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Abstrakt 

 Metoda bezkontrak�ního protla�ování (ECAP) je velmi významnou SPD metodou, 
pomocí které jsme schopni získat velké množství materiálu s UFG strukturou. Tato rešerše se 
zabývá základními principy metody ECAP, vlivem konstruk�ního provedení protla�ovacího 
kanálu a faktor� souvisejících s režimy zpracování na vlastnosti výsledné struktury. Dále jsou 
zde popsány n�které modifikace konven�ní metody ECAP a postupy založené na jejím 
principu. 

Abstract 

Method of equal-channel angular pressing (ECAP) is very significant SPD method 
whereby we are able to obtain a bulk material with UFG structure. This research deals with 
fundamental principles of ECAP method, an influence of the constructional design of             
a pressing channel and factors related to processing modes on properties of a final structure. 
Further, this research describes some modifications of a conventional ECAP method and 
processes based on its principle. 
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1. Úvod 

 Mechanické a fyzikální vlastnosti všech krystalických látek jsou ovliv�ovány r�znými 
faktory. Avšak velmi významným a �asto dominantním faktorem je pr�m�rná velikost zrna. 
Tzn. že pevnost materiál� roste s klesající velikostí zrna tak, jak ukazuje Hall-Petchova 
rovnice  

ReL = �o + ky * d
-1/2

kde ReL je nap�tí na mezi kluzu, �o je t�ecí nap�tí, ky je deforma�ní konstanta, kterou 
vztahujeme k nap�tí pot�ebnému pro rozší�ení disloka�ní aktivity do sousedního nedeformo- 
vaného zrna, a d je velikost zrna. Díky této skute�nosti v sou�asné dob� stálé vzr�stá zájem   
v oblasti materiálových v�d o výzkum p�ípravy materiál� s extrémn� malými zrny, tj. zrny 
s velikostí  d < 1 �m. Za ú�elem získání ultrajemnozrnné struktury (tj. UFG struktury, z angl. 
ultrafine-grained structure) byly a jsou vyvíjeny r�zné metody, které je možno rozd�lit do 
dvou základních kategorií nazývaných zezdola-nahoru („bottom-up“) a shora-dol� („top-
down“). U p�ístupu zezdola-nahoru jsou UFG materiály vytvo�eny spojováním jednotlivých 
atom�, nebo zhut�ováním nanometrických �ástic pevné látky. Tento p�ístup zahrnuje 
kondenzaci inertního plynu, elektrolytické vylu�ování, mechanické rozemletí na nano-prášek 
s jeho následným zhutn�ním a mechanické mletí v prost�edí kapalného dusíku (tzv. 
cryomilling) a následné izostatické stla�ení za tepla. Objemové množství UFG materiál�
získaného t�mito metodami je malé, vhodné pro použití nap�. v elektrotechnice, avšak 
nevhodné pro rozsáhlé konstruk�ní aplikace. Krom toho, kone�né produkty stále obsahují 
jisté procento zbytkové pórovitosti a zne�išt�ní, ke kterému dochází b�hem vlastní p�ípravy. 
P�ístup shora-dol� je jiný, nebo� umož�uje zpracování masivn�jších hrubozrnných polotovar�
(nap�. pruty, ty�e, desky apod.) a �eší nedostatky p�ístupu zezdola-nahoru, tj. nemožnost 
zpracování masivních polotovar� a p�ítomnost pórovitosti a zne�išt�ní v materiálech. UFG 
struktura je vytvo�ena zna�nými plastickými deformacemi, nebo rázovým zatížením            
p�i relativn� nízkých teplotách. Tyto zna�né plastické deformace, kterým jsou materiály 
vystavovány p�i metodách náležejících k p�ístupu shora-dol�, tj. p�i metodách SPD („severe 
plastic deformations“), však nekorespondují s deformacemi p�i konven�ních tvá�ecích 
procedurách (válcování, tažení, vytla�ování atd.). P�i t�chto procedurách nejsme schopni 
dosáhnout ultrajemnozrnné struktury a to z d�vodu omezené velikosti celkové plastické 
deformace, nebo� pro konve�ní procedury je tvarovatelnost kovových slitin za pokojových     
a relativn� nízkých teplot malá a b�hem zpracování dochází ke kone�né zm�n� pr��ez�
sou�ásti.  
 Historie použití zna�ných plastických deformací p�i zpracování kov� s cílem vytvo�ení 
materiálu s lepšími vlastnostmi sahá až do starov�ké �íny, Indie, nebo na St�ední Východ. 
Prvního relevantního rozvoje se SPD metody do�kaly p�ed 50 lety díky práci Bridgmana 
v USA. Od té doby bylo navrhnuto, vyvinuto a ohodnoceno mnoho r�zných SPD metod. Je to 
nap�íklad metoda bezkontrak�ního protla�ování (ECAP), krut za vysokého tlaku (HPT-high-
pressure torsion) [1], vícesm�rnné kování [2], protla�ování s krutem (TE-twist extrusion) [3], 
cyklické protla�ování a stla�ování [4], opakované zvl�ování a rovnání (RCS-repetitive 
corrugation and straightening) [5], st�ídavé protla�ování [6], deformace lisováním drážek 
(CGP-constrained groove pressing) [7], metoda stla�ování ve válci (CCC-cylinder covered 
compression) [8], metoda kumulativního válcování (ARB-accumulative roll-bonding) [9], 
metoda FSP-friction stir processing, využívající princip� sva�ování t�ením [10], a metoda 
SFSP-submerged friction stir processing [11].

Metody ECAP, HPT, vícesm�rnné kování a ARB jsou již dnes osv�d�ené pro p�ípravu 
materiál� s UFG  a NC strukturou s velikostí zrna pohybujícího se v rozmezí cca 70 – 500 nm 
v závislosti na krystalové struktu�e. NC je ozna�ení pro nanokrystalické (nanostrukturní) 
materiály s velikostí zrna do cca. 100 nm.   
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Metoda bezkontrak�ního protla�ování je z t�chto �ty� výše uvedených metod zvlášt�
atraktivní a to z n�kolika d�vod�: 

1. Metodou mohou být zpracovávány pom�rn� velké polotovary a proto má velký 
potenciál pro pr�myslové využití. 

2. Nedochází ke zm�n� p�í�ného pr��ezu polotovaru, tudíž je možné jeho opakované 
protla�ování kanálem zápustky. 

3. Až na výrobu zápustky, tj. kanálu, kterým je protla�ován daný materiál, se jedná             
o metodu relativn� jednoduchou, umož�ující zpracování širokého spektra slitin 
s r�znými krystalickými strukturami, a použitelnou na b�žn� dostupném za�ízení        
v mnoha laborato�ích a provozech. 

4. Zajiš�uje vysokou homogenitu zpracovaného materiálu s vysokou koncentrací 
velkoúhlových hranic zrn. 

Díky t�mto d�vod�m je zde velký potenciál pro další vývoj této metody pro komer�ní 
pr�myslovou výrobu. 
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2. Metoda bezkontrak�ního protla�ování (ECAP-equal-channel angular pressing) 

Metoda ECAP (n�kdy též ECAE-equal-channel angular extrusion) byla vyvíjena       
V. M. Segalem a jeho spolupracovníky b�hem 70. a 80. let 20. století na institutu v Minsku 
v bývalém Sov�tském svazu a o její rozvoj se zasloužil p�edevším R. Z. Valiev.  

Úkolem bylo vyvinout technologii tvá�ení kov�, kde by masivní polotovary byly 
vystaveny zna�ným plastickým deformacím prost�ednictvím �istého smyku. A�koliv metoda 
spl�ující požadavky byla úsp�šn� vyvinutá, byla jí z po�átku v�nována jen malá pozornost 
v�decké komunity. Tato situace se však zásadn� zm�nila v 90. letech, kdy studie ukázaly 
výhody a potenciál v používání metody ECAP p�i p�íprav� UFG materiál� a m�ly za následek 
veliký nár�st zájmu o výzkum a vývoj této metody, aby mohla být úsp�šn� využita 
v pr�myslové výrob�. 

  
2.1. Základní princip metody ECAP 
                         

B�hem zpracování je polotovar (hranol, ty�, pop�. deska), jehož pr��ez je obroben     
na p�íslušné rozm�ry, protla�ován (zpravidla n�kolikrát) p�es ECAP za�ízení skládající se     
ze vstupního a výstupního kanálu, které se protínají pod úhlem � (obvykle � = 90°) a tvo�í 
tak celistvý protla�ovací kanál. Tvar vn�jší strany spojení vstupního a výstupního kanálu je 
popisován úhlem zak�ivení vn�jšího oblouku, �. Je-li to pak nutné, nap�. u vysoce pevných 
materiál�, je protla�ování provád�no za zvýšených teplot.  

