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ABSTRAKT 
 
Bakalářská práce je zaměřena na přípravu Mg-Ca materiálu z hořčíkového prášku 

a vápníkových částic lisováním za tepla. Materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury 

a fyzikálně mechanických vlastností. Dále byl sledován vliv teploty lisování a vliv obsahu 

vápníku na vlastnosti materiálu. Výsledky práce slouží k optimalizaci těchto parametrů. 

 

ABSTRACT 
 
Bachelor thesis is focused on preparation of Mg-Ca material prepared from magnesium 

powder and calcium particles by hot pressing. Materials were characterized by microstructure 

and physically-mechanical properties. The influence of pressing temperature and the influence 

of calcium content was evaluated from final material properties. Obtained results serve to 

optimize these parametres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Hořčík, vápník, prášková metalurgie, lisování za tepla, mechanické vlastnosti 

 

KEY WORDS 
 
Magnesium, calcium, powder metallurgy, hot pressing, mechanical properties  
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1 ÚVOD 
 

Prášková metalurgie se věnuje výrobě a zpracování kovových i nekovových prášků, 

sloučenin a slitin, přičemž nedochází k roztavení výchozích složek. Technologie je 

aplikovatelná pro velké množství různých kovů. Výhodou je možnost výroby produktů 

složitých tvarů bez nutnosti dalšího obrábění, což vede k úspoře materiálu a energie. Prášková 

metalurgie poskytuje produkci výrobků s lepšími mechanickými vlastnostmi v porovnání 

s konvekčními metodami. Navíc umožňuje výrobu slitin, které lze jinými způsoby vyrobit jen 

obtížně, tedy v případě, že výchozí materiály mají velmi rozdílné teploty tání nebo je 

omezena jejich vzájemná rozpustnost v tavenině. Materiály vyrobené touto technologií se 

uplatňují v automobilovém a leteckém průmyslu, strojírenství a také v lékařství.  

Hořčík je nejlehčí konstrukční materiál. Nízká korozní odolnost však zmenšuje rozsah jeho 

použitelnosti. Slitiny hořčíku s vápníkem mají potenciál využitelnosti v biomedicínských 

aplikacích. Materiál pro tělní implantáty musí splňovat potřebné mechanické vlastnosti, musí 

být biokompatibilní a zároveň nesmí být toxický ani karcinogenní. Je tedy výhodné, aby byl 

materiál složen z prvků, které jsou již v těle přítomny. Hořčík i vápník jsou biogenní prvky, 

přičemž jsou oba základní součástí kostí. Implantáty tvořené čistým hořčíkem mají nízkou 

odolnost proti korozi a nedostatečné mechanické vlastnosti. Legováním hořčíku dochází 

k tvorbě slitin se zlepšenými mechanickými vlastnostmi a s větší odolností proti korozi. 

Vápník se využívá ke zjemnění zrn a k posílení hranice zrn. Podél hranice zrn se vytváří 

intermetalická fáze Mg2Ca, která zvyšuje odolnost proti creepu. Slitiny Mg-Ca mají nízkou 

hmotnost, a zároveň se svými mechanickými vlastnostmi nejvíce blíží mechanickým 

vlastnostem skutečné kosti. Obsah Ca je však nutno optimalizovat, protože v závislosti 

na jeho množství se může pevnost slitiny v tahu i ohybu zlepšovat, ale i zhoršovat. 
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2 CÍLE PRÁCE 
 

Bakalářská práce je zaměřena na procesy přípravy objemového materiálu slinováním 

při lisování za tepla z práškové směsi Mg a Ca a jeho následnou charakterizaci. Cílem práce je 

návrh a komplexní zhodnocení technologie přípravy objemového materiálu a vlivu složení 

práškové směsi na výslednou porozitu, strukturu a fyzikálně mechanické vlastnosti binárních 

materiálů. 

Cílem práce je optimalizace přípravy práškových směsí z Mg a Ca lisováním za tepla 

a  charakterizace připravených materiálů na základě struktury a fyzikálně mechanických 

vlastností.  
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED PROBLEMATIKY 
 

3.1 Materiály na bázi Mg a Ca 
 

3.1.1 Základní vlastnosti Mg 

Hořčík je stříbřitě bílý lesklý poměrně měkký kov. Výhodou je jeho nízká hustota 

(1,738 kg·m−3). Některé slitiny hořčíku dosahují pevnosti ocelí s nižší kvalitou, přičemž mají 

čtyřikrát menší hmotnost. Mg lze výborně obrábět, odlévat i zpracovávat různými 

metalurgickými metodami jako je například válcování, tažení, protlačování nebo slinování. 

Proto může být využíván jako konstrukční materiál v letectví a automobilovém průmyslu, je 

však nevhodný pro zátěžové konstrukce [1].  

Teplota tání hořčíku je 650 °C a teplota varu 1090 °C. Změna objemu při tuhnutí je 4,2 % 

a při chlazení z 650 °C na 20 °C je 5 %. Modul pružnosti je pro hořčík o 99,80% čistotě 

43 GPa a o 99,98% čistotě 40 GPa. Mechanické vlastnosti čistého Mg v závislosti na způsobu 

zpracování (všechny při 20 °C) jsou uvedeny v tabulce 3.1 [2]. 

 
Tabulka 3.1: Mechanické vlastnosti Mg [2] 

Forma zpracování Pevnost v tahu 

[MPa] 

Mez kluzu v tahu 

[MPa] 

Mez kluzu v tlaku 

[MPa] 

Prodloužení 

[%] 

odlévání 90 21 21 2–6 

extruze 165–205 69–105 34–55 5–8 

válcování 180–220 115–140 115–140 2–10 

žíhání 160–195 90–105 69–83 3–15 

 

 

Krystalická struktura hořčíku má za atmosférického tlaku nejtěsnější hexagonální 

uspořádání HCP (obrázek 3.1), což způsobuje omezenou tvařitelnost za pokojové teploty. 

Mg se dá naopak dobře tvářet za tepla, při teplotách 300–400 °C [3]. Vyznačuje se vysokou 

afinitou ke kyslíku, proto se jeho výroba provádí tavením v ochranné atmosféře. Hodnota 

mřížkových parametrů je a = 0,32092 nm a c = 0,5205 nm. Osový poměr c/a je pak 1,6236. 

To znamená, že nabývá takřka ideální hodnotu osového poloměru pro nejtěsnější uspořádání 

(1,633). Při pokojové teplotě dochází primárně ke skluzu v bazální rovině {0001} ve směru 

<11 2 0>. Sekundární skluz se uskutečňuje v prizmatických rovinách {10 1 0} ve stejném 

směru jako u bazálních. Při zvýšených teplotách dochází ke skluzu v pyramidálních rovinách 

{10 1 1} (obrázek 3.2) [2, 3, 4]. 



 

Obrázek 3.1

 

 

Obrázek 

  

 
1: Hexagonální uspořádání krystalové mřížky [5] 

 

 
Obrázek 3.2: Skluzové systémy Mg [3] 
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3.1.2 Základní vlastnosti Ca

 

Vápník je stříbřitě bílý lesklý kov

Elektrolýzou lze získat Ca o 98,6% čistotě, sublimací o

stabilní, snadno se oxiduje. S 

alkalických zemin. Hustota 

1 440 °C.  Modul pružnosti dosahuje hodnoty

pevnosti 115 MPa. Vápník 

uspořádáním (FCC). Toto uspořádání se skládá ze 14

v rozích krychle a dalších 6 se vysk

umístěný ve stěně krychle patří dvěma různým buňkám

buňkám. Nejčastěji dochází ke

 

 

Obrázek 3.3: Plošně centrované uspořádán krystalické mřížky

3.1.3 Binární systém Mg-Ca

 

S využitím termodynamic

(obrázek 3.4). Z diagramu je patrné, že systém může nabývat pěti různých fází. Kromě fáze 

taveniny (liquid) se v systému 

fáze α(Ca) s kubickou plošně centrovanou strukturou, fáze 

centrovanou strukturou a jediná intermetalická fáze Mg

reakcím. Jestliže sloučenina obsahuje 10,5 at. %

k přeměně  

 

v případě, že obsah Ca činí 73

 

Krom těchto dvou eutektických reakcí dochází k

715 °C, je-li obsah Ca 33,33 at. %:

 

 

Základní vlastnosti Ca 

Vápník je stříbřitě bílý lesklý kov, který se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách

Ca o 98,6% čistotě, sublimací o čistotě 99,5 %.

 vodou reaguje za vzniku Ca(OH)2 a vodíku. 

 Ca je 1,550 kg·m−3. Teplota tání je 838 

dosahuje hodnoty 19,6 GPa, mez kluzu v tahu 84,5 MPa a mez 

 má krystalickou strukturu s kubickým plošně centrovan

Toto uspořádání se skládá ze 14 sdílených atomů, z nichž 8 je umístěno 

dalších 6 se vyskytuje na středech stran krychle (obrázek 

ně krychle patří dvěma různým buňkám a každý atom v

Nejčastěji dochází ke skluzu v rovině {111} ve směru <110> [6–9

: Plošně centrované uspořádán krystalické mřížky [

Ca 

využitím termodynamického modelování byl vytvořen fázový diagram Mg

diagramu je patrné, že systém může nabývat pěti různých fází. Kromě fáze 

systému může vytvářet fáze Mg s hexagonální krystalickou strukturou, 

ošně centrovanou strukturou, fáze β(Ca) s kubickou prostorově 

centrovanou strukturou a jediná intermetalická fáze Mg2Ca. Dochází ke třem invariantním 

Jestliže sloučenina obsahuje 10,5 at. % (16,2 hm. %) Ca dochází při teplotě 517

,CaMgMgL 2  

v případě, že obsah Ca činí 73 at. %, dochází při teplotě 445 °C k přeměně 
.CaMg)Ca(L 2  

Krom těchto dvou eutektických reakcí dochází k ještě jedné invariabilní reakci při teplotě 

obsah Ca 33,33 at. %: 
.CaMgL 2  

10 

přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. 

čistotě 99,5 %. Na vzduchu není 

a vodíku. Je nejlehčí z kovů 

 °C a teplota varu 

tahu 84,5 MPa a mez 

plošně centrovaným 

nichž 8 je umístěno 

brázek 3.3). Každý atom 

atom v rohu osmi různým 

9]. 

 
[5] 

kého modelování byl vytvořen fázový diagram Mg-Ca 

diagramu je patrné, že systém může nabývat pěti různých fází. Kromě fáze 

hexagonální krystalickou strukturou, 

kubickou prostorově 

Ca. Dochází ke třem invariantním 

Ca dochází při teplotě 517 °C 

(1) 

 

(2) 

ještě jedné invariabilní reakci při teplotě 

(3) 
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Fáze Mg2Ca má identickou krystalovou strukturu jako Mg, velikost parametrů krystalové 

mřížky je však dvojnásobná. U čistého vápníku dochází k alotropické modifikaci β(Ca) 

na α(Ca) při 443 °C.  Homogenní pevná fáze Mg s hexagonální krystalickou strukturou se 

vytváří, je-li obsah Ca menší nebo roven 0,43 at. %, kdy je teplota tání 516,5 °C [10-13]. 

