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ABSTRAKT 

 Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a zpracování objemového materiálu z hořčíkového 

prášku pomocí nekonvenčních technologií. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska porozity, 

mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností, v závislosti na změnách parametrů při procesu 

přípravy. Dále byl sledován vliv vybraných procesních parametrů elektronového děla na vlastnosti 

a hloubku ovlivnění materiálu. Řešení je zaměřeno na studium a optimalizaci těchto parametrů při 

přípravě a zpracování objemového materiálu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
hořčík, prášková metalurgie, mechanické vlastnosti, slinování, elektronový paprsek, povrchové 

zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Topic of the bachelor's thesis is the procedure of preparation and processing of bulk magnesium powder 

by unconventional technologies. Bulk materials were evaluated from the point of porosity, 

microstructure and physically-mechanical properties in correlation with changes of  parameters during 

preparation. Furthemore the influence of chosen processing parameters of electron beam was evaluated 

from structural properties and depth of the affected material. The outcome of this work is focused 

on study and optimalization of parameters during preparation and processing of bulk material. 

 

KEYWORDS 
magnesium, powder metallurgy, mechanical properties, sintering, electron beam, surface modification 
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1 ÚVOD 
 

 Hořčík se v periodické soustavě prvků řadí mezi nejlehčí kovy a k jeho typickým vlastnostem patří 

nízká hustota (1,74 g∙cm-3), relativně vysoká pevnost, biokompatibilita a relativní stabilita v porovnání 

s ostatními prvky I. a II. skupiny PSP. Právě díky těmto vlastnostem nachází hořčík uplatnění 

v mnohých průmyslových oblastech a biomedicíně, kde je brán velký zřetel na nízkou měrnou hmotnost, 

vysokou pevnost a biodbouratelnost. Je osmým nejzastoupenějším prvkem na planetě Zemi a tvoří 

přibližně 1,93 % hmotnosti zemské kůry. Z těchto důvodů jsou nyní, více než kdy předtím, zkoumány 

jeho možné aplikace nejen v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také použití do těl fotoaparátů  

a různých optických zařízení. K úspěšnosti tohoto kovu také přispívá i to, že jej lze zpracovávat pomocí 

většiny standardních metalurgických procesů [1-3].  

 Procesy práškové metalurgie jsou rychlé, úsporné a vysokoobjemové metody přípravy složitých dílů 

s velkou přesností. Při procesu slinování dochází ke spojení jednotlivých zrn prášku uvnitř formy, čímž 

je možné vytvářet výrobky uniformní kvality a struktury, bez nutnosti dalšího obrábění. Výsledné slinuté 

materiály běžně nevykazují vady, jako jsou zmenšení, objemové smrštění, inkluze nebo bubliny, čímž 

se výrazně snižuje cena celého dílu. Během posledních deseti let došlo ke značnému pokroku 

v technologických postupech práškové metalurgie. Nové druhy prášků umožnují vyrábět díly  

s vlastnostmi výrazně se blížícími produktům vyrobenými tradičními metalurgickými postupy. Dalším 

faktorem, který stojí za zvýšením pevnosti je důkladná kontrola mikrostruktury slinutého materiálu [4]. 

 Přes všechny již zmíněné výhody a potenciál hořčíku je nutné zmínit i několik jeho nevýhod. 

Hlavním problémem je, že hořčík i jeho slitiny trpí nízkou otěruvzdorností a podléhají výrazně vlivům 

koroze. Tento fakt výrazně limituje a brzdí jeho použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Z těchto 

důvodů se při výrobě materiálů obsahujících hořčík velice dbá na jejich povrchové úpravy, ty totiž 

dokáží výrazně snížit míru koroze a opotřebení [3].  
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2 CÍL PRÁCE 
 Bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z čistého 

hořčíkového prášku. Hlavním cílem je návrh a komplexní hodnocení vlivu parametrů procesu přípravy 

objemového materiálu na výslednou porozitu, strukturu a fyzikálně mechanické vlastnosti. Téma 

zahrnuje všechny etapy spojené s přípravou objemového materiálu, aplikací nekonvenčních technologií, 

kontrolu difuzních dějů a strukturně mechanických vlastností s ohledem na výslednou porozitu 

materiálu. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED PROBLEMATIKY 
3.1 Hořčík 

3.1.1 Vlastnosti kovového hořčíku 

 Hořčík je stříbrolesklý, kujný a tažný kov, který krystalizuje v nejtěsnějším hexagonálním 

uspořádání (HCP – hexagonal close packed). Krystalická mřížka Mg je znázorněna na Obr. 1. Toto 

uspořádání snižuje pravděpodobnost a míru deformace díky malému množství skluzových rovin uvnitř 

krystalické mřížky. Ve sloučeninách se hořčík vždy nachází v oxidačním čísle II. Na vzduchu se čistý 

hořčík okamžitě pokrývá tenkou a málo odolnou vrstvičkou MgO, která ho na rozdíl od vrstvy Al2O3 na 

hliníku nechrání před další oxidací. Jeho velice nízká hustota a relativně vysoká pevnost v tahu je 

ukazatelem toho, že se jedná o velice perspektivní konstrukční materiál. Tento prvek jeví vysoký 

potenciál zejména ve slitinách s jinými kovy i nekovy. Na Zemi se hojně nachází v zemské kůře 

a oceánech, převážně ve formě Olivínu, Magnezitu a Dolomitu.  Hořčík se řadí mezi biogenní prvky 

a hraje důležitou roli v životě člověka i rostlin [46]. 

 

 

 
Obr. 1: Krystalická mřížka hořčíku HCP (hexagonal close packed) [2]. 

 

Tab. 1: Fyzikální a mechanické vlastnosti vybraných kovů a jejich slitin [2, 7–9]. 

 

 Mg Al Fe 

teplota tání, Tt/K 923 933 1 811 

teplota varu, Tv/K 1 380 2 792 3 023 

hustota, ρ/g∙cm-3 1,74 2,70 7,87 

pevnost v tahu, Rm/ MPa 275 

(AZ91) 

390 

(Al40Zn3Cu) 

320 

 (11343) 

měrná pevnost v tahu, 

Pa∙m3∙kg1
 

151 930 

(AZ91) 

106 270 

(Al40Zn3Cu) 

87 193 

 (11343) 

tvrdost, HB 66 

 (AZ91) 

128  

(Al40Zn3Cu) 

235262 

(11343) 

 

  



9 

 

 

 

3.1.2 Slitiny hořčíku 

 Jedním ze způsobů, kterými lze dosáhnout zlepšení vlastností požadovaných leteckým  

a automobilovým průmyslem je legování, kdy dochází k cílenému přiměšování cizích prvků, tzv. legur 

k hlavnímu kovu. Zejména se jedná o zlepšení mechanických vlastností, zvýšení mezní provozní teploty 

a odolnosti vůči korozi. Mezi nejpoužívanější legující prvky se patří: mangan, zinek, hliník, cer, yttrium 

a zirkonium. Hořčík však dokáže tvořit slitiny i s prvky vzácných zemin. V historii se slitinám hořčíku 

už podařilo nahradit i mnohé polymerní materiály. Hlavním důvodem je především jejich srovnatelná 

hustota, avšak vyšší pevnost. Na rozdíl od polymerů je obrovskou výhodou možnost jejich úplného 

recyklování a absolutního rozkladu v přírodě bez vzniku toxických sloučenin. Kromě legování však 

existuje i několik dalších způsobů, které vedou ke zlepšení mechanických vlastností. Mohou jimi být 

například prášková metalurgie, zhutňovací a tvářecí metody [4,10,11]. 

 Pro popis slitin se běžně používá ASTM značení, kde jeho část je uvedená v Tab. 2. Nejpoužívanější 

slitinou hořčíku je AZ91. Z tohoto označení lze vyčíst, že se jedná o slitinu Mg-Al-Zn, kde hliník 

zaujímá 9 % hm. a zinek 1 % hm.  Tato slitina je bohatě využívána v průmyslu, díky jejímu snadnému 

zpracovávání a schopnosti uspokojivě odolávat korozi. Hliník v této slitině má za úkol zlepšit pevnost 

v tahu, tvrdost a korozní odolnost. Obecně řečeno je obtížné dosáhnout pro slitiny hořčíku vysoké 

pevnosti za zvýšených teplot, kvůli značně míře difuze. Z tohoto důvodu se začalo uvažovat o použití 

prvků ze skupiny vzácných zemin. Slitiny s prvky této skupiny jeví dobrou pevnost, kujnost a zvýšenou 

superplasticitu, která je dosažena použitím jemnozrnných kovů. Bylo zjištěno, že tyto slitiny vykazují  

i vysokou odolnost vůči creepu. Experimentálně bylo stanoveno, že pro vysoko-pevnostní slitiny 

hořčíku jsou nejvhodnějšími legujícími právě prvky vzácných zemin. Hlavní příčinou této skutečnosti 

je formace vysoce stabilních precipitátů, které jsou rovnoměrně dispergovány v prostředí [11–13]. 

 
Tab. 2: Kódová označení pro popis hořčíkových slitin [8]. 

Kódové písmeno Legující prvek 

A hliník 

E prvek skupiny vzácných zemin 

M mangan 

Z zinek 

 

3.2 Prášková metalurgie  

3.2.1 Metody přípravy prášků 

 Kovové prášky byly připravovány již dávno v minulosti, avšak až v poslední době dosahuje jejich 

použití vzrůstající popularity. Prášková metalurgie zažila svoje období znovuobjevení na přelomu 19.  

a 20. století, zá účelem snížení nákladů na produkci materiálů z kovů s vysokou teplotou tání. V dnešní 

době se práškové kovy vyrábí například atomizací, mletím, redukcí kovových sloučenin i elektrolýzou. 

Metody práškové metalurgie mohou být alternativním způsobem přípravy dílů se složitým tvarem 

[14, 15].  

 

Atomizace 

 Jednou z významných fyzikálně-chemických metod přípravy práškových kovů je atomizace, která 

se řádí mezi nejvíce používané metody v průmyslové výrobě. Podstatou této techniky je rozstřikování 

taveniny daného kovu inertním plynem, odstředivou silou nebo proudem tekutiny, čímž se roztavený 

kov rozbije na mikroskopické kapičky. Takto vytvořené kapky daného kovu se velice rychle ochladí  

a ztuhnou. Výsledné částice prášku následně padají na dno sběrné nádoby nebo probíhá jejich další 

třídění na základě velikosti. Atomizací plynem je možné produkovat prášky, které mají pravidelný tvar 

a vysokou čistotu na rozdíl od atomizace vodou, kde se mohou vyskytovat na povrchu kovu vrstvy oxidů 
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a nečistoty. K zamezení tuhnutí prášku na stěnách zařízení je nutné, aby velikost atomizační nádoby 

odpovídala míře chlazení. Velikost částic připravených atomizací plynem je nepřímo úměrná druhé 

mocnině rychlosti plynu v trysce. Výhodou této metody je možnost použití inertního plynu, který sníží 

míru tvorby vrstvy oxidů v prášku a zamezí reagování s okolní atmosférou. Nevýhodou může být 

nutnost používání trysek, ze kterých se mohou uvolňovat do prášku nežádoucí nečistoty. Další problém 

může nastat, když uvízne část inertního plynu uvnitř prášku, což vede k plynové pórovitosti zhutněného 

materiálu, čímž se snižují jeho mechanické vlastnosti. Na Obr. 2 je znázorněno schéma plynového 

atomizačního zařízení [14, 15]. 

 

 
Obr. 2: Schéma atomizace plynem. Melt – tavenina, gas source and pump – zdroj plynu a čerpadlo, fine powder 

– jemný prášek, collection chamber – sběrná nádoba, nozzle – tryska [15]. 