Obr.1 schématicky ukazuje zjednodušený trojrozm�rný model ECAP za�ízení spolu 
s razidlem a polotovarem p�ed a po pr�chodu zápustkou. Dále jsou zde také znázorn�ny t�i 
navzájem kolmé roviny X, Y a Z, kde rovina X je kolmá na sm�r protla�ování, rovina Y je 
rovnob�žná s bo�ní st�nou polotovaru a rovina Z je rovnob�žná s jeho vrchní st�nou. Na tyto 
roviny bude v pr�b�hu textu odkazováno. Existuje n�kolik možností spojení obou kanál�
v závislosti na volb� úhl� � a �, jejichž hodnota má vliv na stupe� p�etvo�ení 
zpracovávaného materiálu. Poloha úhl� � a �  je znázorn�na na obr.2. 

Obr.1 Princip metody ECAP [12]. 
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Obr.2 Možnosti spojení protla�ovacího kanálu: a)�=0°; b)�=	-�; c) � je v intervalu od �=0° do 	-� [13]. 

  
B�hem každého pr�chodu je vzorek vystaven smykovému p�etvo�ení. Velikost tohoto 

p�etvo�ení m�že být analyticky vypo�tena pomocí vztah�, jejichž tvar je úzce spjatý 
s konstrukcí ECAP zápustky. 
Je-li úhel zak�ivení vn�jšího oblouku � = 0° a úhel � je libovolný, pak pro jeden pr�chod 
polotovaru ECAP za�ízením je hodnota p�ír�stku smykové deformace dána vztahem: 
  

kde P je p�sobící tlak a Y je mez kluzu deformovaného materiálu. Hodnota celkového 
ekvivalentního p�etvo�ení po N-tém pr�chodu �N je potom: 

Úhel � je v tomto p�ípad� roven �/2. Všeobecn�jší vztah umož�ující jednoduchý a p�ímý 
výpo�et velikosti ekv. p�etvo�ení pro zápustky mající r�zné hodnoty úhl� � a � pro N

protla�ení je: 

(1) 

(2) 

(3) 
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Ze vztahu (3) nap�íklad vyplývá, že pro �asto používané úhly � = 20° a � = 90° je velikost 
p�etvo�ení po jednom protla�ení p�ibližn� rovna 1. Správnost výsledk� získaných 
prost�ednictvím této rovnice byla ov��ena následujícími experimenty: 

1. P�i modelových zkouškách byly vrstvy barevné plastelíny tla�eny skrz zápustku 
vyrobenou z plexiskla a následn� byla zm��ena velikost p�etvo�ení a porovnána s vypo�tenou 
hodnotou. V jádru vzorku si byly ob� hodnoty velice blízké, zatímco v okolí jeho povrchu 
vykazovaly jistou odchylku zp�sobenou t�ením o st�ny zápustky [14]. 

2. Po zpracování vzorku z �istého hliníku byla zm��ena velikost jeho p�etvo�ení          
a porovnána s vypo�tenou hodnotou. Ob� hodnoty se shodovaly na 85% objemu vzorku. 
Zbylých 15% byla oblast nerovnom�rné deformace ve spodní �ásti vzorku, v míst�, kde 
prošel vn�jším rohem zápustky [15]. 
 Vliv úhl� � a � pro jeden pr�chod zápustkou, tj. N = 1, na velikost výsledného 
ekvivalentního p�etvo�ení je uveden na obr.3. Z obrázku je patrné, že s rostoucím úhlem �
klesá velikost p�etvo�ení a naopak pro extrémn� malé úhly � a � m�žeme dosáhnout velmi 
vysokého p�etvo�ení. Dále pak, u konven�ních zápustek, kde je úhel � obvykle roven 90°, 
velikost úhlu � ovliv�uje p�etvo�ení jen velmi malou m�rou. 

Obr.3 Závislost ekvivalentního p�etvo�ení 
 na úhlu � a � pro 1 pr�chod zápustkou, tj. N = 1 [16].
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2.2. Zp�soby zpracování vyvinuté pro metodu ECAP 

 Jak již bylo zmín�no v úvodu, jednou z výhod metody ECAP je možnost opakovaných 
pr�chod� zpracovávaného polotovaru, což vede ke zvýšení celkového p�etvo�ení a tím              
i k v�tšímu zjemn�ní struktury. Bylo zjišt�no, že jistá zm�na orientace polotovaru mezi 
jednotlivými pr�chody má rovn�ž vliv na vlastnosti výsledné UFG struktury. Tato skute�nost 
vedla k vývoji �ty� základních zp�sob� zpracování pro využití r�zných smykových systém�, 
aby bylo dosaženo co možná nejv�tšího zjemn�ní zrna. Tyto �ty�i zp�soby jsou znázorn�ny 
na obr.4.  

P�i zp�sobu A je polotovar protla�ován bez zm�ny po�áte�ní orientace.  
P�i zp�sobu BA je polotovar po každém protla�ení st�ídav� otá�en o 90° kolem své 

podélné osy.  
P�i zp�sobu BC je polotovar po každém protla�ení otá�en o 90° kolem své podélné osy 

vždy stejným sm�rem (tj. ve sm�ru, nebo proti sm�ru chodu hodinových ru�i�ek).  
A p�i zp�sobu C je polotovar po každém protla�ení otá�en o 180° kolem své podélné 

osy rovn�ž vždy stejným sm�rem.  
Jednotlivé zp�soby je také možné r�zn� kombinovat. Nap�íklad p�i spojení zp�sobu 

BC a C je polotovar otá�en stále v jednom sm�ru o 90° po každém lichém pr�chodu a o 180° 
po každém sudém pr�chodu. Experimenty však ukázaly, že použití rozsáhlejších kombinací 
již nevede k dalšímu zjem�ování struktury. Proto je pro klasické zpracování ty�ových 
polotovar� pozornost obecn� v�nována �ty�em, výše uvedeným, zp�sob�m protla�ování.  

Obr.4 �ty�i základní zp�soby vyvinuté pro metodu ECAP [17]. 

B�hem zpracování polotovaru daným zp�sobem, pop�. kombinací zp�sob�, existují  
p�i jednotlivých pr�chodech zápustkou jisté polohy smykových rovin. Tyto polohy 
smykových rovin jsou zobrazeny na obr.6, p�i�emž obr.5 ukazuje polohu teoretické smykové 
roviny v míst� spojení vstupního a výstupního kanálu zápustky.   

Roviny X, Y, Z na obr.6 odpovídají rovinám X, Y, Z na obr.1 a jednomu pr�chodu vždy 
odpovídá jedna poloha smykové roviny ozna�ená �íslem tak, že �íslo 1 odpovídá prvnímu    
ze �ty� pr�chod�.  
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Obr.5 Princip metody ECAP ukazující teoretickou polohu smykové roviny v zápustce.  
Prvky ozna�ené �íslicí 1 a 2 jsou p�etvo�eny smykem, tak jak ukazuje spodní �ást obrázku [17]. 

Obr.6 Poloha smykových rovin p�i jednotlivých pr�chodech zápustkou pro zp�soby protla�ování A, BA, BC a C [18]. 
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P�i zp�sobu C se st�ídá sm�r smyku, zatímco orientace smykové roviny se nem�ní a tudíž jsou 
�ástice p�etvo�eného materiálu po každém druhém pr�chodu jakoby navráceny do výchozí 
pozice. Obdobn� je tomu i zp�sobu BC, p�i n�mž je p�etvo�ení po 1., resp. 2. pr�chodu 
„stornováno“ p�etvo�ením po 3., resp. 4. pr�chodu. Naopak p�i použití zp�sob� A a BA

dochází k hromad�ní p�etvo�ení. 
 Na obr.7 je pro �ty�i základní zp�soby zpracování schématicky znázorn�n 
v jednotlivých rovinách X, Y a Z pr�b�h deformace krychlového prvku b�hem osmi pr�chod�
zápustkou. 

