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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním 

za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného 

materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích podmínek procesu. Objemový materiál je 

charakterizován fyzikálně mechanickými zkouškami, strukturou a porózitou. Řešení je 

zaměřeno na studium a řízení procesů při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z 

fyzikálně-chemického hlediska s ohledem na změnu vlastností a struktury. 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on preparation of bulk material prepared from zinc powder by cold 

pressing followed by sintering. Topic of the work includes characterization of prepared 

material depending on the choice of the compaction process conditions. Bulk material is 

characterized by physical-mechanical tests, structure and porosity. Thesis solving and 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. 
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1 ÚVOD 

Čistý zinek nevykazuje za laboratorních teplot vysoké mechanické vlastnosti. Je křehký a 

nedosahuje vysokých hodnot pevnosti v tahu (cca  250 MPa). Jedná se o nízkotavitelný (419 

°C) a zároveň těžký neželezný kov s hustotou 7,14 g/cm
3
, která se blíží hustotě železa. Nad 

teplotou 100 °C je tvařitelný. Hlavní výhodou Zn je jeho toxická nezávadnost. Je obsažen i v 

lidském těle, ve kterém plní důležité biologické funkce. Na vzduchu oxidují za vzniku oxidu 

zinečnatého, který ho pasivuje. 

 Přes zmíněné nedostatky je však velmi hojně využívaným kovem. V čisté formě se používá 

jako povlak různých materiálů, mezi které nejčastěji patří slitiny železo. Dále je Zn používán 

do slitin jako legovací prvek. Přidáním Zn do slitin neželezných kovů je docíleno zvýšení 

mechanických vlastnosti. Nejčastěji používanou slitinou obsahující Zn je mosaz, u které je 

hlavním prvkem Cu. Dále se používá jako legura do velmi lehkých Mg slitin spolu s Al nebo 

je možné použít Zn do slitiny s Al. 

 Progresivní metodou přípravy nových materiálu je prášková metalurgie. Postup výroby 

pomocí práškové metalurgie spočívá ve dvou fázích - zhutnění materiálu a slinování. 

Zhutněním materiálu je docíleno požadovaných rozměrů produktu a uskutečňuje se nejčastěji 

metodami lisování. Následné slinování za zvýšené teploty slouží ke zvýšení mechanických 

vlastností difuzním mechanismem. Materiál není během zhutňování roztaven. V tom spočívá 

hlavní výhoda této metody, protože je možné zhutňovat i materiál, který je tavitelný za 

vysokých teplot. Dále je možné připravovat směsi, které jsou navzájem nemísitelné, nebo 

mísitelných jen částečně. Kvůli tomu, že prášková metalurgie používá jako výchozí materiál 

prášek, je možné připravit materiály přesných a složitých rozměrů bez zbytkového materiálu a 

bez nutnosti dodatečného obrábění.  
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je příprava porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za 

studena s následným slinováním. Hlavním cílem práce je posouzení vlivu lisovacích 

parametrů a následného procesu slinování na strukturu a vlastnosti objemového zinkového 

materiálu. Dalším cílem je měření a porovnání fyzikálně-mechanických vlastností materiálu, 

struktury a porózity objemového materiálu. Bakalářská práce má sloužit k nalezení 

optimálních parametrů přípravy objemového materiálu. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED PROBLEMATIKY 

3.1 Zinek 

Zinek (Zn) patří do 2. vedlejší skupiny (II. B) v periodické soustavě prvků (PSP). Je to 

modrošedý kovový prvek se stříbrným leskem, vysokou hustotou a relativně nízkou teplotou 

tání a varu oproti ostatním kovům PSP. Používá se nejčastěji jako povlak, kvůli své pasivaci 

vzdušným kyslíkem. Pro namáhané aplikace se nehodí pro svoji křehkost a nízkou odolnost 

proti tečení (creep). Kolem teploty 100 °C je tvárný. V přírodě se v převážné většině 

vyskytuje ve formě sloučenin o oxidačním čísle II. Mezi nejvýznamnější z nich patří sfalerit 

(ZnS) a smithsonit (ZnCO3). Některé vlastnosti Zn jsou uvedeny v tab.. 3.1 [1]. 

  

Tab. 3.1: Vlastnosti zinku [1] 

Protonové číslo 30 

Atomová hmotnost 65,37 g/mol 

Elektronová konfigurace [Ar]3d
10

4s
2 

Elektronegativita 1,6 

Teplota tání 419,5 °C 

Teplota varu 907 °C 

Hustota 7,14 g/cm
3
 

Pevnost v tahu 
odlévaný 28 MPa 

válcovaný 126–246 MPa 

Prodloužení (válcovaného Zn) 5 % 

Modul pružnosti v tahu 90 GPa 

Tvrdost podle Brinella (500 kg zatížení po dobu 30 s) 30 HB 

Tvrdost podle Mohra 2,5 mohs 

Mřížkové parametry  

a 0,266 5 nm  0,290 7 nm 

c 0,494 7 nm 

c/a 1,856 

  

 Krystalová mřížka Zn je hexagonální těsně uspořádaná (HCP). Osový poměr má však 

o dost vyšší než teoretický osový poměr pro HCP mřížku. Důvodem je různá vzdálenost mezi 

sousedními atomy v jednotlivých rovinách, která způsobuje výraznou deformaci HCP mřížky. 

Tohle uspořádání zvyšuje hustotu a snižuje pevnost prvku [1]. 

 Druhy kluzných rovin jsou znázorněny na obr. 3.1 a v tab. 3.2. Nejjednodušší způsobem 

skluzu pro Zn materiál je bazální skluzná rovina. Aby došlo k aktivaci nebazální roviny, musí 

napětí působit na materiál kolmě nebo rovnoběžný s bazální rovinou a musí být také 

několinásobně větší [2].  
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Tab. 3.2: Kluzné roviny zinku [2] 

Směr Druh skluzné roviny Skluzná rovina Počet systémů 

a Bazální (0001) 0211  3 

a Prismatická  0011  0211  3 

a + c Pyramidální  2211  3211  6 

 Dvojčatění  2101  1101  6 

 

 

 
Obr. 3.1 Schéma skluzových rovin zinku [2] 

basal - bazální, prismatic - prismatická, pyramidal - pyramidální, twinning - dvojčatění  
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3.2 Zkušební metody materiálu 

Každý materiál lze charakterizovat různými vlastnostmi, podle kterých se posuzuje využití 

materiálu. Mezi nejvýznamnější z nich patří mechanické vlastnosti materiálu, které jsou 

nejčastěji stanovovány statickými mechanickými zkouškami. Veličina získaná z těchto 

zkoušek se nazývá napětí. Problém při měření této veličiny spočívá v tom, že napětí závisí na 

způsobu zatížení materiálu (tlak, tah, smyk, ohyb, krut) a rychlosti deformace. Proto se 

používá více druhů mechanických zkoušek. 

 Při měření mechanických vlastností je třeba znát také strukturu materiálu. V objemu 

materiálu se totiž nachází různé póry a defekty krystalové mřížky, které výrazně ovlivňují 

mechanické vlastnosti materiálu. Kromě vad materiálu je také třeba znát velikost, tvar a 

složení zrn a jejich hranic. Při měření struktury se nejčastěji používá světelný nebo 

elektronový rastrovací mikroskop (SEM). 

 

3.2.1 Pórovitost 

Pórovitost u kovů je pojem, kterým označujeme volný objem v materiálu vyplněným 

nejčastěji plynem. Na tento parametr je třeba brát ohled už při výrobě materiálu, protože 

zásadně mění vlastnosti výsledného produktu. Póry rozlišujeme na otevřené a uzavřené. 

Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že uzavřené póry nejsou v kontaktu s okolní atmosférou 

kolem produktu. Plyn v uzavřených pórech nemá možnost uniknout ze struktury, proto je 

snížení množství uzavřených pórů podstatně obtížnější než snížení pórů otevřených [3]. 

 Mezi pozitivní vlastnosti porózity patří snížení hustoty materiálu a tím pádem možnost 

získat produkt daného objemu o nižší hmotnosti než produkt bez přítomnosti pórů. Pro 

některé aplikace je výhodné, že v místě pórů může docházet kvůli zvětšené styčné ploše s 

daným prostředím k žádoucím reakcím, popř. cílené degradaci. Ta by jinak probíhala pouze 

na povrchu materiálu [3].  

 Hlavním negativním dopadem pórovitosti je snížení mechanických vlastností z důvodu 

zmenšení velikosti průřezu materiálu. Póry můžou být ve struktuře zastoupeny různým 

počtem a velikostí. Obecně platí, že jeden velký pór má daleko větší negativní dopad na 

mechanické vlastnosti než několik pórů o velikosti nižší. To je způsobeno tím, že do většího 

póru se může materiál zbortit. Dále je třeba řešit problémy s druhem plynu v pórech. Ten 

může být agresivní vůči materiálu produktu. Proto v místech pórů může docházet ke 

korozi [3]. 

 Pórovitost je možné vypočítat jako poměr objemu pórů VP vůči objemu celého materiálu 

(vzorku) VC [3]. 

  
C

p

P
V

V
X  . (1) 

Tento výpočet má výhodu ve své jednoduchosti. Nevýhoda spočívá v tom, že nelze výpočtem 

zjistit přesné rozložení a velikost pórů uvnitř materiálu. Mezi metody, které tento problém 

jsou schopné stanovit, patří rtuťová, plynová a optická porozimetrie. 
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Rtuťová porozimetrie 

Princip této metody je založen na kapilární depresi. To je děj, při kterém vložením kapiláry do 

kapaliny nesmáčející povrch kapiláry, dojde k poklesu hladiny kapaliny v kapiláře. Pro 

využitelnost metody tedy potřebujeme kapalinu, která nesmáčí povrch studovaného porézního 

materiálu - rtuť [3]. 

 Při měření je porézní vzorek ponořen do rtuti. Poté je působením tlaku způsobeno, že rtuť 

pomalu vteče do pórů materiálu. Tlak je během měření zvyšován pozvolna. Z množství rtuti, 

která zatekla do vzorku, a použitého tlaku je možné početně stanovit poloměr pórů [3]. 

 Tato metoda má nevýhodu v tom, že vztahy jsou odvozené pro válcovitý tvar pórů, které se 

působením tlaku nedeformují. Proto není vhodné použít rtuťovou porozimetrii pro měření 

nejmenších pórů [3]. 

 

Plynová porozimetrie 

Pro stanovení velmi malých pórů se používá plynová porozimetrie. Princip spočívá 

v pravidelném přidávání plynné látky (teplota - 196 °C) do nádobky s měřeným vzorkem. 

