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Abstract 
 Ultrafine - grained materials represent a new generation of advanced materials 
exhibiting unique and technologically attractive properties. The paper analyses present issue, 
focusing on the formation and classification of nanomaterials as well as on their mechanism of 
plastic deformation. Validity diversion of Hall – Petch relationship has been defined for 
nanostructured materials. The Hall – Petch deviation is made by different plastic deformation 
mechanisms for nanostructured materials and conventional coarse – grained metals. 
 Today there are more than 30 different processes for manufacture of nanostructured 
materials, some of them include methods, which are based on severe plastic deformation (SPD). 
The ECAP, which is one of them is nowadays one of the most used and promising technology 
for processing ultrafine – grained metals. The paper deal with influence of channels angle ECAP 
die on state of stress, the state of strain and evolution of temperature, realized by mathematical 
simulation. Simulations were realized for IF steel in software product DEFORM based on FEM. 
From mathematical simulation is resulting, that the most values of deformation strength of 
temperature have been achieved when the angle of channels was 90°. When the value of the 
angle of channel is increased, the value of effective strain and temperature are decreased. Based 
on the mathematical simulation, the concentration of the stress to transitional area of punch has 
been defined. This fact was later supported by the experiment, when during ECAP processing a 
superficial damage at the tension strain 3,skut = 2750 MPa has occurred.  
 The conclusion of this paper deals with the influence of SPD technology on 
mechanical properties of some materials (composite Al-Al 4C3, Cu, Fe-ARMCO, IF-steel). The 
diameter of grain size before ECAP processing was in interval 1- 50 µm.  The diameter of grain 
size after ECAP processing was reduced below 600nm.  
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Abstrakt 
 Ultrajemné materiály reprezentujú novú generáciu pokro

č
ilých materiálov majúcich 

vysoké parametre vlastností. V nasledujúcom príspevku je analyzovaná problematika 
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zaoberajúca sa tvorbou a klasifikáciou nanomateriálov ako aj mechanizmov plastickej 
deformácie. Na základe experimentov bol stanovený odklon od platnosti Hall – Petchovho 
vzť ahu, ktorý platí v hrubozrnných kovoch. Táto skuto

č
nosť  je prisúdená odlišnému 

mechanizmu plastickej deformácie prebiehajúcej v nanomateriáloch. V sú
č
asnosti existuje viac 

ako 30 odlišných technológií  pre tvorbu ultrajemných štruktúr, ktorých je dosahované pomocou 
intenzívnych plastických deformáciách (IPD), medzi ktoré patrí aj ECAP. V 

č
lánku sú popísané 

matematické simulácie vplyvu sklonu uhla kanálov v ECAP matrici na stav napätosti, 
deformácie a vývoja teploty v deformovanej vzorke. Simulácie boli realizované pre IF oceľ  
v softvérovom produkte DEFORM, pracujúcom na princípe MKP. Zo simulácií jednozna

č
ne 

vyplýva, že najvä
č
šie hodnoty deforma

č
ných síl a teploty boli dosiahnuté ak kanály zvierajú 

uhol 90°. So zvyšujúcim sa uhlom sklonu kanálov sa hodnota efektívnej deformácie ako aj 
hodnota teploty znižuje.  
 Na základe simulácií bola stanovená koncentrácia napätia do prechodovej oblasti 

č
asti 

t
ŕ ň

a, 
č
o bolo neskôr potvrdené aj reálnym experimentom, kedy po

č
as ECAP spracovania došlo 

ku krehkému porušeniu t
ŕ ň

a pri tlakovom napätí 3,skut = 2750 MPa. 
 V závere príspevku je analyzovaný vplyv IPD technológie na mechanické vlastnosti 
niektorých skúmaných materiálov (kompozit Al-Al4C3, Cu, Fe-ARMCO, IF-steel). Priemer zrna 
pred ECAP procesom sa pohyboval v intervale 1- 50 µm. Priemer zrna po aplikácii procesu 
ECAP poklesol pod úrove

ň
 600nm. 