Obr.7 Deformace krychlového prvku v jednotlivých rovinách X, Y a Z b�hem osmi pr�chod� zp�soby A, BA, BC a C [19]. 
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2.3. Konstruk�ní provedení ECAP za�ízení 

 Zápustka pro konven�ní ECAP se vyrábí obráb�ním dvou desek, které jsou následn�
vylešt�ny do vysokého lesku a sešroubovány dohromady. Tento typ zápustky je vhodný      
pro laboratorní ú�ely a lze jej efektivn� používat i pro více pr�chod�. Avšak mezi 
jednotlivými pr�chody je nutné šrouby dotáhnout a b�hem vlastního protla�ování se mezi 
desky dostává jisté množství zpracovávaného materiálu, který p�sobí na st�ny zápustky 
zna�nou t�ecí silou. Vhodným mazivem, nap�. MoS2, lze tyto t�ecí ú�inky snížit, avšak        
pro jejich minimalizaci je vhodn�jší použití složit�jších sestav, kde zápustka obsahuje 
pohyblivou st�nu [20-22]. Na obr.8 jsou schématicky znázorn�ny dva p�íklady zápustek 
s pohyblivou st�nou (vyšrafovaná oblast). V p�ípad� (a) je pohyblivá st�na sou�ástí vstupního 
kanálu a v p�ípad� (b) je sou�ástí výstupního kanálu. Tyto dv� možnosti umíst�ní pohyblivé 
st�ny ovliv�ují polohu teoretické smykové roviny, viz obr.8. 
 Alternativou ke dvoudílné zápustce je zápustka jednodílná. Ta je vyrobená vrtáním 
z celistvého ocelového bloku (nej�ast�ji z nástrojové oceli) a �eší problém vtla�ování jistého 
množství zpracovávaného materiálu mezi desky dvoudílné zápustky. Jednodílná zápustka má 
však jistá omezení. Zaprvé, kanál m�že být pouze kruhového pr��ezu. Zadruhé, nelze vyrobit 
jednodílnou zápustku s úhlem � = 0°. Nicmén�, experimenty ukázaly velmi vysokou 
homogenitu struktury materiálu zpracovaného v zápustce p�i použití úhlu � � 20° [23]           
a p�i  modelových zkouškách s ty�ovými polotovary zhotovenými z plastelíny bylo zjišt�no, 
že po�áte�ní tvar polotovaru neovliv�uje kone�né zjemn�ní mikrostruktury [24].                  
P�i laboratorní práci s jednodílnými zápustkami nelze polotovar vyjmout ven jednoduchým 
rozšroubováním zápustky, jako v p�ípad� dvoudílných zápustek, ale je ho t�eba protla�it 
dalším polotovarem, nebo atrapou, která z�stává v zápustce. 
 Je t�eba poznamenat, že pro zpracování rozm�rných polotovar�, nebo vysoce pevných 
materiál� je nutné, z d�vodu opot�ebení zápustky, zkonstruovat ECAP zápustku 
sofistikovan�jší a schopnou odolávat vysokému zatížení. 

Obr.8 Princip ECAP zápustky s pohyblivými st�nami (vyšrafovaná oblast): (a) pohyblivá st�na je sou�ástí vstupní �ásti kanálu;  
(b) pohyblivá st�na je sou�ástí výstupní �ásti kanálu [22]. 
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2.4. Experimentální faktory 

 B�hem vývoje metody ECAP bylo objeveno n�kolik faktor�, které mají vliv              
na efektivitu zpracování a vlastnosti výsledné mikrostruktury. Tyto faktory jsou rozd�leny   
do t�í kategorií. Zaprvé, faktory související p�ímo s ECAP za�ízením, jako je velikost úhlu �, 
nebo úhlu zak�ivení vn�jšího oblouku, �. Zadruhé, faktory, které souvisí s režimy zpracování 
a které m�žeme ovliv�ovat p�ímo b�hem protla�ování. Je to nap�íklad rychlost protla�ování, 
teplota, nebo p�ítomnost, pop�. absence, zp�tného tlaku. Do t�etí kategorie spadají další 
faktory, jenž mají vliv na zjemn�ní struktury a její homogenitu. Jsou to nap�íklad 
krystalografické vlastnosti materiálu. V dalším textu se budeme zabývat faktory prvních dvou 
kategorií. 

2.4.1. Význam úhlu �

 Úhel � je d�ležitým faktorem p�i vlastních experimentech, nebo� ur�uje velikost 
p�etvo�ení získaného jedním pr�chodem a má p�ímý vliv na vlastnosti výsledné 
mikrostruktury.  

Jedny z experiment�, které se zabývaly vlivem velikosti úhlu � na výslednou 
mikrostrukturu, byly experimenty s �istým hliníkem [25], který byl p�i pokojové teplot�
zpracován zp�sobem BC v zápustkách majících úhel � = 90°; 112,5°; 135° a 157,5°; viz 
obr.9. Aby výsledky získané na jednotlivých zápustkách bylo možné vzájemn� porovnávat, 
musí být stanovena hodnota celkového ekvivalentního p�etvo�ení, která bude pro každý 
vzorek stejná. Tato hodnota byla 4 a použitím rovnice (3) byly vypo�teny po�ty pr�chod� pro 
jednotlivé zápustky a zaokrouhleny na celá �ísla. Pro zápustku s úhlem � = 90° vyšly 4 
pr�chody, s úhlem � = 112,5° 6 pr�chod�, s úhlem � = 135° 9 pr�chod� a 19 pr�chod� pro 
zápustku s úhlem � = 157,5°. P�esné hodnoty celkového ekvivalentního p�etvo�ení získané 
zp�tným dosazením do rovnice (3) byly 4,22; 4,27; 4,21 a 4,33 (�azeno ve stejném po�adí jako 
po�ty pr�chod�). Ze snímk� výsledné mikrostruktury zobrazených na obr.10 je patrné, že 
ultrajemnozrnné struktury s velkým podílem velkoúhlových hranic zrn je dosaženo p�i použití 
zápustky s úhlem � = 90° a že s rostoucím úhlem � je mikrostruktura mén� pravidelná 
s vyšším podílem maloúhlových hranic zrn.  

Výsledky ukazují, že d�ležitým faktorem ur�ujícím vlastnosti výsledné mikrostruktury 
není celkové p�etvo�ení jako takové, ale díl�í p�etvo�ení, které vznikne p�i každém pr�chodu 
zápustkou.  

Obr.9 Schématické znázorn�ní zápustek použitých p�i experimentálním ur�ování významu úhlu �.  
Hodnoty � jsou: (a) 90°; (b) 112,5°; (c) 135°; (d) 157,5° [25]. 
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Obr.10 Výsledná mikrostruktura jednotlivých vzork� získaná p�i použití zápustek znázorn�ných na obr.9,  
kdy celkové p�etvo�ení je cca. 4 [25]. 

Experimenty byly též provád�ny na zápustkách s úhly � < 90°. Výsledky experiment�
p�i použití zápustky s úhlem � = 60°, která je schématicky zobrazena na obr.11, ukázaly, že 
je takto možné produkovat mikrostruktury (pop�. UFG struktury) s pr�m�rnou velikostí zrna 
lehce menší než p�i použití zápustky s úhlem � = 90° [16]. Nap�íklad, pr�m�rná velikost zrna 
�istého hliníku byla 1,1 �m p�i � = 60° a 1,2 �m p�i � = 90°, nebo p�i zpracování hliníkové 
slitiny Al-Mg-Sc 0,30 �m p�i � = 60° a 0,36 �m p�i � = 90°. 

Avšak navzdory zjevné efektivit� zpracování na zápustkách s úhly � < 90° je t�eba 
zd�raznit, že s klesajícím úhlem � je nutné zvyšovat protla�ovací tlak. Zárove� existují 
p�ípady, nap�íklad p�i zpracování tvrdých materiál�, kdy je použití úhlu � > 90° nutností. 
P�íkladem jsou experimenty provád�né na vzorcích z wolframu p�i teplot� 1273 K (tj. cca 
1000 °C) [26]. Ty ukázaly, že nebylo možné použít zápustku s úhlem � = 90°, nebo�
v polotovaru docházelo ke tvo�ení trhlin. Vynikajících výsledk� však bylo dosaženo            
p�i zv�tšení úhlu � na 110°.  

Obr.11 Schématické znázorn�ní ECAP zápustky s úhlem � = 60° [16].  
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Z výsledk� výše uvedených experiment� je možné vyvodit, že optimální hodnota úhlu 
� je 90°, p�i�emž volba velikosti tohoto úhlu bude záviset také na typu materiálu.  

2.4.2. Vliv úhlu zak�ivení vn�jšího oblouku, �

Tento úhel popisuje vn�jší oblouk v míst� spojení vstupního a výstupního kanálu 
zápustky. P�estože není jeho vliv na velikost p�etvo�ení tak výrazný jako v p�ípad� úhlu �, je 
nutné úhel � prozkoumat z hlediska vlivu na vlastnosti získané struktury. Jak plyne z obr.3    
v kapitole 2.1., vliv úhlu � roste se snižujícím se úhlem � a pro danou hodnotu úhlu � je 
nejv�tšího p�etvo�ení dosaženo tehdy, je-li úhel � = 0°. Nep�edpokládá se však, že by tato 
hodnota byla v praxi obecn� používána, viz kap. 2.3. 