Měří se tlak v nádobce po přidání plynné látky se známým objemem. Podle tlaku je poté 

možné spočítat objem plynu pohlcený vzorkem během adsorpce, který je úměrný pórovitosti 

materiálu [3]. 

 

Optická porozimetrie 

Touto metodou se zjišťují velké póry v materiálu. Jak už název napovídá, je pórovitost 

měřena pomocí mikroskopů. Materiál je tedy nejdříve rozdělen na více kusů. Z důvodu 

lepšího zaostření je důležité, aby byl řez co nejpřesnější. Z průřezu vzorku je na mikroskopu 

pořízen snímek, na kterém je možné změřit velikost největších pórů [3]. 

 

3.2.2 Ohybová zkouška 

Jedním ze způsobů zjišťování mechanických vlastností materiálu je ohybová zkouška, která 

se používá zvláště pro křehké materiály [4]. 

 Na rozdíl od tahového a tlakového namáhání není možné pro výpočet okamžité hodnoty 

napětí σ použít vztah: 

   MPa
S

F
 , (2) 

kde F je zatěžující síla a S je průřez materiálu. 

  

 Zatěžující sílu F nelze použít, protože ohybové zatížení závisí nejen na velikosti zatěžující 

síly, ale také na délce l, na které síla působí. Byl tedy zaveden pojem ohybový moment 

MO [4]: 

   mN  lFMO . (3) 
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 Pro výpočet napětí v ohybu nelze také použít pouze průřez materiálu S. Důvodem je, že 

materiál je při zkoušce ohybem namáhán tlakem i tahem. Tyto dva druhy napětí navíc nemají 

v celém průřezu stejnou velikost (obr. 3.2). Pro charakterizaci průřezu materiálu se používají 

moduly průřezu v ohybu OW . 

 
Obr. 3.2 Schéma průběhu napětí v průřezu materiálu [5] 

 

Kvůli těmto faktům se napětí v ohybu vypočítá pomocí následujícího vztahu [4]: 

  (MPa)
,

O

MAXO

W

M
 , (4) 

kde  mmN, MAXOM je maximální ohybový moment a  3mmOW  je modul průřezu v ohybu. 

 Pro tříbodový ohyb tyče obdélníkového průřezu lze napětí v ohybu vypočítat podle 

následujícího vztahu: 

  (MPa)
2

3

6

22
22

,

hb

lF

hb

lF

W

M

O

MAXO










 , (5) 

kde F je zatěžující síla, l je délka tyče, b je šířka tyče a h je výška tyče. 

 

Princip zkoušky tříbodovým ohybem 

 Zkouška tříbodovým ohybem spočívá v plynulém zatěžování zkušebního tělesa do 

dosažení požadovaného úhlu ohybu. Rychlost deformace musí být volena tak, aby v průběhu 

celého měření bylo dosaženo plastické deformace. V případě pochybností musí být použita 

deformační rychlost  mm/s2,01 . Zkouška musí být provedena při teplotě okolí v rozmezí  

10–35 °C. V řízených podmínkách je zkouška prováděna v rozmezí 18–28 °C [6]. 

 Zkouška tříbodovým ohybem se provádí na lisech, které musí obsahovat jeden druh z 

následujících přípravků [6]: 

 dvě podpěry a trn 

 blok ve tvaru V (svírající úhel 180 °) a trn 

 upínací čelisti 
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 Pro zkoušku tříbodovým ohybem s použitím dvou podpěr a trnu se používají trny o větších 

rozměrech než je šířka zkušebního tělesa. Vzdálenost mezi podpěrami je stanovena normou. 

Zatěžující síla je na materiál vyvozena pomocí trnu umístěného ve středu zatěžovaného 

materiálu (obr. 3.3). Měří se závislost zatěžující síly na průhybu materiálu [4]. 

 
Obr. 3.3 Schéma tříbodového ohybu s průběhem ohybu 

L - vzdálenost podpěr 

 

Zkušební tělěso pro zkoušku tříbodovým ohybem 

Na zkoušku tříbodovým ohybem je možno použít zkušební tělesa kruhového, čtvercového, 

pravoúhlého nebo polygonálního průřezu. Hrany zkušebního tělesa musí být zaobleny. Šířka 

zkušebního tělesa musí být stejná, jako je šířka výrobku. Pokud je šířka výrobku větší než 20 

mm, je šířka zkušebního tělesa vyvozena podle tloušťky výrobku. Pro tloušťku výrobku menší 

než 3 mm je používána šířka zkušebního tělesa  mm520 . Pro větší tloušťky výrobku větší 

než 3 mm se používá šířka zkušebního tělesa v rozmezí 20 - 50 mm.   

 Tloušťka zkušebního tělesa musí být stejná jako tloušťka výrobku. Pokud tloušťka výrobku 

převyšuje 25 mm, může být tloušťka zkušebního tělesa zmenšena (obrábění). Zkušební těleso 

přitom nesmí mít menší tloušťku než je 25 mm. Pro parametry kruhových a polygonálních 

tvarů výrobku platí stejná pravidla jako pro tloušťku zkušebního těleso s tím rozdílem, že 

místo tloušťky je použit průměr, popř. průměr vepsané kružnice [6]. 

 

  



14 

 

3.3 Výroba práškových materiálů 

Prvním krokem pro přípravu produktu pomocí práškové metalurgie je samotná výroba prášků. 

Všechny práškové materiály však nelze vyrobit jedinou metodou, protože je třeba brát ohled 

na požadovanou čistotu a velikost částic prášku. Při přípravě je tedy hlavním problémem 

různorodost vlastnosti výchozích látek (pevnost, agresivita vůči různým prostředím, atd.). 

Proto je výroba prášků rozdělena do tří kategorií [7, 8]: 

1. Mechanický (mletí, drcení) 

2. Fyzikálně-chemické (atomizace, plazmový oblouk) 

3. Chemické a elektrochemické (chemická redukce, rozklad) 

 

3.3.1 Mechanické postupy 

Drcení a mletí 

Mezi nejvýznamnější druhy mechanických postupů patří drcení a mletí. Princip těchto 

postupů spočívá v mechanickém rozmělňování materiálů. Při tomto postupu nejdříve dochází 

k zpevňování částic vlivem plastické deformace. Působící síly mohou být vyvolané tahovým, 

tlakovým, smykovým zatížením nebo nárazem. V oblasti plastické deformace materiálů dojde 

ke vzniku mikrotrhlin, které se dalším zatěžováním rozšiřují do vzniku lomu. Tento princip se 

během přípravy materiálu mnohonásobně opakuje [7]. 

 Drcením lze získat pouze hrubý prášek. Přesto má tato metoda jednu velkou přednost. Ta 

spočívá v tom, dokáže zpracovávat velké kusy a není nutné zvyšovat rozmělňovací materiál 

tavit. Nevýhodou tohoto procesu je prašnost prostředí a znečištění prášku opotřebováním 

styčných ploch přístroje. Hlavními zástupci drtičů jsou drtiče čelisťové (obr. 3.4) a kladivové. 

V čelisťových drtičích je materiál rozmělněn mezi dvěma čelistmi - jednou pohyblivou a 

druhou pevnou. Kladivový drtič pracuje na principu nárazu pomocí kladívek umístěných na 

rotoru [7]. 

 

 
Obr. 3.4 Schéma čelisťového drtiče [9] 
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 Mletí lze provádět za sucha nebo za mokra. Výhoda mletí za mokra spočívá v tom, že 

kapalina brání aglomeraci částic. Kapalina při mletí za mokra tvoří s částicemi prášku 

disperzi. Použitá kapalina nesmí reagovat s mletou látkou. Tomu se vždy nedá zabránit. 

V tom případě je vhodnější použít mletí za sucha nebo jinou metodu přípravy prášků. Další 

nevýhodou mletí za mokra je nutnost sušení materiálu. K mletí se používají různé druhy 

mlýnů. Mezi jejich hlavní představitele patří kulové, vířivé, kladívkové a vibrační mlýny [7].  

 Kulový mlýn je znázorněn na obr. 3.5. Hlavní součástí kulového mlýnu je buben, 

ve kterém jsou umístěny rotační tělesa tvaru koule. Při otáčení bubnu dochází k nárazům 

rotačních těles do materiálu a tím dojde k jeho rozmělnění. Výhoda tohohle postupu spočívání 

v jednoduchosti zařízení. Nevýhoda spočívá v opotřebování mlecích těles, které znečišťují 

výsledný prášek [7, 8].  

 

 

Obr. 3.5 Schéma kulového mlýnu [10] 

 

3.3.2 Fyzikálně-mechanické postupy 

Do skupiny fyzikálně-mechanických postupů výroby prášků patří techniky rozstřikování 

(atomizace). Princip těchto metod spočívá v rozstřikování taveniny kovu pomocí tlakového 

plynného, kapalného média (obr. 3.6), nebo použitím odstředivých sil. Přitom dochází k 

odtrhávání kapiček taveniny, které rychle chladnou v rozstřikovacím médiu nebo na stěnách 

nádoby. Výhodou této metody je výroba prášků o malé velikosti částic, možnost automatizace 

a zamezení aglomerace prášků, které by vznikly např. u mletí při srážce dvou a více částic [7].  

 Druh rozprašovacího média musí být volen vzhledem na vlastnosti výchozího materiálu, 

zvláště s ohledem na korozi práškového materiálu. Kapalné médium má oproti plynnému 

médiu výhodu v tom, že je možné použit vyšších tlaků a tím i dosáhnout menší velikosti 

částic. Nevýhoda kapalného média spočívá v tom, že prášek může stykem s kapalinou 

korodovat [7]. 
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Obr. 3.6 Schéma atomizace vodou [11] 

tundish - pánev, melt - tavenina, nozzle - tryska, pump - čerpadlo, watter jets - vodní trysky, 

chamber - komora, metal droplets - kovové kapičky, powder - prášek  

 

Atomizace na principu odstředivé síly se provádí pomocí rotující elektrody REP (Rotation 

electrode process) a PREP (Plazma Rotating Electrode Process). Oba zmíněné procesy 

rotujících elektrod probíhají stejným principem až na způsob tavení materiálu. Rotující 

elektroda (anoda) je tvrořena kovem, ze kterého je potřeba vytvořit prášek. Katoda je 

vyrobena z wolframu. U metody REP je mezi elektrody vloženo vysoké napětí, které způsobí 

roztavení rotující anody. Kapky roztaveného kovu jsou rozstřikovány směrem na chlazený 

plášť procesního zařízení. U metody PREP je mezi elektrodami vytvořen heliový plazmový 

oblouk, který natavuje povrch anody. 