 

Mletí 

 Velice používanou technikou přípravy práškových kovů je mletí. Provádí se v kulových mlýnech, 

kde v otáčivém bubnu dochází k nárazům mlecích těles s kusy zpracovávaného kovu. Mlecí tělesa uvnitř 

mlýnu mívají mnohem větší rozměry, než je konečný prášek. Vlivem nárazů a tření dochází k přenosu 

kinetické energie, nárůst této energie způsobí zvýšení napětí uvnitř krystalické mřížky a fragmentaci 

kovu až na výsledný jemný prášek. Tento způsob se převážně používá na kovy, které jsou křehké  

a tvrdé, tudíž snadno podléhají procesu rozmělňování. Tato metoda je schopna vytvářet prášky, jejichž 

částice budou mít rozměry menší než 10 µm. Případnou nevýhodou mletí je kontaminace kovového 

prášku materiálem uvolněným z mlecích těles nebo stěn nádoby mlýna, které se během používání 

opotřebovávají [14, 15]. 

 

Elektrochemické metody  

 Elektrochemické metody pro přípravu prášků se dají použít u celé řady kovů. Principem metody je, 

že se na taveninu nebo roztok soli daného kovu působí elektrickým proudem, který způsobí migraci 

iontů k příslušné elektrodě. Na anodě (kladně nabité elektrodě) dochází k oxidaci, tím pádem 

k vylučování elektronegativních složek. Na katodě (záporně nabitá elektroda), dochází k redukci 

a vyloučení elektropozitivních iontů (ionty kovů, vodík). Elektrolýzou vodného roztoku lze připravit 

prášky pouze stabilních kovů, jejichž afinita ke kyslíku je velmi nízká (Fe, Ni, Cu). Hořčíkové prášky 
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lze připravit elektrolýzou taveniny, avšak je nutné ji provádět v inertní atmosféře. Celý proces je 

poměrně technicky náročný, a proto se tímto způsobem průmyslově nepřipravuje. Výhodou přípravy 

prášků touto cestou je produkce velmi čistých a pevných částic s dendritickou strukturou. Nevýhodou 

této techniky může být vysoká cena, která je způsobená nutnými druhotnými úpravami prášků (čištění, 

rozmělňování) a množstvím potřebné energie na provedení elektrolýzy [14]. 

 

Tvar a velikost částic 

 Tvary kovového prášku se dělí podle rozměrů jeho částic a obrysu. V Tab. 3 jsou znázorněny tvary, 

kterých mohou částice nabývat společně s nejpoužívanějšími metodami, kterými lze takových podob 

dosáhnout. Znázorněné tvary jsou převážně ilustrační, protože v přírodě se většina prášků objevuje 

v třídimenzionálním uspořádání. Uvedená kulovitá částice reprezentuje nejjednodušší typ a jeho ideální 

prostorové uspořádání. Pórovitá zrna se liší od nepravidelných, obsahem prázdného prostoru ve své 

struktuře. Vysoká porozita může do velké míry ovlivnit rozpoznávání konkrétních tvarů. Při přípravě 

prášků jednou konkrétní metodou většinou dochází ke tvorbě různých velikostí částic, a proto pro přesný 

popis a charakterizaci vlastností je nutné brát v potaz distribuci velikostí zrn [16]. 

 

 
Tab. 3: Seznam možných tvarů částic a způsobů jejich přípravy [4]. 

Tvar  Způsob přípravy 

jehlicovitý 

 

chemický rozklad 

dendritický 

 

elektrolýza 

kulovitý 

 

atomizace, vysrážení z roztoku 

nepravidelný 

 

atomizace, chemický rozklad 

nepravidelný 

tyčinkovitý 

 

chemický rozklad 

vločkovitý 

 

mechanické rozmělňování 

zaoblený 

 

atomizace, chemický rozklad 

pórovitý 

 

redukce oxidů 

hranatý 

 

mechanický rozklad 
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3.2.2 Metody zhutňování prášků 

 Pro dosažení maximálních možných mechanických vlastností a přesných tvarů daného materiálu je 

nutné práškové kovy zhutňovat. Pro rozlišení mezi procesem slinování a tvarování výrobku se též užívá 

termín formování. Hlavním cílem je dosáhnutí co nejvyšší homogenity materiálu v celém jeho objemu, 

co nejnižší pórovitosti a co nejvyšší míry slinutí jednotlivých částic kovů. Zhutňovací procesy lze 

rozlišovat podle toho, zdali probíhají za zvýšené teploty nebo za studena. Ke zhutňování dochází 

působením jednostranného nebo vícestranného statického tlaku na výchozí práškový materiál. Během 

tohoto procesu dochází k přesunu, uspořádání a tvarování zrn tak, jako tomu je třeba u lisování za horka 

nebo kování. Poté následují druhotné procesy zpracování, které slouží převážně k vytvoření konečného 

tvaru výrobku. Konečná struktura a míra zhutnění je silně závislá na jakosti použitého prášku [17].  

 Zhutňování za horka se provádí tak, že se na vzorek působí tlakem a zároveň i zvýšenou teplotou. 

Zpracovatelnost daného prášku silně závisí na struktuře a velikosti zrn. Zrna dosahující větších velikostí 

jsou obecně hůře zpracovatelné než ty menších rozměrů, a to z důvodu vzniku trhlin, které se následně 

mohou šířit podél jejich hranic. Zpracovatelnost též zhoršují přítomné nečistoty, které mohou vytvořit 

rozdíl v rychlosti ohřevu určitých částí materiálu. Výhodou zpracování za horka je vysoká kujnost, která 

umožňuje velkou deformaci výchozího materiálu a tím i dosáhnutí složitých tvarů [8]. 

 Zpracování kovů za studena umožňuje produkci tenkostěnných materiálu s lepší povrchovou 

úpravou, avšak za nutnosti aplikování většího zatížení. Během deformace dochází k přesunu zrn 

a uspořádání podél jejich hranic. Výsledná struktura kovů je po provedení deformace 

nepřekrystalizovaná, se zrny, které svým protaženým tvarem připomínají vlákna. Nekovové inkluze 

mohou taktéž ovlivňovat uspořádání mikrostruktury a tím i mechanické vlastnosti opracovávaného 

výrobku. Hlavní výhodou oproti zpracování za horka je, že nedochází ke změnám v rozměrech vlivem 

teplotní roztažnosti [8, 17]. 

 

Lisování za horka 

 Lisování je jednou z nejpoužívanějších zhutňovacích metod, která je vhodná pro špatně slinovatelné 

materiály. Jejím hlavním cílem je vytvoření přibližného tvaru výrobku o relativní hustotě, která se odvíjí 

od specifické aplikace tohoto vylisovaného materiálu. Působením tlaku a zvýšené teploty lze touto 

technikou docílit téměř teoretické hustoty daného materiálu. Se zvyšující se teplotou dochází 

k rapidnímu poklesu odporu materiálu k plastické deformaci a tím klesá i tlak nutný ke zhutňování. 

Mechanické vlastnosti výlisků připravených metodou lisování za horka nejsou příliš ovlivněny 

distribucí, velikostí a tvarem výchozích částic kovového prášku, jako tomu bylo např. u lisování za 

studena. Výchozím materiálem pro kompakci je kovový prášek, kde prázdný prostor mezi částicemi 

zabírá i více jak 50 %. Mezery mezi částicemi bývají největší v případě použití zrn o stejných rozměrech, 

a proto je výhodné pro snížení pórovitosti používat částice o různých velikostech, které vyplní mezery 

mezi sebou [4,17]. 

 

Izostatické lisování za horka 

 V odborné literatuře se tato metoda nachází též pod názvem HIP (Hot Izostatic Pressing). Izostatické 

lisování za posledních 15 let dosáhlo tak obrovského vývoje, že je možné z pohledu porozity hovořit  

o produkci téměř totožných materiálů při použití práškové metalurgie v porovnání s metalurgií 

klasickou. Ke kompakci práškového materiálu obvykle dochází působením tlaku, který pochází 

z kapaliny nebo plynu prostřednictvím elastického pouzdra. Tato součástka musí být schopna vykazovat 

i za vysokého tlaku vlastnosti kapaliny, kvůli izostatickému přenosu tlaku na práškový kov. Za 

normálního tlaku by tato součástka měla projevovat chování pevné látky, aby nedošlo k její deformaci 

při plnění a tím změně tvaru výsledného výrobku. Dalším parametrem tohoto pouzdra, který musí být 

splněn, je jeho chemická odolnost vůči působení kovového prášku i za zvýšených teplot, a to během 

celého procesu kompakce. Technika HIP využívá silnostěnné nádoby, uvnitř které se nachází elektrický 
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ohřev, do kterého je možné umístit kovový prášek. Během lisování je nádoba natlakována inertním 

plynem, nejčastěji se používá argon. Běžné HIP komory jsou schopny dosáhnout tlaku lisování až 

280 MPa a teploty 2000 °C. V praxi se HIP používá na výrobu součástek do letadel, které musí odolávat 

vysokému únavovému namáhání. Struktura takto slisovaného prášku neobsahuje téměř žádnou porozitu, 

a proto hustota nabývá téměř teoretických hodnot [15, 17]. 

 

Izostatické lisování za studena 

 Tato metoda se též objevuje pod zkratkou CIP (Cold Izostatic Pressing). Technika CIP využívá 

pružné pouzdro zhotovené z kaučuku, které umožňuje výrobu součástek se složitým tvarem. Lisování 

se většinou provádí působením tlaku okolo 350 MPa, avšak experimentálně bylo provedeno až 

1400 MPa. Materiály produkované izostatickým lisováním jeví lepší plastické i pevnostní vlastnosti 

v porovnání s klasickým lisováním. Přesný tvar výrobku snižuje náklady na jeho další opracovávání, ale 

také na spotřebu výchozích surovin. Hustota částečně zhutněného materiálu je při použití CIP zhruba  

o 15 % vyšší než při běžném lisování ve formě. Hlavní výhodou této metody je její možnost kompakce 

velmi jemných nebo hrubých prášků, které by nebylo možné zpracovávat běžným lisováním. Na druhou 

stranu má metoda CIP i několik nevýhod. Patří k nim například nízká míra produktivity a relativně 

krátká životnost elastických forem. Schéma tohoto přístroje je uvedeno na Obr. 3 [17]. 

 

 
Obr. 3: Schéma izostatického lisování. 1 – horní uzávěr, 2 – vysokotlaká komora, 3 – tlaková kapalina, 4 – 

plastická forma, 5 – perforovaná forma, 6 – spodní uzávěr, 7 – přívod tlakové kapaliny, 8 – odvod kapaliny [17]. 
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Válcování 

 Válcování je jednou z dalších způsobů zpracování objemového materiálu. Tato metoda je využívána 

ke zmenšení průřezu ingotů, plechů, vytváření tenkých pásů kovu a ke zhutňování práškových materiálů. 

Je také schopna produkovat velkou škálu polotovarů využitelných při další výrobě a výrobků 

s konečným tvarem. Průměr válců se může výrazně lišit v závislosti na jeho použití. Na měkké kovy je 

možné použít válce poháněné motory o slabších výkonech, avšak s rostoucí tvrdostí materiálů je nutné 

pro pohon použít až tisícikoňové agregáty. Válcovací kotouče mohou být uspořádány jak vertikálně, tak 

i horizontálně. Velký vliv na průběh válcování prášku má tvar částic a jejich stlačitelnost. Tloušťka 

výsledného plátu se odvíjí od vzdálenosti válců, velikosti částic kovového prášku a průměru použitých 

válců. Pro výpočet potřebných rozměrů vstupujících částic se používá Evansův vztah (3.1). Na Obr. 4 

je znázorněno schéma válcování [4,15]. 