 
 

Obrázek 3.4: Binární diagram Mg-Ca [12] 

3.2 Charakterizace práškových materiálů 
 

Úspěch metalurgických procesů úzce souvisí s vlastnostmi materiálu. Mezi základní 

vlastnosti kovového práškového materiálu patří velikost, tvar, rozložení částic, chemické 

složení a mikrostruktura. První tři jmenované aspekty závisí na způsobu výroby. Je také třeba 

brát zřetel na objemové a povrchové vlastnosti. Všechny tyto parametry ovlivňují, jak se 

prášek bude chovat při zhutňování a slinování, z čehož vyplývá, že mají zásadní vliv 

na strukturu a vlastnosti vznikajícího kompaktního materiálu [14, 15]. 

 

Chemické složení 

Je potřeba vědět, zda jsou prvky přítomny v elementární formě nebo ve sloučeninách 

a popřípadě také množství nečistot. Přítomnost nečistot má různý účinek na tvrdost částic 

a stupeň chemické reaktivity při slinování. Každý kovový prášek adsorbuje významné 

množství plynů a vodních par z atmosféry během skladování. Taková adsorpce vede k tvorbě 

oxidových vrstev na povrchu kovu, které pak zasahují do metalurgických procesů a mohou 

zůstávat v produktu. Množství kontaminace se zvyšuje s klesající velikostí částic, tedy se 

zvyšováním specifického povrchu. Často se provádí žíhání v redukční atmosféře pro snížení 

obsahu kyslíku [14].  
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Velikost částic, tvar a distribuce 

Určení velikosti částic prášků je poměrně obtížné, protože částice v systému nejsou stejně 

velké a jejich tvar může být komplikovaný. Proto jsou tedy vytvořeny obecné tvarové 

předpoklady, kterých můžou částice dosáhnout. Tvar částic závisí na způsobu přípravy. 

Většina práškových částic má trojrozměrný charakter, v nejideálnějším případě mají částice 

kulovitý (sférický) tvar. Velikost částic spojitě klesá od maximální velikosti po určitou spodní 

mez. Rozdělení velikosti částic lze tedy popsat distribuční funkcí, která udává podíl částic 

v soustavě v závislosti na jejich velikosti [14, 15].  

 

Povrch částic prášku 

Částice prášku se liší kvalitou povrchu. Sférická částice může vypadat hladce, 

ale po důkladném pozorování při velkých zvětšeních můžeme zjistit, že částice obsahuje 

výčnělky. Prášek vytvořený redukcí kovu má obvykle silně zdrsněný povrch, zatímco prášky 

vyrobené atomizací disponují hladkými kulatými povrchy s nízkým stupněm drsnosti. 

S rostoucí drsností roste specifický povrch prášku a tím i chemická reaktivita. Povaha 

povrchu částic ovlivňuje velikost třecích síl mezi částicemi při zhutňování prášku, které 

způsobují nerovnoměrnost hustoty ve výlisku. Dále jsou také ovlivněny povrchové vlastnosti 

produktu po slinování [14]. 

 

3.3 Prášková metalurgie 
 

3.3.1 Mechanické legování 

 

Mechanické legování je technika sloužící k výrobě homogenních materiálů 

z elementárních práškových směsí. Samotný proces začíná smícháním prášků v požadovaném 

poměru. Směs je pak vložena do mlýna spolu s mlecím médiem, což jsou obvykle ocelové 

koule. Mohou být použita i jiná mlecí tělesa, která se kromě tvaru a velikosti mohou lišit 

i chemickým složením. Směs musí být následně mleta tak dlouho, než dojde k dosažení 

rovnovážného stavu. K tomu dochází tehdy, když všechny částice ve směsi mají stejné 

složení, které odpovídá poměru prvků v původní práškové směsi. Výsledný pomletý prášek je 

zhutněn do potřebného objemu a tepelně zpracován pro zisk požadované mikrostruktury 

a dalších vlastností [16].  

Pro mechanické legování se používají čisté komerční prášky, jejichž velikost částic se 

pohybuje v řádech mikrometrů až milimetrů. Velikost částic prášku by měla být menší 

než velikost mlecího média. Při procesu totiž dochází k exponenciálnímu zmenšování částic 

s časem [16]. 

Aby výsledný produkt získal požadované vlastnosti a mikrostrukturu je potřeba 

optimalizovat parametry procesu. Mezi parametry, které mají vliv na strukturu prášků, patří 

typ mlýna, mlecí nádoba, rychlost mletí, doba mletí, typ, velikost a rozložení mlecího média, 

poměr hmotností mlecího média a prášku, mlecí atmosféra, míra naplnění nádoby a teplota 

mletí. Některé z procesních proměnných jsou na sobě vzájemně závislé. Například optimální 

doba mletí závisí na typu mlýna, velikosti mlecího média a teploty mletí [16]. 
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3.3.2 Lisování za studena 

 

Zhutňováním kovových prášků můžeme získat zpevněný materiál požadovaného tvaru. 

Lisováním dostáváme výlisek s požadovaným typem a úrovní poréznosti, který je kompaktní 

pro následnou manipulaci a další zpracování. Lisování za studena je nejpoužívanější metoda, 

při které se pracuje s ručními mechanickými lisy nebo s hydraulickými lisy, které disponují 

větší silou [14]. 

Vzniklé kompaktní materiály dosahují až 90 % teoretické hustoty. Prášky bohužel 

nereagují na stlačování stejným způsobem jako kapaliny, takže nemají rovnoměrné rozložení 

hustoty v celém objemu. Při lisování dochází ke tření mezi práškem a stěnou a mezi 

jednotlivými práškovými částicemi, což brání rovnoměrnému přenosu tlaku. Rovnoměrnému 

rozložení hustoty při lisování lze dosáhnout použitím vhodné techniky, typem lisovacích 

nástrojů nebo použitím vhodného lubrikantu [14].  

Lisovnice sestává z formy a z horního a dolního razníku. Využívají se dva základní 

procesy lisování, které se liší pohybem razníků. V prvním případě je dolní razník a forma 

lisovnice stacionární. Úkon je prováděn výhradně horním razníkem, který se pohybuje 

do dolní polohy, čímž dojde ke stlačení prášku (obrázek 3.5a). Tření zabraňuje 

rovnoměrnému rozložení tlaku. Výlisek má pak vyšší hustotu na horní straně v blízkosti 

horního razníku než v dolní oblasti. Při druhém způsobu lisování je forma lisovnice 

stacionární, oba razníky jsou pohyblivé. Horní i dolní razník současně směřuje do lisovací 

formy (obrázek 3.5b). Výsledný výlisek má vysokou hustotu v horní i dolní oblasti, zatímco 

ve střední části zůstává „neutrální zóna“, která je poměrně slabá [14]. 

 

 

 
Obrázek 3.5: Schéma lisování, a) jednosměrného, b) dvousměrného [14] 



14 

 

3.3.3 Izostatické lisování za studena 

 

Při tomto způsobu lisování je prášek umístěn do flexibilní pryžové formy, která je 

vystavena tlaku v tlakové nádobě. Forma je izostaticky stlačována při tlacích do 400 MPa, 

přičemž se jako stlačovací médium používá kapalina, nejčastěji voda nebo olej.  Jelikož 

nedochází ke tření mezi práškem a stěnou formy, lze touto metodou získat výlisek 

s rovnoměrným rozložením hustoty a vysokou pevností, což je vhodné pro následnou 

manipulaci. Hustota výlisku dosahuje vyšších hodnot než u výlisků získaných běžným 

lisováním s využitím stejného tlaku. Pryžové formy umožňují vytvoření složitějších tvarů, 

avšak výlisky mají nižší přesnost rozměrů a jejich povrch je méně hladký. Celý proces je 

pomalejší než běžné lisování a použité formy mají kratší životnost [14, 15]. 

Při lisování se vyvine požadovaný maximální tlak, který se nechá krátkou chvíli působit. 

Následně dochází k pozvolnému snižování tlaku, tak aby nedošlo k tvorbě trhlin. 

Pro izostatické lisování se využívají dvě základní metody, a to metoda s mokrým pouzdrem 

(wet bag) a metoda se suchým pouzdrem (dry bag). Při využití metody s mokrým pouzdrem 

(obrázek 3.6a) je forma plněno mimo vysokotlakou nádobu. Utěsněné pouzdro je pak 

umístěno do pracovní komory lisu obsahující kapalinu. Vnějším hydraulickým systémem 

dojde k jejímu natlakování, kapalina tedy působí na vnější povrch formy, čímž dojde 

ke stlačení prášku do požadovaného tvaru. Forma se pak vyjme z komory a poté výlisek 

z formy. U druhé z metod je prášek plněn do pružné formy, jejíž otvory jsou propojeny 

s lisovací komorou (obrázek 3.6b) Otvory jsou utěsněny horním a dolním razníkem. Tlak je 

opět přenášen kapalinou, která na pružnou formu působí. Po ukončení lisování a evakuování 

komory je výlisek uvolněn a může být vyjmut [14,15]. 

 

 

 
Obrázek 3.6: Schéma zařízení pro izostatické lisování, a) metoda s mokrým pouzdrem, b) metoda se 
suchým pouzdrem [15] 
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3.3.4 Slinování 

 

Slinování je proces, při kterém dochází k tepelnému zpracování výlisku. Pórovitý práškový 

výlisek se vlivem fyzikálních procesů zhutní, čímž získá požadované složení a výsledné 

rozměry. Zároveň dochází ke zlepšení mechanických vlastností a zmenšení pórovitosti. 

Při procesu obvykle dochází k objemové ztrátě. Hnací sílou slinování je snižování volné 

energie v systému. Systém (výlisek z práškového kovu) se při slinování snaží co nejvíce 

zmenšit svou povrchovou energii, čehož dosahuje zmenšováním svého měrného povrchu. 

Aby ke slinování došlo, musí být dodána dostatečná aktivační energie ve formě tepla. 

Po zvýšení teploty se začíná uplatňovat proces difúze. Nejdříve dojde k vytvoření styčných 

ploch (adhezi) atomů kovů. Tyto plochy se zvětšují, vytváří se krček a dochází k povrchové 

difúzi. Když je velikost krčku dostatečná, nastává objemové difúze, při které původní částice 

ztrácí svou identitu a vytváří se nová zrna (obrázek 3.7). Při objemové difúzi nastává 

k největšímu smrštění systému, jehož hustota se v konečné fázi přibližuje té teoretické [4, 15]. 

Mezi faktory ovlivňující proces slinování patří velikost, tvar a rozměry částic materiálu, 

teplota, doba a atmosféra slinování. Nejvýznamnějším parametrem je teplota. Jednosložkové 

systémy se slinují při teplotě odpovídající 60–75 % teploty tání slinovaného materiálu. 

U vícesložkových systémů se využívá teplota, jejíž hodnota je blízká teplotě tání složky 

s nejnižší teplotou tání. Zvýšení teploty vede ke zvýšení rozsahu a rychlosti změn, ke kterým 

při procesu dochází. Účinek doby slinování je malý v porovnání s teplotní závislostí. 