 
 

1. Úvod 
 V sú

č
asnosti sa vedecký výskum veľ mi intenzívne koncentruje na tvorbu 

ultrajemných až nanorozmerných veľ kostí z
ŕ
n pre polyedrické kovové materiály, ktoré sú 

dosahované pomocou intenzívnych plastických deformácií (IPD). Dosahovanie uvedenej 
rozmernosti z

ŕ
n predstavuje nie len nevyhnutnosť  riešenia otvorených vedeckých problémov z 

parciálnych oblastí ako sú fyzikálna metalurgia, konštrukcia zariadení pre IPD, tribológia a pod., 
ale syntézu  poznatkov vyúsť ujúcu k priemyselnej realizácii materiálov s vysokými parametrami 
vlastností. Aj napriek tomu, že vedecký výskum v tvorbe nanorozmerných štruktúr pomocou 
IPD sa za

č
al v roku 1981, kedy autori  [1] prvý krát publikovali možnosť  tvorby ulrajemných 

štruktúr pomocou plastických deformácií, ostávajú aj dnes otvorené vedecké otázky fokusované 
predominantne na hľ adanie mechanizmov vedúcich k ich tvorbe. Autori [2] upozornili na 
dôležitú skuto

č
nosť , že evolúcia štruktúry v procese intenzívnej plastickej deformácie nesúvisí s ď

alším zjem
ň
ovaním mikroštruktúry, ale s transformáciou disloka

č
nej subštruktúry na 

ultrajemnú štruktúru s veľ kouhlovými hranicami z
ŕ
n. V nanoštruktúrnych materiáloch podľ a [3, 

4] k plastickej deformácii materiálu dochádza spoluú
č
inkom disloka

č
ných sklzov resp. rotácii 

dislokácií vo vnútri z
ŕ
n a rozvoja sklzov po hraniciach z

ŕ
n a to pri nízkych teplotách, 

zodpovedajúcich teplotám okolia.  
 Zámerom IPD je dosiahnuť  z pôvodných rozmerov z

ŕ
n na úrovni radovo (1-100) µm, 

ultrajemných (UFG) mikroštruktúr s priemerom zrna  1µm–30 nm, resp. nanorozmerných (NSG) 
mikroštruktúr s priemerom zrna ≤30nm. Materiály s ultrajemnými štruktúrami produkované v 
IPD sú charakterizované zvýšenými hodnotami pevnosti, ť ažnosti, únavových vlastností a 
zvýšením superplasticity. Dosiahnutie uvedených vlastností je podmienené nanorozmernosť ou 
štruktúry, jej distribúciou v objeme, vnútornými napätiami, textúrou a inými charakteristikami 
štruktúry. V literatúre sú popísané experimentálne práce vykonané v IPD na Ni, Al, Cu, Ti a ich 
zliatinách, ARMCO-Fe pomocou HTP procesu [5,6], resp. pomocou ECAP procesu [7,8,9,10].  
 Príspevok sa zaoberá klasifikáciou štruktúr v IPD, optimalizáciou kanálov ECAP 
zariadenia ako aj vplyvom IPD na tvorbu vlastností vybraných kovových materiálov. 
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2. Klasifikácia štruktúr pod ľ a Hall-Petchovho vzť ahu 
 Vzhľ adom k neustálenej terminológii popisujúcej verbálne široký diapazón rozmerov 
z

ŕ
n v štruktúre, je nevyhnutné presne vymedziť  rozsah platnosti používaných formálnych 

popisov. Základnou pozíciou pre formálny popis je analýza Hall-Petchovho vzť ahu: 
 

 n
ee dkRR ⋅+=∆ 0  (1) 

 

kde:  Re0 – trecie napätie v mriežke, potrebné pre pohyb dislokácií 
         k     – smernica priamky nazývaná ako Hall-Petchov sklon, závislá od materiálu 
         n     – exponent, 
platného pre rôzne kovy, poukazujúceho na existenciu troch oblastí závisiacich na orientácii 
kriviek, tak ako to vyjadruje Fig.1[11] z ktorého vyplýva: 