 

 
Obr. 4: Schéma válcování prášků: 1 – nezhutněný prášek, 2 – zóna zhutňování, h0 – vstupní tloušťka pásu, h1 – 

konečná tloušťka pásu, α – úhel záběru, R – poloměr válců [4]. 

 

Kování práškových kovů 

 Tato metoda zahrnuje pěchování slinutých kovových prášků do uzavřené formy za zvýšené teploty. 

Proces kování práškových kovů se moc neliší od běžných materiálů. Jediným podstatným rozdílem je 

výskyt dutin v jeho struktuře. Porozita významně ovlivňuje chování během procesu kování, dochází při 

něm k objemovým kontrakcím. K tomu všemu ještě dochází v místě výskytu pórů ke zvýšené 

pravděpodobnosti lomu výrobku. Z těchto důvodů je patrné, že hlavním cílem kování je eliminace pórů 

v co nejvyšším měřítku. Stlačování a tok materiálu vede k uzavírání pórů a ke zjemňování 

mikrostruktury [18]. 

  

 10 h)cos1(R2h   (3.1) 
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3.2.3 Slinování 

 Slinování patří do kategorie tepelného zpracování, při kterém dochází ke zhutňování prášku 

důsledkem souhrnu převážně fyzikálních procesů za účelem dosažení požadovaného složení  

a vlastností. Podstatně větší měrný povrch prášků a s tím související i vyšší povrchová energie 

v porovnání s masivním tělesem je hlavní hnací silou při slinování. Důvodem pro tento fenomén je snaha 

systému tuto vysokou povrchovou energii snížit. Čím jsou částečky menší, tím je specifický povrch 

větší a o to rychleji slinování probíhá. Mechanismem tohoto procesu je difuze atomů kovu, která se 

uvede do pohybu dodáním aktivační energie v podobě tepla. Difuze následně probíhá z počátku na 

styčných plochách a hranicích zrn prášku v podobě povrchové difuze a následně při dosažení vyšších 

teplot se přidružuje i difuze objemová. Výsledkem atomárního transportu je zhutňování výlisku  

a redukce porozity. Pro urychlení slinování se též využívá plastické deformace zrn. Působením vnějšího 

tlaku se sníží podstatně podíl porozity a výlisek dostane konečný tvar [19]. 

 

Jiskrové slinování 

 Jiskrové slinování, které v literatuře lze též najít pod zkratkou SPS (spark plasma sintering), 

kombinuje elektrickou energii a působení mechanické síly ke zhutnění kovového prášku v pevný celek, 

který bude mít požadované vlastnosti a hustotu. Slinování lze provádět ve vzdušné atmosféře, vakuu 

i v inertním plynu za použití grafitových nebo jiných speciálně upravených nástrojů. Tato metoda se 

provádí tak, že se nejdříve prášek, který bývá většinou vodivý, nasype do dutiny ve formě a začne se na 

něj působit mechanickou silou, a přitom prochází materiálem pulzní elektrický proud. Tlak, který působí 

na prášek je při srovnání s předchozími technikami poměrně nízký (60 MPa). Při použití střídavého 

a stejnosměrného proudu dochází ke zrychlení a posílení spojování jednotlivých částic, což způsobuje 

vytvoření struktury o větší homogenitě. Výrobek podstupuje působení elektrického proudu jen řádově 

několik sekund až minut v závislosti na kapacitě vybavení, rozměrech a použitých materiálech. Po 

ukončení zhutňování se vypne přívod elektrické energie, avšak na formu se stále působí tlakem, zatímco 

se zařízení chladí. Během procesu nedochází k výraznému zahřívání jak formy, tak i slinutého výrobku. 

Výrobky připravené technikou jiskrového slinování vyžadují výrazně menší spotřebu materiálu 

k dosažení požadovaných vlastností a méně konečných úprav než při klasickém lisování [4] 

 

Povrchové zpracování svazkem elektronů 

 Tato metoda byla původně vynalezena za účelem tavení kovů s vysokou teplotou tání, avšak brzy 

své uplatnění našla mimo jiné i v elektronové mikroskopii, která využívá odrazu elektronů od povrchu 

zkoumaného materiálu. V neposlední řadě velkého zájmu dostávají metody využívající svazek elektronů  

(EB  electron beam) i v mnoha jiných odvětvích průmyslu např. vrtání, svařování i slinování. 

Principem této metody je kolize rychle proudícího paprsku elektronů s elektronovým obalem atomů, 

kterému předá svojí kinetickou energii. Během přenosu energie může dojít i k tzv. pružným srážkám 

elektronu s jádrem atomu, které jsou však považovány za nežádoucí a snižují účinnost přenosu energie. 

Energie, která byla do systému předána se následně šíří materiálem, který se důsledkem toho velice 

rychle zahřívá. Elektronový paprsek vychází z povrchu vysoce zahřáté katody, která je běžně vyráběna 

z wolframu. Paprsek elektronů je následně usměrňován pomocí optiky využívající působení 

magnetického pole. Vlivem působení EB na povrch zkoumaného materiálu může dojít k jeho natavení 

anebo povrchové úpravě v tuhé fázi. Tyto přeměny vedou ke vzniku pevnějších fází, zjemněné 

mikrostruktury, lepší korozní odolnosti a vyšší tvrdosti. Z důvodu hrubnutí zrn je u hořčíku a dalších 

kovů s relativně nízkou teplotou tání nutné přesně kontrolovat dodanou energii. Hlavní výhodou této 

metody je, že se provádí v inertní atmosféře, a proto je ideální pro zpracování hořčíku a dalších vysoce 

reaktivních kovů i slitin [20]. 
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3.3 Tvářecí metody 
 Hlavním cílem tváření je produkce výrobků a polotovoarů plastickou deformací pevného tělesa 

působením vnějších sil. Tvářený materiál si během tohoto procesu zachová svoji soudržnost za současné 

změny mikrostruktury. Tvářecí metody lze rozdělit na dvě skupiny podle toho, zdali probíhají za tepla 

nebo za studena. Materiál během svého zpracovávání podstupuje změnu původního tvaru na tvar 

konečný.  Po překročení meze elasticity dochází k trvalé deformaci či vzniku trhlin v materiálu. Za tepla 

jsou materiály snadno tvářitelné a dochází u nich k uvolnění napětí uvnitř jejich struktury. 

K výraznějším rozměrovým změnám může dojít až při ochlazování výrobku.  Při tváření za studena 

dochází ke zjemnění mikrostruktury, nárůstu pevnosti, avšak zhoršení houževnatosti. Výrobky mohou 

sloužit jako polotovar pro další zpracování [21]. 

 

3.3.1 Torze za vysokého tlaku 

 Torze za vysokého tlaku neboli jen ve zkratce HPT (high pressure torsion) je metoda používaná ke 

zpracování kovů, kde vzorky podstupují stlačování a kroutivému namáhání. Přestože základní principy 

tohoto procesu jsou známy již dlouhou dobu, tak populárním se stává až v poslední době. Hlavním 

důvodem úspěchu HPT je schopnost dosahovat mimořádného zjemnění zrn na mnohdy až nanometrové 

rozměry a zároveň výrazného zvýšení pevnosti. Principem metod je, že se na vzorek o tvaru disku, který 

se nachází mezi dvěma kovadlinami, působí tlakem pohybující se v řádech GPa. Tento proces lze 

provádět za laboratorní i zvýšené teploty. Během stlačování je vzorek ještě torzně namáhán, čehož je 

dosaženo otáčivým pohybem spodní kovadliny. V důsledku působení třecí síly dochází k vysokému 

smykovému namáhání. Proces HPT lze rozdělit na dva základní typy volné a uzavřené. Při volném HPT 

je vzorek položen na nižší kovadlinu, kde na něj je posléze působeno zatížením a torzním namáháním 

tak, jak je uvedeno na Obr. 5a). Za těchto podmínek není materiál nikterak omezován ve svém toku  

a může se relativně volně pohybovat. U uzavřeného HPT (Obr. 5c) je vzorek umístěn do dutiny, která 

brání toku materiálu během zatěžování a smykového namáhání. Nicméně experimentálně je velice 

obtížné dosáhnout ideálních uzavřených podmínek, a proto se převážně používá varianta znázorněná na 

Obr. 5c), kde je prostor pro tok materiálu jen z části uzavřen. Podstatným omezením HPT je to, že při 

působení zatížení na vzorek není jeho deformace ve všech místech stejná. Nejvyšších hodnot dosahuje 

na okrajích a klesá směrem k ose disku. Z toho důvodu je struktura výsledných materiálů připravených 

pomocí HPT vysoce nehomogenní. Materiály produkované metodou HPT dosahují mnohem menších 

rozměrů zrn (90 nm) než při zpracování pomocí ECAP (270 nm) u podobné slitiny a za laboratorní 

teploty. Další výhodou HPT oproti ECAP je, že dokáže využívat i těžko zpracovatelné materiály, jako 

je například hořčík a jeho slitiny. Největší nevýhodou je produkce poměrně malých vzorků, které běžně 

dosahují rozměrů 10 mm v průměru a přibližně 1,0 mm na výšku [22]. 

 

 
Obr. 5: Schématické znázornění volného (a), uzavřeného (b) a částečně uzavřeného (c) krutu za vysokého tlaku 

[22]. 
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3.3.2 Protlačování 

 Protlačování je velice užitečná technika, pomocí které lze připravovat dlouhé výrobky, jako jsou 

například tyče. Pokud se jedná o protlačování za studena, je připravená směs kovového prášku, 

obsahujícího též plastifikátory, protlačována skrze ústí o průměru požadovaného výrobku. Jako 

plastifikátor se hojně využívá škrobový maz nebo parafin. Tato metoda slouží především pro materiály, 

které nelze zpracovávat jiným způsobem než práškovou metalurgií, kvůli jejich vysoké teplotě tání  

a tvrdosti. Důležitým krokem při protlačování je homogenizace a odvzdušnění těsta, případné 

nedokonalosti v těchto procesech se mohou výrazně projevit na vlastnostech výsledného materiálu. 

Hmota se protlačuje pomocí pístů. Podobně jako tomu bylo u protlačování za studena, i za tepla je možné 

zpracovávat přímo práškové materiály dokonce i předlisované. Výhodou této technologie je, že při 

zvolení vhodné matrice pro vytlačování lze docílit vysoké homogenity materiálu, což je způsobeno 

vlivem intenzivní plastické deformace. Působením takto silných vnějších vlivů na směs, může způsobit 

narušení tenké oxidické vrstvy na povrchu kovu a zaručit tím lepší kontakt jednotlivých částic. 

Protlačování za horka se převážně využívá k výrobě profilů o vysoké pevnosti z kovů, jako jsou: titan, 

hořčík a hliník. Velice populární a úspěšná je metoda úhlového protlačování (ECAP – equal-channel 

angular pressing) [21, 23]. 

 

3.3.3  ECAP 

 Technika ECAP je současně jedna z nejpoužívanějších metod pro úpravu mikrostruktury. Oblíbenou 

se stala zejména pro svoji schopnost významně zlepšit mechanické vlastnosti, díky dokonalejšímu 

spojení částic prášku na jejich hranicích. ECAP je také velice účinná ve snižování rozměrů zrn kovů 

pomocí rekrystalizace při procesu lisování. Takto stlačený materiál vykazuje značné zlepšení pevnosti. 