Na vzorcích z �istého hliníku byly provád�ny experimenty s cílem zjistit význam 
rozdíl� mezi dvoudílnou zápustkou mající úhel � = 0° a zápustkou jednodílnou s úhlem        
� = 20° [21,27]. Pro ob� zápustky byl úhel � = 90°. Protla�ované polotovary m�ly v p�ípad�
dvoudílné zápustky �tvercový pr��ez o rozm�rech 10 x 10 mm2 a v p�ípad� jednodílné 
zápustky kruhový pr��ez o pr�m�ru 10 mm. Oba hliníkové polotovary byly zpracovány 
�ty�mi pr�chody s pr�m�rnou velikostí celkového ekvivalentního p�etvo�ení 4,6                  
pro dvoudílnou a 4,2 pro jednodílnou zápustku. Následn� byly roz�ezány kolmo k jejich 
podélným osám a na �ezech byla m��ena mikrotvrdost podle Vickerse. Její pr�m�rné hodnoty 
byly 42,1 a 43,2. Ob� tyto hodnoty lze považovat za shodné, nebo� velikost jejich rozdílu je 
v rámci chyby m��ení. Zárove� oba polotovary vykazovaly velmi malé a p�ibližn� stejné 
oblasti nehomogenity nacházející se v nejbližším okolí jejich spodních ploch. Existence 
t�chto oblastí byla také zjišt�na p�i teoretických výpo�tech metodou kone�ných prvk�, které 
však obecn� p�edpokládaly, že p�i použití zápustky se zaobleným vn�jším rohem bude míra 
nehomogenity vyšší než v p�ípad� zápustky bez zaoblení. D�vod této neshody pravd�podobn�
leží v hodnotách vybraných pro úhel �, jenž byly použity v teoretickém výpo�tu. Teoretická 
analýza byla provád�na pro úhel � = 90° a pro dva úhly �. Prost�ednictvím t�chto hodnot byl 
stanoven záv�r týkající se vlivu zaobleného vn�jšího rohu na výslednou strukturu 
protla�ovaného materiálu.  

P�i nízkých hodnotách velikosti úhlu � se vliv zaoblení na výsledné mikrostruktu�e 
tém�� neprojevuje. P�í�inou je vznik tzv. mrtvé zóny, z angl. dead zone. Tato zóna se vytvá�í 
ve vn�jším rohu kanálu, kdy protla�ovaný materiál nez�stává v tomto míst� v kontaktu se 
st�nou zápustky. Zkoumání tohoto jevu ukázalo, že velikost mrtvé zóny závisí p�edevším     
na velikosti deforma�ního zpevn�ní materiálu. Ten se p�i pr�chodu kanálem zápustky p�etvá�í 
tak, že vn�jší �ást deforma�n� zpevn�ného materiálu te�e rychleji, což má tedy za následek 
vznik mrtvé zóny, pokles p�etvo�ení ve vn�jší oblasti polotovaru a zvýšení p�etvo�ení 
v oblasti vnit�ní. Obr.12a ukazuje mrtvou zónu pro polotovar z hliníku komer�ní �istoty, 
jehož úhel zaoblení související s velikostí této mrtvé zóny je 51°, a obr.12b ukazuje mrtvou 
zónu pro polotovar z hliníkové slitiny Al-6061-T6, jehož úhel zaoblení má v tomto p�ípad�
velikost 22°. Oba materiály byly protla�ovány rychlostí 1 mm s-1. Hliníková slitina Al-6061-
T6 plnila p�i experimentech funkci kvazi-ideáln� plastického materiálu [28]. Z toho lze 
usuzovat, že úhel zaoblení 22° souvisí s minimální velikostí mrtvé zóny a tudíž úhly � obecn�
menší než cca. 20° se na vlastnostech výsledné mikrostruktury nemohou nijak projevit. Proto 
je vhodné (alespo� pro první pr�chod) p�i výpo�tu ekvivalentního p�etvo�ení do rovnice (3) 
za � dosadit úhel související s velikostí mrtvé zóny.  
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Obr.12 P�ítomnost mrtvé zóny zjišt�ná metodou kone�ných prvk�: (a) materiál s velkým deforma�ním zpevn�ním (�istý hliník Al-1100);  
(b) kvazi-ideáln� plastický materiál (hliníková slitina Al-6061-T6) [28]. 

Zaoblení rohu je možné provést také na vnit�ní stran� spojení obou kanál� tak, jak je 
ukázáno na obr.13, kde R je polom�r stejný pro vnit�ní i vn�jší oblouk.  

         

Obr.13 ECAP zápustka s polom�rem zaoblení R, který je stejný pro vn�jší i vnit�ní stranu spojení obou kanál� [29]. 

Z praktického hlediska je však zaoblení vnit�ní hrany u jednodílných zápustek velmi 
t�žko proveditelné a u zápustek dvoudílných, u kterých není problém vyrobit kanál bez 
jakéhokoli zaoblení, ztrácí zaoblení vnit�ní hrany význam. Tzn., že optimální úhel � pro 
jednodílnou zápustku s úhlem � = 90° (pop�. i dvoudílnou, kv�li existenci mrtvé zóny) je 
p�ibližn� 20°. 
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2.4.3. Vliv protla�ovací rychlosti 
  
 Protla�ování polotovar� ECAP za�ízením je obvykle provád�no pomocí výkonných 
hydraulických lis�, které pracují relativn� vysokými rychlostmi. Rychlost protla�ování bývá 
v rozmezí od 1 do 20 mm s-1. Chceme-li však zkoumat vliv této rychlosti na utvá�ení UFG 
struktury, je vhodné použít konven�ní mechanické zkušební lisy, které umož�ují pracovat 
s výrazn� v�tším rozsahem protla�ovacích rychlostí. Zvlášt� pak s t�mi nižšími.  

První podrobný výzkum vlivu protla�ovací rychlosti byl provád�n na vzorcích 
z �istého hliníku a hliníkové slitiny Al-1%Mg, které byly zpracovávány zp�sobem BC

postupn� jedním až �ty�mi pr�chody a protla�ovacími rychlostmi od 10-2 do 10 mm s-1 [12]. 
Výsledky ukázaly, že p�i nižších rychlostech vzniká rovnom�rn�jší struktura než p�i 
rychlostech vyšších. Z obr.14 je z�ejmé, že vliv protla�ovací rychlosti na výslednou velikost 
meze kluzu je velice malý. 

Podobného záv�ru bylo rovn�ž dosaženo p�i experimentech, ve kterých byl �istý hliník 
a t�i hliníkové slitiny zpracovávány p�i rychlostech 0,18 a 18 mm s-1 [30], nebo                    
p�i zpracovávání titanu jedním pr�chodem a protla�ovacími rychlostmi 0,2 a 2,8 mm s-1 [31]. 

Záv�rem je d�ležité poznamenat, že p�i vysokých rychlostech dochází k výraznému 
zah�átí vzorku a také p�i nich m�že dojít ke vzniku mrtvé zóny. 

Obr.14 Závislost meze kluzu hliníkové slitiny Al-1%Mg na protla�ovacích rychlostech pro 1 až 4 pr�chody.  
M��ení meze kluzu bylo provád�no za pokojové teplot� a p�i rychlosti deformace 10-1 s-1 [12]. 
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2.4.4. Vliv teploty  

Teplota je b�hem protla�ování klí�ovým faktorem, protože má zásadní vliv na celý 
jeho pr�b�h a výsledek a je relativn� snadno kontrolovatelná. První výzkumy vlivu teploty   
na vlastnosti získané mikrostruktury byly provád�ny na vzorcích z �istého hliníku                   
a hliníkových slitin Al-3%Mg a Al-3%Mg-0,2%Sc v rozmezí od pokojové teploty do 573 K 
(tj. cca. 300 °C). Pro tyto ú�ely byla zkonstruována jednodílná zápustka s termo�lánkem, 
který byl umíst�n v malém otvoru v blízkosti smykové roviny a umož�oval m��it teplotu 
s p�esností +/-5 K [32]. Výsledky ukázaly, že s rostoucí teplotou dochází ke zvyšování podílu 
maloúhlových hranic zrn. Zde však hraje významnou roli i druh materiálu. P�i vyšších 
teplotách protla�ování rovn�ž dochází k vytvá�ení v�tších zrn, nebo subzrn. Vliv teploty       
na výslednou velikost zrna je znázorn�n na obr.15. 

Dosavadní poznatky ukazují, že i když je protla�ování za vyšších teplot mnohem 
snadn�jší, tak pro získání kvalitní UFG struktury je nutné polotovar zpracovávat za nejnižší 
možné teploty, p�i které ješt� nedojde ke vzniku trhlin v materiálu. Udržením nízké teploty 
protla�ování je zajišt�n potenciál pro dosažení rovnom�rné struktury s nejmenší možnou 
velikostí zrn a nejv�tším podílem velkoúhlových hranic zrn [56]. 