S rostoucí dobou roste stupeň slinování, avšak také dochází ke ztrátě hnací síly. Získání 

materiálu bez jakékoliv poréznosti je tedy velmi obtížné. Pro vytvoření materiálu s nízkou 

porézností je potřeba snížit dobu slinování na minimum, s čímž souvisí působení vyšších 

teplot. Při slinování je nutnost vybrat vhodnou atmosféru, protože slouží k zabránění oxidace 

kovu nebo jiné interakce s kovem. Co se týká velikosti částic, je vhodné používat menší 

částice, které tak poskytují větší měrný povrch a tím i větší potenciál pro snížení povrchové 

energie [14, 15]. 

 

 

 
Obrázek 3.7: Schéma průběhu slinování, a) adheze, b) povrchová difúze, c) objemová difúze, 
d) homogenizace v důsledku objemové difúze [15] 

  



 

3.3.5 Lisování za tepla 

 

Při procesu probíhá slinování a lisování v

odděleným procesům. Díky současné aplikaci teploty a tlaku lze dosáhno

hustoty pro velké množství materiálů. 

k plastické deformaci, tudíž může být pro slisování užito nižšího tlaku. Lisování za tepla 

na rozdíl od dříve zmíněných procesů

prášku. Vlastnosti produktu jsou tedy zejména určeny tep

a atmosférou. Touto metodou lze připravovat jemnozrnné materiály, které se dají obtížně 

slinovat kvůli nízké mobilitě při slinovací

Před začátkem je do formy umístěn prášek nebo za studena zhutněný předlisek. Forma je 

zahřívána na předem stanovenou teplotu. Prášek je pak v

teplota průběžně vzrůstá až na maximální potřebnou hodnotu. Teplota

dobu udržovány, poté dojde k

k oxidaci materiálu [14]. 

3.3.6 Extruze 

 

Při extruzi (protlačování) dochází k

polotovarů, přičemž produkt bý

Ke kovovému prášku se v mnohých případech přidává plastifikátor, což je organická látka 

(vosk, umělá pryskyřice) sloužící ke vzniku plastické těstovité hmoty vhodné ke tvarování.

Takto připravené těsto musí být zcela homogenní materiál

Extruzní přístroj se skládá z

(průtlačníku) a průtlačnice. Při přímé metodě působí průtlačník na materiál, který je tak 

protlačován skrz průtlačnici do

metody je průtlačnice umístěna přímo u průtlačníku

případě protlačován skrz průtlačnici i

Při extruzi dochází k deformaci 

stanoveného směru. Výhodou protlačování je zisk konečného výrobku s

mechanickými vlastnostmi, s vysokou rozměrovou přesností konečných produktů (±0,05

a vysokou využitelností materiálu (90

chemickým složením, aby bylo možno získat deformaci alespoň 25

specifický tvářecí tlak nebyl větší než 2500 MPa [1

 

 

Obrázek 3.8: Schéma extruze, a) přímá extruze, b) nepřímá extruz

Při procesu probíhá slinování a lisování v jednom kroku, což poskytuje výhody oproti 

odděleným procesům. Díky současné aplikaci teploty a tlaku lze dosáhno

hustoty pro velké množství materiálů. Při zvýšení teploty značně klesá odpor kovových částic 

, tudíž může být pro slisování užito nižšího tlaku. Lisování za tepla 

rozdíl od dříve zmíněných procesů takřka nezávisí na velikosti, tvaru a rozměrech částic 

prášku. Vlastnosti produktu jsou tedy zejména určeny teplotou, tlakem, dobou procesu 

Touto metodou lze připravovat jemnozrnné materiály, které se dají obtížně 

mobilitě při slinovací teplotě [14]. 

Před začátkem je do formy umístěn prášek nebo za studena zhutněný předlisek. Forma je 

zahřívána na předem stanovenou teplotu. Prášek je pak v dutině formy stlačován, přičemž 

teplota průběžně vzrůstá až na maximální potřebnou hodnotu. Teplota s tlakem jsou určitou 

dobu udržovány, poté dojde k pozvolenému ochlazování (za stálého tlaku) aniž by došlo 

Při extruzi (protlačování) dochází k lisování kovového prášku nebo předlisovaných 

, přičemž produkt bývá materiál kruhového průřezu, obvykle tyč nebo trubka. 

mnohých případech přidává plastifikátor, což je organická látka 

(vosk, umělá pryskyřice) sloužící ke vzniku plastické těstovité hmoty vhodné ke tvarování.

o musí být zcela homogenní materiál [14, 15].  

Extruzní přístroj se skládá z nádoby, do které se umísťuje prášek nebo předlisek, pístu 

Při přímé metodě působí průtlačník na materiál, který je tak 

protlačován skrz průtlačnici do požadovaného tvaru (obrázek 3.8a). V

metody je průtlačnice umístěna přímo u průtlačníku (obrázek 3.8b). Materiál je v

případě protlačován skrz průtlačnici i průtlačník, který je obvykle dutý [14, 1

deformaci materiálu, která je způsobena působením sil do předem 

stanoveného směru. Výhodou protlačování je zisk konečného výrobku s

vysokou rozměrovou přesností konečných produktů (±0,05

a vysokou využitelností materiálu (90–100 %). Pro extruzi se hodí materiály 

chemickým složením, aby bylo možno získat deformaci alespoň 25 % a zároveň vynaložený 

yl větší než 2500 MPa [17]. 

: Schéma extruze, a) přímá extruze, b) nepřímá extruze
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jednom kroku, což poskytuje výhody oproti 

odděleným procesům. Díky současné aplikaci teploty a tlaku lze dosáhnout téměř teoretické 

Při zvýšení teploty značně klesá odpor kovových částic 

, tudíž může být pro slisování užito nižšího tlaku. Lisování za tepla 

na velikosti, tvaru a rozměrech částic 

lotou, tlakem, dobou procesu 

Touto metodou lze připravovat jemnozrnné materiály, které se dají obtížně 

Před začátkem je do formy umístěn prášek nebo za studena zhutněný předlisek. Forma je 

dutině formy stlačován, přičemž 

tlakem jsou určitou 

pozvolenému ochlazování (za stálého tlaku) aniž by došlo 

lisování kovového prášku nebo předlisovaných 

vá materiál kruhového průřezu, obvykle tyč nebo trubka. 

mnohých případech přidává plastifikátor, což je organická látka 

(vosk, umělá pryskyřice) sloužící ke vzniku plastické těstovité hmoty vhodné ke tvarování. 

nádoby, do které se umísťuje prášek nebo předlisek, pístu 

Při přímé metodě působí průtlačník na materiál, který je tak 

. V případě nepřímé 

Materiál je v tomto 

, 15]. 

materiálu, která je způsobena působením sil do předem 

stanoveného směru. Výhodou protlačování je zisk konečného výrobku s dobrými 

vysokou rozměrovou přesností konečných produktů (±0,05 mm) 

%). Pro extruzi se hodí materiály s takovým 

% a zároveň vynaložený 

 
e [15] 
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3.3.7 Válcování 

 

Proces, při kterém se vyrábí tenké kovové pásy z práškových materiálů. Při práškovém 

válcování se z násypky zavádí kovový prášek do mezery mezi dva válce. Proces válcování 

může být rozdělen do tří oblastí. Nejdříve je prášek volně v násypce a postupně se dopravuje 

dolů vlivem gravitace. Následně se prášek dostává do kontaktu s povrchem válců, avšak zatím 

nedochází ke zvyšování soudržnosti prášků. Následuje fáze zhutnění, kdy dochází k vytlačení 

vzduchu ze systému, zvýšení hustoty materiálu a zajištění soudržnosti materiálu. Proces může 

probíhat za tepla i za studena [14].  



 

4 SOUČASNÝ VÝZKUM
 

Vliv teploty lisování na slinovatelnost Mg slitin

 

Iwaoka Taku a Mitsuru Nakamura studovali vliv teploty při lisování na slinovatelnost Mg 

a Mg-Al směsí. Použili Mg prášek o čistotě 99,8

Velikost částic Al prášku o čistotě 99,7 % taktéž nepřesáhla 

z Mg a Al, která obsahovala 12 hm. % Al. Směs byla míchána 10

3 g byl umístěn do lisovnice o průměru 10

stlačitelnost. Vzorek byl oboustranně lisován tlakem 489

Zhutněný materiál byl následně slinován v

Při sledování vzorků optickým mikroskopem bylo zjištěno, že s

klesá velikost i množství pórů. Porovnáním vzorků slisovaného čistého Mg a směsi Mg

byl zjištěno, že směs má nižší po

Mg. Po slinování byly vzorky podrobeny testům pevnosti v

proces lisování ovlivňuje proces slinování. S

v tlaku. K výraznému zlepšení pevnosti v

zvyšování teploty se pevnost v

zvyšující se teplotou slinování, přičemž pevnost slitin lisovaných za tepla byla vyšší než těch, 

které byly lisovány za studena 

pevnosti než čistý Mg zpracovaný stejným způsobem 

 

Obrázek 4.1: Závislost pevnosti v ohybu na teplotě slinování materiálů
compaction), b) lisovaného za tepla

  

SOUČASNÝ VÝZKUM 

na slinovatelnost Mg slitin 

Iwaoka Taku a Mitsuru Nakamura studovali vliv teploty při lisování na slinovatelnost Mg 

. Použili Mg prášek o čistotě 99,8 % a velikosti částic menší než 100

Velikost částic Al prášku o čistotě 99,7 % taktéž nepřesáhla 100 µm. Byla připravena směs 

Mg a Al, která obsahovala 12 hm. % Al. Směs byla míchána 10 min. Vzorek o hmotnosti 

l umístěn do lisovnice o průměru 10 mm opatřené grafitovým lubrikantem pro lepší 

stlačitelnost. Vzorek byl oboustranně lisován tlakem 489 MPa při teplotách 28

Zhutněný materiál byl následně slinován v atmosféře argonu při teplotách 400

Při sledování vzorků optickým mikroskopem bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou lisování 

klesá velikost i množství pórů. Porovnáním vzorků slisovaného čistého Mg a směsi Mg

byl zjištěno, že směs má nižší porozitu, což je způsobeno lepší deformovatelno

Mg. Po slinování byly vzorky podrobeny testům pevnosti v tlaku i v ohybu. Bylo zjistěno, že 

proces lisování ovlivňuje proces slinování. S rostoucí teplotou lisování vzrůstá pevnost 

výraznému zlepšení pevnosti v tlaku došlo při teplotě lisování 50 °C, při dalším 

zvyšování teploty se pevnost v tlaku zlepšovala mírněji. Pevnost v ohybu

zvyšující se teplotou slinování, přičemž pevnost slitin lisovaných za tepla byla vyšší než těch, 

které byly lisovány za studena o 20–30 MPa (obrázek 4.1). Slitina Mg-Al vykazovala vyšší 

pevnosti než čistý Mg zpracovaný stejným způsobem [18]. 

 
: Závislost pevnosti v ohybu na teplotě slinování materiálů, a) lisovaného za studena (cold 

b) lisovaného za tepla (warm compaction) [18] 
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Iwaoka Taku a Mitsuru Nakamura studovali vliv teploty při lisování na slinovatelnost Mg 

% a velikosti částic menší než 100 µm. 