Protlačování se provádí ve formě obsahující dva rozměrově stejné kanály, které se protínají pod určitým 

úhlem. Tato forma se obvykle skládá ze dvou částí kvůli snadnější extrakci protlačovaného materiálu 

a jeho opětovnému použití. Jelikož oba kanály mají stejné rozměry, tak během tohoto procesu, 

nedochází ke změnám příčného řezu. Ke zdokonalení vlastností dochází již při prvním průchodu ECAP 

formou. V prvních etapách ECAP se mechanismus plastické deformace velice podobá válcování za 

studena, kdy dochází také k protahování zrn do tvarů připomínajících vlákna. Jakmile jsou však zrna 

laminárně uspořádaná do určité míry, je další zjemňování mikrostruktury možné jen tehdy, pokud se 

vytvoří nová příčná hranice uvnitř zrna. Tento jev se však děje samovolně jen velice vzácně, protože 

k deformaci dochází jen v jednom směru. Z toho důvodu je vhodné úhel v průběhu procesu měnit, čehož 

se dosahuje otočením tyče o určitý úhel po každém průchodu ECAP formou. Parametry výsledného 

materiálu lze řídit pomocí teploty, rychlosti lisování, úhlu mezi vstupním a výstupním kanálem, ale také 

otáčením vzorku. Hlavní výhodou metody ECAP je možnost značného zjemnění zrn, jejichž velikost už 

po několika projitích formou může být v rozmezí mikrometrů až stovek nanometrů. Na Obr. 6 je 

uvedeno schéma této metody [23, 24].   
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Obr. 6: Schématické znázornění uspořádání přístrojů pro metodu ECAP. Pressure – tlak, plunger – píst, die – 

forma, sample – vzorek, thermocouple – termočlánek, furnace – pec, heater – ohřívadlo [23]. 

3.4 Vlastnosti objemového materiálu 

3.4.1 Mechanické vlastnosti 

 Tvrdost je jedna z velice důležitých vlastností látek, která je definována jako odpor materiálu vůči 

silovému působení jiného objektu. Indentor, který působí zatížením na vzorek, musí splňovat přísné 

normy tykající se jeho tvaru a velikosti stanovené pro konkrétní metodu. Z hodnot tvrdosti lze předvídat 

například pevnost v tahu nebo obrobitelnost daného produktu. Zkoušky tvrdosti lze uskutečňovat na 

laboratorních vzorcích nebo přímo na konečném výrobku, patři mezi velice přesné a nejméně 

destruktivní analýzy v metalurgickém odvětví. Z důvodů její jednoduchosti, rychlosti provedení  

a reprodukovatelnosti se tato technika stala brzy velice populární zejména v průmyslu [8]. 

 Míra, do které je struktura deformována nebo natažena, závisí na velikosti aplikovaného zatížení. 

Pro většinu kovů vystavených lehkému zatěžování v tahu platí, že velikost namáhání a prodloužení jsou 

si navzájem úměrné. Lze je popsat pomocí tzv. Hookova zákona (3.2), kde E je modul pružnosti v tahu 

a  mechanické napětí. 

 

  E  (3.2) 

 

 Výsledek tohoto modulu může být považován za tuhost, anebo odolnost materiálu vůči elastickému 

namáhání.  Čím větší je jeho hodnota tím větší tuhost materiál jeví. Elastická deformace je jen dočasná, 

což znamená, že po ukončení působení zatížení se vzorek vrací do svých původních rozměrů. Na 

atomární úrovni je makroskopické prodloužení způsobeno změnou vzdáleností mezi sousedícími atomy 
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a jejich vazbami. Po překročení určité hranice zatížení dochází k tzv. plastické deformaci, kde dochází 

ke zpřetrhání vazeb mezi atomy vlivem jejich vzájemného přesunu a vytvořením nových vazeb se 

sousedícími atomy, tato deformace je již nevratná. Většina materiálů je konstruována tak, aby se při 

zatěžování materiálu deformace pohybovala jen v elastické oblasti. Z tohoto důvodu je nutné znát 

hodnotu zatížení, při kterém těleso dosáhne tzv. meze kluzu. U kovů k tomuto dochází při odchýlení 

z lineární křivky závislosti prodloužení na zatížení. Mez pevnosti lze odečíst ze zatížení sestrojením 

přímky rovnoběžné s křivkou elastické oblasti ve vzdálenosti, která byla dohodou stanovena (běžně 

0,002), protínající její zakřivující se část v plastické oblasti. Hodnota meze pevnosti je definována pro 

kovy, jako míra odporu k plastické deformaci [25]. 

 

3.4.2 Pórovitost 

 Během procesu slinování dochází k růstu zrn a zároveň k velkým změnám v porozitě materiálu.  

Mechanické, elektrické a optické vlastnosti slinovaného materiálu jsou do značné míry ovlivněny nejen 

přítomností samotných pórů, ale také jejich tvarem, distribucí a velikostí. Porozitu lze rozdělit na dva 

základní druhy, otevřenou a uzavřenou. Při slinování nejdříve vzniká otevřená porozita, která se 

vyskytuje u částečně zhutněného práškového materiálu, jenž se skládá ze složité sítě vzájemně 

propojených pórů, které jsou ohraničeny povrchem jednotlivých částic. Hustota takového výrobku se 

obvykle pohybuje v rozmezí 70-95 % dokonale slinutého materiálu. V další fázi slinování se začíná 

objevovat uzavřená porozita, která však už nemá velký vliv na zhoršení mechanických ani korozních 

vlastností výrobku a vyskytuje se u materiálů, které přesahují hranici slinutí 95 %. Póry jsou sférického 

tvaru a uzavřené uvnitř struktury. 

 Pro snadnější popis tvarů a distribuce pórů při procesu slinování se obvykle používá rozdělení na 

několik po sobě jdoucích fází. V první fází dochází k tomu, že zrna si zachovávají své ostré hranice, 

zatímco dochází k růstu krčku na rozhraní částic za nepatrného objemového smrštění. Následuje další 

tzv. přechodová fáze, pro kterou je charakteristické snížení ostrosti hranic zrn a dochází k tvorbě pórů 

ve formě vzájemně propojených kanálků, které se nacházejí podél těchto hranic. V této fází dochází  

k největší míře zhutňování a růstu zrn. V poslední fázi dochází k uzavření pórů buďto uvnitř zrna, anebo 

na jejich rozhraní. Formování struktury pórů souvisí úzce nejen s kinetikou zhutňování, ale má také 

zásadní vliv na vývoj mikrostruktury. Pevnost v tahu roste s klesající porozitou, což je hlavním 

důvodem, proč je výhodné parametry a průběh slinování důkladně kontrolovat. Tvorbu a distribuci pórů 

lze řídit převážně zvolením vhodné teploty a doby slinování, důležitým parametrem je i velikost 

aplikovaného zhutňovacího tlaku. Pórovitý materiál vykazuje výrazně odlišné chování při deformaci 

než objemový materiál. Při zvyšujícím se napětí roste deformace materiálu, což je způsobeno hlavně 

kolapsem pórů při dosažení maximálního zatížení. Porozitu lze též ovlivnit použitím vhodných tvarů  

a velikostí částic výchozího kovového prášku. Hrubnutí zrn hořčíkového prášku během procesu 

slinování, může rovněž ovlivnit konečné vlastnosti materiálu [4, 26–28]. 

  



20 

 

 

 

3.5 Mechanické zkoušky  

3.5.1 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

 Tuto metodu lze aplikovat na celou řadu železných odlitků, kované oceli i neželezných materiálů. 

Principem zkoušky tvrdosti podle Brinella je působení kuličky rovnoměrnou silou F na povrch 

měřeného materiálu po určitou dobu t. Pro materiály, jejichž tvrdost nepřesahuje hodnotu 450 HB se 

používá kulička vyrobená z kalené oceli a pro tvrdší materiály až do 650 HB lze použít kuličku 

vyrobenou ze slinutého karbidu. Povrch vzorku je nutné upravit tak, aby se na něm nenacházela 

jakákoliv cizí tělesa např. špony nebo mazadla, která by následně mohla ovlivnit naměřené hodnoty. 

Výsledkem by měl být indent (vtisk) kulovitého tvaru (viz Obr. 7). Tvrdost se následně vyhodnocuje 

z plochy indentu nacházejícího se na povrchu měřeného vzorku. Všechny parametry této zkoušky jsou 

zahrnuty v normě ČSN EN ISO 6506 [2931]. 

 
Obr. 7: Princip zkoušky tvrdosti podle Brinella [31]. 

3.5.2 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

 Zkouška tvrdosti podle Vickerse je do jisté míry podobná té podle Brinella. Výhodou je, že naměřené 

hodnoty z těchto dvou zkoušek lze mezi sebou přepočítávat až přibližně do hodnoty 400 HB. Principem 

běžné zkoušky tvrdosti podle Vickerse je aplikování zatížení na indentor, který se následně přitlačí ke 

zkoumanému materiálu. Toto zatížení je nutné aplikovat po určitý časový úsek, který se obvykle 

pohybuje okolo 10-15 s. Podstatnou podmínkou je, že zkoumaný materiál musí mít menší tvrdost než 

samotný indentor, což je vyřešeno použitím hrotu vyrobeného z diamantu. Tvrdost se následně vypočítá 

z poměru zatížení a plochy indentu. Ostrá špička indentoru má většinou tvar pyramidy svírající úhel 

136°0,5° se čtvercovou podstavou. Rozměry hrotu jsou tak malé, že dochází jen k minimálnímu 

poškození povrchu vzorku, a proto je možné provádět i rutinní testování výrobků, k zajištění 

požadovaných vlastností. Tuto techniku lze dokonce použít i u křehkých materiálů jako je třeba 

keramika, kde je schopná nahradit drahé vzorky pro tahové zkoušky, které jsou velice problematické  

u tak choulostivých materiálů připravit. Značnou výhodou je možnost nepřetržité kontroly aplikovaného 

zatížení během celého procesu. Vickersovu zkoušku lze také použit při analýze abrazivního opotřebení, 

ke kontrole tvrdosti pancířů a při obrábění kovů. Nevýhodou je nutnost pečlivé kontroly povrchu vzorku, 

který musí být velice hladký a bez nečistot. Během měření se také musí odstranit veškeré zdroje vibrací, 

které mohou způsobit chyby v získaných hodnotách. Vzorec pro výpočet tvrdosti dle Vickerse je uveden 

v rovnici (3.3). Všechny parametry této zkoušky jsou zahrnuty v normě ČSN EN ISO 6507 [3133]. 

 

2d

F891,1
HV


  (3.3) 

F – zatížení [N], d – průměrná velikost úhlopříčky indentoru [mm] 
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3.5.3 Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

 Rockwellova zkouška byla vynalezena za účelem rychlé a nedestruktivní analýzy pro společnost 

vyrábějící kuličková ložiska. Hlavním rozdílem, čím se tato technika liší od uvedených zkoušek je její 

mnohem rychlejší provedení v porovnání s Vickersovou zkouškou a vytvořené indenty nejsou tak velké 

jako u Brinellovy zkoušky. Tato technika je velice přesná, spolehlivá a dokáže určit tvrdost komponentů 

různých velikostí a tvarů během několika sekund. Hrot indentoru je obvykle vyráběn z diamantu, ale 

může být i z kalené oceli. Zařízení též obsahuje hloubkoměr, jenž je schopen měřit vertikální pohyb 

indentoru do vzorku. Zkouška probíhá tak, že se ostrý hrot nastaví kolmo ke zkoumanému materiálu  

a následně se indentor přiblíží až k jeho povrchu a začne působit drobným zatížením, čímž se vyrovnají 

případné nerovnosti. Tímto způsobem se stanoví referenční bod a teprve až poté se aplikuje plné 

zatížení. Materiál je podrobován tomuto zatížení po určitou dobu v rozmezí 1-8 s. Po uplynutí tohoto 

času je už působeno na materiál pouze drobnou silou, jako tomu bylo na začátku. Výsledné Rockwellovo 

číslo reprezentuje rozdíl v hloubce mezi referenčním místem a místem, kde bylo aplikováno plné 

zatížení. Rozdíl hloubek, který naměříme, je nutné následně odečíst od 100 (pro diamantový indentor 

svírající úhel 120°  0,5°), abychom zajistili, že tvrdší materiály budou mít vyšší Rockwellovo číslo než 

ty měkčí. Nevýhodou této zkoušky je omezená vzdálenost (100 jednotek Rockwella nebo 0,2 mm), 

kterou hrot může vykonat, a proto je nutné provádět test s kombinací různých zátěží a tvarů indentorů. 