Obr.15 Závislost výsledné velikosti zrna na protla�ovací teplot� pro �istý hliník  
a hliníkové slitiny Al-3%Mg a Al-3%Mg-0,2%Sc [32]. 
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2.4.5. Vliv zp�tného tlaku 

Použití zp�tného tlaku b�hem protla�ování je velmi výhodné a m�že ho být dosaženo 
n�kolika zp�soby. Nejjednodušším zp�sobem je zvýšení t�ení ve výstupním kanálu, nebo 
použití viskózn�-tvárného média. Prakti�t�jším zp�sobem je použití druhého pístu, který je 
umíst�n ve výstupním kanálu. V tomto p�ípad� je jediným parametrem velikost zp�tného 
tlaku a jeho p�esné udržení b�hem protla�ování. Na obr.16 jsou schématicky zobrazeny dva 
zp�soby, jimiž je dosaženo zp�tného tlaku.  

P�i použití zp�tného tlaku je možno polotovar zpracovávat v�tším po�tem pr�chod�
než p�i jeho absenci. Nap�íklad, bez použití zp�tného tlaku se na povrchu polotovaru z m�di 
zpracovaného p�ibližn� 12 až 13 pr�chody za�nou tvo�it trhliny, avšak p�i použití zp�tného 
tlaku o velikosti jen 300 MPa se na tomtéž polotovaru, po více než 16 pr�chodech, žádné 
trhliny netvo�í [34]. Obdobn� je tomu v p�ípad� polotovaru z vytvrzené hliníkové slitiny 
6061, který se p�i zpracování za pokojové teploty a bez zp�tného tlaku porušil již p�i prvním 
pr�chodu, ale se zp�tným tlakem o velikosti 450 MPa jej bylo možné zpracovávat více než 4 
pr�chody, aniž by došlo ke vzniku trhlin [35].  

Další pozitivum použití zp�tného tlaku je rovnom�rn�jší tok kovu zápustkou                
a eliminace mrtvé zóny (viz. obr.12), což vede k rovnom�rn�jšímu zjemn�ní struktury 
v p�í�ném pr��ezu polotovaru. Krom toho je deforma�ní zóna situována do oblasti umíst�ní 
teoretické smykové roviny, což je typické pro dokonale plastický materiál [36]. Vliv zp�tného 
tlaku na velikost zjemn�ní zrna byl zkoumán na m�d�ném polotovaru p�i velikosti zp�tného 
tlaku 400 MPa. Bez použití zp�tného tlaku byla pr�m�rná velikost zrna 0,24 �m a s jeho 
použitím 0,18 �m [35]. 

Z výše uvedeného je z�ejmé, že p�ítomnost zp�tného tlaku b�hem protla�ování má 
pozitivní vliv na pr�b�h zpracování materiálu a na vlastnosti výsledné struktury. Dosavadní 
experimenty však byly provád�ny jen na n�kterých kovech a jejich slitinách.   

Obr.16 Princip ECAP zápustky se zp�tným tlakem: (a) Zp�tného tlaku je dosaženo použitím druhého pístu.  
(b) Zp�tného tlaku je dosaženo použitím viskózn�-tvárného média [33].  
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3. Metody založené na principu bezkontrak�ního protla�ování 

3.1. Konven�ní zpracování prut� a ty�í 

Jak je uvedeno výše, metoda ECAP je metoda bezkontrak�ního protla�ování, která je 
vhodná pro zpracování rozm�rných ty�ových polotovar�. Jelikož po zpracování z�stává 
pr��ez t�chto polotovar� zachován, je možno celý proces opakovat na stejné zápustce, což 
vede k velkému nár�stu celkového p�etvo�ení, viz rovnice (3). Konven�ní ECAP za�ízení je 
schématicky zobrazeno na obr.1. 

Možnost opakovaných pr�chod� vedla k vývoji 4 základních zp�sob� zpracování,    
p�i nichž je využito v�tšího po�tu r�zných smykových systém�, což má vliv na vlastnosti 
výsledné UFG struktury (viz kapitola 2.2.). 

V souladu s principy konven�ní metody ECAP bylo vyvinuto n�kolik obdobných 
metod, které �eší nedostatky konven�ní metody ECAP, nebo jsou vhodné pro zpracování 
jiných druh� polotovar�. 

3.2. Zpracování plochých polotovar�

N�které pr�myslové aplikace vyžadují polotovary ve form� desek, pop�. tabulí          
ze siln�jšího plechu. Toto vedlo k otázce, zda je možné takové polotovary zpracovávat 
metodou ECAP. Výzkum této problematiky ukázal, že to možné je a navíc zde existují dv�
možnosti orientace polotovaru b�hem protla�ování. Ten m�že být orientován bu� svisle, nebo 
vodorovn�, jak ukazuje obr.17. Svislá, nebo vodorovná orientace polotovaru se ur�uje podle 
jeho polohy ve výstupním kanálu zápustky. Z obr.17 je z�ejmé, že narozdíl od zpracování 
prut� a ty�í, zde neexistuje taková variabilita v možnostech otá�ení polotovaru. 

Obr.17 Aplikace metody ECAP na plochých polotovarech: (a) svislá orientace; (b) vodorovná orientace [37]. 

Svisle orientovaný polotovar m�že být otá�en následujícími zp�soby.  
Zaprvé, oto�ení o 180° okolo osy x, které je ekvivalentní se zp�sobem C a je 

ozna�ováno CX. Písmenko C ozna�uje otá�ení o 180° stále ve stejném sm�ru a index x 

ozna�uje osu otá�ení.  
Zadruhé, oto�ení o 180° okolo osy z, které je rovn�ž ekvivalentní se zp�sobem C a je 

ozna�ováno CZ.  
Navíc zde existují dva dopl�kové zp�soby otá�ení ozna�ované BAY a BCY. V obou 

p�ípadech se jedná o otá�ení o 90° okolo osy y. V p�ípad� BAY je otá�ení provád�no tam a zp�t 
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a v p�ípad� BCY je polotovar otá�en stále ve stejném sm�ru. Nicmén� tyto dva zp�soby nejsou 
v praxi snadno proveditelné, nebo� po pr�chodu zápustkou dochází ke zm�n� p�vodního 
tvaru polotovaru a ten musí být znovu obroben na pat�i�né rozm�ry. 

Horizontální orientace je prakti�t�jší a byla použita ve všech doposud provedených 
experimentech [37-40]. Pro takto orientovaný polotovar existují následující zp�soby 
zpracování.  

Zaprvé, výše popsaný zp�sob CX.  
Zadruhé, zp�sob CY, který je ekvivalentní se zp�sobem CX, avšak otá�ení je provád�no 

okolo osy y. Zp�sob CY odpovídá zp�sobu A p�i zpracování konven�ní ECAP metodou.   
Také zde existují dva dopl�kové zp�soby otá�ení ozna�ované BAZ a BCZ. V obou 

p�ípadech je polotovar otá�en o 90° okolo osy z. V p�ípad� BAZ je otá�ení vykonáváno tam     
a zp�t a v p�ípad� BCZ je otá�ení vykonáváno stále ve stejném sm�ru. Experimenty s hliníkem 
o vysoké �istot� zpracovaným �ty�mi pr�chody ukázaly, že zp�sob BCZ vede k vytvo�ení 
struktury s vynikajícími vlastnostmi s pr�m�rnou velikostí zrna 0,9 �m. Tato struktura 
obsahovala jistý podíl nehomogenity, která se však p�i m��ení mikrotvrdosti a tahových 
zkouškách (oboje provád�no ve všech t�ech rovinách) nijak neprojevila [37]. Princip tohoto 
zp�sobu je schématicky znázorn�n na obr.18. 

Obr.18 Zpracování horizontáln� orientovaného plochého polotovaru zp�sobem BCZ [37].

3.3. Rota�ní a více-pr�chodové ECAP zápustky 

Pro p�edpokládané pr�myslové využití metody ECAP má konven�ní ECAP za�ízení 
n�kolik nevýhod. Jednou z nich je nutnost vyjmutí polotovaru, jeho oto�ení a následné 
vložení zp�t do zápustky. Tato manipulace je �asov� náro�ná a vyžaduje p�ítomnost 
pracovníka. Abychom se vyhnuli této nevýhod�, je v sou�asnosti vyvíjeno n�kolik 
alternativních procedur. 

Rota�ní zápustka je jednoduché za�ízení odstra�ující nutnost vyjmutí polotovaru mezi 
jednotlivými pr�chody [41]. Skládá se ze dvou kanál�, jenž se protínají uprost�ed zápustky 
pod úhlem 90°. V nich jsou pak vložena t�i razidla (dva mají funkci ucpávky), jak ukazuje 
obr.19a. Polotovar je seshora vložen do vertikálního kanálu a protla�ován vrchním,               
tj. �tvrtým, razidlem. Protla�ovaný polotovar pak vytla�uje razidlo v horizontálním kanálu. 



