
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tváření materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Možnosti zjemňování zrna nízkouhlíkové oceli cyklickou deformací za tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015           Ondřej Folta



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Petru Kawulokovi Ph.D. 

za konzultaci a odborné rady, dále panu Ing. Rostislavu Kawulokovi za pomoc při vykonávání 

experimentů.



 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat, s využitím universálního plastometru 

Gleeble 3800, možnosti zjemňování zrna nízkouhlíkové oceli S355J2 cyklickou deformací za 

tepla. Na základě dilatometrických analýz byla určena teplota cyklické deformace tak, 

aby deformace probíhala v jednofázové austenitické oblasti. Snahou bylo vyvolat v materiálu 

statickou, resp. dynamickou rekrystalizaci, díky níž by v kombinaci s deformací vzorku došlo 

ke zjemnění zrna. Bohužel těmito testy s cyklickou deformací vzorku nebylo dosaženo 

požadovaného zjemnění výsledného feritického zrna. Výsledky spojitých zkoušek jednoosým 

tlakem, které byly provedeny při takřka analogických podmínkách jako testy s cyklickou 

deformací, prokázaly průběh dynamické rekrystalizace ve zkoumaném materiálu a mírné 

zjemnění feritického zrna. Deformace materiálu založená na cyklických změnách tahu a tlaku 

tedy nemusí vést ke stejným strukturním charakteristikám jako po analogické deformaci, která 

byla realizována pouze tlakem. 

Klíčová slova: nízkouhlíková ocel, cyklická deformace, mikrostruktura, střední velikost zrna. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis was explore, with using the universal plastometer 

Gleeble 3800, possibilities of grain refinement of low carbon steel S355J2 by cyclic hot 

deformation. Based on the dilatometric analysis the temperature of cyclic deformation was 

determined, so that deformation took place in the single-phase austenite region. An effort was 

to induce static or dynamic recrystallization in material, which would lead to grain refinement  

in combination with deformation of sample. Unfortunately with using these tests with cyclic 

deformation was not reached required ferritic grain refinement. The results of continuous 

uniaxial compression tests which were performed at almost analogous conditions as the tests 

with cyclic deformation, showed presence of dynamic recrystallization in the investigated 

material and slight refinement of the ferritic grain. Deformation of the material based on 

cyclic changes of tension and compression thus does not have to lead to the same structural 

characteristics as after the analogous deformation that was realized only by pressure. 

Key words: low carbon steel, cyclic deformation, microstructure, mean grain size. 
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1. Úvod 

Materiály nemají po svém odlití do určitého tvaru optimální strukturní vlastnosti, které 

pak významným způsobem ovlivňují vlastnosti mechanické. Proto je snahou dalších 

termomechanických procesů optimalizovat strukturní vlastnosti materiálu tak, aby bylo 

dosaženo požadovaných mechanických vlastností. Důležitou roli hrají především 

strukturotvorné procesy, které ovlivňují spolu s podmínkami deformace a ochlazování, 

výsledné vlastnosti materiálů tvářených za tepla. Aby docházelo ke vzniku uzdravovacích 

procesů (např. rekrystalizace), je potřeba zajistit překročení určité míry vnitřní energie, která 

se v materiálu akumuluje a pohybovat se v teplotách blízkým 0,4 teploty solidu [1]. 

V dnešní době je snahou co nejvíce optimalizovat a zefektivnit dosavadní procesy pro 

zpracování materiálu. Pro laboratorní simulace reálných procesů tváření za tepla mohou být 

použity fyzikální nebo počítačové metody modelování. Pro matematické simulace tvářecích 

procesů lze využít například program FORGE nebo DEFORM [2], pracující na bázi 

konečných prvků nebo QTSteel [3], pracující na základě regresních analýz. 

Fyzikální a matematické simulace umožňují zkoumat deformační chování materiálu na 

zařízeních v laboratorních podmínkách bez omezení stávajícího výrobního procesu [4]. 

Mezi tato zařízení spadá universální plastometr Gleeble 3800, který je schopen pomocí 

řídicího systému se zpětnovazebnou smyčkou simulovat procesy termomechanického 

zpracování. Možnosti tohoto plastometru jsou poměrně rozsáhlé, řadí se mezi ně především 

svařovací testy, tahové a tlakové zkoušky, dilatometrické testy, analýzy procesů tavení  

a tuhnutí a v neposlední řadě simulace tepelného zpracování a simulace reálných procesů 

tváření za tepla [5]. Další simulátory pak mohou být tlakové, tah – tlakové či krutové [6, 7]. 