Tak jako tomu bylo i u přechozích zkoušek tvrdosti, povrch vzorku musí být bez nečistot. V porovnání 

s Vickersovou a Brinellovou je Rockwellova metoda nejméně přesná. Všechny parametry této zkoušky 

jsou zahrnuty v normě ČSN EN ISO 6507 [30, 34]. 

 

3.5.4 Zkouška tříbodovým ohybem 

 Zkouška ohybem se provádí za použití zkoumaného tělesa s kruhovým, obdélníkovým nebo 

čtvercovým průřezem, které se položí na dvě opory. Horní část měřícího přístroje pro tříbodovou 

zkoušku tvoří jeden trn, jehož průměr je určen normou. Ten následně aplikuje tíhové zatížená na střed 

vzorku. Trn a zkušební podpory musí dosahovat dostatečné tvrdosti, aby během zkoušky nedošlo  

k jejich poškození. Hlavním cílem je získat hodnoty závislosti aplikované síly na průhybu zkoumané 

tyče. Hodnoty se měří pomocí snímače, který měří průhyb středu tyče v porovnání se sousedními 

oporami. Při průhybu dochází ke změnám napětí v průřezu tyče, přičemž na hranici jejího povrchu se 

zatěžovacím trnem dosahuje hodnoty maximálního tahového napětí, kde následně dochází k lomu a tato 

hodnota se následně bere za pevnost v ohybu. Zkouška ohybem se běžně provádí u křehkých materiálů 

a v průmyslu k odhalení trhlin v okolí svárů. Schéma zařízení je uvedeno na Obr. 8 [34, 35]. 

 
Obr. 8: Schéma zařízení pro zkoušku tříbodovým ohybem [35].  

L – délka zkušebního tělesa, D – průměr trnu, l – vzdálenost mezi podpěrami, a – tloušťka nebo průměr 

zkušebního tělesa, α – úhel ohybu. 
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4 SOUČASNÝ VÝZKŮM  
 W. N. A. W. Muhammad a kolektiv [36] zkoumali hořčík a slitinu AZ31, kterou připravovali 

metodou jiskrového slinování plazmatem (SPS). Zjišťovali závislost porozity a pevnosti na různých 

teplotách slinování v rozmezí 455-585 °C při tlaku 60 MPa a rychlostí ohřevu 25 °C∙min-1. Porozita  

u hořčíku se ve zkoumaném rozsahu teplot výrazně neměnila, přičemž míra zhutnění dosahovala 

přibližně 99 % dokonale zhutněného materiálu. Z naměřených hodnot v článku je patrné, že relativní 

hustota zkoumaných vzorků byla téměř konstantní bez ohledu na teplotu slinování. Nejvyšší hustoty 

bylo dosaženo při teplotě 525 °C. V tomto článku se též autorům podařilo dokázat, že pomocí metody 

SPS lze výrazně zlepšit tažnost slinutého hořčíku. Pevnost v tahu rostla se zvyšující se teplotou 

slinování. Čistý hořčík dosáhl své nejvyšší pevnosti v tahu (120 MPa) při teplotě 585 °C. Důvodem, 

proč Mg dosáhl nejvyšší pevnosti až při 585 °C, což je vyšší než teplota dosažení nejvyšší hustoty  

(552 °C), může být fakt, že pevnost v tahu závisí na míře spojení zrn. V tomto případě se zvyšováním 

teploty slinování dosahovalo postupně většího narušování oxidického filmu, který se běžně vyskytuje 

na povrchu kovů, a to způsobilo silnějšího spojení zrn slinovaného prášku. Výsledkem této studie tedy 

bylo nalezení vhodné teploty pro slinování čistého hořčíku za dosažení co nejlepších mechanických 

vlastností. Maximálního slinutí a nejlepších vlastností dosahoval hořčík při teplotách v rozmezí  

552–585 °C. Z uvedených výsledků je možné usoudit, že SPS je velice účinná zhutňovací metoda. 

 Ve své další publikaci W. N. A. W. Muhammad, Yoshiharu Mutoh a Yukio Miyashita [37] se 

věnovali zhutňování hořčíku, avšak nejen pomocí metody SPS, ale zkoušeli i více konvenčnější metodu 

beztlakého slinování (PLS – pressureless sintering). Jejich cílem bylo sledovat změny průměrné 

velikosti zrn v závislosti na podmínkách a druhu použité metody. Výchozí hořčíkový prášek používány 

pro experimenty měl čistotu 99 % a průměrnou velikost zrn 180 m. Slinování metodou SPS probíhalo 

ve vakuu a v teplotním rozmezí 552–605 °C po dobu 5 minut, ostatní parametry zůstávaly konstantní 

(zatížení – 60 Mpa a ohřev – 25 °C∙min-1). Vzorky pro metodu PLS byly nejdříve lisovány při tlaku 

300 MPa a následně slinovány v peci po dobu 2 hodin v teplotním rozmezí 552–605 °C ve vakuu. 

Používané vzorky měly průměr 30 mm a tloušťku 10 mm. Ze závěrů článku je patrné, že hranice zrn po 

slinování byli jasně viditelné. Zároveň docházelo se zvyšováním teploty ke snižování jak četnosti, tak  

i velikosti malých pórů uvnitř struktury. Plného slinutí, však nebylo metodou PLS za uvedených 

podmínek dosaženo, na rozdíl od metody SPS, kdy nebyla detekována přítomnost jakýchkoliv pórů. 

Se vzrůstající teplotou slinování průměrná velikost zrn rostla, zejména však u konvenční metody PLS. 

Velikost zrn se v případě metody SPS pohybovala přibližně okolo 17 m, zatímco u PLS dosahovala 

průměrně velikosti 26 m. S rostoucí teplotou se také ztrácela ostrost hranic zrn obzvláště u metody 

SPS. Úplného zhutnění dosáhli metodou SPS až při překročení 580 °C. Z naměřených hodnot zjistili, že 

pevnost v tahu u metod SPS i PLS výrazně rostla s rostoucí teplotou slinování. Maximální pevnost v tahu 

(140 MPa) byla naměřena při 605 °C u vzorku připraveného pomocí SPS a pouze 80 MPa u vzorku 

připraveného PLS. Z výsledků a diskuze článku vyplývá, že slinování jiskrovým výbojem je velice 

účinné v narušení oxidického filmu na povrchu zrn, což umožní mnohem silnější spojení částic a tím  

i zlepšení mechanických vlastností a mikrostruktury. Pro produkci vysoce kvalitního slinutého hořčíku 

je nutné omezit tvorbu oxidické vrsty na povrchu výchozího prášku.  

 G. Straffeliny a kolektiv se ve svém článku [38] zabývali studiem vlastností a přípravy hořčíkové 

slitiny AZ91 pomocí metody SPS s následným protlačováním za horka. Velikost zrn výchozího prášku 

byla 100 m. Vzorky byly slinovány nejdříve zahřátím na teplotu 420 °C s rychlostí ohřevu 50 °C∙min-1, 

tato teplota byla udržována po dobu 60 min. Následně byla teplota zvýšena na 470 °C při stejné rychlosti 

ohřevu, jako v předchozím případě a udržována po 10 min. Nakonec byl vzorek chlazen vzduchem až 

na laboratorní teplotu. Zahřívání při 420 °C bylo nutné pro rozpuštění Mg17Al12 precipitátu (tzv.  fáze) 

před započetím slinování při 470 °C. Při dosažení 350 °C bylo na vzorek působeno zatížením 60 MPa. 

Při analýze mikrostruktury výsledného materiálu zpracovaného metodou SPS nebyly pozorovány téměř 

žádné póry a zrna dosahovala průměrné velikosti 6080 m. Některé vzorky byly dále ještě zpracovány 
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protlačováním za horka při 300 a 350 °C. Po protlačení došlo nejen k rekrystalizaci a zjemnění zrn 

(2040 m), ale také k rozbití  fáze na malé částice s protáhlým tvarem.  Tvrdost měřená po provedení 

SPS byla 75 HV, načež po protlačení se zvýšila na 79 HV. Tuto odlišnost autor připisuje rozdílu ve 

velikosti zrn. Křehkost vzorku připraveného pomocí SPS mohla být zapříčiněna nerekrystalizovanou 

strukturou a špatnou kohezí mezi částicemi. Z tohoto důvodu nebylo možné u něj provést tahovou 

zkoušku. Naproti tomu u protlačeného vzorku došlo k rekrystalizaci čímž se zvýšila kujnost a podařilo 

se naměřit hodnotu meze kluzu na 170 MPa a pevnost v tahu na 300 MPa. 

 Ve svém dalším článku [39] se G. Straffeliny věnoval přípravě a charakterizaci slitiny AZ91 pro 

aplikaci biodegradabilního stentu použitím metody SPS. Pro své experimenty autor použil kovový 

prášek s průměrnou velikostí zrn 200 m, který byl připravený mletím. Prášky byly následně upraveny 

několika způsoby. Tím prvním bylo zahřátí kovového prášku s nepravidelným tvarem zrn v grafitové 

formě na 400 °C s rychlostí ohřevu 50 °C∙min-1. Zatížení 60 MPa bylo aplikováno na vzorek od dosažení 

teploty 300 °C. Po uplynutí 1 min od dosažení maximální teploty byl vzorek ochlazen zpět na laboratorní 

teplotu. V tomto případě nedošlo během procesu slinování ke vzniku kapalné fáze. Druhý vzorek byl 

připraven obdobným způsobem, avšak teplota slinování dosahovala až 450 °C, což vyvolalo vznik 

kapalné fáze, která však nepřispěla ke slinutí materiálu, nýbrž byla působením tlaku ze struktury vzápětí 

vytlačena. Tato událost měla za následek snížení obsahu  fáze na 7 %. Poslední vzorek byl připraven 

zahříváním nejdříve na teplotu 420 °C, která byla udržována po dobu 30 min, tento krok byl zařazen pro 

lepší rozpustnost fází a po uplynutí časového intervalu byla následně teplota slinování zvýšena na 

450 °C. Během tohoto procesu nedošlo ke vzniku taveniny, a proto byla naměřena nejvyšší hodnota  

 fáze (18 %). Po ukončení slinování bylo provedena zkouška pevnosti v tlaku při teplotách 250, 300, 

350, a 400 °C. Testování probíhalo za použití slinutých válcovitých tyčí, které byly nařezány ve směru 

působení zatížení při SPS na rozměry 6 mm v průměru a 10 mm na výšku. Z výsledků článku je patrné, 

že během SPS došlo vlivem intenzivní plastické deformace k téměř úplnému zhutnění (98,9 % pro 

vzorek připravený při 450° s rozpouštěcím krokem při 420 °C), avšak nebylo dosaženo silného spojení 

částic. Při zkouškách pevnosti v tlaku za zvýšené teploty je nutné dosáhnout teplot vyšších než 200 °C, 

aby byla omezena tvorba malých i velkých prasklin, které mohou být vyvolány nesoudržností částic.  

