500 MPa. Stejn  jako v p ípad  vzork  
lisovaných p i teplot  ň00 °C se hodnota meze pevnosti v ohybu a maximálního pr hybu 
s rostoucím lisovacím tlakem zvyšuje až do maximální hodnoty p i lisovacím tlaku 
400 MPa. P i maximální hodnot  lisovacího tlaku, tj. 500 MPa, se mez pevnosti snižuje, 
zatímco maximální pr hyb vzorku z stává konstantní. 

 

 
 

Z faktografického hodnocení lomových ploch po ň-bodovém ohybu je patrné, že 
zvýšením lisovacího tlaku dochází k v tší plastické deformaci částic prášku a jeho 

zpevn ní. To se projevuje také zvýšením podílu transkrystalického lomu. P i zvýšení 
teploty z 300 na 400 °C dochází u částic k výrazn jšímu difuznímu spojení, snížení 
pórovitosti a tím zvýšení hodnot pevnosti v ohybu. 

 

Experimentální materiál z čistého Zn 

Plastická deformace částic Zn prášku p i lisování za tepla je relativn  nízká. Jako 

možný d vod se nabízí velká polydisperita Zn prášku, tvar částic a relativn  malá 
velikost, protože malé sférické částice se obecn  deformují h e. Vzhledem k velké 

distribucí velikostí částic Zn lze p edpokládat, že r zn  velké částice Zn p i aplikaci tlaku 
dokonale vyplní prostor, čímž bylo dosaženo nízké hodnoty výsledné pórozity. 

Z výsledk  dále vyplývá, že pórozita vzork  Zn je p i stejných podmínkách lisování 
v tší, než je tomu v p ípad  Mg. To je zp sobeno nižší plastickou deformací Zn prášku. 

Z výsledk  fraktografie vyplývá, že v p ípad  Zn lisovaného p i teplot  ň00 °C 
a 500 MPa a vzorku lisovaného p i teplot  400 °C a tlaku 100 MPa nedošlo k plastické 
deformaci částic Zn a dostatečnému slinutí v tších zrn, a proto dochází p evážn  

k interkrystalickému lomu. Zvýšením lisovacího tlaku p i teplot  400 °C dochází 
k částečné plastické deformaci částic Zn, snížení pórozity a tím v d sledku zvýšení meze 
pevnosti v ohybu. 
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Experimentální vrstevnaté materiály 

Ze studia mikrostruktury jednovrstevných materiál  je patrné, že po lisování se 
v p ípad  vzork  s násypnou tloušťkou Zn 0,Ň5 a 0,5 mm tato zmenšila p ibližn  o 40 %. 
V p ípad  vzork  s násypnou tloušťkou Zn 1 a 2 mm asi o 50 %. Z metalografického 
hodnocení struktury je dále patrné, že na rozhraní Mg a Zn dochází ke vzniku nové fáze o 
tloušt  v rozmezí 10-20 µm a tvrdosti cca 320 HV 0,025. Z chemické analýzy složení 
metodou EDS a RTG analýzy bylo zjišt no, že se jedná o intermetalickou fázi MgZn2 

(obr. 5.3), jedná se tedy o tzv. Lavesovu fázi, která je velmi tvrdá, ale k ehká. 

 
Obr. 5.3 Diagram Mg-Zn s vyznačenou teplotou 300 °C a fází MgZn2 

Vzhledem k hodnotám meze pevnosti čistého Mg lisovaného p i teplot  ň00 °C tlakem 
500 MPa došlo u jednovrstevných materiál  ke zvýšení meze pevnosti o 10 až Ň0 MPa. 