• platnosť  Hall-Petchovho vzť ahu je v rozsahu od monokryštálu po priemer zrna na 
úrovni 1µm, pri

č
om exponent  má stálu hodnotu n= -0,5 až 1 

• Hall-Petchov vzť ah má svoju platnosť , t.j. so zmenšovaním priemeru zrna na
ď

alej 
dochádza k prírastku medze sklzu, ale nie tak intenzívne ako v predchádzajúcom 
prípade, pri

č
om exponent n<-0,5; závislosť  platí v rozsahu priemerov z

ŕ
n 1µm–30 nm 

• Hall-Petchov vzť ah stráca svoju platnosť , t.j. so zmenšovaním priemeru zrna dochádza 
ku klesaniu medze sklzu, teda k zmene orientácie smernice priamky, exponent  môže 
meniť  svoju hodnotu, pri

č
om priemer zrna dosahuje ≤30nm s extrémne vysokým 

objemovým podielom hraníc z
ŕ
n presahujúcim 50% 

 

 
Fig.1 Classification of  structures 

 
 

 Kým hrubozrnných mikroštruktúr, s priemerom zrna ≥ 1µm, sa bezproblémovo 
dosahuje opakovaním cyklu plastická deformácia – rekryštalizácia, ultrajemných mikroštruktúr 
je už dosahované pomocou disloka

č
ného pohybu s plasticitou z

ŕ
n, pri

č
om pre mechanizmus 

tvorby nanorozmerných mikroštruktúr polyedrických materiálov dnes existuje niekoľ ko 
vedeckých hypotéz  založených na popise vývoja porúch a hraníc z

ŕ
n v štruktúre s plastickým 

tokom. Za dominantný deforma
č
ný mechanizmus plastického te

č
enia  nanorozmerných štruktúr 

je považovaný interak
č
ný mechanizmus dislokácií na hraniciach z

ŕ
n. Schéma popisujúca 

mechanizmy plastickej deformácie v závislosti na rozmernosti štruktúry je vyjadrená na 
Fig.2[12]. 
 Autori [9] skúmali vplyv zmien v priemere zrna na medzu sklzu u 

č
istej Cu 

podrobenej IPD v ECAP zariadení. Ak sa experimentálne dosiahnuté výsledky sa spracovali 
pomocou numerických štatistických metód pre prechody 3, 5 a 7, tak regresná rovnica 
popisujúca Hall-Petchov vzť ah nadobudne nasledovný tvar: 
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 5,0
2,0 528328 −⋅+= dRp  (2) 

 

 
Fig.2 Mechanisms of plastic deformation and structural scale [12] 

 
 

 Uvedený vzť ah platí maximálne do siedmeho prechodu, kedy sa dosiahlo priemeru 
zrna na úrovni 20 µm. Grafické interpretácia je uvedená na Fig.3. 
 

 
Fig.3 Graphical interpretation of Hall – Petch equation 

 
 

3. Matematické simulácie procesov ECAP 
a) Simulácie stavov napätosti 
 Boli vykonané matematické simulácie procesov ECAP za ú

č
elom posúdenia vplyvu 

uhla sklonu kanálov na veľ kosť  deforma
č
ných síl, ktoré následne boli použité pre dimenza

č
né 

výpo
č
ty konštruk

č
ných dielov zariadenia. Matematické simulácie boli realizované pre IF oceľ  

v softvérovom produkte DEFORM, pri
č
om bolo zohľ adnené mechanické spev

ň
ovanie 

materiálu. Výsledky simulácií pre prvý prechod v ECAPe sú uvedené na Fig.4, z ktorého 
vyplýva, že najvyšších hodnôt deforma

č
ných síl na úrovni  FD1,sim=60 kN bolo dosiahnuté, ak 

kanály zvierali uhol 90°. Nameraná hodnota skuto
č
nej deforma

č
nej sily bola FD1,skut=78 kN. 

Najvyššie vypo
č
ítané efektívne napätie v nástrojoch sa koncentrovalo do prechodovej hlavovej č

asti t
ŕ ň

a, pri
č
om pre simulovaný prvý prechod dosiahlo hodnotu 1,sim = 700 MPa.  