Tato práce pojednává o možnostech zjemnění zrna oceli S355J2 cyklickými 

deformacemi za tepla (střídavým tlakem a tahem) v oblasti fáze austenitu. Experimenty byly 

prováděny na plastometru Gleeble 3800, který je umístěn v Regionálně materiálově 

technologickém výzkumném centru na VŠB-TU Ostrava. 

 Zvolená nízkouhlíková nelegovaná konstrukční ocel S355J2 se používá pro výrobu 

běžných tyčových profilů, tlustých plechů, výkovků či široké pásové oceli, dále je vhodná ke 

svařování běžnými svařovacími metodami [8-10]. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1 Možnosti zjemňování zrna 

Získání vhodné mikrostruktury materiálu umožňuje dosažení vyšších pevnostních 

vlastností a také vhodných únavových a křehko-lomových charakteristik. 

Homogenní jemnozrnné struktury lze dosáhnout žíháním, které je zařazeno po konvenčním 

tváření. Další možností je využít řízené tváření, při němž dochází ke zjemňování zrna pomocí 

nastavení optimálních parametrů deformace a ochlazování. V poslední době se začínají 

uplatňovat, pro dosažení jemnozrnné struktury, nové méně konvenční technologie, které jsou 

založeny na procesech intenzivních plastických deformací. 

Vývoj mikrostruktury při tváření materiálu za tepla závisí na několika parametrech, 

mezi které se řadí – teplota, rychlost deformace, velikost deformace. Homogenitu tuhého 

roztoku v austenitické oblasti, velikost zrna před začátkem deformace, průběh rekrystalizace, 

růst zrna během deformace i po ní, případně další procesy během nebo po skončení přeměny 

definuje deformační a teplotní režim. Výslednou mikrostrukturu mohou výrazně ovlivnit 

mechanismy rekrystalizační a transformační, které spolu do značné míry souvisí. 

Materiály s mimořádně jemným zrnem dosahují výhodných mechanických, fyzikálních  

a chemických vlastností [11]. 

2.1.1 Žíhání 

Žíhání se provádí za účelem dosažení lepších vlastností materiálu, jako jsou například 

fyzikální vlastnosti, pevnost, houževnatost, obrobitelnost a zjemnění zrna. V podstatě se jedná 

vždy o ohřev daného materiálu na určitou teplotu s definovanou výdrží na této teplotě  

a následné ochlazování, které může být realizováno v peci nebo volně na vzduchu. Za účelem 

zjemňování zrna lze použít metody rekrystalizačního žíhání, normalizačního žíhání 

s překrystalizací či speciálního cyklického žíhání [12]. 

2.1.2 Řízené tváření za tepla 

Řízené tváření neboli termomechanické zpracování obecně představuje rozsáhlý 

pojem, který představuje koordinaci vzájemného působení parametrů deformace a podmínek 

ochlazování za účelem dosažení optimální mikrostruktury materiálu tvářeného za tepla 

s eliminací následného procesu žíhání [13]. Řízené tváření je odlišné od klasického tvářecího 

procesu, protože při něm probíhá komplexní řízení několika výrobních parametrů, mezi které 

se řadí teplota, velikost deformace v závislosti na čase a rychlost ochlazování vyválcovaného 

materiálu. Konvenčním válcováním se jemnější struktury dosahuje opakovanou rekrystalizací, 
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u řízeného tváření se zjemňuje sekundární zrno transformací z deformovaného austenitu. 

Vlivem precipitace řízené interakcí nebo účinkem mikrolegujících prvků v tuhém roztoku se 

vývoj struktury řídí brzděním rekrystalizace austenitu [14, 15]. 

Finální deformace u řízeného tváření probíhá ve dvoufázové oblasti. 

Jemnozrnné austenitické mikrostruktury se dosahuje dynamickou rekrystalizací, dokud 

nezačne transformace austenitu. Aby nemohla probíhat další rekrystalizace, musí se po 

válcování provalek dostatečně ochladit. Během posledních průchodů narůstá počet 

nukleačních zárodků, z čehož vyplývá splnění základního předpokladu pro optimální 

transformaci struktury. Výsledné mechanické vlastnosti materiálu se odvíjejí od výsledné 

mikrostruktury materiálu [1]. 