Tento jev může být spojen s poměrně velikými zrny výchozího prášku, ale také s přítomností oxidické 

vrstvy na jejich povrchu. Graf naměřených pevností v tlaku je znázorněn na Obr. 9.  

 

 
Obr. 9: Naměřené hodnoty při zkouškách pevnosti v tlaku za různých teplot [39]. 
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 Z naměřených hodnot autor vyvozuje, že SPS a smykové namáhání v tomhle případě nebylo 

dostačující k narušení nebo rozptýlení této oxidické vrstvy. Nejvyšší tvrdost byla naměřeno u vzorku 

slinutého při 450 °C s rozpouštěcím krokem a to 75,4 HV5. Je třeba poznamenat, že vzorek slinutý při 

450 °C jevil menší tvrdost než ten připravený při 400 °C, což může být zapříčiněno nižším obsahem  

 fáze. 

 HPT je jedna z metod intenzivní plastické deformace, kterou se detailněji zabýval ve své publikaci 

K. Edalati a jeho výzkumný tým [40]. V tomto článku se autor zaměřil na vývoj mechanických vlastností 

dosažených intenzivní deformací čistého hořčíku pomocí metody HPT. Pro experimenty byla použita 

slinutá hořčíková tyč o čistotě 99,9 % a délce 60 mm s průměrem 10 mm, která byla následně nařezána 

na disky o tloušťce 8 mm. Před provedením HPT byly disky ještě žíhány při teplotě 773 K po 1 hodinu 

v argonové atmosféře. HPT bylo prováděno za laboratorní teploty a při tlaku 6 GPa. Z naměřených dat 

bylo zjištěno, že hodnoty tvrdosti jsou nepravidelné a silně závislé na počtu otáček a vzdálenosti od osy 

disku. Tvrdost rostla s ohledem na vzdálenost od osy disku pro rychlost 0,25 ot∙min-1, avšak pro rychlost 

0,5 ot∙min-1 docházelo nejdříve k nárůstu tvrdosti, a pak následnému poklesu, což je připisováno 

rekrystalizaci, která pravděpodobně probíhala z důvodu nízké teploty tání samotného hořčíku. Naproti 

tomu vzorky jevily konzistentně vysokou mez pevnosti v tahu a kujnost, což je možné pravděpodobně 

díky potlačení vzniku trhlin působením vysokého tlaku. Na Obr. 10 je znázorněná mikrostruktura 

hořčíku před a po jeho zpracování HPT. Při deformaci došlo k výraznému zmenšení rozměru zrn 

z původních  1600 m až na velikost   1 m. Na Obr. 11 je možné pozorovat naměřené hodnoty 

mikrotvrdosti se vzrůstající vzdáleností od osy disku a pro různé otáčky. 

 

 

 

Obr. 10: Mikrostruktura hořčíku a) před zpracováním HPT a b) po zpracování HPT [40]. 
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Obr. 11: Závislost mikrotvrdosti na vzdálenosti od osy disku pro různé otáčky [40].  

 Autoři M. Joshi, Y. Fukuta a N. Park se zabývali ve své práci [41] charakterizací příčin a míry vzniku 

dislokací během intenzivní plastické deformace při torzi za vysokého tlaku. Pro své experimenty použili 

disky z čistého hořčíku (99,9 %) o průměru 10 mm a tloušťce 8 mm, které byly lisovány při tlaku 6 GPa 

za laboratorní teploty. Část vzorků po zpracování metodou HPT byla ještě dále popouštěna v olejové 

lázni při 250 °C po dobu 3 s nebo při 300 °C po dobu 90 s. Z výsledků měření vyšlo že tvrdost se 

snižovala s rostoucí vzdáleností od osy disku, nejvyšší hodnoty dosahovala právě ve středu (Obr. 12). 

Ke snižování tvrdosti také docházelo s rostoucím smykovým namáháním. 

 

 
 

Obr. 12: Závislost tvrdosti na radiální vzdálenosti od osy disku pro různý počet otáček. Conditions   podmínky, 

starting material  výchozí materiál [41]. 
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 Po dosažení radiální vzdálenosti 1,5 mm od osy disku velikost zrn zůstávala konstantní. Bylo 

zjištěno, že volné dislokace, které vznikaly ve struktuře zpracováním HPT, mají zásadní vliv na konečné 

mechanické vlastnosti materiálu. Vzorky po zpracování vykazovaly plně rekrystalizovanou strukturu 

s průměrnou velikostí zrn 2,8 m a 7,8 m. U zpracovaných vzorků byla taktéž pozorována zvýšená 

pevnost v tahu a vynikající hodnoty celkové tažnosti. 

 V své publikaci se A. Yamashita, Z. Horita a T. G. Langdon [23] zabývali zlepšováním 

mechanických vlastností hořčíku i jeho slitin pomocí intenzivní plastické deformace (SPD  severe 

plastic deformation). Pro svůj experiment si zvolili tyče z čistého hořčíku o čistotě 99,9 % a rozměrech 

10 × 60 mm. Následně byla hořčíková tyč popouštěna při teplotě 500 °C po 1 hod. Velikost zrn u čistého 

hořčíku dosahovala po těchto úpravách 400 m. Následně byly vzorky stlačeny v ECAP formě 

s průměrem kanálu 10,3 mm a protlačovány pomocí pístu rychlostí 18 mm∙s-1 pod úhlem 90° při 

teplotách 200, 300 a 400 °C. Po každém protlačení byl vzorek otočen o +90°.Vlivem protlačování zrna 

čistého hořčíku zmenšila už při dvou průchodech své rozměry na 120 m. Z Obr. 13 je patrné, že 

metoda ECAP je schopná už při nízkém počtu průchodů materiálu formou nejen významně zjemnit 

mikrostrukturu vlivem intenzivní plastické deformace, ale i do značné míry zvýšit pevnost výlisku.   

 

Obr. 13: Závislost a) zjemnění mikrostruktury a b) pevnosti na počtu průchodů ECAP formou [18]. 

 F. S. J. Poggiali a kolektiv [42] se ve svém článku zabývali vývojem mikrostruktury a mechanismem 

nukleace rekrystalizovaných zrn u hořčíku zpracovávaného metodou ECAP. Protlačování bylo 

prováděno za teploty 523 K a rychlostí 0,1 mm∙s-1. Úhel mezi kanály svíral 90° s vnějším zakřivením 

45°. Jedním z úkolů, který si autoři zvolili bylo potvrdit, že během deformace čistého hořčíku za teploty 

523 K nedochází ke vzniku viditelných trhlin ve struktuře, jak je patrné z Obr. 14, tento předpoklad se 

jim podařilo potvrdit. Vývoj mikrostruktury byl pozorován ve třech deformačních úsecích. V první části 

deformačního úseku, znázorněného na Obr. 15a) docházelo k tomu, že hrubozrnná struktura výchozího 

materiálu je stále přítomná, avšak dochází ke zřetelnějšímu dvojčatění. V prostředním deformačním 

úseku (Obr. 15b) je už pozorován vznik jemných zrn (20 m), která se však nacházejí pouze uvnitř 

dvojčat a podél hranic zrn. V posledním úseku (Obr. 15c) jsou jemná zrna o průměrné velikosti 15 m 

značně zastoupená a rozmístěna do řetízkovitých tvarů obklopujíc hrubá zrna (>100 m). Průměrná 

velikost zrna celého materiálu je 25 m.  

 Výsledkem tohoto článku je potvrzení, že nukleace jemných zrn je možná pouze na hranicích zrn  

a uvnitř dvojčat, což vede k heterogenní struktuře. Bimodální distribuce velikostí zrn, která byla 

pozorována po zpracování metodou ECAP je způsobena velkým podílem nezjemněných částic. 
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Obr. 14: Vzhled protlačovaného materiálu v místě protnutí kanálů. Flow   tok, def. zone   deformační zóna 

[42].   

 
Obr. 15: Průběh zjemnění zrn při průchodu ECAP formou. a) před def. zónou b) v def. zóně, c) za def. zónou 

[42]. 
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 Ve svém článku se Z.Q. Cui, H.W. Yang a W.X. Wang [43] zabývali studiem šíření prasklin 

vzniklých únavovým namáháním v závislosti na rozdílu v teplotách na povrchu hořčíkové slitiny 

AZ31B svářené technologií EB. Vzorky použité pro experimenty byly připraveny z válcované desky  

o tloušťce 10 mm. Chemické složení této slitiny bylo 95,7 % hm. Mg, 2,8 % hm. Al, 1,1 % hm. Zn, 

0,4 % hm. Mn. Desky byly svařeny EB ve vakuu při sníženém tlaku. Pro odstranění rušivých vlivů 

oxidické vrstvy byl povrch vzorku vybroušen z obou stran před započetím testování. V Tab. 4  jsou 

uvedeny podmínky za kterých bylo prováděno svařování pomocí EB. Cílem autorů tohoto článku, bylo 

snížení výskytu únavových prasklin ve svárech vznikajících u hořčíkových slitin vlivem jeho vysokého 

koeficientu teplotní roztažnosti, což je hlavním limitujícím faktorem u použití této technologie 

svařování.  Distribuce teplot na povrchu vzorku, který podléhá cyklickému namáhání, byla sledována 

pomocí infračervené termografie. Z výsledků článku vyplývá, že se autorům podařilo rozlišit čtyři 

rozdílně teplotní etapy, které se na povrchu vzorku během namáhání odehrávaly. V první fázi se objevil 

teplotní nárůst, v další fázi nastala určitá teplotní rovnováha, následoval teplotní nárůst na povrchu 

praskliny a po selhání došlo k výraznému poklesu teploty. Ze závěrů článku vyplývá, že se autorům 

podařilo vypracovat přesnou a spolehlivou metodu využívající infračervenou termografii pro odhalení  

i předpovězení místa, kde může dojít k vytvoření praskliny.  

 
Tab. 4: Parametry svařování paprskem elektronů [43]. 

urychlovací napětí U [kV] proud paprsku IB [mA] rychlost svařování v [mm∙s-1] 

150 30 35 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

5.1 Použité chemikálie 
 destilovaná voda (FCH VUT v Brně) 

 ethanol (FCH VUT v Brně) 

 isopropanol (Lachner) 

 kyselina dusičná (Lachner) 

 

5.2 Metodika a experimentální zařízení 
 Vzorky pro experimenty byly připraveny z Mg prášku, lisováním v obousměrné lisovnici o vnitřním 

průměru 20 mm. Do lisovnic se navažovalo 2,7 0,1 g prášku. Celý proces plnění se prováděl v inertní 

dusíkové atmosféře uvnitř glove boxu. Pro snížení adheze lisovaného materiálu k lisovnici byly její 

stěny pouhličeny. Při lisování Mg tablet za studena se zatížení na vzorek aplikovalo po 1 minutu a na 

vzorky připravované lisováním za tepla bylo působeno zatížením po 1 hodinu.  Přístroj použitý pro 

lisovaní za tepla je uveden na Obr. 16. 

 Pro metalografické hodnocení byly slisované tablety o rozměrech 20 mm v průměru a 5 mm na výšku 

následně nařezány pomocí laboratorní pily Secotom 50 na několik menších částí. Tyto části byly poté 

zality do epoxidové pryskyřice, vybroušeny a vyleštěny do vysokého lesku automatickou bruskou 

Tegramin-25. Vzorky byly po jejich připravení uchovávány ve vzduchotěsné nádobě se silikagelem, 

aby bylo zabráněno tvorbě oxidické vrstvy na povrchu materiálu. 