 Reálny experiment na IF oceli potvrdil uvedenú koncentráciu napätia do prechodovej č
asti t

ŕ ň
a. Po

č
as tretieho ECAP prechodu došlo v definovanej 

č
asti t

ŕ ň
a  k jeho krehkému 

porušeniu, pri
č
om rovina porušenia spadala do roviny maximálnych šmykových napätí, tak ako 

je dokumentované na Fig.5.  
 Zaznamenaná skuto

č
ná deforma

č
ná sila dosiahla hodnotu  FD3,skut= 216 kN, 

č
o 

zodpovedalo tlakovému napätiu 3,skut = 2750 MPa.  
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 Na druhej strane sa však pre prípad, ke
ď

 kanály zvierajú uhol 90°, dosahuje najvyššej 
koncentrácie efektívneho napätia v samotnej deforma

č
nej zóne vzorky. 

 

 
 
Fig.4 Deformation forces development on ECAP channel angle (a.- 90°channel angle and dependence of load prediction 

to time, b.-120° channel angle and dependence of load prediction to time) 
 
 
b) Simulácie stavov deformácie 
 Matematické simulácie vykonané za ú

č
elom posúdenia vplyvu uhla sklonu kanálov 

ECAP zariadenia na vývoj efektívnej deformácie poukázali na skuto
č
nosť , že najvyššia 

efektívna deformácia je dosahovaná ak kanály zvierajú uhol sklonu 90°, pri
č
om s rastúcim 

uhlom sklonu kanálov sa efektívna deformácia znižuje, tak ako dokumentuje Fig.6.  
 Skúmanie vplyvu uhla sklonu kanálov ECAP zariadenia na homogenitu efektívnej 
deformácie po priereze deformovanej vzorky reprezentuje Fig.7, z ktorého vyplýva, že najlepšia 
homogenita deformácie je produkovaná ak kanály zvierajú uhol sklonu 120°. 
 
 

c) Simulácie vývoja teploty 
 Matematické simulácie vykonané za ú

č
elom posúdenia vplyvu uhla sklonu kanálov 

ECAP zariadenia na vývoj teploty v deformovanej vzorke a nástrojoch poukázali na skuto
č
nosť , 

že najvyšších teplôt  vzorky sa dosahuje pre uhol sklonu kanálov 90°, pri
č
om jeho zvyšovanie 

má za následok postupné klesanie teploty, tak ako je znázornené na Fig.8.  
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Fig.5 Effective stresses during ECAP and brittle fracture of mandrel 

 
 

 

 

 
 Fig.6 Influence of ECAP angle on effective strains Fig.7 Influence of ECAP angle on effective strain 

homogeneity 
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 Simulácie poukázali na skuto
č
nosť , že teplota vzorky dosahuje maximálne 100°C. 

Meranie mikrotvrdosti ktoré bolo realizované v závislosti na teplote a je uvedené na  Fig.9, 
z ktorého vyplýva, že k signifikantným zmenám v odpevnení materiálu dochádza až nad 
teplotou 300°C. Premena podielu práce plastickej deformácie na teplo, ktoré následne 
ovplyv

ň
uje aj teplotu nástrojov, nemá významný vplyv na ich oteplenie, nakoľ ko podľ a 

výsledkov simulácií uvedených na  Fig.8, teplota nástrojov dosahuje maximálne 60 °C. 
 

 
Fig.8  Influence of ECAP angle on samples temperature 

 
 

 
Fig.9 Microhardness after three ECAP passes in dependence on reheating temperature 

 
 

4. Vlastnosti vybraných materiálov po IPD 
 Experimentálne boli skúmané materiálové bázy, ktoré sú uvedené v Tab.1, vrátane 
vlastností pred a po aplikácii IPD v ECAP zariadení s uhlom sklonu kanálov 90°. 
Z dosiahnutých vlastnosti skúmaných materiálov po aplikácii IPD vyplýva, že ich pevnostné 
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charakteristiky sa zna
č
ne zvýšili, pri

č
om 

č
iasto

č
ne poklesla plasti

č
nosť . Na základe rozmerov 

štruktúr, všetky prezentované materiály spadajú podľ a klasifika
č
nej stupnice do úrovne 

ultrajemných mikroštruktúr.   
 