Mezi činitele, kteří ovlivňují výsledné vlastnosti řízeně tvářených ocelí, se řadí hlavně 

mikrolegující prvky, kumulace deformace během posledních průchodů, doválcovací teplota  

a řízené ochlazování [1]. 

Role mikrolegujících prvků je brzdit rekrystalizaci. S tím souvisí i snaha o dosažení 

jemnějšího výsledného zrna. Prvky, které napomáhají procesům pro zvýšení pevnosti oceli, 

jsou vanad, titan a niob. Precipitačně zpevňující vlastnosti mají prvky niob a vanad. 

Pevnost a houževnatost oceli negativně ovlivňují nitridy titanu v tavenině, naopak přítomnosti 

titanu se odstraňuje dusík v tuhém roztoku [1]. Tab. 1 znázorňuje vliv mikrolegujících prvků 

v tuhém roztoku a precipitátech na vývoj mikrostruktury. 

 

Tab. 1:  Působení mikrolegujících prvků [1] 

 Mikrolegující prvek 

V tuhém roztoku V precipitátech 

Vliv 
Snížení difuzní schopnosti Brzdění 

rekrystalizace 

Blokování hranic zrn 

Snížení teploty přeměny / Brzdění pohybu dislokací 

Strukturní 

jevy 

Zjemnění zrna 
Zjemnění zrna 

Tvorba textury 

Zjemnění zrna 

Dislokační zpevnění 
Precipitační zpevnění 

Ovlivnění tvaru sulfidů 

 

Teplota je jedním z hlavních parametrů, na kterých závisí deformační chování 

materiálu během jeho vlastního tváření. Obecně platí, pokud se zvýší teplota, klesají 

deformační odpory a dochází ke zlepšení tvařitelnosti daného materiálu. Zvyšování teploty 

s sebou přináší rostoucí pohyblivost atomů a dislokací, zrychluje se difuze a uzdravovací 

procesy v materiálu [1]. 
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Mezi další činitele ovlivňující velikost zrna se zařazuje velikost deformace. 

Obecně platí, že se stoupající velikostí deformace a klesající teplotou dochází ke zmenšení 

velikosti zrn. Pokud se pohybuje deformace h v rozmezí 40 – 50 % v oblasti rekrystalizace 

austenitu, má rozhodující vliv na velikost zrn. Další zvětšení deformace h už nemá zásadní 

vliv a velikost zrna se blíží limitní hranici. V oblasti zbrzděné rekrystalizace se pohybuje 

minimální velikost deformace v rozmezí 60 – 70 %. V této oblasti se zvětšuje počet 

nukleačních zárodků pro přeměnu austenitu na ferit [16]Na zmenšení velikosti zrna má také 

vliv kumulace deformace, která nastává v posledních průchodech válcování. Pro dosažení 

nejlepšího účinku, je nezbytné, aby po finální deformaci následovalo zrychlené ochlazování, 

které potlačí statickou rekrystalizaci austenitu. Výsledkem tohoto procesu je jemnozrnná 

struktura [1]. 

Rychlost ochlazování po doválcování za tepla je důležitá, protože na ní závisí další 

možnosti transformace austenitu. Možnost použití zrychleného ochlazování může vést 

k precipitačnímu vytvrzení a následnému snížení velikosti feritických zrn, což přináší 

jemnější výslednou mikrostrukturu materiálu. Precipitačního vytvrzování během zrychleného 

ochlazování se využívá u materiálů, které se budou následně navíjet do svitků. 

Tedy, materiály konvenčně ochlazované s větším podílem mikrolegujících prvků a materiály 

zrychleně ochlazované, vykazují obdobné pevnostní vlastnosti [1, 4]. Dosažení zadané úrovně 

mechanických vlastností dále záleží na parametru teploty počátku a konce ochlazování, 

podmínkách technologie řízeného válcování a chemického složení materiálu [13]. 

Úkolem řízeného tváření je zjemnit zrno, které se transformuje z deformovaného 

austenitu. Kombinací účinku mikrolegujících prvků v tuhém roztoku nebo interakcí řízené 

precipitace lze brzdit rekrystalizaci austenitu a tím pádem i vývoj deformované struktury. 

Podle uplatnění těchto činitelů lze řízené válcování rozdělit na Konvenční řízené 

válcování (KŘV), Rekrystalizací řízené válcování (RŘV) a Dynamickou rekrystalizací řízené 

válcování (DRŘV) [15, 17]. 