3.3.3 Chemické postupy 

Chemické postupy výroby prášků spočívají v redukci kovových látek (prvků) pomocí 

pevných nebo plynných redukčních činidel na bázi uhlíku, vodíku, oxidu uhelnatého. Při 

výrobě prášků se vždy nevychází z čistých výchozích látek, proto je potřeba produkt 

dočisťovat mechanickými, chemickými a magnetickými metodami [7]. 
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3.3.4 Výroba práškového zinku 

Práškový Zn je vyráběn atomizací plynem nebo elektrolyticky. Pro přípravu Zn prášku 

atomizací plynem je nejdříve nutné připravit taveninu čistého Zn. Prášek Zn je také možno 

připravit recyklací odpadních prachů a kalů vzniklých v elektrických obloukových nebo 

kyslíkových pecích pomocí elektrolytického loužení v kyselinách nebo zásadách [12, 13]. 

 Pro výrobu zinku se převážně používají sulfidické rudy. Ty jsou však značně inertní a při 

redukci uhlíkem by požadovaný produkt nevznikl. Proto je potřeba sulfidické rudy převést 

pražením na reaktivnější oxid zinečnatý (ZnO). Při této reakci se uvolňuje plynný SO2, který 

je dále využíván pro výrobu H2SO4. Reakční schéma pražení popisuje následující rovnice [1]: 

  22 SOZnO2O32ZnS   (6) 

 Získaný ZnO může být následně zpracován dvěma způsoby - termickým nebo 

elektrolytickým. Termickým způsob probíhá ve vysoké peci, kde je  ZnO redukován koksem 

za vzniku elementárního Zn. Problém tohohle procesu spočívá v tom, že redukce neprobíhá 

pod teplotou varu Zn. Vzniká tedy plynný Zn, který se při ochlazování za přítomnosti spalin 

oxiduje zpátky na ZnO. Tomu se dá zabránit zkrápěním plynného Zn pomocí Pb, ve kterém se 

zinek rozpouští. Po oddělení Zn od Pb následuje vakuová destilace, jenž vede k 99,99% 

čistotě Zn [14].  

 Elektrolytický způsob spočívá v loužení ZnO ve zředěné kyselině sírové za vzniku roztoku 

síranu zinečnatého (ZnSO4). Následuje elektrolýza vzniklého roztoku. Na anodě ze slitiny Pb 

se uvolňuje O2 a na Al katodě kovový Zn. Při tomto procesu se získává Zn o čistotě 

99,95 % [1].  
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3.4 Zhutňování práškových materiálů 

3.4.1 Lisování 

Nejvýznamnějším způsobem zhutňování materiálu je lisování za studena. Princip této metody 

spočívá v nasypání práškového materiálu do formy zvané zápustka. Tento prášek nemá žádné 

mechanické vlastnosti a jeho sypná hustota je nízká oproti plně slinutému materiálu. 

Následuje působení tlaku pomocí razníku na prášek v zápustce. Přitom dochází nejdříve 

k vyplnění pórů částicemi, následně i k jejich deformaci. Po ukončení lisování je polotovar 

vyjmut z formy. Tímto procesem docílíme vznik pevného (zhutněného) materiálu o hustotě 

podstatně vyšší než byla hustota výchozího prášku [8]. 

 Na průběh lisování má zásadní vliv sypná hustota. Se snižující se hodnotou sypné hustoty 

klesá velikost částic prášku a rostou mechanické vlastnosti výsledného výlisku. Nevýhoda 

snížení sypné hustoty je nutnost použití vyšších lisovacích tlaků pro dosažení požadované 

hustoty výlisku. Dále souvisí se sypnou hustotou tvar částic. Obecně platí, že hladší částice 

mají vyšší sypnou hustotu než částice s drsným povrchem. To je způsobeno nižšími třecími 

silami mezi hladšími částicemi [8].  

 Hlavní nevýhodou lisování je nerovnoměrné rozložení tlaku v celém objemu lisovaného 

prášku. To je způsobeno tím, že práškový materiál je pevná látka. Proto nedochází při lisování 

ke vzniku hydrostatického tlaku jako u kapalin. Po lisování tedy vzniká výlisek s 

nehomogenní strukturou. Zvláště se tento děj projevuje u částí výlisku, které byly umístěny 

u stěn zápustky. U stěn na částice prášku působí třecí síly, které brání jejich pohybu při 

zhutnění, popř. způsobují deformaci při vytahování ze zápustky [8]. 

 Kvůli anizotropii zhutněného polotovaru dělíme lisování na jednočinné, dvojčinné 

a izotaktické. Jednočinné je nejjednodušším způsobem lisování. Při této metodě je působící 

tlak vyvozen pouze jedním razníkem, druhý je nepohyblivý. V případech, kdy je výška 

výlisku příliš velká, se používá lisování dvojčinné. Rozdíl dvojčinného lisování oproti 

jednočinnému lisování spočívá v působení tlakové síly na oba razníky zároveň. Tyhle dva 

způsoby lisování ale neumožňují výrobu velkých, složitých součástí. Proto bylo vyvinuto 

izotaktické lisování. Při této metodě je nejdříve prášek uzavřen do elastického pouzdra, které 

je vloženo do zápustky. Zápustka je následně uzavřena. Tlaková síla je zde vyvolána 

přivedením tlakového média kapaliny nebo plynu, které působí na elastické pouzdro. Vysoký 

tlak na pouzdro způsobuje, že se materiál pouzdra chová jako kapalina. Tím dojde k 

rovnoměrnému rozložení tlaku na všechny strany lisovaného materiálu. Schéma jednotlivých 

lisovacích metod je znázorněno na obr. 3.7 [8]. 
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Obr. 3.7 Schéma druhů lisování a - jednočinné, b - dvojčinné, c - izotaktické (CIP) [11] 

 

 Pro výrobu produktů s nízkou porózitou se používá často lisování za tepla. Princip je stejný 

jako u lisování za studena s tím rozdílem, že lisování probíhá za zvýšené teploty. Metoda je 

tedy kombinací lisování a slinování. Při tomto způsobu se rovnou získá požadovaný produkt. 

Další výhodou lisování za tepla spočívá v tom, že je docíleno nižší porózity než při kombinaci 

lisování za studena a následném slinování. Důvodem je, že během lisování za tepla je možné 

vytlačit plyn prakticky ze všech pórů. To není možné docílit při slinování po předchozím 

lisování, protože polotovar obsahuje uzavřené póry bez možnosti úniku plynů v pórech 

obsažených [8]. 

 

3.4.2 Slinování 

Jak už bylo zmíněno, pouze lisované výlisky nemají požadovanou soudržnost, a tím také ani 

dostatečné mechanické vlastnosti. Pro docílení těchto vlastností je třeba polotovar vystavit 

vyšší teplotě po požadovanou dobu. Při slinování dochází ke snížení počtu a velikosti pórů. V 

případě, že je požadována větší porózita materiálu, je materiál slinován pouze jednou. 

V opačném případě je používáno slinování násobné.  Aby vůbec slinování probíhalo, je třeba 

proces provádět za vyšší teploty než je minimální teplota slinování [7, 8]. 

 Mechanismus slinování je složitý a spočívá ve snížení volné energie, která je možná 

snížením specifického povrchu. Skládá se z tvorby a růstu mezičásticových spojení (krčků), a 

zmenšování otevřených a uzavřených pórů [7, 8]. 

 Tvorba krčku (obr. 3.8) se děje na rozhraní dvou částic přesunem atomů pomocí více druhů 

difuze - povrchové a objemové. Kromě difuze se během slinování projevuje také plastické 

tečení. To se od difuze liší tím, že dochází k přesunu celých mřížkových oblastí. Povrchová 

difuze probíhá na povrchu částic tak, že se vakance pohybují po povrchu částice. Při tomto 

druhu difuze nedochází k přibližování částic. Objemová difuze spočívá v přenosu vakancí 

skrz zrno až k mezičásticovému rozhraní. Mezi objemové přenosy patří také viskózní tečení. 

Po ukončení difuze vzniká ze dvou zrn nové zrno. Každé zrno je ve styku s více než jedním 

sousedem. Proto je popsaný princip zjednodušením pro slinování pouze dvou částic. 

Ve skutečnosti se difuze projevuje na více rozhraních [7].  

 Zmenšování pórů probíhá stejným mechanizmem jako tvorba rozhraní krčku. Projevu se 

zde hlavně objemová difuze a plastické tečení [8]. 
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Obr. 3.8: Schéma difuzního vzniku krčku [7] 

 

 Slinování jednosložkové soustavy probíhá pouze v pevné fázi. U vícesložkových soustav je 

možné slinovat i ve fázi kapalné, při které je složka s nižší teplotou tání během slinování 

převedena do kapalného stavu. Kapalná fáze poté obklopí zrna pevné fáze a po snížení teploty 

dojde k ztuhnutí kapalné fáze [7]. 
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3.5 Výzkumy zabývající se zinkem 

3.5.1 Čistý zinek 

Porovnání mechanických vlastností a mikrostruktury Zn 

Výzkum [15] byl zaměřen na přípravu Zn vysokotlakou torzí (HPT) a stanovení jeho 

mechanických vlastností. Jako polotovar byly použity tyče o průměru 10 mm extrudované za 

tepla. Tyto tyče byly děleny na tloušťku 0,9 mm. Průměrná velikost částic děleného materiálu 

před metodou HPT byla 48 μm. Následoval proces přípravy materiálu metodou HPT při tlaku 

1 GPa a otočení 0×, 1×, 3× a 5× při kroutící rychlosti přibližně 0,1 rad/s. Po broušení a leštění 

byla mikrostruktura studována světelným mikroskopem. Tahová zkouška byla provedena při 

laboratorní teplotě deformační rychlostí -14 s105  . Byla také provedena zkouška 

mikrotvrdosti HV vzorku při zatížení 490,3 N po dobu 15 s. 

 Mikrostruktura byla pozorována pomocí světelného mikroskopu. Bylo zjištěno, že pouhým 

tlakem bez otočení materiálu je docílena průměrná velikost částic 59 μm. Při otočení N = 1 

dojde ke zjemnění struktury a tím pádem také ke snížení průměrné velikosti částic na hodnotu 

20 μm. Po otočení 3 a 5 krát došlo ke zvětšení průměrné velikosti zrn. Pro otočení 3× 

průměrná velikost částic činila 48 μm a při otočení 5× bylo dosaženo hodnoty 80 μm. 