µm. Byla připravena směs 

min. Vzorek o hmotnosti 

mm opatřené grafitovým lubrikantem pro lepší 

MPa při teplotách 28–150 °C. 

atmosféře argonu při teplotách 400–460 °C [19].  

rostoucí teplotou lisování 

klesá velikost i množství pórů. Porovnáním vzorků slisovaného čistého Mg a směsi Mg-Al 

eformovatelností Al oproti 

ohybu. Bylo zjistěno, že 

rostoucí teplotou lisování vzrůstá pevnost 

otě lisování 50 °C, při dalším 

ohybu vzrůstala se 

zvyšující se teplotou slinování, přičemž pevnost slitin lisovaných za tepla byla vyšší než těch, 

Al vykazovala vyšší 

 
a) lisovaného za studena (cold 
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Binární slitiny Mg-Ca 

 

Zijian Li a kolektiv zkoumali mikrostrukturu a mechanické vlastnosti binárních slitin  

Mg-Ca s různým obsahem vápníku. Vzorky slitin byly připraveny různými způsoby. 

Pro experiment byly využity komerční kovové prášky Mg a Ca se shodnou 99,9% čistotou. 

Tyto prášky byly roztaveny a odlévány do kelímků z měkké oceli v plynné atmosféře složené 

z SF6 a CO2. Vzniklé odlitky Mg-Ca o hmotnosti 700–2000 g obsahovaly různé množství 

vápníku (1–3 hm. %). Přesné složení bylo ověřeno pomocí energiově disperzního 

spektroskopu. Odlitky Mg-1Ca (1 hm. % Ca) byly rozřezány na plátky o tloušťce 5 mm a poté 

byly při teplotě 400 °C po dobu 1 h válcovány asi na 2 mm silné plátky. Odlitky stejného 

složení byly také zpracovány extruzí za tepla (při 210 °C) [19]. 

Při studii bylo zjištěno za pomoci rentgenové difrakce (XRD), že dochází ke vzniku dvou 

fází, a to α(Mg) a Mg2Ca. Při zvýšení obsahu Ca dochází ke zvětšení intenzity difrakce 

odpovídající Mg2Ca fázi. Energiově disperzní spektroskopie (EDS) ukázala, že hranice zrn 

jsou bohaté na obsah Ca, což nasvědčuje tomu, že fáze Mg2Ca byla vytvořena podél hranic 

zrn. Dále bylo zjištěno, že při metodách válcování a extruze za tepla dochází poklesu velikosti 

zrn (obrázek 4.2). Mechanické vlastnosti (mez kluzu v tahu, mez pevnosti v tahu, 

prodloužení) se zvyšujícím obsahem Ca zhoršovaly. Při využití válcování i extruze za tepla 

došlo k výraznému zlepšení těchto vlastností (obrázek 4.3) [19].  

 

 

 
Obrázek 4.2: Mikrostruktura, a) odlévané slitiny Mg–1Ca, b) odlévané slitiny Mg–2Ca, c) odlévané 
slitiny Mg–3Ca, d) válcované slitiny Mg–1Ca, e) extrudované slitiny Mg–1Ca [19] 



 

Obrázek 4.3: Mechanické vlastnosti slitin, cast 
extrudovaná, YS – mez kluzu v tahu, UTS 
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zu v tahu, UTS – pevnost v tahu, elongation – prodloužení

Yizao Wan a kolektiv se zabývali přípravou a charakterizací Mg

komerčně dostupný hořčíkový ingot o čistotě 99,96 %. Dále byl použit práškový Ca o

99,8 %. Hořčík byl roztaven při teplotě 680 °C v atmosféře argonu (99,999 %) a následně 

odlit do formy. Pro zisk slitin Mg-Ca byl vápník přidáván při vyšších teplotách

promíchána a následně byla také odlita do ocelových forem. 

různým obsahem Ca (0,6; 1,2; 1,6; 2,0 hm. % Ca). Vzorky pro zkoušky 

ohybu měly rozměry 100×5×5 mm3. Zkoušky pro pevnost v tlaku byly provedeny 

poloměrem kruhu 10 mm a délkou 25 mm [20]. 

Na hranicích zrn dochází k tvorbě precipitátů. S rostoucím obsahem Ca se jejich pod

zvětšuje a to se projevuje rozšířením hranic zrn. Dále bylo zjištěno, že velikost zrn u

m) než u čistého hořčíku (130 µm). XRD prokázala, že slitiny 

) a fázi Mg2Ca, což bylo za daných podmínek předpokládáno

ohybové zkoušky a zkoušky pevnosti v tlaku. Naměřené hodnoty 
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vykazovala také nejlepší hodnoty pro pevnost v tlaku (273±6) MPa a také pro mez 

MPa. Dále bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem Ca vzrůstaj

ohybu i v tlaku, ale zároveň dochází ke snížení průhybu

hodnot dále vyplývá, že nadměrné množství fáze Mg2Ca způsobuje snížení pevnosti v

ohybu. Optimální obsah Ca ve slitině byl stanoven na 0,6 hm. % Ca [20
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Zeng Rong-Chang Jen a Wei-chen Qi se zabývali vlivem koncentrace Ca na složení, 

mikrostrukturu a mechanické vlastnosti extrudovaných slitin Mg-Ca. Pro experiment byly 

použity ingoty Mg-Ca s různým obsahem Ca (0,54; 0,79; 1,35 hm. % Ca). Tyto ingoty 

obsahovaly stopové množství Fe a Si. Ingot a forma v extruzním stroji byly předehřány 

na teplotu 300 °C a 350 °C po dobu 2 h. Extruze za tepla probíhala rychlostí 1 m∙min−1, 

přičemž byly získávány desky o šířce 70 mm a tloušťce 5 mm. Mikrostruktura byla posouzena 

pomocí optického mikroskopu [21].  

Bylo zjištěno, že extrudovaná slitina Mg-Ca je charakteristická jemnými rovnocennými 

zrny a značným množstvím jemných rozptýlených částic tvořených Mg2Ca. Homogenita 

mikrostruktury se liší obsahem Ca ve slitině. Nejvíce homogenní strukturu vykazuje slitina 

Mg-0,79Ca (s obsahem 0,79 hm. % Ca). Průměrná velikost zrn slitin Mg-Ca dosahuje pouze 

několika mikrometrů. Je zřejmé, že zvýšením obsahu Ca dochází k výraznému poklesu 

velikosti zrna (obrázek 4.4) [21].  

 

 
Obrázek 4.4: Mikrostruktura extrudovaných slitin a) Mg-0,54Ca b) Mg-0,79Ca c) Mg-1,35Ca [22] 

Nejvyšší tvrdost dosáhla slitina Mg-0,79Ca, a to 58,3 HV, což je více než dvakrát vyšší 

tvrdost v porovnání s tvrdostí čistého Mg (26,7 HV). Přestože slitina s nejvyšším obsahem Ca 

(Mg-1,35Ca) má nejmenší průměrnou velikost zrna, je její tvrdost nižší, což je způsobeno 

nižší homogenitou struktury. Stejný trend se vyskytuje u mechanických vlastností, jako 

je mez kluzu či mez pevnosti v tahu (obrázek 4.5, obrázek 4.6) [21]. 
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Obrázek 4.5: Porovnání tvrdosti jednotlivých slitin [21] 

 

 
 

Obrázek 4.6: Křivky deformace jednotlivých slitin [21] 

 

Y.S. Jeong a W. J. Kim zkoumali účinek nepřímé extruze na mikrostrukturu, mechanické 

vlastnosti a korozi čistého Mg a slitiny Mg-Ca. Jako výchozí materiál byl použit Mg ingot 

a o čistotě 99,9 % a práškový Ca taktéž o čistotě 99,9 %. Mg ingot a Ca prášek byly taveny 

v atmosféře argonu při teplotě 690 °C po dobu 30 min. Obsah Ca ve slitinách byl 0; 0,4; 1; 2; 

3 hm. %. Po roztavení a legování byly kovy převedeny do formy z měkké oceli, čímž byly 

získány ingoty. Následně došlo k homogenizačnímu zpracování při teplotě 370 °C po dobu 

8 h. Poté byly ingoty nepřímo extrudovány při teplotě 350 °C a při rychlosti vytlačování 

44–72 m∙min−1. Byly získány extrudované materiály ve tvaru desky šířce 250 mm a tloušťce 

4 mm bez prasklin na povrchu. Tyto materiály byly pak dobu 3 min žíhány při teplotě 

250 °C [22]. 

Nejdříve byla sledována optickým mikroskopem mikrostruktura odlitků. S rostoucím 

obsahem Ca dochází k poklesu velikosti zrn. Dále bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem Ca 

se mění hranice zrn, dochází ke vroubkování. U slitin Mg-Ca s obsahem 2 hm. % Ca a větším 

je zřetelné vytvoření dendritické struktury. Rastrovací elektronový mikroskop odhalil 

přítomnost eutektické struktury tvořené z Mg2Ca a α(Mg). Fáze Mg2Ca se nachází buď uvnitř 
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zrn, kde vytváří izolované ostrůvky (obrázek 4.7b), anebo podél hranice zrn. Ve slitině 

Mg-0,4Ca je množství eutektické fáze nízké, ve slitině Mg-1Ca se eutektická fáze tvoří 

kontinuálně podél hranice zrn. Při vyšších obsazích Ca se vytváří síťová fáze Mg2Ca podél 

hranice zrn. Objem eutektické fáze a zároveň fáze Mg2Ca je větší ve slitinách Mg-Ca s větším 

obsahem Ca. Obsah fáze Mg2Ca zpomaluje růst zrn, což způsobuje menší konečnou velikost 

zrn ve slitinách Mg-Ca s vyšším obsahem Ca [22]. 

 

 
 

Obrázek 4.7: Mikrostruktura odlitků a) Mg-0,4Ca, b) Mg-1Ca, c) Mg-2Ca, d) Mg-3Ca [23] 

Po nepřímé extruzi za tepla došlo ke změně mikrostruktury. Během extruze došlo 

k segmentaci eutektické fáze. Tato fáze svým rozložením ve slitině vytváří pásy, které jsou 

vzájemně rovnoběžné. Orientace pásů je určena směrem protlačování. Pásy jsou širší a delší 

s rostoucím obsahem Ca ve slitině Mg-Ca (obrázek 4.8). Zjemnění zrna po extruzi 

je evidentní u všech slitin. Velikost zrna se snižuje s rostoucím obsahem až do 2 hm. % Ca. 

Značné snížení velikosti se projevuje již s nízkým obsahem Ca (tedy i u 0,4 hm. % Ca). 

Nejmenší velikost zrna byla získána u slitiny Mg-2Ca, přestože má menší obsah fáze Mg2Ca 

než je tomu u slitiny Mg-3Ca. To může být podle studie způsobeno méně efektivním 

zjemněním zrn objemnější kontinuální vrstvy Mg2Ca ve slitině Mg-3Ca během extruze. Fáze 

Mg2Ca se vyskytuje ve formě jednotlivých kulových částic nebo vzájemně propojených částic 

vytvářejících vlákna [22]. 
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Obrázek 4.8: Mikrostruktura extrudovaných slitin, a) Mg-0,4Ca, b) Mg-1Ca, c) Mg-2Ca, 
d) Mg-3Ca [22] 

Pro odlévané materiály je mez kluzu nízká, roste s obsahem Ca ve slitině. Prodloužení 

odlitého je také nízká. Křehkost materiálu je spojena s přítomnosti kontinuální eutektické fáze 

podél hranice zrn. Zpracování materiálu extruzí výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti 

(tabulka 4.1). Zlepšení prodloužení je pravděpodobně výsledkem fragmentace kontinuální 

eutektické fáze do diskontinuálních segmentů, které při extruzi dochází [22]. 