Konvenčním řízeným válcováním se tedy označuje způsob tváření, pokud napěťově-

indukovaná precipitace předbíhá statickou i dynamickou rekrystalizaci, od průchodu 

k průchodu je akumulováno zpevnění a se snižující se teplotou výrazně roste střední 

deformační odpor. Čas potřebný k nastartování napěťově-indukované precipitace se pohybuje 

řádově okolo 10 s. Pokud bude brán pro start precipitace čas asi 10 s, budou se lišit druhy 

tvářecích procesů podle toho, je-li akumulovaná pauza kratší nebo delší než 10 s. 

Vznik austenitických zrn označovaných jako pancake (palačinka) se uskutečňuje pouze za 
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přítomnosti určitého množství precipitace. Rekrystalizací austenitu mezi průchody je 

umožněn vznik jemnozrnné feritické mikrostruktury, protože je k dispozici vysoký specifický 

povrch plochých austenitických zrn před transformací. Velikost feritických zrn se pohybuje 

v rozmezí 5 – 8 m a je jemnější, než když statická rekrystalizace austenitu není předbíhána 

precipitací [4, 15]. 

Rekrystalizací řízené tváření probíhá při teplotách nad 900 °C, kde dochází vlivem 

rekrystalizace austenitu k tvorbě mikrostruktury. Kladou se zde ovšem nároky na rychlost 

průběhu rekrystalizace, aby nedocházelo po každé již proběhlé rekrystalizaci k růstu zrna. 

Pro ovlivnění rychlosti rekrystalizace se materiál leguje prvkem vanadu či niobu. 

Aby nedocházelo k růstu zrna po každé proběhlé rekrystalizaci, přidává se do materiálu cca 

0,01 % titanu, který zaručí vznik jemnozrnných částic TiN při ochlazování po plynulém 

odlévání. Použitím zrychleného ochlazování za tepla válcovaných výrobků se dosahuje 

zlepšení mechanických vlastností, kdy dochází k transformaci austenitického zrna na zrna 

feritické o velikostech 7 – 10 m [15]. 

Dynamickou rekrystalizací řízené tváření se uskutečňuje, je-li velikost skutečné 

deformace větší než 1 či více, což umožňuje kompletní rekrystalizaci mikrostruktury přes celý 

průřez tvářeného materiálu. Poměrně nízká doválcovací teplota (okolo 800 °C) a velmi krátký 

čas mezi jednotlivými průchody mají za následek nemožnost průběhu statické rekrystalizace. 

Pomocí plastometrických zkoušek se zjišťuje velikost kritické hodnoty deformace, kterou je 

nutno znát pro vznik dynamické rekrystalizace. V laboratorních podmínkách lze dosáhnout 

velikosti zrna okolo 2 m [4]. Tab. 2 dokumentuje základní podmínky pro průběh těchto tří 

typů řízeného válcování. 

 

Tab. 2:  Relace mezi rekrystalizací a precipitací pro tři typy řízeného válcování [15] 

Typ 

procesu 

Teplotní oblast 

v porovnání k Tnr 

Úloha napěťově-

indukované precipitace 

Relace mezi precipitací  

a rekrystalizací 

RŘV nad nesmí být statická rekrystalizace před 

precipitací 

KŘV pod musí být precipitace před statickou nebo 

dynamickou rekrystalizací 

DRŘV pod nesmí být 
žádná statická rekrystalizace, 

dynamická rekrystalizace před 

precipitací 
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Všechny výše zmiňované procesy řízeného tváření ovlivňují průběh meze kluzu 

v závislosti na teplotě a také válcovací síly. Obsahem termomechanického tváření a tedy  

i jedním ze základních úkolů tvářecího technologa je stanovit postup tváření tzn. velikost 

deformace e, deformační rychlost ė, teplotu T, rychlost ochlazování r a další parametry 

daného procesu. Provozování termomechanického tváření s sebou nese nutnost detailně 

matematicky popsat dané procesy, například: teplotní profil, kinetiku precipitace, růst zrna  

a mnohé další [4]. 