 Table 1  Properties of some materials before and after SPD in ECAP equipment 

Properties 

Before ECAP After ECAP 
d Rp0,2 Rm A Z d Rp0,2 Rm A Z 

Material 
No. 
ECAP 
passes 

[µm] [MPa] [MPa] [%] [%] [µm] [MPa] [MPa] [%] [%] 

Composite 
Al-Al 4C3 

1 1,0 242 295 11 - 0,6 340 380 8 - 

Cu 10 50 270 275 13 65 0,2 464 475 - 60 
Fe-ARMCO 6 50 156 219 82 - 0,5 724 725 39 - 
IF-steel 3 21 182 275 71 - 0,15 636 652 36 - 

 
 

5. Záver 
 Na základe štúdia literatúry, ako aj vlastných experimentov a matematických 
simulácií je možné vykonať  nasledovné závery: 

• klasifikácia štruktúr vykonaná podľ a Hall-Petchovho vzť ahu: 
• hrubozrnné mikroštruktúry: od monokryštálu po priemer zrna na úrovni 1µm 

(platnosť  Hall-Petchovho vzť ahu v rozsahu od monokryštálu po priemer zrna 
1µm, pri

č
om exponent  má stálu hodnotu n= -0,5 až 1) 

• ultrajemné  mikroštruktúry (UFG): priemer zrna  1µm – 30 nm                  
(Hall-Petchov vzť ah platí, t.j. zmenšovanie priemeru zrna spôsobuje aj 
na

ď
alej prírastok               medze sklzu, ale s menšou intenzitou ako 

v predchádzajúcom prípade, pri
č
om exponent n< -0,5) 

• nanorozmerné mikroštruktúry (NSG):  priemer zrna ≤ 30nm                     
(Hall-Petchov vzť ah stráca svoju platnosť , t.j. so zmenšovaním priemeru zrna 
dochádza ku klesaniu medze sklzu, teda k zmene orientácie smernice priamky, 
exponent  môže meniť  svoju hodnotu) 

• matematické simulácie v SW produkte DEFORM poukázali na nasledujúce skuto
č
nosti: 

• simulácie stavov napätosti:  
- najvyššie efektívne napätie v nástrojoch sa dosiahlo pre uhol 

sklonu kanálov 90° s koncentráciou do prechodovej hlavovej 
č
asti 

t
ŕ ň

a, reálny experiment na IF oceli potvrdil uvedenú koncentráciu 
napätia do prechodovej 

č
asti t

ŕ ň
a, ke

ď
 v lokalizovanej 

č
asti došlo 

k deštrukcii t
ŕ ň

a 
• simulácie stavov deformácie:  

- najvyššia efektívna deformácia je dosahovaná ak kanály zvierajú 
uhol sklonu 90°, pri

č
om s rastúcim uhlom sklonu kanálov sa 

efektívna deformácia znižuje 
- najlepšia homogenita efektívnej deformácie po priereze 

deformovanej vzorky je dosiahnutá ak kanály zvierajú uhol sklonu 
120° 

• simulácie vývoja teploty: 
- najvyššia teplota  vzorky sa dosahuje pre uhol sklonu kanálov 90°, 

pri
č
om jeho zvyšovanie uhlu sklonu kanálov spôsobuje postupné 

klesanie teploty 
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- teplota vzorky dosahuje maximálne 100°C, 
č
o nevyvoláva zmeny 

v mikroštruktúre 
- teplota nástrojov dosahuje maximálne 60°C 
- procesy IPD spôsobujú v sledovaných materiáloch znižovanie 

rozmernosti z
ŕ
n a zárove

ň
 vedú k zna

č
nému nárastu pevnostných 

charakteristík materiálov pri vhodných plastických  vlastnostiach. 
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