 
Tabulka 4.1: Mechanické vlastnosti slitin Mg-Ca [22] 

Materiál Velikost zrna 

[μm] 

Mez kluzu 

v tahu [MPa] 

Mez pevnosti 

v tahu [MPa] 

Prodloužení [%] 

Odlitý     

Čístý Mg 2306±482 28±3 90±43 23±3 

Mg-0,4Ca 739±503 42±9 78 ±13 11±1 

Mg-1Ca 350±129 81±2 99±8 4±1 

Mg-2Ca <350 – – 0 

Mg-3Ca <350 – – 0 

     

Extrudovaný     

Čistý Mg 79±23 101±5 180±9 14±1 

Mg-0,4Ca 6±2 166±5 234±6 34±2 

Mg-1Ca 5±2 185±3 239±10 20±3 

Mg-2Ca 3±1 205±10 253±9 15±1 

Mg-3Ca 5±2 249±9 274±8 7±1 

 
  



 

Hamid Reza Bakhsheshi a kolektiv se zabývali mikrostrukturou biodegradabilních slitin 

Mg-Ca. Jako základní materiál pro experiment byl použit Mg ingot o čistotě 99,98
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Z ingotů byly připraveny vzorky o rozměrech 

a vyleštěn za pomoci brusného SiC papíru o zrnitostech 320

 Na obrázku 4.19a je zobrazena mikrostruktura čistého Mg. Jsou zde patrná značn

zrna, ve kterých se vyskytují póry. Slitina Mg

roztoku α(Mg) a malého obsahu

zrn. U vzorku Mg-1,25Ca a Mg

z čehož lze usoudit, že s rostoucím obsahem Ca klesá velikost zrn. Naopak s

obsahem Ca dochází ke zvýšení obsahu intermetalické fáze Mg

a Mg-10Ca tento trend potvrzují. Navíc mají dendritickou strukturu, přičemž s

obsahem Ca se zmenšuje velikost dendritických 

 

Obrázek 4.9: Mikrostruktura, a) 
f) Mg-10Ca [23] 

 

Hamid Reza Bakhsheshi a kolektiv se zabývali mikrostrukturou biodegradabilních slitin 

Jako základní materiál pro experiment byl použit Mg ingot o čistotě 99,98

40Ca (obsahující 40 hm. % Ca). Tyto materiály byly taveny v

teplotě 740 °C po dobu 45 min. Prvních 30 min procesu bylo určeno pro roztavení 

výchozích surovin a zbývajících 15 min docházelo k úplné homogenizaci taveniny. 

Legováním byly získány ingoty s různým obsahem Ca (0,5; 1,25; 2,5; 

ingotů byly připraveny vzorky o rozměrech 20×80×10 mm3, jejichž povrch byl vybroušen 

vyleštěn za pomoci brusného SiC papíru o zrnitostech 320–4000 [23].  

je zobrazena mikrostruktura čistého Mg. Jsou zde patrná značn

kytují póry. Slitina Mg-0,5Ca (obrázek 4.9b) se již skládá z

obsahu intermetalické fáze Mg2Ca, která se nachází podél hranice 

1,25Ca a Mg-2,5Ca (obrázek 4.9 c, d) dochází k výraznému zmenšení zrn, 

rostoucím obsahem Ca klesá velikost zrn. Naopak s

obsahem Ca dochází ke zvýšení obsahu intermetalické fáze Mg2Ca. Vzorky Mg

10Ca tento trend potvrzují. Navíc mají dendritickou strukturu, přičemž s

obsahem Ca se zmenšuje velikost dendritických částic [23].  

a) čistý Mg, b) Mg-0,5Ca, c) Mg-1,25Ca, d) Mg

25 

Hamid Reza Bakhsheshi a kolektiv se zabývali mikrostrukturou biodegradabilních slitin 

Jako základní materiál pro experiment byl použit Mg ingot o čistotě 99,98 % a slitina 

taveny v atmosféře argonu 

min procesu bylo určeno pro roztavení 

úplné homogenizaci taveniny. 

 5 a 10 hm. % Ca). 

, jejichž povrch byl vybroušen 

je zobrazena mikrostruktura čistého Mg. Jsou zde patrná značně velká 

) se již skládá z tuhého 
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nému zmenšení zrn, 

rostoucím obsahem Ca klesá velikost zrn. Naopak s rostoucím 

Ca. Vzorky Mg-5Ca  

10Ca tento trend potvrzují. Navíc mají dendritickou strukturu, přičemž s rostoucím 

 
Mg-2,5Ca, e) Mg-5Ca,  
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Při zkoumání tvrdosti jednotlivých vzorků bylo zjištěno, že hodnota tvrdosti se výrazně 

zvyšuje s rostoucím obsahem Ca (obrázek 4.10). Tvrdost čistého Mg dosáhla hodnoty 

28,9 HV, zatímco slitina Mg-10Ca měla tvrdost 78,8 HV. Hlavním důvodem zvýšení tvrdosti 

je tvorba intermetalické fáze Mg2Ca [23]. 

 

 
Obrázek 4.10: Vliv obsahu Ca na tvrdost slitin Mg-Ca [23] 

 

 

Studie A. Dryndy a kol. a T. Hassela a kol. pojednávají o mechanických vlastnostech 

slitiny Mg-Ca. Pro výrobu těchto slitin byl použit hořčík o čistotě 99,8 % a předpřipravená 

slitina Mg-Ca obsahující 30 hm. % Ca. Odléváním byly připraveny slitiny s různým obsahem 

Ca (0,4–4,0 hm. % Ca). Tavení surovin probíhalo při 750 °C. Tavenina byla poté přelita 

do předehřáté (450 °C) ocelové formy ve tvaru válce. Jako ochranná atmosféra byla zvolena 

směs plynů Ar-CO2 (82 obj. % Ar a 18 obj. % CO2). Materiál byl následně míchán po dobu 

45 min. Výsledné odlitky o průměru 140 mm a délce 450 mm byly zpracovány extruzí. 

Extruzí byly získány vzorky ve tvaru tyče o průměru 16 mm, které byly následně použity 

pro zkoušky v tahu [24].  

Mez pevnosti v tahu rovnoměrně roste se zvyšujícím se obsahem Ca (obrázek 4.11). Slitina 

Mg-4Ca dosáhla pevnosti v tahu 240 MPa. U nízkolegovaných slitin je mez kluzu v tahu 

o 80 MPa nižší než mez pevnosti v tahu. To poukazuje na poměrně vysokou plastičnost. 

S rostoucím obsahem Ca rozdíl mezi mezí kluzu v tahu a mezí pevnosti v tahu klesá 

až na 40 MPa [24].  



 

Obrázek 4.11: Závislost meze 
(tensile strenght) slitin Mg-Ca na obsahu Ca

S rostoucím obsahem Ca ve slitině roste obsah eutektické fáze složené z

Zároveň dochází ke snížení zpracovatelnosti. Slitiny obsahující více než 4

zpracovat pouze nepřímou extruzí, protože pro přímou extruzi by bylo potřeba vynaložit 

vysokých sil. Obsah Ca má také vliv na prodloužení při

pevnosti v tahu (obrázek 4.1

obsahující 1 hm. % Ca. Slitina obsahující 0,4

v mezi pevnosti v tahu (12 

sledovaných veličin. U slitiny obsahující 4

stanoveno na 5 % a prodloužení v

 

Obrázek 4.12: Závislost prodloužení při přetržení (elongation at rupture)
pevnosti v tahu (elongation at tensile strength) slitin Mg

  

 kluzu v tahu (technical elastic limit) a mez
na obsahu Ca [24] 

rostoucím obsahem Ca ve slitině roste obsah eutektické fáze složené z

Zároveň dochází ke snížení zpracovatelnosti. Slitiny obsahující více než 4 hm.

nepřímou extruzí, protože pro přímou extruzi by bylo potřeba vynaložit 

vysokých sil. Obsah Ca má také vliv na prodloužení při přetržení a na prodloužení v

12). Největší prodloužení při přetržení (15 

% Ca. Slitina obsahující 0,4 hm. % Ca měla největší hodnotu prodloužení 

 %). S dalším zvýšením obsahu Ca klesají hodnoty obou 

. U slitiny obsahující 4 hm. % Ca bylo prodloužení při přetržení 

% a prodloužení v mezi pevnosti v tahu na 4 % [25].  

: Závislost prodloužení při přetržení (elongation at rupture) a 
pevnosti v tahu (elongation at tensile strength) slitin Mg-Ca na obsahu Ca [25] 
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meze pevnosti v tahu 

rostoucím obsahem Ca ve slitině roste obsah eutektické fáze složené z α(Mg) a Mg2Ca. 

hm. % Ca je možno 

nepřímou extruzí, protože pro přímou extruzi by bylo potřeba vynaložit 

přetržení a na prodloužení v mezi 

 %) dosáhla slitina 

% Ca měla největší hodnotu prodloužení 

dalším zvýšením obsahu Ca klesají hodnoty obou 

% Ca bylo prodloužení při přetržení 

 
 prodloužení v mezi 
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Slitiny Mg-Ca s dalším legujícím prvkem 

 

Y. F. Zhao a kolektiv se zabývali slitinami Mg-Zn-Ca připravených lisováním za tepla. 

Prášky byly připraveny tavením Mg a Zn o čistotě 99,99 % a Ca o čistotě 99,5 % a následnou 

atomizací působením inertního plynu. Vyrobené prášky měly průměr v rozmezí 48-75 μm. 

Z nich byly lisováním za tepla připraveny vzorky ve tvaru o rozměrech 10×10 mm2. Slitina 

Mg-Zn-Ca byla tvořena 73 at. % Mg, 22 at. % Zn a 5 at. % Ca. Lisování bylo prováděno 

za různých teplot (280; 311; 342 °C) při 800 MPa v atmosféře čistého argonu. Při procesu 

byla teplota zvyšována rychlostí 20 °C∙min−1, přičemž maximální teplota byla udržována 

po dobu 20 min [26].  

Pomocí rastrovací elektronového mikroskopu bylo určeno, že částice kovových prášků 

mají sférický tvar. XRD analýzou vzorků lisovaných za tepla bylo zjištěno, že dochází 

k úplné krystalizaci. Na difrakčním záznamu je patrné, že píky jsou poměrně široké, což 

poukazuje na velmi malou velikost zrn. Ve vzorku lisovaném při teplotě při 280 °C byly 

pozorovány částice jehlicovitého tvaru, které byly identifikovány jako fáze Ca2Mg5Zn13. Mezi 

prášky došlo k dobrému spojení, avšak mezi jednotlivými částicemi byly zřetelné hranice. 

U druhé slitiny lisované při 311 °C došlo k výraznému úbytku těchto hranic. Fáze 

Ca2Mg5Zn13 jehlicovitého a tyčinkového tvaru byly homogenně rozptýleny v hořčíkové 

matrici. V posledním vzorku, který byl lisován při 342 °C, již nebyly pozorovány žádné 

hranice. Dále došlo k výraznému nárůstu dendritických a tyčinkových fází  Ca2Mg5Zn13 [26]. 