29

Jakmile je protla�ování ukon�eno a razidlo v horizontálním kanálu je pln� vysunuto, obr.19b, 
je celá zápustka oto�ena o 90° a celý proces m�že za�ít znova, jak ukazuje obr.19c. Výzkum 
ukázal, že tento typ zpracování je ekvivalentní se zp�sobem A. Aby tato metoda byla 
efektivní, musí být použita pro vysoký po�et pr�chod�. Tím sice dojde ke zjemn�ní struktury, 
ale zárove� také ke vzniku významné nehomogenity, jejíž vysoký podíl je ve struktu�e  
nežádoucí.     
 Alternativní procedurou je bo�ní – protla�ování. Jedná se op�t o rota�ní zápustku, jejíž 
konstrukce je velmi obdobná té p�edchozí. Od p�edchozí rota�ní zápusty se liší v tom, že      
na protla�ovaný materiál p�sobí proti jeho sm�ru te�ení konstantní bo�ní tlak, jak je 
schématicky znázorn�no na obr.20. Díky p�ítomnosti tohoto tlaku m�žeme snížit po�et 
pr�chod� p�i zachování stejné efektivity zpracování [42]. 

Obr.19 Schéma rota�ní zápustky: (a) po�áte�ní stav; (b) po jednom protla�ení; 
(c) zápustka je oto�ena o 90° a p�ipravena na další protla�ování [41]. 

Obr.20 Schématické znázorn�ní ECAP zápustky s bo�ním protitlakem [42]. 
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Další procedura, která nevyžaduje otá�ení vzorku �i zápustky, spo�ívá v použití tzv. 
n�kolika – pr�chodové zápustky schématicky zobrazené na obr.21. Protla�ovací kanál této 
zápustky se sestává ze šesti �ástí, jenž mezi sebou svírají úhel 90°. Výzkum této procedury 
ukázal, že jakmile polotovar projde prvním zalomením (na obr.21 místem ozna�eným �íslem 
1) je další pr�b�h protla�ování ekvivalentní se zp�sobem C. 
 Tento typ zápustky umož�uje porovnání vývoje mikrostruktury stejného vzorku 
v jednotlivých fázích protla�ování. Tohoto bylo využito a prost�ednictvím m��ení 
mikrotvrdosti podle Vickerse byly sledovány rozdíly ve vývoji mikrostruktury na této 
n�kolika-pr�chodové zápustce a na konven�ní zápustce, na které byly vzorky protla�ovány 
zp�sobem C postupn� jedním až p�ti pr�chody. Výsledky m��ení mikrotvrdosti vykazovaly 
p�ibližnou shodu, která se s rostoucím po�tem pr�chod� zv�tšovala [17].    

Obr.21 Schématické znázorn�ní n�kolika-pr�chodové zápustky pro ECAP [17]. 

3.4. ECAP zápustka s paralelními kanály 

Princip tohoto za�ízení je schématicky znázorn�n na obr.22a, kde � je úhel mezi 
svislou �ásti a st�ední �ásti kanálu a K je vzájemné posunutí svislých �ásti kanálu vztažené 
k jejich osám. D�ív�jší výzkumy spolu s p�ímými experimenty a výsledky dvourozm�rné 
simulace metodou kone�ných prvk� poskytly velmi jasnou p�edstavu o výhodách tohoto 
za�ízení [43,44,46]. 
 Typickým rysem této zápustky je, že b�hem jednoho pr�chodu dochází ke dv�ma 
p�etvá�ecím proces�m ve dvou smykových rovinách, které se nacházejí v míst� spojení 
svislých �ástí se st�ední �ásti kanálu, viz obr.22b. V praxi to znamená snížení po�tu pr�chod�
pot�ebných pro utvo�ení UFG struktury. Vzájemné posunutí svislých �ásti kanálu K a velikost 
úhlu � jsou hlavní parametry geometrie této zápustky a mají p�ímý vliv na zp�sob toku 
zpracovávaného materiálu zápustkou a deforma�n� – nap��ový stav protla�ovacího procesu. 
 Bylo zjišt�no, že optimální hodnoty parametr� K a �, které zajistí nejrovnom�rn�jší 
p�etvo�ení v celém p�í�ném pr��ezu vzorku, jsou � = 100° a K � dc, kde dc je pr�m�r kanálu. 
P�i t�chto optimálních hodnotách je p�etvo�ení po jednom pr�chodu p�ibližn� rovno dv�ma. 
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 Další d�ležitý rys týkající se zp�sobu te�ení kovu b�hem protla�ování je, že konec 
polotovaru díky rovnom�rnému p�etvo�ení není po protla�ení zdeformován, tak jako je tomu 
p�i použití konven�ní metody ECAP. Na obr.23 jsou vyfoceny dva m�d�né vzorky po �ty�ech 
pr�chodech, z nichž první byl zpracováván na zápustce s paralelními kanály a druhý             
na konven�ní zápustce [45]. 

Pomocí výpo�t� byla tato ECAP zápustka s paralelními kanály vyrobena pro provoz 
za zvýšených teplot (až 500 °C). Tato zápustka je zobrazena na obr.22c. Na ní byly �ty�mi 
pr�chody zpracovány vzorky z m�di a titanu. Ukázalo se, že jejich výsledná struktura 
odpovídá UFG struktu�e na vzorcích, které byly zpracované osmi pr�chody konven�ní ECAP 
metodou. Krom toho, struktura vzork� zpracovaných v zápustce s paralelními kanály byla 
vysoce homogenní, což zvyšuje potenciál takto zpracovaného materiálu pro jeho následné 
použití [46].  

Obr.22 ECAP zápustka s paralelními kanály: (a) Schématické znázorn�ní zápustky, kde N ozna�uje sm�r smyku, K je vzájemné posunutí 
svislých �ásti kanálu vztažené k jejich osám, � je úhel mezi svislou �ásti a st�ední �ásti kanálu a šedé rovnob�žníky znázor�ují vliv smykové 

deformace p�i pr�chodu p�es smykové roviny (deforma�ní zóny); (b) znázorn�ní deforma�ních zón získaných dvourozm�rnou simulací 
metodou kone�ných prvk�; (c) ECAP zápustka pro experimentální ú�ely, kde � = 100° a K = 18 mm, což je pr�m�r kanálu [45]. 

Obr.23 Vzorky z m�di: (a) Po �ty�ech pr�chodech zápustkou s paralelními kanály (� = 100° a K = dc); 
(b) Po �ty�ech pr�chodech konven�ní zápustkou (� = 90°) [45]. 
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3.5. Kontinuální procesy 

Aby bylo možné SPD metody využívat v komer�ní pr�myslové výrob�, je nutné 
vyvinout technologie založené na jejich principech, které by umožnily plynulé zpracování 
ty�í, r�zných profil�, plech� atd., obdobn� jako je tomu nyní, nap�íklad p�i válcování. 
Zpracování t�mito technologiemi musí být rovn�ž dostate�n� efektivní a cenov� p�ijatelné. 

V posledních letech bylo navrženo a vyvinuto n�kolik procedur využívajících principu 
metody ECAP, které umož�ují plynulé zpracování materiálu. 

3.5.1. Procedury C2S2 (continuous confined strip shearing),  
          ECAD (equal-channel angular drawing) a conshearing 

Procedury C2S2, ECAD a conshearing jsou procedury založené na principech 
válcování a metody ECAP a jsou navrženy p�edevším pro zpracování tenkých pás� plech�. 

Za�ízení pro proceduru C2S2 (n�kdy též DCAP) je schématicky znázorn�no na obr.24. 
Principáln� se jedná o válcovací stolici rozší�enou o ECAP za�ízení. Pás tenkého plechu je 
vtahován dv�ma válci a následn� je jimi protla�ován skrz zápustku. B�hem zpracování 
dochází ke zm�nám tlouš�ky plechu. Po pr�chodu mezi válci se tlouš�ka zmenší, ale            
po kone�ném pr�chodu zápustkou má plech op�t p�vodní tlouš�ku jako na vstupu. 
Problémem této procedury je nerovnom�rnost získané struktury [47]. 

Obr.24 Schématické znázorn�ní procedury DCAP [47]. 

Procedura ECAD byla navrhnuta pro zpracování ty�í, ale pozd�jší experimenty 
v kombinaci s p�íslušnými výpo�ty ukázaly, že b�hem zpracování dochází ke zmenšení 
plochy p�í�ného pr��ezu o více než 15%, tudíž není možno materiál opakovan� zpracovávat 
na stejném za�ízení [48,49]. 

Conshearing (plynulá ECAE) je procedura obdobná procedu�e C2S2. Za�ízení pro 
conshearing je schématicky znázorn�no na obr.25, kde plech je vtahován mezi hlavní válec    
a menší satelitní válce s následným protla�ováním p�es zápustku, p�i�emž všechny válce mají 
stejnou obvodovou rychlost. Jakmile je t�ecí síla mezi plechem a válci v�tší než síla pot�ebná 
k protla�ení plechu zápustkou, nastává plynulé protla�ování. Za tímto ú�elem je povrch 
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hlavního válce zdrsn�n. Hlavním parametrem ur�ujícím velikost p�etvo�ení je úhel 	             
(	 = 180° − �). Jeho optimální velikost je závislá na druhu materiálu a tlouš�ce plechu. 
Experimenty provád�né na hliníkové slitin� Al-1100 a nízkouhlíkové oceli (oba plechy m�ly 
stejnou tlouš�ku) ukázaly, že optimální velikost úhlu 	 je p�ibližn� 65° pro hliníkovou slitinu 
a 55° pro nízkouhlíkovou ocel. Velikost ekvivalentního p�etvo�ení lze vypo�ítat pomocí 
rovnice (3) [50,51]. 

