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Abstract 
 Recently, large attention is devoted to the research and development of 
nanostructured materials. These materials with unique microstructure and fine grain size d < 100 
nanometres have good physical and mechanical properties.  The outstanding mechanical 
properties (superstrength, superhardeness, enhanced tribological characteristics, enhanced tensile 
ductility and superplasticity) are of special importance.  Several different methods for preparing  
of nanomaterials are elaborated, some of them based on powder  metallurgy technique.  Residual 
porosity, pollution of the material system and grain coarsening are the problems that are 
unresolved satisfactorily up to now.  These negatives can be eliminated by severe plastic 
deformations (SPD) using the method of the equal channel angular pressing (ECAP) where the 
experimental material is pressed in special matrix through a special die consisting of two equal 
channels at the angle of 90°. The formation of high angle nanograins with the specific 
substructure of lattice and grain boundary  dislocations is studied intensively and  analyzed on 
models and real material systems, too. 
 Hall-Petch dependence as well as evolution of Cu microstructure after severe plastic 
deformation  (SPD) realised by the method of  the equal channel angular pressing (ECAP) are 
analysed the present paper. On the basis of experimental results and analyses the different 
mechanisms of  plastic deformation generation  for coarse grain and nanograin structures were 
identified.  A final  grain size  decreased from the initial  50 µm to 100-300 nm after ten ECAP 
passes.  Mechanical properties before ECAP were Rp0,2=270MPa, Rm=275MPa, Z=65% and 
after ten passes Rp0,2=464MPa, Rm=475MPa, Z=60%.   Increase and deflection of conventional 
yield stress  point  were explained by dislocation theory. 
 
 
Abstrakt 
 V súčasnosti sú rozpracované viaceré metódy prípravy nanokryštalických  materiálov. 
Niektoré z nich sú založené na princípoch práškovej metalurgie. Problémy reziduálnej 
pórovitosti, znečistenia sústavy a rastu zrna sú v súčasnej dobe neuspokojujúco zvládnuté. Tieto  
nedostatky môžu byť prekonané pri využití metódy intenzívnych plastických deformácií (SPD). 
Jednou z nich je metóda ECAP (equal channel angular pressing), ktorou sa experimentálny 
materiál prietlačne lisuje v špeciálnej matrici cez dva kanály s rovnakým prierezom zvierajúcim 
uhol 90°. Tvorba veľkouhlových  nanozŕn kovov a zliatin, majúcich špecifickú subštruktúru, 
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obsahujúcu mriežkové a hraničné dislokácie, spočívajúca v poznaní ich mechanizmu, je 
v súčasnosti intenzívne študovaná a analyzovaná na modeloch a reálnych sústavách.  
 V práci  je analyzovaná Hall-Petchova závislosť, ako aj vývoj mikroštruktúry Cu 
deformovanej intenzívnymi plastickými deformáciami (SPD) metódou ECAP. Na základe 
experimentálnych výsledkov a ich analýz bol preukázaný rozdielny mechanizmus začiatku 
plastickej deformácie pre hrubozrnné a nanozrnné štruktúry. Výsledná stredná veľkosť zŕn klesla 
z východiskovej cca 50 µm na 100-300 nm po desiatich  prechodoch  ECAP. Rast a odklon 
konvenčnej medze sklzu s poklesom veľkosti zŕn bol vysvetlený dislokačnou teóriou. 
Mechanické vlastnosti pred aplikáciou SPD boli: Rp0,2=270MPa, Rm=275MPa, Z=65%. 
Mechanické vlastnosti po desiatych ECAP prechodoch dosiahli nasledovných hodnôt: 
Rp0,2=464MPa, Rm=475MPa, Z=60%.   
 