 

 
Obr. 16: Přístroj pro lisování za tepla, 1  ohřev, 2 a 4  táhla, 3  lisovnice se vzorkem. 
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 Broušení se provádělo na brusném papíře o zrnitosti 320 a na kompozitních kotoučích o zrnitosti 

600, 1200 a kompozitním kotouči jehož brusná zrna dosahovala velikosti 9 m. Jako abrazivní 

materiál byl na brusném papíře i kompozitních brusných kotoučích využit karbid křemíku. Pro 

následné leštění byla použita diamantová pasta s velikostí zrn 3 m, 1 m a 0,25 m, která byla 

nanesena na nosný leštící kotouč. Před každou změnou brusného nebo leštícího kotouče byly vzorky 

otřeny vatou a opláchnuty isopropanolem, který se též používal jako smáčedlo. Metalografické 

hodnocení mikrostruktury bylo provedeno na světelném mikroskopu Zeiss Axio Observer Z1M při 

zvětšení mikroskopu 25× až 500×. 

 Mikrotvrdost byla měřena dle Vickerse na přístroji značky LECO a modelu LM 248at. Měření 

podléhalo parametrům podle normy ČSN EN ISO 6507-1 při zatížení 25 g. Výsledky byly 

vyhodnocovány počítačovým programem AMH43-Series. 

 Přetavování povrchu bylo prováděno na přístroji pro povrchové úpravy a tepelné zpracování 

PROBEAM K26. Tento přístroj obsahuje řízený polohovací systém, který je schopen pracovat ve dvou 

až čtyřech osách a při náklonu stolu v rozmezí 0° až +90°. V případě nutnosti je možné pouštět do 

vakuové komory inertní plyny. Přístroj je řízen počítačovým programem Sinumerik, jehož výrobcem je 

firma Siemens AG. Technické parametry tohoto přístroje jsou uvedeny v Tab.5.  

 
Tab.5: Technické parametry přístroje PROBEAM K26 [20]. 

Objem komory 2,6 m3 

Rozměry pracovního stolu 500 × 800 mm 

Maximální výška 700 mm 

Pohyby v osách X a Y 500 × 800 mm 

Maximální výkon svazku 15 kW 

Urychlovací napětí 80150 kV 

Vakuum 10-4 mBar 

 

5.3 Použitý materiál 
 Pro experimenty byl použit jako výchozí materiál hořčíkový prášek, který byl dodán společností 

Goodfellow Cambridge Limited, která garantuje jeho 99,8% čistotu. Prášek dosahuje maximální 

velikosti zrn 50 m a minimální 10 m. Průměrná velikost zrn se pohybuje v rozmezí 30-40 m  

s hustotou 1,738 g∙cm-3. Pro ověření čistoty, tvarů a velikostí částic výchozího hořčíkového prášku byla 

použita metoda energiově disperzní spektroskopie (EDS) na rastrovacím elektronovém mikroskopu 

(SEM  scanning electrone microscope) od firmy ZEISS EVO LS 10. Z Obr. 17 je možné pozorovat, 

že částice prášku nabývaly převážně nepravidelného vločkovitého tvaru a zřídka i tyčinkovitého. 

Z prvkové analýzy bylo zjištěno, že prášek obsahuje 94,0 1,3 % hm. hořčíku a 5,9 1,3 % hm. kyslíku. 

Obsah kyslíku v prášku je způsobem přítomností MgO na povrchu částic. Výčet podmínek, za kterých 

byly vzorky připraveny je uveden v Tab. 6.  
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Obr. 17: Snímek částic Mg prášku, SEM (a), detail částice (b). 

Tab. 6: Výčet připravených Mg vzorků pro úpravu EB. 

 Teplota lisování  

Lisovací tlak 25 °C 400 °C 

100 MPa ✓  

500 MPa ✓ ✓ 

   

Litý Mg ✓  

 

5.3.1 Výchozí struktura litého Mg 

 Pro experimenty byla použita deska z litého hořčíku o tloušťce 6 mm. Po nařezání desky na tenké 

pásky, vybroušení a naleptání povrchu bylo za pomocí světelného mikroskopu (LM  light microscope) 

zjištěno, že zrna výchozího litého hořčíku dosahují přibližně velikosti 2000 m. Mikrostruktura litého 

Mg je zachycena na Obr. 18. U litého vzorku nebyly pozorovány žádné póry ani trhliny ve struktuře.  

 

 
Obr. 18: Mikrostruktura litého hořčíku, LM. 
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5.3.2 Výchozí Mg materiál lisovaný za studena 

 Metodou lisování za studena byly připraveny 2 vzorky při lisovacích tlacích 100 a 500 Mpa.  

U vzorku lisovaného za studena a při 100 MPa (Obr. 19) je možné pozorovat, že zrna vykazují jen velice 

nízkou míru plastické deformace a zaujímají téměř totožný tvar v porovnání s výchozím Mg práškem. 

Porozita takového materiálu se pohybuje okolo 23 %. Naproti tomu u vzorku lisovaného za studena při 

500 MPa (Obr. 20) se už projevuje vliv plastické deformace. Působením vysokého tlaku došlo 

k výraznému snížení porozity na přibližně 2,3 %. Také je možné pozorovat, že zrna jsou mnohem 

pevněji spojena než u nižšího zatížení [44]. 

 
Obr. 19: Snímek mikrostruktury Mg lisovaného při 100 MPa za studena (a) LM, detail (b) SEM [44]. 

 
Obr. 20: Snímek mikrostruktury Mg lisovaného při 500 MPa za studena (a) LM, detail (b) SEM [44]. 
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5.3.3 Výchozí Mg materiál lisovaný za tepla 

 U vzorku připraveného lisováním za tepla při tlaku 500 MPa a teplotě 400 °C (Obr. 21) si lze 

povšimnut velice nízké porozity, která vlivem působení vysoké teploty a tlaku klesla pod 0,5 %. Na 

detailu je možně vidět, že zrna jsou velmi plasticky deformovaná a do značné míry slinutá, což má za 

následek velkou soudržnost takovýchto částic [44]. 

 
Obr. 21: Snímek mikrostruktury Mg lisovaného při 500 MPa a 400 °C (a) LM, detail (b) SEM [44]. 

Tab.7: Tvrdosti HV0,025 výchozích Mg vzorků [44]. 

 

 

 

 

 

 Z důvodu malého množství článků zabývajících se problematikou povrchové úpravy hořčíku a jeho 

slitin metodou EB, bylo nutné logickou úvahou zvolit jen část možných parametrů a zkoumat vliv jejich 

změny na mikrostrukturu vzorku. Všechny možné parametry elektronového děla a jejich přesné hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 8Tab. 9. Povrchová úprava se prováděla desetibodovým svazkem elektronů, který 

přejížděl přes povrch vzorku. Jako proměnné hodnoty byly zvoleny rychlost posunu paprsku vB a proud 

paprsku IB, všechny ostatní hodnoty zůstávaly u všech vzorků konstantní. 

 
Tab. 8: Konstantní parametry nastavení elektronového děla. 

urychlovací napětí [kV] 80 80 80 

offset  50 50 50 

frekvence f [kHz] 1 1 1 

příkon P [kW] 6560 6560 6560 

počet bodů paprsku 10 10 10 

 

  

Podmínky lisování 25 °C 400 °C 

100 MPa 22  1 58  1 

500 MPa 50  1 68  1 

   

Litý Mg 39  1   
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6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 
 

6.1 Úprava povrchu EB 

6.1.1 Přetavování litého Mg 

 Po úpravě povrchu Mg desky svazkem elektronů o proudu 6 mA došlo k významnému zredukování 

velikosti zrn na 100 m. Jemnozrnná struktura zasahovala do hloubky přibližně 390 80 m. Další 

vzorek byl upravený svazkem elektronů o proudu 7 mA a jeho povrch opět vykazoval zjemněnou 

mikrostrukturu, ale v tomto případě až do hloubky 700 140 m. Rekrystalizovaná zrna měla protáhlejší 

tvar než u vzorku upraveného 6 mA a jejich velikost se pohybovala v rozmezí 250-300 m. Posledním 

experimentem na litém hořčíku byla úprava jeho povrchu EB při proudu 8 mA. Z hodnocení 

mikrostruktury je možné pozorovat, že došlo k ještě většímu protáhnutí zrn než u předchozích vzorků  

i zvětšení hloubky zjemnění na 1100 220 m. Zrna na povrchu tohoto vzorku dosahovala velikosti  

300-400 m. Z hodnocení mikrostruktury uvedené na Obr. 22, lze vypozorovat trend zvětšování velikosti 

zrn s rostoucím proudem. Tento jev je pravděpodobně spojen s tím, že s narůstající tloušťkou natavené 

povrchové vrstvy se zpomaluje odvod tepla z míst zasažených EB, čímž se poskytuje delší čas k růstu 

kovových zrn. Všechny uvedené vzorky byly následně podrobeny zkoušce mikrotvrdosti, kde byla 

měřena její velikost v závislosti na vzdálenosti od povrchu vzorku. Z naměřených hodnot mikrotvrdosti 

není však možné rozlišit rozhraní mezi jemnozrnnou a hrubozrnnou strukturou, jak bylo předpokládáno. 

Jedno z možných vysvětlení tohoto jevu může být to, že redukce velikosti zrn nebyla tak významná, aby 

ovlivnila výslednou mikrotvrdost vzorku. Dalším možným vysvětlením může být to, že rekrystalizovaná 

struktura se nacházela v nedeformovaném vyžíhaném stavu, oproti částečně deformačně zpevněným 

zrnům neovlivněného materiálu. 

 
Tab. 9: Parametry nastavení elektronového děla pro přetavení vzorků z litého hořčíku. 

 Vzorek č.  

 1 2 3 

proud paprsku IB [mA] 6 7 8 

rychlost posunu paprsku vB [mm∙s-1] 5 5 5 
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Obr. 22: Zjemněná povrchová vrstva litého hořčíku při 6 mA (a), 7 mA (b), 8 mA (c), LM. 
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6.1.2 Přetavování Mg lisovaného za studena 

 Vzorky pro tento experiment byly připraveny lisováním za studena při tlacích 100 a 500 MPa a jejich 

povrch byl následně přetavován pomocí elektronového svazku. Parametry EB jsou uvedeny v Tab. 10. 

U vzorku lisovaného při 100 MPa (Obr. 23) došlo vlivem působení EB k sublimaci povrchu materiálu 

a vytvoření tenké natavené vrstvy. Vzhledem k nízké soudržnosti práškových částic, vysoké pórovitosti 

a přítomnosti oxidické vrstvy na povrchu částic, došlo k sublimaci povrchu materiálu z důvodu 

lokálního přehřátí vzorku. K tomuto jevu došlo pravděpodobně v důsledku špatného odvodu tepla 

vlivem výše zmíněných strukturních vad. U vzorku lisovaného při 500 MPa (Obr. 24) došlo nejen 

k sublimaci povrchu, ale také k jeho rozlomení kolmo na směr působení EB. Sublimaci je možné 

vysvětlit špatnou soudržností vzorku vlivem oxidické vrstvy na povrchu práškových částic. Lom byl 

pravděpodobně způsoben vnitřním pnutím vzorku, ke kterému došlo nehomogenním rozložením tlaku 

při lisování. Vlivem špatné tepelné vodivosti došlo k tomu, že povrch, na který bylo působeno EB měl 

vyšší teplotu než materiál ve středu vzorku, což vedlo k tomu, že se pnutí uvolnilo formou lomu. Tvrdost 

nebylo možné přesně změřit ani u jednoho ze vzorků lisovaných za studena z důvodu tenké  

a nehomogenní natavené vrstvy nacházející se na povrchu. Z výsledků tohoto experimentu vyplývá, že 

technika lisování za studena je nedostačující pro další zpracování pomocí EB. Vyplývá to z toho, že 

nízká teplota a lisovací tlak není dostatečný k potřebnému spojení částic a narušení oxidické vrstvy na 

povrchu do takové míry, aby byl materiál schopen odolávat působení paprsku vysokoenergetických 

elektronů a odvádět dostatečně rychle teplo z povrchu. Krátce po zasažení povrchu svazkem elektronů 

dochází k odprašování a sublimaci Mg částic, což způsobuje tvorbu důlků zasahující hluboko do 

struktury.  