Všechny připravené vzorky měly nižší hustotu, než je tomu u stejných slitin připravených 

odléváním. Nejvyšší hustotu měl vzorek připravený při nejvyšší teplotě a nejmenší 

při nejnižší teplotě. U všech vzorků byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku. U vzorku 

lisovaného při 280 °C nebyla pozorována plastická deformace. K prasknutí vzorku došlo 

při 663 MPa. To bylo zřejmě způsobeno nedostatečným spojením částic prášku. Druhá slitina 

(při 311 °C) měla mez kluzu 696 MPa a pevnost v tlaku 857 MPa. Poslední ze slitin měl horší 

mechanické vlastnosti, a to mez kluzu 387 MPa a pevnost v tlaku 688 MPa. Toto zhoršení lze 

přičítat nárůstu obsahu Ca2Mg5Zn13 ve slitině [26]. 

 

Zhang Baoping a kol. se zabývali mechanickými vlastnostmi slitiny Mg-Zn-Ca. Výchozími 

surovinami pro experiment byly Mg o čistotě 99,99 %, Zn o čistotě 99,8 % a slitina Mg-Ca 

obsahující 26,9 hm. % Ca. Tavení probíhalo při 720 °C v ochranné atmosféře složené 

z 99,7 obj. % CO2 a 0,3 obj. % SF6. Do taveniny obsahující čistý Mg byla přidána slitina  

Mg-Ca a čistý Zn. Zahřívání při 720 °C trvalo 10 min, poté došlo k ochlazení na 700 °C 

a přelití do ocelové formy předehřáté na 200 °C. Takto byly připraveny slitiny o různém 

obsahu Zn (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 hm. % Zn) [27]  

Mez kluzu v tahu roste s přibývajícím obsahem Zn. Hodnoty meze pevnosti v tahu 

a prodloužení se také zvyšují s obsahem Zn až do 4 hm. %. Poté dochází ke zhoršení těchto 

vlastností (tabulka 4.2) [27]. 
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Tabulka 4.2: Mechanické vlastnosti slitin Mg-Zn-Ca [27] 

Slitina Mez kluzu v tahu 

[MPa] 

Pevnost v tahu [MPa] Prodloužení [%] 

Mg-1Ca 39 105±4 4±1 

Mg-1Zn-1Ca 45 125±5 6±1 

Mg-2Zn-1Ca 52 143±5 7±2 

Mg-3Zn-1Ca 57 160±10 8±1 

Mg-4Zn-1Ca 63 182±5 9±3 

Mg-5Zn-1Ca 65 173±5 8±1 

Mg-6Zn-1Ca 67 145±5 5±1 

 

Dále se Baoping Zhang a Yu Sun věnovali mikrostruktuře a a mechanickým vlastnostem 

slitiny Mg-4Zn-0,2Ca. Pro výrobu této slitiny byly použity stejné materiály jako 

v předchozím případě a i postup výroby se shodoval. V ocelové formě došlo k homogenizaci 

materiálu při 330 °C, která trvala 10 h. Poté byl materiál ještě homogenizován 5 h při 400 °C. 

Dále došlo k extruzi při 270 °C. Rychlost protlačování byla 2 mm∙s−1 [28].  

Slitina Mg-4Zn-0,2Ca připravená litím obsahovala tuhý roztok α(Mg) a intermetalické fáze 

Ca2Mg6Zn3 a Ca2Mg5Zn13. Extrudovaná slitina obsahovala kromě tuhého roztoku α(Mg) 

pouze jednu intermetalickou fázi, a to Ca2Mg6Zn3. Mezi odlitou a extrudovanou slitinou je 

výrazný rozdíl v mikrostruktuře (obrázek 4.13). Velikost zrn odlité slitiny byla 100–130 µm 

a sekundární sférická fáze o velikosti 1–2 µm byla distribuována uvnitř zrn. Extruzí za tepla 

došlo ke zmenšení zrn na 3–7 µm [28]. 

 Mez kluzu v tahu odlité slitiny činila (60±2) MPa, mez pevnosti v tahu (185±15) MPa 

a prodloužení (13±2) %. Extruzí se mechanické vlastnosti materiálu zlepšily, konkrétně mez 

kluzu v tahu byla (240±5) MPa, mez pevnosti v tahu (297±5) MPa a prodloužení 

(21±3) % [28]. 

 

 
Obrázek 4.13: Mikrostruktura slitiny Mg–4.0Zn–0.2Ca: a) odlité, b) extrudované [28] 

  



 

Hui Du a kol. se zaobírali vlivem Zn na mikrostrukturu a mechanické vlastno

Mg-3Ca. Pro přípravu slitin Mg

a Zn o čistotě 99,999 %. Odlitky byly získány tavením při teplotách 702

atmosféře složené z 99,9 obj. % CO

Mikrostruktura slitiny Mg-

Mg2Ca. Přídavkem Zn došlo k

Mg2Ca vyskytuje podél hranice zrn 

v tahu z (110±5) MPa na (117±5)

a prodloužení z 0,3 % na 0,6 % [29

  

Obrázek 4.14: Mikrostruktura odlité slitiny Mg
intermetalických fází [29] 

 

Li Zhang a kol. studovali mikrostrukturu a mechanické vlastnosti slitin Mg

s různým obsahem Al (2; 3; 5 hm. % Al). Obsah Ca ve slitinách byl 2 hm.

slitin byly použity Mg, Al a Ca ingoty o čistotě 99,9

v ochranné atmosféře složené z

po dobu 30 min, poté následovalo ochlazení na 720

na 350 °C. Odlitky byly poté zpracovány extruzí při teplotě 400 °C, čímž byly získány vzorky 

ve tvaru válce o průměru 10 mm

Odlité slitiny mají dendritickou strukturu (šedě 

na obrázku 4.15) se liší svým tvarem a rozložením v

sekundární fáze se vyskytují zejména v

s rostoucím obsahem Al, zatímco velikost zrn se zmenšuje. Metoda SEM potvrdila, 

že všechny slitiny se skládají z

EDS bylo určeno, že ve sliti

intermetalickými fázemi Mg2

fáze (MgAl)2Ca. U slitiny s nejvyšším obsahem Al (Mg

V této slitině se taktéž nachází mal

Vznik této fáze je zapříčiněn zvýšením obsahu Al ve slitině. Dále je možné vyvodit, 

že složení sekundárních fází záleží na poměru obsahů Ca/Al ve slitině Mg

 

Hui Du a kol. se zaobírali vlivem Zn na mikrostrukturu a mechanické vlastno

3Ca. Pro přípravu slitin Mg-3Ca a Mg-3Ca-2Zn byly použity Mg a Ca o čistotě 99,99

%. Odlitky byly získány tavením při teplotách 702–

% CO2 a 0,1 obj. % SF6 [29]. 

3Ca byla tvořena tuhým roztokem α(Mg) a intermetalickou fází 

řídavkem Zn došlo k vytvoření intermetalické fáze Ca2Mg6Zn3, která se spolu s

Ca vyskytuje podél hranice zrn (obrázek 4.14). Přidáním Zn došlo ke zlepšení meze 

MPa na (117±5) MPa, meze pevnosti v tahu z (118±5) MPa na (145±5)

% [29]. 

: Mikrostruktura odlité slitiny Mg-Ca a) optickým mikroskopem

ng a kol. studovali mikrostrukturu a mechanické vlastnosti slitin Mg
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°C. Odlitky byly poté zpracovány extruzí při teplotě 400 °C, čímž byly získány vzorky 

mm [30]. 
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bylo určeno, že ve slitině Mg-2Al-2Ca je přítomna sekundární fáze tvořená 

2Ca a (MgAl)2Ca. Ve slitině Mg-3Al-2Ca se vyskytuje pouze 

nejvyšším obsahem Al (Mg-5Al-2Ca) se objevuje fáze Al
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Obrázek 4.15: Mikrostruktura odlitých slitin a) Mg–2Al–2Ca, b) Mg–3Al–2Ca, 
c) Mg–5Al–2Ca [30] 

  

Extruzí došlo ke zmenšení zrn u všech slitin. Nejmenší zrna má však slitina s nejnižším 

obsahem Al. Ve slitině Mg-2Al-2Ca je sférická sekundární fáze rozptýlena, kdežto 

u Mg-5Al-2Ca je sekundární fáze distribuována ve směru vytlačování. Objem kontinuální 

fáze Mg2Ca ve slitině Mg-2Al-2Ca je nižší než objem fáze Al2Ca ve slitině Mg-5Al-2Ca. 

To způsobuje, že sekundární fáze slitiny Mg-2Al-2Ca obsahující Mg2Ca je po extruzi 

fragmentována do diskontinuálních segmentů, zatímco sekundární fáze slitiny Mg-5Al-2Ca 

tvořená fází Al2Ca zůstává kontinuální [30]. 

U extrudované slitiny Mg-2Al-2Ca byla určena mez kluzu v tahu na 252 MPa, mez 

pevnosti v tahu na 271 MPa a prodloužení 10,3 %. Slitina Mg-5Al-2Ca vykazovala mez kluzu 

v tahu 213 MPa, mez pevnosti v tahu 297 MPa a prodloužení 12,7 %. Z uvedených hodnot 

vyplývá, že s rostoucím obsahem Al (klesajícím poměrem Ca/Al) klesá mez kluzu v tahu, 

naopak hodnoty meze pevnosti v tahu a prodloužení se zvyšují [30].  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

5.1 Metodika 
 

Hodnocení chemického složení kovových prášků bylo provedeno pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu ZEISS EVO LS 10 (SEM) při zvětšení 50× až 3 000× ve spojení 

s energiově disperzní spektroskopií (EDS).  

K dělení experimentálního materiálu byl použit univerzální rozbrušovací přístroj  

Secotom-50. Po zalití vzorků do epoxidové pryskyřice došlo k jejich vybroušení a vyleštění 

na automatické brusce Tegramin-25. K broušení byly použity kompozitní kotouče o zrnitosti 

220, 600 a 1200. Pro jemné broušení byl použit kompozitní kotouč s velikostí zrna 9 µm. 

Leštění bylo provedeno pomocí 3µm, 1µm a 0,25µm diamantové pasty. Aby nedošlo 

ke korozi metalografických vzorků, byl během jejich přípravy používán isopropanol 

jako smáčedlo. Hodnocení mikrostruktury bylo uskutečněno na inverzním světelném 

mikroskopu Axio Observer Z1M při zvětšení objektivu 25× až 500×. 

Mikrotvrdost HV 0,025 a HV 0,005 byla měřena na přístroji LM 248AT dle normy 

ČSN EN ISO 6507-1 a vyhodnocena programem Cornerstone AMH55 od firmy Leco.  

Na univerzálním trhacím stroji Zwick Z020 byla provedena ohybová zkouška (3-bodový 

ohyb) dle normy ČSN EN 7438. Pro zkoušku bylo potřeba připravit vzorek ve tvaru hranolu 

o rozměrech 18×4×4 mm. Poloměr trnu činil 2,5 mm stejně jako poloměr podpěr. Vzdálenost 

podpěr byla 16 mm. 