Keywords: ECAP, Cu, nanoštruktúrne materiály, konvenčná medza sklzu, mikroštruktúrne 

parametre 
 
 
1. Úvod 
 V súčasnej dobe sa venuje značná pozornosť výskumu a vývoju nových 
nanoštruktúrnych materiálov. Tieto materiály majú unikátnu štruktúru so stredným zrnom 
menším ako 100 nm a zaujímavé fyzikálne a mechanické vlastnosti. Zvlášť dôležité sú 
vynikajúce mechanické vlastnosti (superpevnosť, zvýšené tribologické vlastnosti, zvýšená 
ťažnosť aj superplasticita). Sú rozpracované viaceré metódy prípravy týchto materiálov, niektoré 
z nich sú založené na princípoch práškovej metalurgie, [1-5]. Problémy reziduálnej pórovitosti, 
znečistenia sústavy a rastu zrna sú v súčasnej dobe neuspokojujúco zvládnuté. Tieto  nedostatky 
môžu byť prekonané pri využití metódy intenzívnych plastických deformácií (SPD). Jednou 
z nich je metóda ECAP (equal channel angular pressing), ktorou sa experimentálny materiál 
lisuje v špeciálnej matrici cez dva kanály s rovnakým prierezom zvierajúcim uhol 90°. Tvorba 
veľkouhlových nanozŕn kovov a zliatin, majúcich špecifickú subštruktúru, obsahujúcu 
mriežkové a hraničné dislokácie spočívajúca v poznaní ich mechanizmu, je v súčasnosti 
intenzívne študovaná a analyzovaná na modeloch a reálnych sústavách [6-15].  
 Cieľom práce je analýza konvenčnej medze sklzu vo vzťahu k vývoju nanoštruktúry 
pri výraznej plastickej deformácii Cu metódou ECAP.  
 
 
2. Experimentálny materiál a metodika skúšok 
 Ako experimentálny materiál bola použitá konvenčná čistá meď (99,9). Materiál o 
rozmeroch Ф 10 x 70 mm bol prietlačne lisovaný pri izbovej teplote v ECAP zariadení 
zobrazenom na Fig.1. Proces plastickej deformácie metódou ECAP bol realizovaný v 
hydraulickom zariadení, umožňujúcom dosiahnutie max. sily cca 1 MN. Z deformovaných 
vzoriek boli vyrobené vzorky pre statickú skúšku v ťahu, tvrdosť a metalografický rozbor. 
 
 
3. Výsledky a ich diskusia 
 Východiskové mechanické vlastnosti statickej skúšky v ťahu  a veľkosť zrna čistej Cu 
sú uvedené v Tab. 1. Meď je hrubozrnná so strednou veľkosťou cca 50 µm, má nízku medzu 
sklzu  a medzu pevnosti, ale výraznú kontrakciu (65%). 
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Fig.1 Scheme of ECAP 

 
 
   Table 1  Mechanical properties of initial Cu material   

Rp 0.2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%] HV dz [µm] 
270 275 13 65 112 50 

 
 
 Zrnovú štruktúru východiskového materiálu zistenú svetelnou mikroskópiou vidieť na 
Fig.2. Zrno je polyedrické a rovnomerné. Po postupnej deformácii 3, 5, 7 a 10 prechodov klesá 
jeho veľkosť, Fig.3. Napriek otáčaniu vzorky pri plastickej deformácii je štruktúra zrna 
nerovnomerná, čiastočne elongovaná v smere deformácie s prevahou veľkouhlových hraníc. Pri 
maximálnej plastickej deformácii (10 prechodov) sme metalograficky na hranici rozlíšenia 
metalografickej štruktúry. Stredná veľkosť zrna bola pod 1 µm. Za účelom identifikácie 
veľkosti, ako aj posúdenia mechanizmu tvorby zŕn s rastom deformácie sme z oblasti krčku 
vzorky po ťahovej skúške pripravili tenké fólie. Z nich, ako aj štúdia TEM vyplýva, že stredná 
veľkosť finálneho zrna je cca 100 – 300 nm [6]. 
 