D vodem zvýšení pevnosti je pravd podobn  p ítomnost vrstvy Zn, který má 
v porovnání s Mg p ipraveným za stejných lisovacích podmínek výrazn  vyšší pevnost v 
ohybu. Z výsledk  ň-bodového ohybu p ipravených jednovrstevných materiál  vyplývá, 
že tloušťka vrstvy Zn nemá na výslednou mez pevnosti vliv. Lze p edpokládat, že 
vyloučení k ehké Lavesovy fáze na fázovém rozhraní Mg-Zn negativn  ovliv uje 
vlastnosti vícevrstvých materiál . Negativní vliv p ítomnosti MgZn2 byl prokázán u 
t chto vícevrstvých materiál . U vzorku s Ňmm vrstvami Mg, který má celkem t i vrstvy 
Zn a tedy šest fázových rozhraní byla mez pevnosti v ohybu o tém  Ň0 % vyšší než 
v p ípad  vzorku s 1mm vrstvami Mg, který m l vrstev čty i vrstvy Zn a tedy osm 
fázových rozhraní, kde vzniká fáze MgZn2. 

 

Experimentální materiály z práškových sm sí 

Práškové sm si byly p ipravovány p i teplot  ň00 a 400 °C lisovacím tlakem 

500 MPa. Stejn  jako u vrstevnatých materiál  lisovaných p i teplot  ň00 °C a tlaku 



67 

 

500 MPa došlo také v p ípad  práškové sm si lisované p i teplot  ň00 °C ke vzniku 
Lavesovy fáze v oblastech výskytu p vodních částic Zn. V závislosti na velikosti Zn 
částic došlo k vytvo ení buď čist  MgZn2 nebo vrstvy MgZn2, která obklopovala částici 
Zn. Také v tomto p ípad  byla tloušťka vrstvy MgZn2 v rozmezí od 10 do Ň0 µm. 

P i teplot  400 °C vlivem difuze došlo k vytvo ení kapalné fáze o eutektickém složení 
a po ochlazení došlo k vyloučení fáze Mg51Zn20 (viz. obr. 5.4). V souladu s literárními 
údaji [ňř] dochází k difuzi Zn do Mg. 

 

Obr. 5.4 Diagram Mg-Zn s vyznačenými oblastmi vzniku fází při teplotě lisování 300 a 400 °C 

V p ípad  práškových sm sí došlo k výraznému zvýšení tvrdosti u obou vzork . 
V p ípad  vzorku lisovaného p i teplot  ň00 °C se zvýšila tvrdost v porovnání s čistým 
Mg o 27 HV 0,025 a v p ípad  sm si lisované p i teplot  400 °C o Ň0 HV 0,025. To je 

patrn  zp sobeno vznikem tuhého roztoku Zn v Mg. 

Z výsledk  ň-bodového ohybu vyplývá, že ve srovnání s čistým Mg lisovaným za 
stejných podmínek nedošlo k výrazné zm n  hodnot pevnosti v ohybu. Částice MgZn2 

tedy u vzorku p ipraveného p i teplot  lisování ň00 °C nemají z hlediska mechanických 
charakteristik žádný pozitivní vliv. U vzorku lisovaného p i teplot  400 °C z ejm  fáze 
Mg51Zn20, vyloučená na hranici částic Mg, usnad uje interkrystalický lom, čemuž by také 
odpovídaly výsledky fraktografie. 
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6 ZÁV RY 

Experimentální materiál z čistého Mg 

 P i lisování práškového Mg dochází k zhutn ní struktury již p i lisovacím tlaku 
200 MPa a dalším zvyšováním tlaku ani teploty se již výrazn  nezvyšuje. Minimální 
porozity je dosaženo již p i lisovacím tlaku Ň00 MPa a teplot  ň00 °C a tato hodnota 
je menší než 0,5 %. 

 Mikrotvrdost Mg se zvyšuje s rostoucí hodnotou lisovacího tlaku, teplota lisování 
nemá na tuto hodnotu vliv. Maximální hodnota mikrotvrdosti cca 68 HV 0,025 byla 

dosažena p i teplot  400 °C a tlaku 500 MPa. Pevnost v ohybu se zvyšuje s lisovacím 
tlakem a teplotou lisování. Nejv tší hodnoty meze pevnosti v ohybu 254 MPa a 

pr hybu vzorku 0,Ňň mm bylo dosaženo p i teplot  400 °C a tlaku 400 MPa. 