Struktury vzorků jsou znázorněny na obr. 3.9. 

 

 
Obr. 3.9 Struktura Zn materiálu připraveného metodou HPT při tlaku P = 1 GPa a otočení 

N = 0 (a), N = 1 (b), N = 3 (c) a N = 5 (d) [15] 

Edge - kraj, mid radius - polovina poloměru, center - střed 
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 V této práci bylo zjištěno, že při přípravě Zn materiálu pomocí HPT dochází ke zvýšení 

pevnosti v ohybu oproti extrudovanému Zn materiálu. Průběhy tahových křivek jsou 

znázorněny na obr. 3.10. Použitím otočení N = 5 bylo docíleno zlepšení pevnosti v tahu až na 

hodnotu cca 150 MPa a při otočení N = 1 byla pevnost v tahu vyšší než 130 MPa. Tvrdost 

mikrostruktury HV 50 je znázorněna na obr. 3.11. Tvrdost všech zkoušených vzorků zůstává 

přibližně stejná a je v rozmezí hodnot 30–40 HV 0,49. 

 

 
Obr. 3.10 Tahová závislost Zn připraveného HPT. N označuje množství otočení [15] 

stress - napětí v tahu,  strain - prodloužení, as-received - obdržený polotovar 

 

 
Obr. 3.11 Mikrotvrdost HV (490,3 N; 15 s) vzorků připravených HPT, N označuje množství 

otočení [15]. 

Hardness - tvrdost, distance from center - vzdálenost od středu 
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Polykrystalický Zn  

Práce, kterou se zabývali Liu, J. H. a spol. [16], byla zaměřena na porovnávání mechanických 

charakteristik  polykrystalického Zn o různé velikosti zrn a rychlosti deformace. 

 Výchozím materiálem byly odlévané zinkové tyče o čistotě 99,999 %. Vzorky Zn byly 

připraveny odléváním do grafitové formy za přítomnosti inertní atmosféry Ar. Proces trval 4 h 

při teplotě 520 °C. Timto způsoben byl připraven plech o tloušťce 12 mm, který byl následně 

válcován při teplotě 320 °C. Válcovaný plech o tloušťce 6 mm byl ochlazen na vzduchu. Pro 

zkoušku v tahu byl plech dělen kotoučovou pilou na délku 20 mm. Průřez vzorků byl 44 mm
2
.  

 Připravené vzorky byly žíhány při teplotách 150 a 260 °C po dobu 2 hod. Při nižší teplotě 

žíhání došlo ke vzniku jemnější struktury o přibližné velikosti zrn 70 μm a při vyšší teplotě 

došlo ke vzniku hrobozrné struktury o velikostech zrn větších než 1 mm (obr. 3.12). 

 
Obr. 3.12 Struktura Zn po žíhání 150 °C (a), 260 °C (b) [16]. 

 

 
Obr. 3.13 Tahové křivky jemnozrnného Zn při různých rychlostech deformací [16] 

Engineering stress - pracovní napětí, engineering strain - pracovní prodloužení 
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Obr. 3.14 Tahové křivky hrubozrnného Zn materiálu při různých rychlostech deformací [16] 

Engineering stress - pracovní napětí, engineering strain - pracovní prodloužení 

  

 Na připravených vzorcích při různých teplotách žíhání byla provedena mechanická 

zkouška v tahu při různých rychlostech deformace (obr. 3.13 a 3.14). Vzorky žíhané při 

teplotě 150 °C dosahovaly maximální hodnot pevnosti v tahu přibližně 100 MPa při 

nejvyšších rychlostech deformace (obr. 3.13). Vzorky žíhané při teplotě 260 °C dosahovaly 

přibližně 40 MPa pevnosti v tahu při nejvyšší rychlosti deformace (obr. 3.14). 

 Při snížení velikosti zrn a rychlosti deformace došlo k houževnatému lomu materiálu. Při 

vyšších deformačních rychlostech docházelo ke křehkému lomu. Pevnost v tahu (obr. 3.13) 

vzorků se však se vzrůstající deformační rychlostí zvyšovala. To je způsobeno tím, že ve 

vzorku při nižších deformačních rychlostech docházelo nejdříve k tvorbě trhlin uvnitř 

materiálu zmenšující průřez vzorku. Při vyšších deformačních rychlostech došlo k lomu 

vzorku v celém průřezu bez pozorování vzniku trhlin. 

 

Vlastnosti komerčního Zn v tlaku a při únavovém namáhání 

Práce, kterou se zabývali Li, H. a spol [17], se zabývala vlastnostmi komerčního Zn při 

tlakovém namáhání a při únavovém namáhání v tlaku. 

 Základním materiálem byl odlévaný komerční zinek s garantovanou čistotou 99,995 %. 

Pro tlakovou zkoušku a pro zkoušku únavy materiály v tlaku byly připraveny vzorky 

o rozměrech 4×4–8 mm. Světelným mikroskopem byla stanovena velikostí zrn vzorků 

v rozmezí 1–3 mm. 

 Tlaková zkouška byla provedena při stlačeních 3, 6, 11, 36 % a deformační rychlosti 
-14 s105  . Průběh tlakové zkoušky je znázorněn na obr. 3.15. Maximální hodnoty pevnosti v 

tlaku, která má hodnotu přibližně 90 MPa, bylo docíleno při stlačení 36 %. 
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Obr. 3.15 Tlakové křivky polykrystalického Zn [17] 

True stress - skutečné napětí, true strain - skutečné stlačení 

 

 Únavová (cyklická) zkouška v tlaku byla stanovena při frekvenci 1 Hz. Amplitudy napětí 

pro únavové zkoušky byly voleny na 22,5 MPa, 25 MPa a 27,5 MPa. Vzorky byly namáhány 

celkem 200 cykly. Bylo pozorováno, že amplituda stlačení klesá strmě do 10 cyklů, poté je 

hodna amplitudy stlačení přibližně nulová (obr. 3.16). 

 

 
Obr. 3.16 Únavový diagram polykrystalického Zn [17] 

Cyclic number - počet opakování, strain amplitude - amplituda deformace 

 

 

Charakterizace Zn lisovaného za studena s následným slinováním 

V práci [18] byla studována struktura a tvrdost Zn připraveného práškovou metalurgií. Pro 

přípravu tablety pomocí lisování byl použit Zn prášek o garantované čistotě 97,5%. Distribuce 

velikosti částic byla zjištěna pomocí SEM mikroskopu (obr. 3.17). Z distribuční křivky lze 

pozorovat, že výchozí prášek obsahoval částice v rozmezí velikostí 1–20 μm. 
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Obr. 3.17 Distribuce 97,5% Zn prášku [18] 

Particle size (Micron)- velikost částic (μm), number of particles - počet částic  

 

 Prášek byl zhutněn jednočinným lisováním za studena, které bylo provedeno dvakrát 

z důvodu lepší homogenizace vzorků. Lisovací tlaky byly zvoleny 150, 300 a 450 MPa při 

stlačovací rychlosti 0,254 mm/min. Na každou z tablet o průměru 12,7 mm byly váženy 

přibližně 2 g Zn prášku. 

 Půlky tablet byly po lisování za studena slinovány v inertní dusíkové atmosféře při teplotě 

378 °C po dobu 45 min. Chlazení vzorků probíhalo pozvolna v laboratorní peci do vyrovnání 

teplot vzorků s okolím. Pro odstranění zoxidované vrstvy na povrchu vzorků bylo použito 

broušením.  

 Struktura vzorků byla měřena pomocí světelného mikroskopu (obr. 3.18). Na struktuře lze 

pozorovat, že následné slinování Zn prášku způsobilo spojení (slinutí) vzorku. 

 

 
Obr. 3.18 Struktura Zn lisovaného za studena při tlaku 300 MPa (vlevo) a lisovaného za 

studena při tlaku 300 MPa s následným slinováním při 378 °C [18] 
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 Mikrotvrdost byla stanovena na povrchu a přes průřez vzorku pomocí Nanotestu. 

Maximálního zatížení indentoru 500 mN bylo dosaženo rychlostí 15 mN/s. Pórovitost byla 

stanovena početně z rozměrů a hmotností vzorků. 

 Tvrdost lisovaného a slinovaného vzorku je znázorněna na obr. 3.19. Se zvyšujícím se 

lisovacím tlakem roste hustota i mikrotvrdost vzorků. Mikrotvrdost vzorků lisovaných za 

studena a lisovaných za studena s následným slinováním při teplotě 378 °C roste s lisovacím 

tlakem. Vzorky lisované za studena při tlaku 150 MPa při různých podmínkách slinování mají 

stejnou hodnotu tvrodosti přibližně 300 HV. Použitím lisovacího tlaku 450 MPa byla 

stanovena hodnota tvrdosti vyšší než 500 HV. 

 

 

 
Obr. 3.19 Závislosti tvrdosti a modulu pružnosti na normalizované hustotě Zn materiálu [18] 

Hardness - tvrdost, normalized density - normalizovaná hustota  

 

  

 

  



28 

 

3.5.2 Slitiny obsahující zinek 

Slitina Zn-Al 

Výzkum [19] se zabýval vlastnostmi eutektoidní slitiny Zn-22% Al (22 % Al) připravené 

pomocí HPT. 

 Vzorky tvaru tyče, o průměru 10 mm a délce přibližně 60 mm, byly připraveny obráběním 

plechu o tloušťce 25 mm. Následovalo žívání vzorků pro snížení vnitřního pnutí při teplotě 

200 °C po dobu 1 h. Takhle připravené vzorky tyčí obsahovaly α modifikaci Al a β 

modifikaci Zn (velikosti zrn 1,4 μm). 

 Pro vysokotlaké kroucení byly použity disky o průměru 10 mm a tloušťce 0,8 mm. 

Velikost tlaku při přípravě vzorků činila 6 GPa. Celkový počet otočení byl volen na 1, 3 a 5 

(rychlost otáčení 0,1 rad/s). 

 Vzorky po HPT byly dělěny na šířku 1 mm. Délka vzorků byla 1 mm. Velikost zrn vzorku 

dosahovaly hodnot 350 nm. 

 Při této studii byla připravena slitina Zn-22 % Al s ultrajemnou strukturou (350 nm). 

Při teplotě 200 °C a rychlosti deformace 0,1 s
-1

 bylo docíleno deformace přibližně 1 800 %. 

Proto je možné slitinu považovat za superplastickou. 