 
Fig.2 Microstructure of initial Cu  material 
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Fig.3 Microstructure of Cu material after maximal plastic deformation (10 passes) 
 
 
 Je známe, že hranice zŕn v kovových sústavách  slúžia ako prekážky pre pohyb 
dislokácií. Hranice zŕn ovplyvňujú medzu sklzu t. j. napätie, pri ktorom sa začína plastická 
deformácia.  Matematicky je popísaná známou Hall-Petchovou rovnicou, zahrňujúcou vzťah 
medzi napätím Rp0.2 a veľkosťou zrna d:  
  
 Rp0,2 = Ro  + k. d -1/2   ,                                (1) 
 
kde Ro a k sú materiálové parametre. 
 Na Fig. 4 je závislosť  veľkosti zrna od stupňa deformácie. Veľkosť zrna je závislá od 
počtu prechodov pri deformácii, teda od zjemnenia zrna. Zo závislosti Rp0,2   pri prechode od 
hrubozrnnej štruktúry k jemnozrnnej, Fig. 5,  je vidieť odklon  od Hall-Petchovej závislosti. 
Analyzujme uvedené experimentálne pozorovanie. 
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Fig.4 Dependence of the grain size on the ECAP passes 
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Fig.5 Dependence of hardening expressed by the yield point Rp0.2 on the grain size using the Hall-Petch equation 

 
 
 Všeobecne je známe, že plastická deformácia hrubozrnných materiálov je ovplyvnená 
nahromadením dislokácií v zrnách, čo charakterizuje spevnenie. So zjemňovaním zrna 
mriežkový dislokačný sklz vykazuje odchýlky od štandardného chovania sa, spôsobené  
nanoveľkosťou zŕn, ako aj rastom objemového podielu  hraníc zŕn. V protiklade so situáciou 
u konvenčných  hrubozrnných materiálov nie sú mriežkové dislokácie intenzívne nahromadené 
v zrnách. V tomto prípade je úroveň  deformačného napätia ovplyvnená hranicami zŕn, kde sú 
aktívne dislokačné zdroje a realizuje sa kumulácia mriežkových dislokácií [16]. 
V nanomateriáloch sú hranice zŕn  s hrúbkou ~ 1 nm a vlastnosťami  odlišnými od vlastností zŕn.  
Za týchto okolností hromadenie a anihilácia  dislokácií na hraniciach zŕn výrazne ovplyvňuje  
deformačné chovanie sa nanokryštalických materiálov. V prípade vysokého objemového podielu 
hraníc sa tieto naviac spájajú do „triple junctions“ - trojných uzlov. Tie môžeme považovať  za 
„čiarové defekty“ štruktúry, ktoré majú odlišné vlastnosti ako zrná a hranice zŕn  [17]. Pri 
nanomateriáloch je objemový podiel hraníc zŕn, ale aj trojných uzlov veľmi vysoký. Je to v 
protiklade ku komerčným  hrubozrnným materiálom  s veľkými zrnami  a nízkym objemovým 
podielom  hraníc zŕn. Rozdiel v štruktúre je výrazný pre experimentálne rozdiely v 
deformačnom chovaní sa nanokryštalických  materiálov   oproti hrubokryštalickým, čo 
vysvetľuje závislosť na Fig.5. Z uvedeného vyplýva, že existujú dva mechanizmy deformačného 
chovania sa hrubozrnných a nanozrnných materiálov. Schematické znázornenie dislokačnej 
situácie vidieť na Fig. 6 [18]. 
 Experimentálne výsledky, ako aj ich interpretácia je v súlade s prácami Schoitza [17], 
ktorý popísal dynamické simulácie deformácie nanokryštalickej medi. Zistil taktiež odklon 
závislosti mechanizmu deformácie od rovnice Hall-Petcha a navrhol variáciu exponentu v 
rovnici (1). Výsledky tejto práce potvrdzujú aj nové poznatky Giga [19] na nanosústave Ni-W. 
Autori experimentovali s nanomateriálmi o veľkosti zŕn 5-20 nm a zistili inverznú Hall-
Petchovu závislosť.   
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a)                                                              b) 

 
Fig.6 Dislocation situation  according to Oviďko [18], a) in the coarse grain microstructure, b) in the nanostructured 

material 
 
 
4. Záver 
 Z výsledkov práce vyplývajú tieto závery: 

1. Bol preukázaný pokles veľkosti  stredného rozmeru zŕn s rastom deformácie metódou 
ECAP z cca 50 µm na 100-300 nm (po 10 prechodoch). 

2. Na základe dislokačnej teórie bol vysvetlený mechanizmus plastickej deformácie 
v hrubozrnných  a nanokryštalických materiáloch za účelom verifikácie Hall-Petchovej 
rovnice. 
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