2.1.3 Procesy s intenzivní plastickou deformací 

Jemnozrnných struktur lze dosáhnout také s využitím procesů na bázi intenzivních 

plastických deformací (Severe Plastic Deformation – SPD), mezi které se řadí například 

metody ECAP – Equal Channel Angular Press, ECAP – Conform nebo HPT – High Pressure 

Torsion. Tyto SPD metody se využívají především při tváření neželezných kovů a jejich slitin 

a umožňují zjemnění zrna v řádech mikrometrů až nanometrů, oproti konvenčním postupům, 

jako je válcování, kování, vytlačování. Procesy zjemňování jsou v tomto případě závislé na 

extrémní deformaci, při níž se zvyšuje množství dislokací. Vzájemné působení těchto 

dislokací vede ke vzniku nových subzrn s maloúhlovými hranicemi. Vznik vysokoúhlových 

hranic zrn souvisí s rostoucí deformací, kdy dochází k dalším pochodům [18]. 

Studie, porovnávající materiály vyrobené SPD metodami a materiály s konvenční 

velikostí zrna odhalily vyšší pevnost, plasticitu, možnost superplastického chování a lepší 

tlumící vlastnosti pro SPD metody [19]. 

Pro popis závislosti velikosti zrna a hodnoty meze kluzu se nejčastěji vychází  

z Hall-Petchova vztahu [18]: 

𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝑘𝑑−
1
2 (1) 

kde:

y – mez kluzu [MPa],  

0 – napětí potřebné pro překonání Peierls-Nabarrova třecího napětí mřížky, odporu cizích 

rozpuštěných atomů, odporu precipitátů přítomných v matrici a defektů mřížky [MPa], 

k – konstanta [-], 

d – velikost zrna [m]. 
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Metoda ECAP 

 Metoda ECAP – Equal Channel Angular Pressing v českém překladu „smyková 

deformace při bezkontrakčním protlačování“ má řadu výhod, díky kterým je možné ji začlenit 

a dobře využít ve výrobním procesu. Jedna z výhod je relativně vysoká produkce materiálu ve 

větším objemu [19]. 

 Princip spočívá v tzv. kanálovém protlačování, což znamená protlačování masivního 

materiálu dvěma kanály zápustky, které spolu svírají vnitřní úhel  a úhel Ψ reprezentující 

vnější zakřivení v místě styku kanálů, jak znázorňuje obr. 1 [18, 19]. Nejčastěji se velikost 

úhlu blíží 90° a velikost úhlu Ψ 20°. Tvar průřezu kanálu bývá většinou čtvercový, 

obdélníkový či kruhový. Protlačování lze provádět jak za pokojové teploty, tak i za zvýšené 

teploty, kdy vzniká ve vzorku extrémní deformace čistým střihem a dochází k intenzivní 

deformaci. K účinnějšímu zjemnění zrna a větší střihové deformaci dochází při malém 

úhlu . Pro obtížněji tvařitelné materiály se používá větší uhel  a často i vyšší teplota 

protlačování. Oba kanály mají stejný průřez a rozměry vzorku při průchodu zůstávají 

nezměněny [18]. Díky tomu může být proces několikanásobně opakován čímž je dosaženo 

větší deformace. Několikanásobné protlačování vzorku může být provedeno mnoha způsoby 

v závislosti na směru a úhlu otáčení vzorku mezi jednotlivými průchody [19]. 

 

 

Obr. 1:  Princip metody ECAP [19] 

 

 U materiálů, které byly připraveny metodami SPD je jedním z důležitých faktorů podíl 

zrn a subzrn v mikrostruktuře vzorku. Obecně se uvádí jako rozdíl mezi zrny a subzrny úhel 

dezorientace v rozmezí hodnot 10° až 15° [18]. Metodu ECAP lze uplatnit na některé 

kontinuální techniky v průmyslové výrobě, příkladem může být výroba drátů ve spojení 

metod ECAP a Conform [19]. 
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Metoda ECAP – Conform 

 Danou technologií se vyrábějí ultra jemnozrnné výrobky různých tvarů, například 

tyče, trubky či komplexní profily. Tvářený materiál je zaváděn do rotujícího kola, ve kterém 

je vytvořena drážka. Za pomoci třecích sil je materiál dále vtahován a otáčí se spolu s hřídelí. 

Úhel, pod kterým materiál vychází ze zápustky je přibližně stejný, jako u klasického ECAP 

procesu a to 90° [20]. Na obr. 2 je znázorněn princip vtahování materiálu do zápustky. 

 

 

Obr. 2:  Schéma ECAP – Conform technologie [20] 

 

Metoda HPT 

 Jednou z dalších SPD technologií vyvinutých k přípravě jemnozrnných materiálů je 

metoda High Pressure Torsion – HPT v českém překladu tedy „krut za vysokého tlaku“. 