Obr.25 Schématické znázorn�ní procedury conshearing [51]. 

P�estože výzkum a vývoj procedur umož�ujících plynulé zpracování je úsp�šný, je 
vliv t�chto procedur na vlastnosti výsledné UFG struktury dosud popsán pouze pro n�kolik 
druh� materiál�. 

3.5.2. Procedura ECAP – Conform 

Samotná procedura conform byla vyvinuta p�ed více než 30 lety pro plynulé 
protla�ování drát� [52,53], avšak teprve nedávno byla rozší�ena o ECAP zápustku. Takto 
vznikla procedura ECAP – Conform [54]. Za�ízení pro tuto proceduru je schématicky 
znázorn�no na obr.26, kde je „protla�ovací kolo“ s drážkou uzav�eno v zápustce, jejíž výstup 
je shodný s konven�ní ECAP zápustkou. Zpracovávaný materiál se zavádí do drážky 
otá�ejícího se „protla�ovacího kola“ a je posouván dop�edu t�ecími silami, které p�sobí        
na t�ech kontaktních plochách mezi drážkou a materiálem tak, že materiál rotuje sou�asn�
s „protla�ovacím kolem“. Materiál nakonec vystupuje ze zápustky pod úhlem cca. 90°, stejn�
jako u konven�ního ECAP.  

Experimenty na drátu o pr�m�ru 3,4 mm vyrobeném z hliníku o komer�ní �istot�
s hrubozrnnou strukturou ukázaly, že p�i jeho zpracování �ty�mi pr�chody zp�sobem C bylo 
dosaženo stejného zjemn�ní struktury jako p�i použití konven�ní metody ECAP, tzn. zvýšení 
meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti (12 – 14 %) [54].
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Obr.26 Schématické znázorn�ní ECAP-conform [54]. 

“protla�ovací kolo” 
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4. Záv�r 

V sou�asnosti je ECAP osv�d�enou a uznávanou metodou pro získání ultrajemnozrnné 
struktury s velkoúhlovými hranicemi zrn, která byla úsp�šn� aplikována na r�zných kovech   
a jejich slitinách. Potenciál této metody spo�ívá v možnosti zpracování masivn�jších 
polotovar�, jejichž p�í�ný pr��ez z�stává b�hem zpracování zachován. Díky tomu jsme 
schopni polotovar zpracovávat více než jedním pr�chodem, což vede k v�tšímu p�etvo�ení     
a tím i k v�tšímu zjemn�ní struktury. 

Pro vy�ešení nedostatk� konven�ní metody ECAP byly na jejím principu navhrnuty    
a vyvíjeny postupy, které umož�ují nap�íklad kontinuální zpracování, �i zpracování            
bez nutnosti vyjmutí polotovaru za zápustky. 

Spolu s vývojem metody ECAP byly popsány mechanismy uplat�ující se p�i toku 
materiálu zápustkou, které mohou být využity p�i vývoji sou�asných i zcela nových SPD 
technik. 

V sou�asné dob� je metoda ECAP nejvyvinut�jší SPD technikou a má velmi dobré 
vyhlídky pro své za�len�ní do pr�myslové výroby. Lze vyvozovat, že v relativn� blízké dob�
se zpracování touto metodou i jinými SPD technikami stane základem pro komer�ní produkci 
polotovar� a produkt� s UFG strukturou.  



36

5. Literatura 

[1] ZHILYAEV, A. P., NURISLAMOVA, G. V., KIM, B. K., BARÓ, M. D., SZPUNAR, J. 
A., LANGDON, T. G. Experimental parameters influencing grain refinement and 
microstructural evolution during high-pressure torsion. Acta Materialia, 2003, vol. 51,  
no. 3, s. 753-765. 

[2] IMAYEV, V. M., SALISHCHEV, G. A., SHAGIEV, M. R., KUZNETSOV, A. V., 
IMAYEV, R. M., SENKOV, O. N., FROES, F. H. Low-temperature superplasticity of 
submicrocrystalline Ti-48Al-2Nb-2Cr alloy produced by multiple forging. Scripta 

Materialia, December 1998, vol. 40, no. 2, s. 183-190. 

[3] MOUSAVI, A., SHAHAB, A. R., MASTOORI, M. Computational study of Ti–6Al–4V 
flow behaviors during the twist extrusion process. Materials & Design, 2008, vol. 29,    
no. 7, s. 1316-1329 

[4] RICHERT, M., LIU, Q., HANSEN, N. Microstructural evolution over a large strain range 
in aluminium deformed by cyclic-extrusion-compression. Materials Science and 

Engineering, February 1999,  vol. 260A, no. 1-2, s. 275-283. 

[5] HUANG, J., ZHU, Y. T., ALEXANDER, D. J., LIAO, X., LOWE, T. C., ASARO, R. J. 
Development of repetitive corrugation and straightening. Materials Science and 

Engineering, 25 April 2004, vol. 371A, no. 1-2, s. 35-39. 

[6] CHU, H. S., LIU, K. S., YEH, J. W. Aging behavior and tensile properties of 6061Al-0.3 
[mu]m Al2O3p particle composites produced by reciprocating extrusion. Scripta 

Materialia, 12 September 2001, vol. 45, no. 5, s. 541-546. 

[7] SHIN, D. H., PARK, J-J., KIM Y-S., PARK K-T. Constrained groove pressing and its 
application to grain refinement of aluminum. Materials Science and Engineering, May 
2002, vol. 328A, no. 1-2, s. 98-103. 

[8] ZHAO, X., WANG, J-F., JING, T-F. Gray Cast Iron With Directional Graphite Flakes 
Produced by Cylinder Covered Compression Process. Journal of Iron and Steel Research, 
September 2007, vol. 14, no. 5, s. 52-55. 

[9] SAITO, Y., TSUJI, N., UTSUNOMIYA, H., SAKAI, T., HONG, R. G. Ultra-fine grained 
bulk aluminum produced by accumulative roll-bonding (ARB) process. Scripta 

Materialia, 5 October 1998, vol. 39, no. 9, s. 1221-1227. 

[10] MISHRA, R. S., MA, Z. Y. Friction stir welding and processing. Materials Science and 

Engineering, 31 August 2005, vol. 50, no. 1-2, s. 1-78. 

[11] DOUGLAS, C. H., KENNETH, S. V. Submerged friction stir processing (SFSP):       
An improved method for creating ultra-fine-grained bulk materials. Materials Science 

and Engineering, 15 August 2005, vol. 402A, no. 1-2, s. 234-241. 

[12] BERBON, P. B., FURUKAWA, M., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. G. 
Metall Mater Trans, 1999, vol. 30A, s. 1989. 



37

[13] IWAHASHI, Y., JINGTAO WANG, J., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. 
G. Principle of equal-channel angular pressing for the processing of ultra-fine grained 
materials. Scripta Materialia, 15 July 1996, vol. 35, no. 2, s. 143-146. 

[14] WU, Y., BAKER, I. An experimental study of equal channel angular extrusion. Scripta 

Materialia, 15 August 1997, vol. 37, no. 4, s. 437-442. 

[15] SHAN, A., MOON, I-G., KO, H-S. , PARK, J-W. Direct observation of shear 
deformation during equal channel angular pressing of pure aluminum. Scripta 

Materialia, 23 July 1999, vol. 41, no. 4, s. 353-357. 

[16] FURUNO, K., AKAMATSU, H., OH-ISHI, K., FURUKAWA, M., HORITA, Z., 
LANGDON, T. G.  Microstructural development in equal-channel angular pressing 
using a 60° die. Acta Materialia, 17 May 2004, vol. 52, no. 9, s. 2497-2507. 

[17] NAKASHIMA, K., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. G. Development of a 
multi-pass facility for equal-channel angular pressing to high total strains. Materials 

Science and Engineering, 15 April 2000,vol. 281A, no. 1-2, s. 82-87. 

[18]  LEE S., LANGDON T.G. Mater Res Soc Symp Proc, 2000;601:359. 

[19] FURUKAWA, M., IWAHASHI, Y., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. G. 
The shearing characteristics associated with equal-channel angular pressing. Materials 

Science and Engineering, 15 December 1998, vol. 257A, no. 2, s. 328-332. 