 

Slitina Mg-Zn 

 V práci od Zhang, S. a spol. [20] byly měřeny biodegradabilní vlastnosti slitiny Mg-Zn 

(6 hm% Zn). Směs velmi čistých prášků Mg a Zn byla v grafitovém kelímku roztavena 

při teplotě 700–750 °C za přítomnosti intertní atmosféry Ar. Po 30 min byla směs odlita 

do ocelové formy. Vzniklý ingot byl dále tepelně upraven při teplotě 350 °C po dobu 2 h. 

Následovalo kalení odlitku ve vodném prostření. Takhle připravený odlitek byl dále extruzně 

vytlačen při teplotě 250 °C s extruzním poměrem 8:1. 

 Pro in vivo degradaci byl použit vzorek o průměru 11,3 mm a výšky 2 mm. Byly 

připraveny vzorky na ohybovou zkoušku o rozměrech 5×5×30 mm. Mikrostruktura byla 

měřena světelným mikroskopem. Všechny vzorky byly broušeny SiC papírem se zrnitostí 

1200 a následně leštěny 1 μm diamantovou pastou. Takhle připravené vzorky byly ještě 

očištěny ultrazvukově v acetonu, ethanolu a destilované vodě. 

 Na obr. 3.20 lze pozorovat, že při odlévání došlo ke vzniku dvou modifikací Mg-Zn α 

a γ (obr. 3.20a). Po tepelné úpravě došlo ke vzniku homogenních zrn α Mg-Zn (obr. 3.20b), 

které byly zdeformované při extruzi (obr. 3.20c). Tvary zrn byly podobné mikrostruktuře 

čistého extrudovaného Mg (obr. 3.20d). 
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Obr. 3.20 Snímek mikrostruktury extrudovaného Mg (d), slitiny Mg-Zn po odlití (a), kalení (b) 

a extruzi (c) [20] 

 

 Slitina Mg-Zn vykazovala vyšší pevnosti než slitina Mg-Ca. Protikorozní vlastnosti slitin 

byly lepší než vlastnosti čistému Mg. Pro zlepšení mechanických vlastností je nutné přeměnit 

γ modifikaci Mg-Zn na α modifikaci pomocí tepelných úprav v pevném skupenství. Další 

zlepšení mechanických vlastností bylo docíleno kalením. 

 Výsledný materiál dosahoval pevnosti v tahu 279,5 MPa při prodloužení 18,8 % 

(po degradaci). Díky svým degradačním vlastnostem je vhodný jako kostní náhrada [20]. 

 

Slitiny Mg-Zn a Mg-Zn-Ca 

Výzkum, kterým se zabývali Zhou T. a spol. [21], byl zaměřen na přípravu slitin Mg-Zn 

(6 hm% Zn) a Mg-Zn-Ca (6 hm% Zn, 5 hm% Ca) pomocí práškové metalurgie a porovnání 

jejich mikrostruktur a mechanických vlastností. 

 Pro přípravu byly nejdříve směsi prášků (pro jednotlivé slitiny) roztaveny v ocelovém 

kelímku v patřičném poměru za přítomnosti inertní atmosféry Ar. Poté byla směs 

rozstřikována mezi dva měděné válce chlazené zevnitř vodou. To způsobilo rychlé ochlazení 

(kalení) taveniny a vznik homogenní směsi prášků o velikostech přibližně 120 μm. Poté byly 

směsi prášků lisovány za horka v inertní atmosféře Ar při teplotě 300 °C za vzniku vzorku 

tvaru tablet. Tablety byly extrudovány při extruzním poměru 39:1 a teplotě 330 °C pro slitinu 

Mg-Zn a 380 °C pro slitinu Mg-Zn-Ca. Tímto postupem byly připraveny tablety o průměru 7 

mm a výšce 10,5 mm. Tlaková zkouška byla provedena při deformační rychlosti 4105  s, 

laboratorní a zvýšené teplotě (200 °C). 



30 

 

 Po extruzi za horka byly rozměry zrn slitiny Mg-Zn v rozmezí 1–2 μm a slitiny Mg-Zn-Ca  

0,5–1 μm. Dále slitina Mg-Zn-Ca obsahovala oproti slitině Mg-Zn spoustu rozptýlených 

částic. 

 

 
Obr. 3.21 Tlakové průběhy slitiny Mg-Zn (a) a Mg-Zn-Ca (b) [21] 

True stress - skutečné napětí, true strain - skutečné stlačení 

 

 Při této studii bylo zjištěno (obr. 3.21), že přidáním 5 % Ca ke slitině Mg–Zn dojde ke 

zvýšení pevnosti v tlaku na hodnotu 408 MPa za laboratorní teploty a na 202 MPa při teplotě 

200 °C (vznik fáze Ca2Mg6Zn3). Pevnost slitiny Mg–Zn při 200 °C je pouze 41 MPa. 

 

Slitina Mg-Zn-Y 

V práci, kterou se zabývali Asgarzadeh, H. a spol. [22] byla připravena slitina Mg–Zn–Y 

o 95% zastoupení hořčíku, 4,3 % zinku a 0,7 % yttria pomocí práškové metalurgie. Výchozí 

prášek směsi byl připraven atomizací argonem. Poté byla směs částic rozdělena podle 

velikosti pomocí sítové metody, přičemž pro sledování mikrostruktury pomocí světelného 

mikroskopu byly dále použity částice o velikostech menší než 32 μm a částice v rozmezí 

velikostí 91-150 μm. Následně byl prášek odplyněn při 230 °C po dobu 20 min. Přitom došlo 

k částečnému zhutnění prášku. Zhuthněný materiál byl následně vytlačen extruzní metodou 

při teplotě 380 °C a tlaku 200 MPa. Extruzní poměry byly voleny 10:1, 15:1 a 20:1. Zkouška 

v tahu byla prováděna za laboratorní a zvýšené teploty (300 a 350 °C). 

 Částice s menším rozměrem mají při atomizaci plynem vyšší hodnotu rychlosti tuhnutí. 

Proto částice o rozměrech menších než 32 μm vykazovaly hladší tvary než částice v rozmezí 

velikostí 91-150 μm. 

 Při extruzním poměru 10:1 bylo pozorováno nedokonalé stlačení (slinutí) zrn vzorku. Pro 

lepší slinutí byla použita hodnota extruzního poměru 20:1, kde došlo ke stlačení všech zrn. 

 Na obr. 3.22 lze pozorovat, že se vzrůstající velikostí částic klesá pevnost v tahu, mez 

kluzu i prodloužení slitiny.  
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Obr. 3.22 Závislost pevnostních charakteristik a prodloužení na velikosti částic [22] 

Elongation - prodloužení, average particle size - průměrná velikost částic, strength - pevnost, 

ultimate tensile strength - mez pevnosti v tahu, yield strength - mez kluzu v tahu 

 

 Se zvýšením extruzního poměru byly zvýšeny hodnoty tažnosti, pevnosti v tahu a meze 

kluzu (obr. 3.23) [22]. 

 
Obr. 3.23 Závislost pevnostních charakteristik a prodloužení na extruzním poměru [22] 

Elongation - prodloužení, extrusion ratio - extruzní poměr, strength - pevnost, ultimate tensile 

strength - mez pevnosti v tahu, yield strength - mez kluzu v tahu 

 

 V této práci bylo zjištěno, že při použití prášku o menších rozměrech částic při práškové 

metalurgii, dojde ke vzniku homogenní a méně porézní struktury s hladším povrchem částic. 

S tím také souvisí hustota a pevnostní vlastnosti vzniklého materiálu, které rovněž rostou se 

snižující se hodnotou velikosti částice. 

 Vzorky dosahovaly za laboratorní teploty maximálně pevnosti v tahu 336 MPa při 

prodloužení 15,6 %. Při zvýšené teplotě 300 °C byla zjištěna hodnota meze pevnosti 

308 MPa. 

 

  



32 

 

Slitina Mg-Sn-Zn 

V práci [23] byl studován vliv množství Zn ve slitině Mg-5Sn-xZn na mikrostrukturu 

a mechanické vlastnosti.  

 Pro přípravu vzorků slitiny Mg bylo použito 1,2 a 4 % Zn a 5 % Sn. Nejdříve byly složky 

směsi roztaveny při 700 °C za přítomnosti inertní atmosféry CO2 a SF6. Poté odlily vzorek do 

předehřáté ocelové formy (200 °C). Následovala homogenizace vzniklého penízku při teplotě 

330 °C po dobu 2 h. Poté byl penízek tepelně zpracován při teplotě 420 °C po dobu 24 h. 

Nakonec byl penízek kalen ve vodě. Průměr připraveného vzorku byl 80 mm a délka byla 

200 mm. 

 Extruze probíhala při teplotě 250 °C při extruzním poměru 25:1. Tahová zkouška byla 

provedena na vzorku o průměru 5 mm a délce 25 mm za laboratorní teploty.  Pro tlakovou 

zkoušku za laboratorní teploty byly použity vzorky o průměru 8 mm a délky 12 mm. Při obou 

zkouškách byla použita rychlost deformace 
-13 s101  . Pomocí rentgenové difrakce byla 

popsána mikrostruktura připravených slitin. 

 

 
Obr. 3.24 Závislost napětí v tahu a tlaku na deformaci slitiny Mg-Sn-Zn (poslední číslice 

označuje množství Zn v % a poslední písmeno označuje druh zatížení - T pro tah a C pro tlak) 

[23] 

Strength - pevnost, strain - prodloužení, stlačení 

 

 Vlivem vzniku fází Mg2Sn a MgZn došlo při zvyšování množství Zn ve slitině k nárůstu 

pevnostních charakteristik slitiny v tlaku i v tahu (obr. 3.24). Velikost částic slitin po extruzi 

byla přibližně 7 μm. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Metodika 

Morfologie a chemická analýza (energiově disperzní analýza - EDS) základního materiálu, ve 

formě Zn prášku, byla hodnocena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) 

ZEISS EVO LS10 při zvětšení 2 000× a 10 000×. 

 V GLOVEBOXu Nitrogen Dry Box 850 - NB/110 bylo za přítomnosti inertní atmosféry 

dusíku čistoty 4.0 nadávkováno do lisovacích forem o vnitřním průměru 20 mm přibližně 

11,2 g Zn prášku. Poté byl prášek v lisovnicích uzavřen pomocí lisovníků. Následovalo 

dvojčinné lisování. Použité lisovací tlaky byly v rozmezí 100–500 MPa odstupňované 

po 100 MPa.  

 Pro proces slinování, vzorků lisovaných za studena, byly zataveny vzorky samostatně 

do skleněných ampulí naplněných argonem o čistotě 4.6. Slinovací teploty byly voleny 300 

a 400 °C. Doba slinování byla 1 hod. Po lisování za studena a po slinování byly měřeny 

rozměry vzorků a jejich hmotnost. Tyto hodnoty byly použity pro výpočet a porovnání 

pórovitosti experimentálního materiálu. 