S rostoucím lisovacím tlakem a teplotou se zvyšuje podíl transkrystalického lomu, 
deformace zrn a míra slinutí částic. 

Experimentální materiál z čistého Zn 

 P i teplot  lisování ň00 °C a tlaku 400 MPa dochází ve struktu e ke vzniku trhlin. 
U vzorku lisovaného tlakem 500 MPa se již defekty ve struktu e neobjevují. P i 

teplot  lisování 400 °C dochází ke zhutn ní struktury bez defekt  a slinování 
menších částic. Se zvyšujícím se tlakem dochází k mírné deformaci v tších částic Zn 
a snižování porozity až pod hodnotu 0,5 %. 

 Nejv tší hodnota mikrotvrdosti cca 53 HV 0,025 byla nam ena u vzorku lisovaného 

p i teplot  ň00 °C a tlaku 400 MPa. Se zvyšujícím se lisovacím tlakem roste mez 
pevnosti v ohybu a maximální pr hyb vzork . Nejv tší hodnoty meze pevnosti 
v ohybu cca 320 MPa byly stanoveny u vzorku lisovaného p i teplot  400 °C tlakem 
400 MPa. U vzork  lisovaných p i teplot  400 °C p i lisovacím tlaku vyšším než 
100 MPa k tvárnému lomu v části deformované v tlaku, což se projevuje také na 
pr b hu ohybové k ivky. S rostoucím lisovacím tlakem se zvyšuje podíl 
transkrystalického lomu, snižuje se pórozita a zv tšuje deformace částic. Celková 
plastická deformace částic Zn je výrazn  nižší než u částic Mg lisovaného za 
stejných podmínek. 

Experimentální vrstevné materiály Mg-Zn 

 Mikrostruktura Zn a Mg u vrstevných kompozit  odpovídá mikrostruktu e čistých 
materiál . Na fázovém rozhrání dochází ke vzniku intermetalické fáze MgZn2 

o tloušťce v rozmezí od 10 do Ň0 µm. 
 Mikrotvrdost vzniklé intermetalické vrstvy se pohybuje kolem ňŇ0 HV 0,025. 

Nejv tší hodnoty meze pevnosti v ohybu 218 MPa bylo u jednovrstevných materiál  
dosaženo u vzorku s tloušťkou Zn vrstva 1 mm. Hodnoty meze pevnosti byly 

u ostatních jednovrstevných materiál  velmi podobné a tloušťka Zn vrstvy tedy nemá 
na pevnost vliv. U vícevrstvých materiál  bylo dosaženo nejvyšší hodnoty meze 

pevnosti 266 MPa u vzorku s 2mm vrstvami Mg. Lomová plocha vrstevnatých 
materiál  byla podobná jako u čistých kov  lisovaných za stejných podmínek, fáze 
MgZn2 se láme št pným transkrystalickým lomem. 
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Experimentální materiály z práškových sm sí 

 Rozložení Zn v práškových sm sích bylo v obou p ípadech homogenní. U práškové 
sm si lisované p i teplot  ň00 °C došlo ke vzniku Lavesovy fáze MgZn2 fáze 
v oblastech výskytu p vodních částic Zn, v p ípad  v tších částic Zn došlo 
k vytvo ení obálky MgZn2 na fázovém rozhraní Zn a Mg. Mikrotvrdost p ipraveného 
materiálu byla cca ř4 HV 0,025, mez pevnosti v ohybu dosáhla hodnoty Ň05 MPa 

a pr hyb byl 0,15 mm. Lomová plocha je tvo ena částečn  interkrystalickým 
a částečn  transkrystalickým lomem n kterých částic Mg a fáze MgZn2 i částice Zn 
se lámou transkrystalickým št pným lomem. 