Fraktografické hodnocení bylo provedeno pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 

ZEISS EVO LS 10 (SEM) při zvětšení 1 000× až 2 000×. 

Strukturní a fázová analýza byla realizována pomocí rentgenové práškové difrakce  (XRD) 

na přístroji SmartLab. Jako zdroj rentgenového záření byla rentgenka s charakteristickým 

CuKα1,2 zářením s β-filtrem v primárním svazku. Prášková difrakce byla měřena v rozsahu 

úhlů 25–120° s velikostí kroku 0,02° a rychlostí 0,01°za sekundu. K vyhodnocení byl použit 

program HighScore Plus a a databáze JCPDS PDF–4. 
  



 

5.2 Základní materiál 
 

Jako základní materiál byl použit Mg 

Limited a Ca částice od společnosti 

Mg prášku o čistotě 99,8 % byla 50

střední velikost 1 250 μm. 

Pomocí sem byla hodnocena velikost a tvar částic práškového Mg

potvrzeno, že velikost jednotlivých částic ne

a nepravidelného tyčinkovitého tvaru.

 

Obrázek 5

Tabulka 5.1: Chemické složení Mg prášku stanovené metodou EDS

Chemický prvek 

Zastoupení v hm. % 

Zastoupení v at. % 

 

Částice práškového Ca měly

a velikost do 2 000 µm (obr. 5.2). 

Zastoupení jednotlivých prvků je uvedeno v

 

Obrázek 

Tabulka 5.2: Chemické složení Ca prášku stanovené metodou EDS

Chemický prvek 

Zastoupení v hm. % 

Zastoupení v at. % 

byl použit Mg prášek od společnosti Goodfellow Cambridge 

od společnosti Alfa Aesar. Maximální garantova

% byla 50 μm. Částice Ca o čistotě 99,5 % měly garantovanou 

Pomocí sem byla hodnocena velikost a tvar částic práškového Mg

st jednotlivých částic nepřesahovala 50 μm. Práškový Mg byl kulového 

nepravidelného tyčinkovitého tvaru. Chemické složení Mg prášku je uvedeno v

5.1: Částice Mg prášku, SEM a), detail částic b) 

: Chemické složení Mg prášku stanovené metodou EDS

Mg 

94±2 

91±3 

ěly (podobně jako částice práškového Mg) 

(obr. 5.2). Chemické složení bylo hodnoceno

Zastoupení jednotlivých prvků je uvedeno v tabulce 5.2.  

Obrázek 5.2: Částice Ca, SEM a), detail částice b) 

: Chemické složení Ca prášku stanovené metodou EDS

Ca 

59±0,5 

37±0,5 

33 

k od společnosti Goodfellow Cambridge 

aná velikost částic 

měly garantovanou 

Pomocí sem byla hodnocena velikost a tvar částic práškového Mg (obr. 5.1). Bylo 

Práškový Mg byl kulového 

prášku je uvedeno v tabulce 5.1. 

 

: Chemické složení Mg prášku stanovené metodou EDS 

O 

6±2 

9±3 

(podobně jako částice práškového Mg) nepravidelný tvar 

hodnoceno metodou EDS. 

 

: Chemické složení Ca prášku stanovené metodou EDS 

O 

41±0,5 

63±0,5 
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5.3 Příprava experimentálního materiálu 
 

S Mg práškem a Ca částicemi bylo manipulováno v inertní atmosféře dusíku uvnitř 

rukavicového boxu. Zde byla naplněna míchací nádoba Mg práškem, poté došlo k přidání 

potřebného množství Ca částic. Nádoba byla následně neprodyšně uzavřena. Směsi byly 

míchány po dobu 1 h rychlostí 100 ot∙min−1.  

Připravené směsi byly převedeny do ocelové lisovnice ve tvaru válce o průměru 19,7 mm. 

Nauhličením povrchu lisovnice a pístů bylo zabráněno přilnutí materiálu ke stěnám lisovnice 

i k povrchu pístů. Lisovnice pak byla umístěna do pece na univerzálním trhacím stroji 

Zwick Z250. Oboustranné lisování za tepla při tlaku 500 MPa trvalo 1 h. Přehled 

připravených vzorků s různým hmotnostním obsahem Ca je uveden v tabulce 5.3. Průměr 

připravených tabletových vzorků byl shodný s průměrem lisovnice (19,7 mm). Výška vzorků 

byla asi 5 mm. 

 
Tabulka 5.3: Experimentální materiál a podmínky jeho přípravy 

Experimentální 

materiál 

Ca [hm. %] Teplota lisování [°C] 

400 450 

Mg-1Ca 1   

Mg-2Ca 2   

Mg-3Ca 3   

Mg-10Ca 10   

Mg-15Ca 15   

 
  



 

5.4 Vlastnosti materiálů 
 

Metalografické hodnocení

Mikrostruktura připravených materiálů je znázorněna na obrázku 5.

připravených při 400 °C se tvo

vznikaly na rozhraní Ca částic a Mg matrice. Částice Mg i částice Ca podléha

deformaci (obrázek 5.4), přičemž deformace Mg částic byla

zrn došlo k tvorbě intermetalické fáze

 

Obrázek 5.3: Mikrostruktura

 

Obrázek 5.4: Mikrostruktura 

Mechanické vlastnosti 

Hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 

jsou uvedeny v tabulce 5.4. Mikrotvrdost intermetalické fáze nebylo možné naměřit z důvodu 

velmi tenké nekompaktní vrstvy. 

stejných hodnot kolem 65 HV 0,025.

 

 

 připravených lisováním při 400 °C 

Metalografické hodnocení 

Mikrostruktura připravených materiálů je znázorněna na obrázku 5.3

se tvořily praskliny spojující jednotlivé částice Ca. Praskliny 

na rozhraní Ca částic a Mg matrice. Částice Mg i částice Ca podléha

přičemž deformace Mg částic byla značně výraznější. Podél hranice 

tvorbě intermetalické fáze.  

: Mikrostruktura směsí lisovaných při 400 °C a) Mg-1Ca, b) Mg

: Mikrostruktura – detail na fázi Mg2Ca a) u Mg-1Ca, b) u Mg

 

Hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 Mg matrice vzorků připravených lisováním při 400

Mikrotvrdost intermetalické fáze nebylo možné naměřit z důvodu 

velmi tenké nekompaktní vrstvy. Mikrotvrdost jednotlivých vzorků dosa

65 HV 0,025.  

35 

3. U všech vzorků 

částice Ca. Praskliny 

na rozhraní Ca částic a Mg matrice. Částice Mg i částice Ca podléhaly plastické 

značně výraznější. Podél hranice 

 
1Ca, b) Mg-10Ca 

 
b) u Mg-10Ca 

vzorků připravených lisováním při 400 °C 

Mikrotvrdost intermetalické fáze nebylo možné naměřit z důvodu 

rdost jednotlivých vzorků dosahovala přibližně 
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Tabulka 5.4: Hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 Mg matrice vzorků lisovaných při 400 °C 

Vzorek Mikrotvrdost HV 0,025 

Mg-1Ca 66±4 

Mg-2Ca 64±5 

Mg-3Ca 69±8 

Mg-10Ca 64±5 

 

Průběh ohybových křivek vzorků lisovaných při 400 °C a 500 MPa je zdokumentován 

na obrázku 5.5. Ohybové křivky u všech vzorků mají téměř lineární charakter. Hodnoty 

pevnosti v ohybu, maximálního průhybu a modulu pružnosti jsou uvedeny v tabulce 5.5. 

Maximální pevnosti v ohybu i maximálního průhybu dosáhl vzorek Mg-2Ca. 

 
Tabulka 5.5: Výsledky ohybové zkoušky vzorků lisovaných při 400 °C 

Vzorek 
 

Pevnost v ohybu 
Rmo [MPa] 

Průhyb 
ymax [mm] 

Modul pružnosti 
E [GPa] 

Mg-1Ca 197 0,20 10,4 
Mg-2Ca 304 0,34 11,1 
Mg-3Ca 215 0,23 12,4 
Mg-10Ca 237 0,24 13,4 

 

 
Obrázek 5.5: Ohybová křivka směsí lisovaných při 400 °C a tlaku 500 MPa 

 

Fraktografické hodnocení 

Po ohybové zkoušce bylo u vzorků provedeno fraktografické hodnocení lomových ploch. 

Lomové plochy vzorků připravených při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa měly stejný 

charakter lomu. Pro ilustraci byl vybrán snímek lomové plochy vzorku Mg-3Ca (obrázek 5.6). 

Z obrázků je zřetelná plastická deformace Mg i Ca částic. Charakter lomu byl převážně 

transkrystalický v případě částic Mg i Ca. V případě Ca částic se jednalo o transkrystalický 

štěpný lom. 
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Obrázek 5.6: Lomová plocha vzorku Mg

 

5.5 Vlastnosti materiálů 
 

Metalografické hodnocení

Mikrostruktura vzorků lisovaných při 450 °C je zobrazena na obrázku 5.

fáze se vyskytovala podél hranice zrn, přičemž

lisovaných při 400 °C. Opět d

také patrný výskyt pórů na rozhraní mezi fází Mg

 

Obrázek 5.7: Mikrostruktura vzorku Mg

 

: Lomová plocha vzorku Mg-3Ca lisovaného při 400 °C, SEM, SE a), 

 připravených lisováním při 450 °C  

Metalografické hodnocení  

Mikrostruktura vzorků lisovaných při 450 °C je zobrazena na obrázku 5.

podél hranice zrn, přičemž její podíl je větší než v

Opět došlo k deformaci Mg i Ca částic (obrázek 5.8)

pórů na rozhraní mezi fází Mg2Ca a Mg matricí.  

: Mikrostruktura vzorku Mg-10Ca lisované při 450 °C, DF a), detail b)
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, SE a), BSE b) 

Mikrostruktura vzorků lisovaných při 450 °C je zobrazena na obrázku 5.7. Intermetalická 

větší než v případě vzorků 

(obrázek 5.8). Z obrázku 5.8 je 

 
a), detail b) 



 

Obrázek 5.8

 

Chemické složení 

Vzorky byly dále podrobeny XRD analýze (obrázek 5.9), která prokázala přítomnost Mg, 

Mg2Ca a CaO. 

 

Obrázek 

  

8: Mikrostruktura Mg-10Ca lisovaného při 450°C 

e podrobeny XRD analýze (obrázek 5.9), která prokázala přítomnost Mg, 

Obrázek 5.9: XRD spektrum přáškové směsi Mg-15Ca 
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10Ca lisovaného při 450°C  

e podrobeny XRD analýze (obrázek 5.9), která prokázala přítomnost Mg, 
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Mechanické vlastnosti  

Hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 Mg matrice vzorků lisovaných při 450 °C jsou uvedeny 

v tabulce 5.6. Mikrotvrdost obou vzorků se pohybovala kolem 60 HV 0,025. U vzorků byla 

taktéž změřena mikortvrdost HV 0,005 intermetalické fáze Mg2Ca. 

 
Tabulka 5.6: Hodnoty mikrotvrdosti pro vzorky lisované při 450 °C 

Vzorek Mikrotvrdost  

HV 0,025 

Mikrotvrdost fáze Mg2Ca 

HV 0,005 

Mg-10Ca  60±4 283±15 

Mg-15Ca  61±3 234±18 

 

Obrázek 5.10 zachycuje ohybové křivky vzorků lisovaných při 450 °C a 500 MPa. 