 Experimentální materiál byl dělen pomocí univerzálního rozbrušovacího přístroje 

Secotom 50. Ze středové oblasti experimentálního materiálu byly separovány dva vzorky 

o šířce 5 mm. Experimentální materiály, zafixované litím za studena v epoxidové pryskyřici, 

byly broušeny postupně na brusných kotoučích o drsnosti 320, 600, 1 200 a 9 μm, poté byly 

leštěny na 3 a 1 μm diamantové pastě. Během přípravy metalografických vzorků byl jako 

smáčedlo použit isopropylalkohol. Druh smáčedla byl volen s ohledem na korozi vzorků.  

 Mikrostruktura byla studována na světelném mikroskopu ZEISS AXIO OBSERVER Z1M 

při zvětšení 100× a 500×. Měření mikrotvrdosti HV0,025 dle normy ČSN EN ISO 6507 [24] 

bylo provedeno ve středových oblastech vzorků na tvrdodoměru LECO AMH - 43. 

 Pro hodnocení mechanických charakteristik pomocí zkoušky tříbodovým ohybem byly 

připraveny vzorky o rozměrech 4×4–18 mm. Zkouška tříbodovým ohybem byla provedena 

na univerzálním trhacím stroji Zwick Z020 dle ČSN EN ISO 7438 [6]. Vzdálenost mezi 

podpěrami byla 16 mm a hodnota poloměru trnu byla 2,5 mm. 

 Fraktografické hodnocení vzorků po zkoušce tříbodovým ohybem byla hodnocena 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) ZEISS EVO LS10 při zvětšení 2 000× 

a 5 000×. 
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4.2 Základní materiál 

Základním materiálem je komerční Zn prášek o čistotě 99,8 % s průměrnou velikostí částic 

7,5 μm od firmy Goodfellow Cambridge Limited. Po studii mikrostruktury základního 

materiálu pomocí SEM bylo zjištěno, že výchozí prášek obsahuje částice globulárního tvaru. 

Největší částice prášku jsou větší než 20 μm, nejmenší částice mají rozměry menší než 1 μm. 

Dále lze pozorovat, že menší částice mají tendenci se shlukovat do větších celků (obr.4.1). 

 Z důvodu, že Zn prášek má podstatně menší korozivní odolnost než hrubozrnný Zn 

materiál, dochází během manipulace s práškem k oxidaci povrchu částic. Z výsledků 

chemické analýzy uvedených v tab. 4.1 lze pozorovat, že povrchová vrstva Zn prášku 

obsahovala přibližně 8 % kyslíku. 

 

 
Obr. 4.1 Struktura (SEM) práškového Zn (a), detail částice (b) 

 

Tab. 4.1 Naměřené prvkové složení pomocí EDS základního materiálu (Zn prášku)  

Chemický prvek Zn O 

Hmotnostní zastoupení (%) 91,8±0,5 8,2±0,5 

Atomové zastoupení (%) 73±1 27±1 
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4.3 Experimentální materiál 

4.3.1 Příprava experimentálního materiálu lisováním za studena 

Experimentální materiál byl připraven oboustranným lisováním v lisovacím přípravku 

za studena při tlacích 100–500 MPa. Průběhy lisování základního materiálu jsou znázorněny 

na obr. 4.2. Tvar křivky lisování má exponenciální charakter. V první fázi lisování docházelo 

k velkému stlačení základního prášku. Při zvyšování lisovacího tlaku na maximální hodnotu 

dochází ke snižování stlačení základního materiálu a ke zvyšování mechanického zhutnění 

materiálu. 

 

 
Obr. 4.2 Struktura práškového Zn získaná pomocí SEM 

 

4.3.2 Příprava experimentálního materiálu lisováním za studena s následným 

slinováním 

Slinování experimentálního materiálu bylo provedeno po lisování za studena při tlacích  

100–500 MPa. Slinovací teploty byly voleny 300 °C a 400 °C. Každý ze vzorků byl před 

procesem slinování zataven samostatně do skleněných ampulí (obr. 4.3) vyplněných 

inertní atmosférou Ar o čistotě 4.6. Jednotlivé skleněné ampule se vzorky byly vloženy 

do laboratorní pece vyhřáté na požadovanou teplotu, kde došlo k vyrovnání teploty během 

cca 30 min, následoval proces slinování po dobu 60 min. Po uplynutí požadované doby 

slinování byly skleněné ampule se vzorky vyjmuty z pece a ochlazeny volně na vzduchu. 
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Obr. 4.3 Vzhled experimentálního materiálu pro proces slinování  
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4.4 Výsledky experimentu 

4.4.1 Lisování za studena 

Metalografické hodnocení 

Na obr. 4.4–4.8 je zobrazena mikrostruktura experimentálních materiálů lisovaných 

za studena při lisovacích tlacích 100–500 MPa. Experimentální materiál lisovaný při 100 MPa 

(obr. 4.4) obsahuje velké množství volných pórů. Částice experimentálního materiálu mají 

globulární charakter. Při zvýšení lisovacího tlaku na 200 MPa došlo k výraznému poklesu 

množství volných pórů v materiálu a ke vzniku uzavřených pórů (obr. 4.5). Změna velikosti 

a rozložení pórů byla při dalším zvyšováním lisovacího tlaku na hodnoty 300–500 MPa 

(obr. 4.6–4.8) podstatně méně výrazná než při zvýšení lisovacího tlaku z hodnoty 100 MPa 

na 200 MPa. Při vyšších lisovacích tlacích (300–500 MPa) docházelo ke zmenšování 

množství volných pórů a k mírné deformaci částic. 

 

 
Obr. 4.4 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

100 MPa (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.5 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

200 MPa (a) a detail částic (b) 
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Obr. 4.6 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

300 MPa (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.7 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

400 MPa (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.8 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

500 MPa (a) a detail částic (b) 
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Porózita 

Pórovitost experimentálních materiálů lisovaných za studena při tlacích 100–500 MPa 

je uvedena v tab. 4.2. Ze zjištěných hodnot lze pozorovat, že pórovitost výrazně klesala do 

lisovacího tlaku 300 MPa. Při zvýšení lisovacího tlaku ze 100 MPa na 200 MPa došlo ke 

snížení pórovitosti o 8,0 %. Rozdíl pórovitosti mezi experimentálním materiálem lisovaným 

při tlaku 200 a 300 MPa dosahoval hodnoty 6,9 %. Se zvyšováním lisovacího tlaku 

experimentálního materiálu z hodnoty 300 MPa na 400 a 500 MPa nedocházelo ke změně 

stanovených hodnot pórovitosti materiálu. 

 

Tab. 4.2 Hodnoty porózity experimentálních materiálů lisovaných za studena 

Lisovací tlak Poróvitost 

p (MPa) Xp (%) 

100 26,6 

200 18,6 

300 11,7 

400 10,4 

500 10,6 

 

Mechanické charakteristiky 

 

Mikrotvrdost 

 

Mikrotvrdost HV 0,025 byla měřena na kompaktních experimentálních materiálech vhodných 

pro tuto zkoušku, tzn. na vzorcích lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa. Hodnoty 

mikrotvrdosti jsou uvedeny v tab. 4.3. Charakter růstu mikrotvrdosti je se zvyšujícím 

lisovacím tlakem přibližně lineární. Lisováním za studena byla maximálně dosažena hodnota 

mikrotvrdosti 50 HV 0,025 při lisovacím tlaku 500 MPa.  

 

Tab. 4.3 Výsledky mikrotvrdostí HV 0,025 experimentálních materiálů lisovaných za studena 

Lisovací tlak Mikrotvrdost 

p (MPa) HV 0,025 

100 - 

200 31±2 

300 38±1 

400 42±2 

500 49±3 
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Pevnost v ohybu 

 

Zkouška tříbodovým ohybem byla provedena pouze u kompaktních experimentálních 

materiálů, které umožňovaly výrobu zkušebních těles, tzn. pouze u vzorků lisovaných tlakem 

400 a 500 MPa. Naměřené průběhy ohybových křivek experimentálních materiálů jsou 

znázorněny na obr 4.9 a výsledné hodnoty zkoušky tříbodovým ohybem jsou uvedeny 

v tab. 4.4. Ohybové křivky mají strmý, lineární charakter. Průhyby při maximálním 

ohybovém napětí při lisovacích tlacích 400 a 500 MPa mají řádově stejné hodnoty. Pevnost 

v ohybu experimentálního materiálu lisovaného při 400 MPa byla přibližně 5 MPa. 

Navýšením lisovacího tlaku na 500 MPa bylo docíleno pevnosti v ohybu cca 20 MPa. 

 

  
Obr. 4.9 Ohybové křivky experimentálních materiálů lisovaných za studena 

 

Tab. 4.4 Výsledky tříbodového ohybů experimentálních materiálů lisovaných za studena 

Lisovací tlak Pevnost v ohybu Průhyb 

p (MPa) Rmo (MPa) yMAX (mm) 

100 - - 

200 - - 

300 - - 

400 6 0,02 

500 20 0,04 

 

Fraktografické hodnocení 

Fraktografické hodnocení bylo provedeno na vzorcích po zkoušce tříbodovým ohybem, tzn. 

pouze u vzorků lisovaných tlakem 400 a 500 MPa (obr. 4.10 a 4.11). Charakter lomu obou 

experimentálního materiálu je interkrystalický. Na lomových plochách lze pozorovat odtržení 

největších částic. 
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Obr. 4.10 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

400 MPa (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.10 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

500 MPa (a) a detail částic (b) 

 

4.4.2 Lisování za studena s následným slinováním při teplotě 300 °C 

Metalografické hodnocení 

Na obr. 4.11–4.15 je zobrazena mikrostruktura experimentálních materiálů lisovaných 

za studena při lisovacích tlacích 100–500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C. 