 
Tab. 10: Parametry nastavení elektronového děla pro hořčíkové vzorky lisované za studena. 

 lisovaný při 100 MPa  lisovaný při 500 Mpa 

proud paprsku IB [mA] 8 8 

rychlost pohybu paprsku vB [mm∙s-1] 5 5 

 

 
Obr. 23: Snímek Mg lisovaného při 100 MPa za studena a upraveného EB při 8 mA (a), detail (b), LM. 
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Obr. 24: Snímek Mg lisovaného při 500 MPa za studena a upraveného EB při 8 mA. 

6.1.3 Přetavování Mg lisovaného za tepla 

Pro další experiment byly zvoleny vzorky lisované při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. Zvýšená teplota 

byla zvolena pro lepšího spojení zrn a narušení oxidické vrstvy na povrchu. Z důvodu velkého množství 

možných nastavení parametrů na přístroji PROBEAM K26 byly měněny pouze parametry velikosti 

proudu a rychlosti pohybu paprsku elektronů přes vzorek, všechny ostatní parametry zůstávaly během 

měření konstantní. Výčet proměnných parametrů je uveden v Tab. 11. Vzorky lisované za tepla a po 

úpravě EB jsou uvedeny na Obr. 25. 

 
Tab. 11: Parametry elektronového děla pro úpravu vzorků lisovaných za tepla. 

 a) b) c) d) 

rychlost pohybu paprsku vB [mm∙s-1] 5 5 25 50 

proud paprsku IB [mA] 4 6 7 10 

 

 
Obr. 25: Vzorky po úpravě EB za různých rychlostí pohybu svazku elektronů a velikosti proudu: 

 5 mm∙s-1
 při 4 mA (a), 5 mm∙s-1 při 6 mA (b), 25 mm∙s-1 při 7 mA (c). 50 mm∙s-1 při 10 mA (d). 
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Vzorek připravený při 5 mm∙s-1 a 4 mA 

Na Obr. 26 je zachycen příčný řez vzorku upraveného průchodem paprsku elektronů přes povrch 

rychlostí 5 mm∙s-1 při proudu 4 mA. Praskliny, které se objevily na povrchu se staly pozorovatelné až 

při větším přiblížení (Obr. 27). Trhliny zasahují do hloubky přibližně 100 m a dosahují poměrně 

malých průměrů (<10 m). Povrch vzorku nejeví známky natavení ani zjemněné struktury. Tento fakt 

je připisován nízkému procházejícímu proudu, který nebyl schopen předat potřebnou energii k natavení. 

 

 
Obr. 26: Příčný řez vzorku připraveného při 5 mm∙s-1 a 4 mA. 

 

 
Obr. 27:  Povrch vzorku upravený EB při 5 mm∙s-1 a 4 mA (a), detail (b). 

 

Vzorek připravený při 5 mm∙s-1 a 6 mA 

 Na Obr. 28 je znázorněn příčný řez vzorku, který byl upraven EB při průchodu paprsku elektronů 

přes povrch rychlostí 5 mm∙s-1 a proudu 6 mA. Po úpravě došlo k tomu, že se vrstva zasažená EB 

oddělila od základního materiálu pravděpodobně vlivem teplotního pnutí. Tato separace nebyla však tak 

významného rázu, jako u vzorků lisovaných za studena. Při pohledu na detail struktury vzorku  

(Obr. 29) si lze všimnout, že obsahuje podélně orientované trhliny a tenkou rekrystalizovanou vrstvu 

nacházející se na povrchu. Tato vrstva obsahuje relativně malé množství pórů a vykazuje relativně dobré 

přilnutí ke svému základu. V tomto případě rekrystalizovaná vrstva dokázala v místech svého výskytu 

uzavřít povrchové póry. Tloušťka natavené vrstvy dosahuje v místech svého výskytu až ⁓40 m. 
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Obr. 28: Příčný řez vzorku připraveného při 5 mm-1 a 6 mA. 

 
Obr. 29: Povrch vzorku upravený EB při 5 mm∙s-1 a 6 mA (a), detail (b). 

Vzorek připravený při 25 mm∙s-1 a 7 mA 

 Na Obr. 30 je znázorněn příčný řez vzorku, který byl připraven úpravou EB při průchodu 

paprsku elektronů přes povrch rychlostí 25 mm∙s-1 a proudu 7 mA. Podobně jako tomu bylo  

u předchozích experimentů i zde se objevily praskliny. Mikrostruktura povrchu tohoto vzorku se však 

poměrně liší od předchozích experimentů, jak je možné pozorovat na Obr. 31. Došlo zde k vytvoření 

silně porézní vrstvy o tloušťce 300 m, která je oddělena od základního materiálu prasklinou. Tato 

porézní vrstva obsahovala jemnější zrna než výchozí materiál se vzájemně propojenými póry. Zatímco 

na povrchu základního materiálu došlo k vytvoření shluků kulovitého tvaru, které se skládaly z velkého 

množství tenkých jehliček (Obr. 32). K vytvoření takovýchto tvarů došlo pravděpodobně při sublimaci 

Mg z povrchu působením vysokých teplot, následnou kondenzací a rychlým tuhnutím. 

 

 
Obr. 30 : Příčný řez vzorku připraveného při 25 mm-1 a 7 mA. 
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Obr. 31: Porézní vrstva vytvořená na povrchu základního materiálu. 

 

 
Obr. 32: Povrch vzorku upravený EB při 25 mm∙s-1 a 7 mA (a), detail SEM (b). 
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Vzorek připravený při 50 mm∙s-1 a 10 mA 

 Na Obr. 33 je znázorněn příčný řez vzorku s šipkami, které směřují k prasklinám šířící se z povrchu 

upraveného EB. K vytvoření těchto prasklin mohlo dojít při rychlém ohřevu povrchu a následném 

ochlazení. Část materiálu se pravděpodobně nestihla těmto změnám dostatečně rychle přizpůsobit, 

vytvořil se určitý teplotní rozdíl a došlo ke vzniku pnutí, které nakonec vedlo k vytvoření trhliny v tomto 

místě. Je možné pozorovat, že praskliny se šíří v podobném směru jako u předchozího vzorku. Na 

Obr. 34a) je pak zachycena jedna z těchto trhlin i její detail (Obr. 34b). Po úpravě vzorku při posunu 

paprsku elektronů rychlostí 50 mm∙s-1 a proudu 10 mA bylo možné pozorovat vznik tenké natavené 

vrstvy čistého hořčíku. Tloušťka této vrstvy dosahovala 50 m a obsahovala poměrně velké množství 

pórů, jak je možné vidět na Obr. 35. Natavená vrstva se neobjevuje po celém upravovaném povrchu  

a nedosahuje stejné tloušťky v různých místech svého výskytu. 

 

 
Obr. 33: Příčný řez vzorku připraveného při 50 mm-1 a 10 mA. 

 

 
Obr. 34: Povrch vzorku upravený EB při 50 mm∙s-1 a 10 mA (a), detail (b). 
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Obr. 35: Detail natavené vrstvy Mg na povrchu vzorku po úpravě EB. 
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7 ZÁVĚRY 
 Byl připraven objemový materiál z čistého práškového hořčíku metodou lisování za studena  

i lisování za tepla. Vzorky lisované za studena byly připraveny při lisovacím tlaku 100 a 500 MPa, 

zatímco vzorky lisované za tepla byly lisovány pouze při 500 MPa za teploty 400 °C.  Elektronovým 

dělem byla ovlivněna povrchová vrstva připravených vzorků a pro srovnání byl za stejných podmínek 

upraven pomocí EB i litý hořčík. Na vzorcích byla pozorována mikrostruktura, pórovitost a tvrdost 

v závislosti na změnách nastavení elektronového děla. 

 Litá struktura hořčíku měla průměrnou velikost zrn přibližně 2000 µm, po ovlivnění povrchu pomocí 

EB došlo ke zjemnění zrna až na 100 µm do hloubky 390 80 µm při parametrech EB 6 mA a rychlosti 

posunu 5 mm·s-1. Při parametrech EB 7 mA a rychlosti posunu 5 mm·s-1 bylo dosaženo zmenšení 

velikosti zrn na 250 µm do hloubky 700 140 µm a při 8 mA a rychlosti posunu 5 mm∙s-1 byly zrna 

zjemněna na velikost 350 m až do hloubky 1100 220 µm. 

 V případě hořčíkového materiálu lisovaného za studena došlo během úpravy EB k jeho silné 

degradaci. Při experimentu docházelo k sublimaci povrchových vrstev vzorku vlivem nedostatečného 

odvodu tepla. Špatná tepelná vodivost vzorku byla způsobena vrstvou oxidů na povrchu zrn a velkým 

množstvím pórů ve struktuře materiálu. 

 U vzorků lisovaných za tepla došlo také k částečné sublimaci povrchu, ovšem u vzorku upraveného 

EB při proudu 6 mA s posunem paprsku rychlosti 5 mm∙s-1 došlo k přetavení povrchu a vytvoření 

rekrystalizované vrstvy, která v určitých místech vykazovala spojitost. Vlivem přítomností vnitřního ve 

struktuře, došlo v několika případech k jeho uvolnění formou lomu (viz Obr. 30 a Obr. 33). 

 Obecně se všechny vzorky potýkaly s potíží dostatečně rychle odvádět teplo z povrchu a rovnoměrně 

ho distribuovat v celém svém objemu. Neschopnost tohoto dosáhnout často vedla ke vzniku prasklin, 

pórů až sublimaci samotného hořčíku z povrchu. Pro odstranění vnitřního pnutí, které se vnese do 

struktury během lisování a následně způsobuje vznik trhlin, by bylo pro příští experimenty vhodné 

vzorky po lisování vyžíhat ve vakuu. Vytvoření rekrystalizované vrstvy na povrchu vzorku je žádoucím 

jevem, který vede k uzavření otevřených pórů, které jinak umožňují vniknutí nežádoucích látek do 

struktury, které následně mohou urychlit korozi materiálu. Výsledky této práce mohou sloužit pro lepší 

optimalizaci parametrů elektronového děla za účelem povrchové úpravy hořčíku a jeho slitin. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
   

PSP periodická soustava prvků 

HCP nejtěsnější hexagonální uspořádání 

Rm pevnost v tahu 

ρ hustota 

Tv teplota varu 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AZ91 hořčíková slitina s obsahem 9 hm. % Al a 1 hm. % Zn 

HIP hot izostatic pressing 

CIP cold izostatic pressing 

R poloměr válce 

h1 tloušťka plátu 

SPS spark plasma sintering 

ECAP equal-channel angular pressing 

HPT high pressure torsion 

E modul pružnosti 

 mechanické napětí 

 relativní prodloužení 

F síla 

t čas 

d průměr 

SPD severe plastic deformation 

PLS pressureless sintering 

EB electron beam 

LM light microscope 

 