[20] SEMIATIN S. L., DELO D. P., SHELL E. B. The effect of material properties and 
tooling design on deformation and fracture during equal channel angular extrusion. Acta 

Materialia, 11 May 2000, vol. 48, no. 8, s. 1841-1851. 

[21] SHAN, A., MOON, I-G., PARK, J-W. Estimation of friction during equal channel 
angular (ECA) pressing of aluminum alloys. Journal of Materials Processing 

Technology, 28 March 2002, vol. 122, no. 2-3, s. 255-259. 

[22] SEGAL, V. M. Engineering and commercialization of equal channel angular extrusion 
(ECAE). Materials Science and Engineering, 25 November 2004, vol. 386A, no. 1-2,   
s. 269-276. 

[23] XU, C., LANGDON, T. G. Influence of a round corner die on flow homogeneity in 
ECA pressing. Scripta Materialia, January 2003, vol. 48, no. 1, s. 1-4. 

[24] MANNA R., AGRAWAL, P., JOSHI, S., BASAVAKUMAR, K., MUDDA, N. K. 
MUKHOPADHYAY, G. V. S., SASTRY. Physical modeling of equal channel angular 
pressing using plasticine, Scripta Materialia, December 2005, vol. 53, no. 12, s. 1357-
1361. 

[25] NAKASHIMA, K., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. G. Influence of 
channel angle on the development of ultrafine grains in equal-channel angular pressing. 
Acta Materialia, 2 March 1998, vol. 46, no. 5, s. 1589-1599. 



38

[26] ALEXANDROV, I. V., RAAB, G. I., SHESTAKOVA, L. O., VALIEV, R. Z., 
DOWDING, R. J. Tungsten, hard metals and refractory alloys, Princeton (NJ): Metal 
Powder Industries Federation; 2000, vol. 5, s. 27. 

[27] XU, C., LANGDON, T. G. Hot deformation of aluminum alloys III. Warrendale (PA): 
The Minerals. Metals and Materials Society; 2003. s. 373. 

[28] KIM, H. S., SEO, M. H., HONG, S. I. On the die corner gap formation in equal channel 
angular pressing. Materials Science and Engineering, 31 October 2000, vol. 291A, no. 
1-2, s. 86-90. 

[29] LUIS PEREZ, C. J. On the correct selection of the channel die in ECAP processes, 
Scripta Materialia, February 2004, vol. 50, no. 3, s. 387-393. 

[30] YAMAGUCHI, D., HORITA, Z., NEMOTO, M., LANGDON, T. G. Significance of 
adiabatic heating in equal-channel angular pressing. Scripta Materialia, 10 September 
1999, vol. 41, no. 8, s. 791-796. 

[31]  KIM, I. Y., KIM, J. Y., SHIN, D. H., PARK, J. T. Metall Mater Trans 2003;34A:1555 

[32] YAMASHITA, A., YAMAGUCHI, D., HORITA, Z., LANGDON, T. G. Influence of 
pressing temperature on microstructural development in equal-channel angular pressing. 
Materials Science and Engineering, 15 July 2000, vol. 287A, no. 1, s. 100-106. 

[33] RAAB, G. I., KRASILNIKOV, N. A., VALIEV, R. Z. Fizika i Tekhnika Vysokikh 
Davleniy (Physics and Engineering of High Pressures) 2000;10 (4):73. 

[34] VALIEV, R. Z., ALEXANDROV, I. V., LOWE, T. C., ZHU, Y.T. J Mater Res 
2002;17:5. 

[35]  KRASILNIKOV, N. A. Russian Metall 2005;2005 (3):35. 

[36]  LAPOVOK, R.Ye. Russian Metall 2004;2004 (1):44. 

[37] KAMACHI, M., FURUKAWA, M., HORITA, Z., LANGDON, T. G. Equal-channel 
angular pressing using plate samples. Materials Science and Engineering, 25 November 
2003, vol. 361A, no. 1-2, s. 258-266. 

[38] FERRASSE, S., SEGAL, V. M., KALIDINDI, S. R., ALFORD, F. Texture evolution 
during equal channel angular extrusion: Part I. Effect of route, number of passes and 
initial texture. Materials Science and Engineering, 15 March 2004, vol. 368A, no. 1-2, 
s. 28-40. 

[39] FERRASSE S., SEGAL, V. M., ALFORD, F. Effect of additional processing on texture 
evolution of Al0.5Cu alloy processed by equal channel angular extrusion (ECAE). 
Materials Science and Engineering, 15 May 2004, vol. 372A, no. 1-2, s. 44-55. 

[40] FERRASSE S., SEGAL, V. M., ALFORD, F. Texture evolution during equal channel 
angular extrusion (ECAE): Part II. An effect of post-deformation annealing. Materials 

Science and Engineering, 15 May 2004, vol. 372A, no. 1-2, s. 235-244. 



39

[41] NISHIDA, Y., ARIMA, H., KIM, J-C., ANDO, T. Rotary-die equal-channel angular 
pressing of an Al - 7 mass% Si - 0.35 mass% Mg alloy, Scripta Materialia, 13 August 
2001, vol. 45, no. 3, s. 261-266. 

[42] AZUSHIMA, A., AOKI, K. Properties of ultrafine-grained steel by repeated shear 
deformation of side extrusion process. Materials Science and Engineering, 25 
November 2002, vol. 337A, no. 1-2, s. 45-49. 

[43] LIU, Y., LIANG, G. X., WANG, E. D., WANG, Z. R. The effect of cumulative large 
plastic strain on the structure and properties of a Cu-Zn alloy. Materials Science and 

Engineering, February 1998, vol. 242A, no. 1-2, s. 137-140. 

[44] LIU, Zuyan, WANG, Zhongjin. Finite-element analysis of the load of equal-cross-
section lateral extrusion, Journal of Materials Processing Technology, 29 September 
1999, vol. 94, no. 2-3, s. 193-196. 

[45] RAAB. G. I., Plastic flow at equal channel angular processing in parallel channels. 
Materials Science and Engineering, 25 November 2005, vol.s 410-411A, s. 230-233. 

[46] RAAB, G. I., VALIEV, R. Z., KULYASOV, G. V., POLOZOVSKY, V. A. Russian 
Patent No. 2181314, 2002. 

[47] HAN, J. H., SEOK, H. K., CHUNG, Y. H., SHIN, M. C., LEE, J. C. Texture evolution 
of the strip cast 1050 Al alloy processed by continuous confined strip shearing and its 
formability evaluation. Materials Science and Engineering A, 31 January 2002,         
vol. 323, no. 1-2, s. 342-347 

[48] CHAKKINGAL, U., SURIADI, A. B., THOMSON, P. F. The development of 
microstructure and the influence of processing route during equal channel angular 
drawing of pure aluminum. Materials Science and Engineering, 30 June 1999,           
vol. 266A, no. 1-2, s. 241-249. 

[49] ALKORTA, J., ROMBOUTS, M., DE MESSEMAEKER J., FROYEN, L., 
SEVILLANO, J. G. On the impossibility of multi-pass equal-channel angular drawing, 
Scripta Materialia, 5 July 2002,vol. 47, no. 1, s. 13-18. 

[50] SAITO, Y., UTSUNOMIYA, H., SUZUKI, H., SAKAI, T. Improvement in the r-value 
of aluminum strip by a continuous shear deformation process. Scripta Materialia,        
13 June 2000,vol. 42, no. 12, s. 1139-1144. 

[51] UTSUNOMIYA, H., HATSUDA, K., SAKAI, T., SAITO, Y. Continuous grain 
refinement of aluminum strip by conshearing. Materials Science and Engineering,       
15 May 2004, vol. 372A, no. 1-2, s. 199-206. 

[52]  GREEN, D. J. Inst Metals 1972;100:295 

[53]  ETHERINGTON, C. J. Eng Indust 1974;96:893 

[54] RAAB, G. J., VALIEV, R. Z., LOWE, T. C., YUNTIAN T. ZHU, Y. T. Continuous 
Processing of Ultrafine Grained Al by ECAP-Conform. Materials Science and 

Engineering, 2004, vol. 382A, no. 1-2, s. 30–34. 



40

[55]  VALIEV, R. Z., ISLAMGALIEV, R. K., ALEXANDROV, I. V.: Bulk Nanostructured  
Materials from Severe Plastic Deformation, Progress in Materials Science, 2000,  
vol. 45, no. 2, s. 103-189. 

[56]  VALIEV, R. Z., LANGDON, T. G.: Principles of Equal-channel Angular Pressing as  
         Processing Tool for Grain Refinement, Progress in Materials Science, 2006, vol. 51,  

no. 7, s. 881-981. 

[57]  ZRNÍK J., KRAUS L., PRNKA T., ŠPERLINK K. P�íprava ultrajemnozrnných a  

nanokrystalických kovových materiál� extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti.

1. vyd. Repronis Ostrava, 2007. 76 s. ISBN 978-80-7329-153-2. 
  