Při zvýšení lisovacího tlaku, experimentálního materiálu lisovaného za studena s následným 

slinovaním při teplotě 300 °C, z hodnoty 100 MPa (obr. 4.11) na hodnotu 200 MPa 

(obr. 4.12) byl pozorován největší rozdíl množství a velikosti volných pórů. Na 

Experimentálních materiálech lisovaných při tlacích 300–500 MPa (obr. 4.13–4.15) byly 

pozorovány pouze uzavřené póry. Částice experimentálních materiálů byly při všech 

lisovacích tlacích globulární (obr. 4.11–4.15). Mírná deformace částic byla pozorována 

u experimentálních materiálů lisovaných při tlacích 300–500 MPa (obr. 4.13–4.15).  
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Obr. 4.11 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

100 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.12 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

200 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.13 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

300 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C (a) a detail částic (b) 
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Obr. 4.14 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

400 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.15 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C (a) a detail částic (b) 

 

Porózita 

Pórovitost experimentálních materiálů lisovaných za studena při tlacích 100–500 MPa 

s následným slinováním při teplotě 300 °C je uvedena v tab. 4.5. Pokles pórovitosti 

experimentálního materiálu lisovaného za studena s následným slinováním při teplotě 300 °C 

byl pozorován do lisovacího tlaku 300 MPa. Nejvýraznější snížení pórovitosti z hodnoty 

přibližně 26 % na přibližně 18 % nastalo mezi experimentálními materiály lisovanými 

za studena při tlaku 100 MPa a 200 MPa. Další výrazné snížení pórovitosti na hodnotu 

přibližně 12 % nastalo u experimentálního materiálu lisovaného při tlaku 300 MPa. 

Experimentální materiál lisovaný při vyšších tlacích než 300 MPa neprojevoval snížení 

pórovitosti. 
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Tab. 4.5 Hodnoty porózity experimentálních materiálů lisovaných za studena s následným slinováním 

při teplotě 300 °C 

Tlak Poróvitost 

p (MPa) Xp (%) 

100 26,3 

200 18,4 

300 12,1 

400 13,0 

500 9,1 

 

Mechanické charakteristiky 

 

Mikrotvrdost 

 

Mikrotvrdost HV 0,025 uvedena v tab. 4.6 byla měřena na kompaktních experimentálních 

materiálech vhodných pro tuto zkoušku, tzn. na vzorcích lisovaných za studena při tlacích  

200–500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C. Se zvyšujícím se lisovacím tlakem 

dochází k přibližně lineárnímu nárůstu mikrotvrdosti experimentálního materiálu. Maximální 

mikrotvrdost přibližně 50 HV 0,025 byla u experimentálního materiálu lisovaného při tlaku 

500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C.  

 

Tab. 4.6 Výsledky mikrotvrdostí HV 0,025 experimentálních materiálů lisovaných za studena 

s následným slinováním při teplotě 300 °C 

Lisovací tlak Mikrotvrdost 

p (MPa) HV 0,025 

100 - 

200 24±2 

300 31±1 

400 41±2 

500 49±2 

 

Pevnost v ohybu 

 

Provedení zkoušky tříbodovým ohybem bylo možné pouze u kompaktních experimentálních 

materiálů, které umožňovaly výrobu zkušebních těles, tzn. u kompaktních experimentálních 

materiálů lisovaných za studena až při tlaku 400 a 500 MPa s následným slinováním při 

teplotě 300 °C. Na obr. 4.16 lze pozorovat naměřené průběhy ohybových křivek. Přesné 

hodnoty získané zkouškou tříbodovým ohybem jsou uvedeny v tab. 4.7. Průběhy ohybových 

křivek jeví do své maximální hodnoty pevnosti v ohybu přibližně lineární charakter. Průhyby 

experimentálních materiálů byly pod mezí citlivosti detekce přístroje. Experimentální materiál 

lisovaný za studena při tlaku 500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 °C dosahoval 

hodnoty pevnosti v ohybu přibližně 15 MPa, což je podstatně vyšší hodnota než byla 

naměřena při tlaku 400 MPa. 
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Obr. 4.16 Ohybové křivky experimentálního materiálů lisovaných za studena a následně 

slinovaného při teplotě 300 °C 

 

Tab. 4.7 Výsledky tříbodových ohybů experimentálních materiálů lisovaných za studena 

s následným slinováním při teplotě 300 °C 

Lisovací tlak Pevnost v ohybu Průhyb 

p (MPa) Rmo (MPa) yMAX (mm) 

100 - - 

200 - - 

300 - - 

400 6 - 

500 13 - 

 

4.4.3 Lisování za studena s následným slinováním při teplotě 400 °C 

Metalografické hodnocení 

Mikrostruktura znázorněná na obr. 4.17–4.21 byla studována experimentálních materiálů 

na vzorcích lisovaných za studena při tlacích 100–500 MPa s následným slinováním při 

teplotě 400 °C. Snížení převážného množství a velikosti volných pórů byl pozorován mezi 

experimentálními materiály lisovanými při tlacích 100 a 200 MPa (obr. 4.17 a 4.18). Na 

mikrostruktuře experimentálních materiálů lisovaných při vyšších tlacích než 200 MPa 

(obr. 4.19–4.21) byly převážně pozorovány póry uzavřené. Experimentální materiály lisované 

při tlacích 300–500 MPa (obr. 4.19–4.21) vykazovaly mírnou deformaci částic globulárního 

charakteru, která se zvyšovala s vyššími hodnotami lisovacích tlaků. 
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Obr. 4.17 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

100 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.18 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

200 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.19 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

300 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 
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Obr. 4.20 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

400 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.21 Mikrostruktura experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

Porózita 

Vypočítané hodnoty pórovitosti z rozměrů experimentálních materiálů lisovaných za studena 

při tlacích 100–500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C jsou uvedeny v tab. 4.8. 

Snižování pórovitosti docházelo u experimentálních materiálů lisovaných do tlaku 300 MPa. 

S dalším zvýšením lisovacího tlaku až do hodnoty 500 MPa byla pórovitost prakticky 

neměnná a její hodnota byla přibližně 10 %. Zvýšením lisovacího tlaku z hodnoty 100 MPa 

na hodnotu 200 MPa došlo ke snížení pórovitosti o 7,9 %. Experimentální materiál lisovaný 

za studena při tlaku 300 MPa dosahoval oproti experimentálnímu materiálu lisovaného 

při tlaku 100 MPa menší pórovitost o 12,6 %. 
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Tab. 4.8 Hodnoty porózity experimentálních materiálů lisovaných za studena s následným slinováním 

při teplotě 400 °C 

Tlak Pórozita 

p (MPa) Xp (%) 

100 26,0 

200 18,1 

300 13,4 

400 11,5 

500 9,1 

 

Mechanické charakteristiky 

 

Mikrotvrdost 

 

Mikrotvrdost HV 0,025 byla měřena na kompaktních experimentálních materiálech vhodných 

pro tuto zkoušku, tzn. na vzorcích lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa s 

následným slinováním při teplotě 300 °C. Mikrovrdost experimentálního materiálu rostla se 

zvyšujícím se lisovacím tlakem přibližně lineárně (tab. 4.9). Lisováním za studena při tlaku 

500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C byla dosažena maximální hodnota 

mikrotvrdosti 50 HV 0,025.  

 

Tab. 4.9 Mikrotvrdost experimentálních materiálů lisovaných za studena s následným slinováním při 

teplotě 400 °C 

Lisovací tlak Mikrotvrdost 

p (MPa) HV 0,025 

100 - 

200 29±3 

300 37±1 

400 41±1 

500 49±2 

 

Pevnost v ohybu 

 

Zkouška tříbodovým ohybem byla provedena pouze u kompaktních experimentálních 

materiálů, které umožňovaly výrobu zkušebních těles, tzn. pouze vzorky připravené lisováním 

za studena při tlacích 200–500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C. Na obr. 4.22 

jsou znázorněny naměřené průběhy experimentálního materiálu a v tab. 4.10 jsou uvedeny 

výsledné hodnoty zkoušky tříbodovým ohybem. Ohybové křivky mají do svého maximální 

hodnoty napětí zvané mez pevnosti v ohybu strmý a přibližně lineární charakter. Průhyby 

experimentálních materiálů při maximálním ohybovém napětí při lisovacích tlacích 200 

a 300 MPa mají řádově stejné hodnoty a jsou pod mezí detekce přístroje. Experimentální 

materiál lisovaný při tlaku 400 MPa dosahoval nenulovou hodnoty průhybu. Při použití 

lisovacího tlaku 500 MPa bylo dosaženo průhybu při maximálním zatížení přibližně 0,1 mm. 

Pevnost v ohybu experimentálního materiálu lisovaného při 300 MPa byla přibližně 5 x větší 

než při tlaku 200 MPa. Experimentální materiál lisovaný při tlaku 400 MPa dosahoval 

hodnoty pevnosti v ohybu přibližně 40 MPa a použitím tlaku 500 MPa byla dosažena pevnosti 

v ohybu přibližně 80 MPa. 
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Obr. 4.22 Ohybové křivky experimentálních materiálů lisovaných za studena s následným 

slinováním při teplotě 400 °C 

  

Tab. 4.10 Tříbodové ohyby experimentálních materiálů lisovaných za studena s následným slinováním 

při teplotě 400 °C 

Lisovací tlak Pevnost v ohybu Průhyb 

p (MPa) Rmo (MPa) yMAX (mm) 

100 - - 

200 3 - 

300 15 - 

400 41 0,04 

500 76 0,10 

 

Fraktografické hodnocení 

Fraktografické hodnocení bylo provedeno na experimentálních materiálech, po zkoušce 

tříbodovým ohybem, lisovaných za studena při lisovacích tlacích 200–500 MPa s následným 

slinováním při teplotě 400 °C (obr. 4.23–4.26). Charakter lomu experimentálního materiálu je 

interkrystalický pro lisovací tlaky 200 a 300 MPa (obr. 4.23 a 4.24). Při zvýšení lisovacího 

tlaku na 400 a 500 MPa dochází ke smíšenému lomu experimentálního materiálu (obr. 4.25 

a 4.26). Transkrystalický lom byl u experimentálního materiálu lisovaného při tlaku 400 MPa 

pozorován pouze u největších částic (obr. 4.25a). Na experimentálním materiálu lisovaném 

při tlaku 500 MPa byl pozorován transkrystalický lom i u menších částic (obr. 4.26a). Na 

lomových plochách při lisovacích tlacích 200 - 500 MPa nebylo pozorováno odtržení částic 

(obr. 4.23–4.26). 
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Obr. 4.23 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

200 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.24 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

300 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 

 

 
Obr. 4.25 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

400 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 
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Obr. 4.26 Lomová plocha (SEM) experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 

500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C (a) a detail částic (b) 
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Základním materiálem byl Zn prášek o garantované průměrné velikosti zrn 7,5 μm. Při 

pozorování mikrostruktury Zn prášky bylo zjištěno, že nejmenší částice mají průměr menší 

než 1μm a největší částice mají průměr větší než 20 μm, základní materiál tedy vykazoval 

velkou disperzitu částic. Povrch částic základního materiálu byl částečně zoxidovaný, což 

mohlo být zapříčiněno oxidací při výrobě nebo během manipulace. Základní materiál byl 

zřejmě připraven atomizací plynem. 