 U vzorku lisovaného p i 400 °C byl pr b h vzniku mikrostruktury naprosto odlišný, 

došlo ke vzniku kapalné fáze a následné difuzi prvk  na rozhraní pevné a kapalné 
fáze. P i chlazení vzorku došlo k vyloučení intermetalické fáze Mg51Zn20 z kapaliné 
fáze eutektického složení na hranicích částic Mg. Hodnota mikrotvrdosti 

p ipraveného materiálu byla cca 87 HV 0,025, meze pevnosti v ohybu 196 MPa 

a pr hyb byl 0,14 mm. Lomová plocha vzorku lisovaného p i teplot  400 °C je 
tvo ena zejména interkrystalickým št pným podél fáze Mg51Zn20 vyloučené na 
hranicích částic Mg. 
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8 SEZNůM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

UHV  ultra high vakuum 

MPIF  Metal Powder Industries Federation 

ASTM American Society for Testing and Materials 

D0  stupe  zhutn ní 
ρa   zdánlivá hustota [g cm

-3
] 

ρs  hustota zcela zpevn ného kovu [g cm
-3

] 

ρt   hustota materiálu po set epání [g cm
-3

] 

HCP  hexagonal close packing 

FCC  face centered cubic 

SEM skenovací elektronový mikroskop 

EDS  energiov  disperzní analýza 

SE   sekundární elektrony 

BSD  zp tn  odražené elektrony 

Rm0  mez pevnosti v ohybu [MPa] 

y   pr hyb vzorku [mm] 
d   pr m r výlisku [mm] 
D   vnit ní pr m r formy [mm] 
XRD  rentgenová prášková difrakce 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 
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Příloha 1  

Mikrostruktura experimentálního materiálu na bázi Mg 
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Obr. P1.1 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 100 MPa (a), detail (b) 

 
Obr. P1.2 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 200 MPa (a), detail (b) 

 
Obr. P1.3 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 300 MPa (a), detail (b) 

 
Obr. P1.4 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 400 MPa (a), detail (b) 
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Obr. P1.5 Vzorek Mg lisovaný při teplotě a tlaku 500 MPa 300 °C (a), detail (b) 
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Obr. P1.6 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 100 MPa (a), detail (b) 

 
Obr. P1.7 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 200 MPa (a), detail (b) 

 
Obr. P1.8 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 300 MPa (a), detail (b) 

 

Obr. P1.9 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 400 MPa (a), detail (b) 
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Obr. P1.10 Vzorek Mg lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa (a), detail (b) 
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Příloha 2  

Mikrostruktura experimentálního materiálu na bázi Zn 
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Obr. P2.1 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 400 MPa (a), detail struktury (b) 

 
Obr. P2.2 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 300 °C a tlaku 500 MPa (a), detail struktury (b) 
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Obr. P2.3 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 100 MPa (a), detail struktury (b) 

 
Obr. P2.4 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 200 MPa (a), detail struktury(b) 

 
Obr. P2.5 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 300 MPa (a), detail struktury (b) 

 
Obr. P 2.6 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 400 MPa (a), detail struktury (b) 
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Obr. P 2.7 Vzorek Zn lisovaný při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa (a), detail struktury (b) 
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Příloha 3  

Mikrostruktura vrstvených experimentálních materiálů 
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Obr. P3.1 Jednovrstevný materiál, tloušťka Zn 0,25 mm (a), detail fázového rozhraní (b) 

 
Obr. P3.2Jednovrstevný materiál, tloušťka Zn 0,5 mm (a), detail fázového rozhraní (b) 

 
Obr. P3.3 Jednovrstevný materiál, tloušťka Zn 1 mm (a), detail fázového rozhraní (b) 

 
Obr. P3.4 Jednovrstevný materiál, tloušťka Zn 2 mm (a), detail fázového rozhraní (b) 

 

b) a) 

b) a) 

b) a) 

b) a) 
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Obr. P3.5 Vícevrstvý materiál s tloušťkou Mg vrstvy 2 mm (a), detail fázového rozhraní (b) 

 
Obr. P3.6 Vícevrstvý materiál s tloušťkou Mg vrstvy 1 mm (a), detail fázového rozhraní(b) 
 

b) a) 

b) a) 
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