Mechanické vlastnosti získané ohybovou zkouškou poskytuje tabulka 5.7. Oba vzorky 

dosahovaly téměř stejné pevnosti v ohybu. Vzorek Mg-10Ca vykazoval větší maximální 

průhyb. 

 
Tabulka 5.7: Výsledky ohybové zkoušky vzorků lisovaných při 450 °C  

Vzorek 
 

Pevnost v ohybu 
Rmo [MPa] 

Průhyb 
ymax [mm] 

Modul pružnosti 
E [GPa] 

Mg-10Ca 280 0,40 14,1 
Mg-15Ca 284 0,31 13,5 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.10: Ohybová křivka směsí lisovaných při 450 °C a tlaku 500 MPa 
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Fraktografické hodnocení

Na obrázku 5.10 je zdokumentována lomová plocha vzork

lisováním při teplotě 450 °C a tla

při teplotě 450 °C se nelišily

nad interkrystalickým. Na snímcích jsou ve

štěpného charakteru.  

 

Obrázek 5.10: Lomová plocha 

  

Fraktografické hodnocení 

je zdokumentována lomová plocha vzorku Mg-10Ca

°C a tlaku 500 MPa. Lomové plochy vzorků 

šily. U vzorků opět výrazně převažovalo transkrystalické štěpení 

Na snímcích jsou ve fázi Mg2Ca zřetelné trhliny transkrystalického 

Lomová plocha vzorku Mg-10Ca lisovaného při 450 °C, SEM

 

 

40 

10Ca připraveného 

vzorků připravených 

transkrystalické štěpení 

Ca zřetelné trhliny transkrystalického 

 
0 °C, SEM, SE a), BSE b) 
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6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 
 

Pozorováním mikrostruktury základního materiálu bylo zjištěno, že Mg prášky i Ca částice 

byly značně polydisperzní. Velikost Mg částic nepřesahovala 50 μm a velikost částic Ca 

dosahovala až 2 000 µm. Povrch obou základních materiálů byl zoxidován. Oba materiály 

jsou snadno oxidovatelné, a proto mohlo dojít při výrobě nebo při manipulaci k oxidaci jejich 

povrchů. 

Experimentální materiály byly připraveny lisováním při teplotě 400  a 450 °C a tlaku 

500 MPa. Teplota lisování byla volena v závislosti na binárním diagramu Mg-Ca tak, 

aby lisování probíhalo v pevné fázi (400 °C) a v pevné fázi s částečným podílem 

taveniny (450 °C) [12]. Jednotlivé vzorky se lišily obsahem Ca. Při teplotě 400 °C byly 

lisovány vzorky obsahující 1, 2, 3 a 10 hm.% Ca a při teplotě 450 °C vzorky obsahující 

10 a 15 hm. % Ca. 

U všech vzorků byla pozorována plastická deformace Mg i Ca částic. Taktéž ve všech 

případech došlo k tvorbě intermetalické fáze Mg2Ca podél hranice zrn. Podíl fáze Mg2Ca byl 

výraznější u materiálů lisovaných při 450 °C.  To je způsobeno tím, že při 450 °C může dojít 

ke vzniku taveniny, a tak i zvýšení rychlosti difuze [12]. U všech vzorků byl také pozorován 

vznik pórů kvůli Kirkendallovu jevu, ke kterému dochází v důsledku rozdílných difuzních 

koeficientů. Difuze Mg do Ca je rychlejší než difuze Ca do Mg, což způsobuje tvorbu vakancí 

v Mg matrici. Akumulováním vakancí dochází ke vzniku pórů [31, 32]. Vzorky připravené 

při 400 °C obsahovaly trhliny. Důvodem jejich vzniku bylo zřejmě nedostatečné difuzní 

spojení částic. Navíc vzniklá intermetalická fáze je nekompaktní s velkým počtem defektů 

v důsledku Kirkendallova jevu, které mohou působit jako iniciátory vzniku trhlin.  

Mikrotvdrost vzorků lisovaných při teplotě 400 °C je srovnatelná s mikrotvrdostí čistého 

Mg připraveného stejným způsobem (65 HV 0,025) [33]. Obsah Ca ve vzorcích tedy zřetelně 

neovlivňoval mikrotvrdost Mg matrice. Lze předpokládat, že vzhledem k pomalejší difuzi Ca 

do Mg nedochází při teplotě 400 °C ke vzniku tuhého roztoku, navíc vzniklá intermetalická 

fáze působí jako bariéra pro difuzi obou prvků. U vzorků lisovaných při 450 °C 

se mikrotvrdost Mg matrice pohybovala okolo 60 HV 0,025, oproti čistému Mg lisovanému 

při 400 °C tedy docházelo k velmi mírnému snížení. Při vyšší teplotě patrně došlo 

k rekrystalizaci, která způsobila zvětšení velikosti zrn, což má patrně negativní vliv 

na mikrotvrdost. Tvrdost intermetalické fáze výrazně převyšovala tvrdost Mg matrice. 

Intermetalická fáze Mg2Ca je totiž Lavesovou fází, která je velmi tvrdá a křehká. 

Intermetalická fáze vzorku Mg-10Ca vykazovala vyšší tvrdost než intermetalická fáze vzorku 

Mg-15Ca. Výsledky tvrdosti intermetalické fáze jsou ovlivněny její nekompaktností, úzkou 

šířkou její vrstvy a jejím okolím.  

Všechny vzorky byly podrobeny ohybové zkoušce. Ze vzorků lisovaných při 400 °C 

dosáhl nejvyšších hodnot meze pevnosti v tahu a maximálního průhybu vzorek obsahující 

2 hm. % Ca (Mg-2Ca), a to 304 MPa a 0,34 mm. Tato hodnota meze pevnosti v ohybu je 

výrazně vyšší než hodnota meze pevnosti v ohybu čistého Mg (230 MPa) připravovaného 

totožným způsobem za stejných podmínek [33]. Vzorky Mg-3Ca a Mg-10Ca mají srovnatelné 

hodnoty mezí pevnosti v ohybu s čistým Mg. Těchto hodnot bylo dosaženo i přesto, že se 

ve struktuře vzorků vyskytovaly trhliny. S rostoucím obsahem Ca se u těchto vzorků mírně 
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zvyšovala i hodnota modulu pružnosti. Získané hodnoty modulů pružnosti vzorků se 

pohybovaly v rozmezí od 10,4 do 13,4 GPa.  

Oba vzorky lisované při 450 °C mají srovnatelné hodnoty meze pevnosti v ohybu 

cca 280 MPa. Vzorek Mg-10Ca lisovaný při 450 °C dosahoval vyšších hodnot meze pevností 

v ohybu (cca o 40 MPa), maximálního průhybu (cca o 0,1 mm) i modulu pružnosti (cca o 0,6 

GPa) než vzorek Mg-10Ca lisovaný za teploty 400 °C. Z toho vyplývá, že vyšší teplota 

lisování vede k lepší pevnosti v ohybu, maximálního průhybu i modulu pružnosti. 

Většího maximálního průhybu ze vzorků lisovaných při 450 °C dosáhl vzorek obsahující 

10 hm. % Ca (Mg-10Ca), a to 0,40 mm.  Tento vzorek dosahuje i vyšší hodnoty modulu 

pružnosti, 14,1 GPa. S vyšším obsahem Ca se také zvyšuje podíl Lavesovy fáze a dochází 

ke křehnutí materiálu. Hodnoty modulů pružnosti všech vzorků se vyskytují v intervalu 

hodnot modulů pružnosti odpovídacím skutečné kosti (3–20 GPa) [34, 35]. 

Z fraktografického hodnocení vyplývá, že lomové plochy jednotlivých vzorků se významně 

nelišily. Ve všech případech převládal transkrystalický lom. Dále byla zřetelná deformace 

Mg i Ca částic. Částice Ca i fáze Mg2Ca podléhaly transkrystalickému štěpnému lomu.  
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7  ZÁVĚRY 
 

Z Mg prášku a Ca částic byl metodou lisování za tepla připraven experimentální materiál 

s různým obsahem Ca. Lisování probíhalo v pevné za teploty 400 °C u vzorků obsahujících 

1, 2, 3, 10 hm. % Ca a částečně v tavenině při teplotě 450 °C u vzorků obsahujících 

10 a 15 hm. % Ca. Tlak lisování byl v obou případech 500 MPa. U připravených vzorků byla 

sledována mikrostruktura, mikrotvrdost, pevnost v ohybu a fraktografie. 

U všech připravených materiálů došlo ke vzniku fáze Mg2Ca na rozhraní Mg a Ca částic. 

Vzorky lisované při teplotě při 400 °C obsahovaly trhliny. Zvýšením teploty lisování došlo 

také ke zvýšení podílu intermetalické fáze Mg2Ca ve vzorcích a ve struktuře se již 

neobjevovaly trhliny. Přídavkem Ca nedošlo k žádným znatelným zlepšení mikrotvrdosti Mg 

matrice oproti mikrotvrdosti čistého Mg. Naopak u vzorků lisovaných při teplotě 450 °C 

došlo k jejímu mírnému snížení v důsledku rekrystalizace zrn.  

I přes výskyt trhlin vykazovaly vzorky připravené při 400 °C srovnatelné nebo vyšší 

hodnoty pevnosti v ohybu v porovnání s čistým Mg. Zvýšením teploty lisování z 400 °C na 

450 °C bylo u vzorku obsahujícího 10 hm. % Ca dosaženo vyšší hodnoty pevnosti v ohybu, 

maximálního průhybu i modulu pružnosti. To naznačuje, že při teplotě lisování 450 °C lze 

dosáhnout zlepšení těchto mechanických vlastností než při teplotě lisování 400 °C. 

Z připravených materiálů měl nejvyšší hodnotu pevnosti v ohybu Mg-2Ca, a to 304 MPa. 

U  všech připravených vzorků převažoval transkrystalický lom nad interkrystalickým. 

Lomové plochy jednotlivých vzorků se významně nelišily.  

Nejvýraznějšího zlepšení vlastností dosáhl vzorek obsahující 2 hm. % Ca, lisovaný 

při teplotě 400 °C a tlaku 500 MPa. Zvýšením teploty lisování na 450 °C by mohlo dojít 

k dalšímu zlepšení mechanických vlastností. Nejlepší kombinace pevnosti v ohybu, 

maximálního průhybu a modulu pružnosti byla dosažena u vzorku s 10 hm. % Ca lisovaného 

při teplotě 450 °C. Výsledky této práce by mohly posloužit k optimalizaci podmínek přípravy 

materiálů na bázi Mg a Ca prostřednictvím práškové metalurgie. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

HCP hexagonální nejtěsnější uspořádání 

FCC kubické plošně centrované uspořádání 

L  tavenina 

XRD rentgenová difrakce 

EDS energiově disperzní spektroskopie 

Rmo  mez v pevnosti v ohybu [MPa] 

ymax  maximální průhyb [mm] 

E  modul pružnosti [GPa] 

SE  sekundární elektrony 

BSE zpětně odražené elektrony 

DF  temné pole 
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