 Experimentálním materiálem byly tablety lisované za studena při tlacích 100 - 500 MPa 

a lisované za studena při tlacích 100 - 500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 

a 400 °C po dobu 1 hod. Změna mikrostruktury experimentálního materiálu byla pozorována 

pouze při změně lisovacího tlaku. Použitím slinování při teplotách 300 a 400 °C po lisování 

za studena nebyly pozorovány rozdíly v mikrostruktuře. Slinovací teplota tedy ovlivňovala 

pomocí difuzních pochodů pouze vlastnosti hranic částic experimentálních materiálů. 

 Rozdíl pórovitosti byl nejvíce výrazný při zvyšování lisovacího tlaku ze 100 MPa do 

300 MPa a byl doprovázený zmenšením množství volných pórů a zvýšením výskytu pórů 

uzavřených. V rozmezí lisovacích tlaků 300–500 MPa nedocházelo ke změně porózity 

materiálu, ale pouze k plastické deformaci částic materiálu. 

 Mikrotvrdosti (obr. 4.28) byly stanoveny u kompaktních experimentálních materiálů, které 

umožňovaly výrobu zkušebních těles, tzn. lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa 

a lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa s následným slinování při teplotě 300 

a 400 °C. Se zvyšujícím lisovacím tlakem došlo ke zvýšení hodnoty mikrotvrdosti až na 

přibližně 50 HV 0,025 u všech experimentálních materiálů lisovaných při tlaku 500 MPa. 

Vzorky nejevily změnu mikrotvrdosti materiálu v závislosti se změnou slinovacích podmínek. 

Odchylky mikrotvrdosti u měřených experimentálních materiálů lisovaných při tlacích 200 a 

300 MPa za různých slinovacích teplot jsou zřejmě zapříčiněny velkým obsahem pórů v 

materiálu. Mohlo tedy během měření dojít ke zborcení částic do objemu pórů. 

 V práci [15] byla naměřena hodnota mikrotvrdosti přibližně 40 HV na vzorku s průměrnou 

velikostí částic 20 μm. Hodnoty mikrotvrdosti zjištěné na vzorcích lisovaných za studena při 

tlaku 450 MPa, a o průměrné velikosti částic přibližně 5 μm, byla zjištěna pomocí nanotestu a 

má hodnotu cca 500 MPa [18]. Z těchto hodnot lze usuzovat, že materiál připravený v této 

práci má maximální hodnotu mikrotvrdoti řádově stejnou se vzorky v práci [15] a má 

podstatně menší tvrdost než vzorky připravené v práci [18]. 
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Obr. 4.28 Porovnání mikrotvrdostí všech experimentálních materiálů lisovaných za studena 

při různých teplotách slinování 

 Zkouška tříbodovým ohybem byla možná u kompaktních experimentálních materiálů, 

které umožňovaly výrobu zkušebních těles, tzn. lisovaných za studena při tlacích 400 

a 500 MPa, lisovaných za studena při tlacích 400 a 500 MPa s následným slinování při teplotě 

300 °C lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa s následným slinování při teplotě 

400 °C. Na obr. 4.27 jsou znázorněny naměřené hodnoty mezí pevností v ohybu 

experimentálního materiálu. Hodnoty pevností v ohybu vykazují rostoucí charakter 

se zvyšujícím se lisovacím tlakem. Experimentální materiály lisované za studena a lisované 

za studena s následným slinováním při 300 °C vykazovaly stejné hodnoty mezí pevností 

v ohybu. Tento výsledek byl zřejmě způsoben neslinutím materiálu za daných podmínek 

slinování. Při použití slinovací teploty 400 °C byl pozorován výrazný nárůst pevností v ohybu 

až do přibližné hodnoty 80 MPa při lisovacím tlaku 500 MPa. Za všech použitých slinovacích 

podmínek dosahovaly nejvyšší mechanické vlastnosti experimentální materiály slinované při 

teplotě 400 °C po dobu 1 hod. Naměřené průhybu všech experimentálních materiálů 

dosahovaly řádově stejných hodnot u experimentálních materiálů lisovaných za studena 

a lisovaných za studena s následným slinováním při teplotě 300 °C. Experimentální materiál 

lisovaný za studena při tlaku 500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C dosahoval 

hodnoty průhybu při maximálním ohybovém napětí přibližně 0,1 mm. 

 Podle článků [16] je hodnota pevnosti v ohybu Zn materiálu i po lisování za studena při 

tlaku 500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C nižší než hodnota jemnozrnného Zn 

materiál s pevností v tahu až 100 MPa při průměrné velikosti částic 70 μm a přibližně 

dvojnásobný než je hodnota pevnosti v tahu hrubozrnného materiálu o velikosti částic 

přibližně 1 mm [16]. Zároveň má připravený experimentální materiál podstatně menší 

hodnotu pevnosti než je hodnota pevnosti v tahu, o hodnotě přibližně 130 MPa, vzorků s 

průměrnými velikostmi částic 20 μm [15]. Přibližně stejné hodnoty pevnosti bylo dosaženo u 

komerčního Zn, který byl podroben zkoušce tlakem [17]. Porovnáním hodnot lze usoudit, že 

snížením velikostí částic zřejmě dochází ke zvýšení pevnosti materiálu. Prodloužením 

slinovací doby by se mohlo docílit ještě vyšších mechanických charakteristik porézního Zn 

materiálu. 
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Obr. 4.27 Srovnání mezí pevností v ohybu všech experimentálních materiálů lisovaných za 

studena při různých teplotách slinování 

 

 Fraktografické hodnocení bylo měřeno pomoci SEM na lomových plochách 

experimentálních materiálů lisovaných za studena při lisovacím tlaku 400 a 500 MPa a 

lisovaných za studena při tlacích 200–500 MPa s následným slinování při teplotě 400 °C. 

Fraktografické hodnocení experimentálního materiálu lisovaného za studena s následným 

slinováním při 300 °C nebylo měřeno z důvodu shodných mechanických charakteristik s 

experimentálním materiálem lisovaným za studena. 

 Experimentální materiály lisované za studena při tlacích 400 a 500 MPa vykazovaly 

interkrystalický lom. Na lomových plochách těchto vzorků bylo pozorování odtržení 

největších částic. Ke spojení základního práškového materiálu došlo pouze mechanicky. 

 Experimentální materiály lisované za studena při tlacích 200 a 300 MPa s následným 

slinováním při teplotě 400 °C vykazovaly také interkrystalický lom. Na lomových plochách 

však nebylo pozorováno odtržení částic. Došlo tedy ke slinutí materiálu, při kterém  hranice 

částic vyšší pevnost oproti experimentálnímu materiálu lisovanému za studena. 

Experimentální materiály lisované za studena při tlacích 400 a 500 MPa s následným 

slinováním při teplotě 400 °C vykazovaly smíšený lom. Transkrystalický lom se u 

experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlaku 400 MPa a následně slinovaného 

při teplotě 400 °C vyskytoval pouze u největších částic. Při použití tlaku 500 MPa byl 

pozorován transkrystalický lom i u menších částic. Dosažení transkrystalického lomu je 

způsobeno vyšší pevností hranic částic než je pevnost samostatných částic. Z toho důvodu 

dochází k nárůstu pevností v ohybu u slinutých experimentálních materiálů při teplotě 

slinování 400 °C.  
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6 ZÁVĚR 

Byl připraven porézní Zn materiál metodou lisování za studena při tlacích 100–500 MPa 

a lisováním za studena při tlacích 100–500 MPa s následným slinováním při teplotě 300 

a 400 °C po dobu 1 hod. Na připraveném materiálu byla studována mikrostruktura, 

mechanické charakteristiky a fraktografie. 

 Struktura jemnozrnného experimentálního materiálu obsahovala částice v přibližném 

rozmezí velikostí 1 - 50 μm. Nejvýraznější změna poróvitosti byla pozorována u všech vzorků 

lisovaných do tlaku 300 MPa. Při dalším zvyšování lisovacího tlaku do hodnoty 500 MPa se 

pórovitost materiálu neměnila a dosahovala hodnoty přibližně 10 %. Struktury a mikrotvrdosti 

experimentálních materiálů se měnily se zvýšením tlaků a byly neměnné v závislosti na 

slinovacích podmínkách. Maximální hodnota mikrotvrdosti byla přibližně 50 HV 0,025 a byla 

naměřená u experimentálních materiálů lisovaných při 500 MPa. 

 Hodnoty pevnosti v ohybu experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlacích 

400 a 500 MPa a experimentálního materiálu lisovaného za studena při tlacích 400 a 500 MPa 

s následným slinováním při teplotě 300 °C byly přibližně stejné. Experimentální materiál 

lisovaný za studena a následně slinovaný při 400 °C dosahoval podstatně vyšších pevností 

v ohybu. Lisováním za studena při tlaku 500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C 

bylo docíleno přibližně pevnosti v ohybu přibližně 80 MPa za přítomnosti smíšeného lomu 

experimentálního materiálu. 

 V této práci bylo zjištěno, že Zn materiál lisovaný při lisovacím tlaku 100 MPa nemá 

manipulovatelnou pevnost. Slinováním porézního Zn materiálu při teplotě 300 °C po dobu 1 h 

nebylo docíleno zvýšení mechanickým vlastností proti materiálu lisovanému za studena. 

Nejvhodnější podmínky přípravy porézního Zn materiálu byly docíleny lisováním za studena 

při tlaku 500 MPa s následným slinováním při teplotě 400 °C. Výsledky této práce lze dále 

použít pro optimalizaci podmínek přípravy materiálů obsahující Zn pomocí práškové 

metalurgie. 
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7 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PSP Periodická soustava prvků 

REP Rotation Electrode Process 

PREP Plazma Rotating Electode Process 

HCP Hexagonální nejtěsněji uspořádaná mřížka 

CIP Izotaktické lisování za studena 

SEM Rastrovací elektronový mikroskop 

EDS Energiově disperzní analýza 

HPT Torze za vysokého tlaku 

 

XP  Porózita 

Vp  objem pórů v materiálu 

VC  Objem celého materiálu 

δ  Napětí 

F  Působící síla 

S  Průřez materiálu 

Rmo pevnost v ohybu 

MO Ohybový moment 

WO Modul průřezu v ohybu 

yMAX Maximální průhyb 

l  Délka materiálu 

h  Výška materiálu 

b  Šířka materiálu 

p  Lisovací tlak 
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