První zmínky o této metodě jsou v Bridgmanově studiích, které nebyly zdaleka tak úspěšné 

jako Erbelovy experimenty [21]. Vzorek má tvar disku o tloušťce 0,2 – 0,8 mm a průměr mezi 

10 – 20 mm. Ten je vložen mezi dvě kovadliny, které se sevřou a poté se jedna kovadlina 

otáčí vůči druhé danou rychlostí, jež se může měnit v širokém rozsahu. Tření vyvolané během 

rotace mezi povrchem vzorku a kovadlinou způsobuje střihovou deformaci. Při procesu se 

objevuje nehomogenní struktura vzorku vlivem rozdílných napětí podél okraje disku  

a uprostřed disku. Aby byl tento jev nehomogenity potlačen, volí se optimální počet otáček  

a optimální tlak [21, 22]. Na obr. 3 je vidět vložení vzorku mezi dvěma kovadlinami. 

 

 

Obr. 3:  Schéma upořádaní HPT metody [22] 
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2.2 Vliv uzdravovacích procesů na vývoj struktury oceli 

Zpevňování kovů plastickou deformací a také kinetika uzdravovacích procesů jsou 

ovlivněny celou řadou činitelů, například chemickým složením materiálu, čistotou kovu, 

strukturou, energií vrstevné chyby, teplotou, velikostí zrna, velikostí a rychlostí 

deformace [1, 16]. 

Mezi nejlépe uzdravující se materiály patří čisté kovy či jednoduché slitiny. Jsou-li 

v tuhém roztoku obsaženy legující prvky, ať už substituční nebo intersticiální, ovlivňují 

průběh rekrystalizace a zpevňují materiál. Přesycením tuhého roztoku vznikají precipitáty, 

což jsou částice karbidů či nitridů, které nejefektivněji zpomalují uzdravovací procesy. 

Efektivnost precipitátů je daná jejich množstvím a velikostí (čím menší, tím lepší): zabraňují 

vzniku rekrystalizačních zárodků a snižují rozvoj statického zotavení. Naopak hrubé částice 

působí jako místa koncentrace deformace, tudíž v těchto místech dochází k počáteční nukleaci 

rekrystalizačních zárodků. Pokud ocel obsahuje prvky s vyšší teplotou tání, jako je například 

chróm (1920 °C), molybden (2622 °C), wolfram (3400 °C) a niob (1950 °C), zvyšuje se tím 

aktivační energie rekrystalizace a aktivační energie samodifuze [1]. 

 Se zvyšující se teplotou souvisí čas, po který bude probíhat uzdravování materiálu. 

Zkracuje se totiž inkubační doba rekrystalizace a dochází ke zlepšení migrační schopnosti 

hranic nových zrn. Úplného průběhu rekrystalizace se dosahuje vhodným nastavením doby 

výdrže na dané teplotě po deformaci, nemělo by ale docházet ke zbytečnému prodlužování 

času na výdrži v důsledku nechtěného hrubnutí zrna [1]. 

 Na kinetiku uzdravovacích procesů má vliv i velikost zrna, zvláště při nižších 

teplotách a menších velikostech deformace. Pokud se velikost zrna snižuje, dochází 

k urychlení kinetiky rekrystalizace příčinou vyšší hustoty nukleačních míst. Velikost zrna 

hraje větší roli u rekrystalizace statické než dynamické [1]. 

 Je dobře známo, že zvýšením rychlosti deformace se zrychluje také kinetika 

rekrystalizace. Materiál tedy má během tváření za tepla i po něm větší hustotu dislokací  

a vnitřní energii v důsledku zkracování doby, po kterou probíhají zotavovací děje. 

Uzdravovací mechanismy, které budou v daném materiálu probíhat, se volí podle velikosti 

deformace [1]. 

 Protože struktura materiálu, který byl deformován termomechanickým procesem, je 

nestabilní, zvyšování vnitřní energie je zapříčiněno růstem hustoty dislokací, je potřeba ji 

nějakým způsobem stabilizovat následným uzdravovacím procesem. Mezi uzdravovací 

procesy se zařazuje zotavení a rekrystalizace, což jsou v podstatě dva odlišné jevy. 

Během zotavení klesá vnitřní energie materiálu, klesá-li hustota dislokací v důsledku 
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anihilace, tzn. přeskupení dislokací a vznik subzrn – označuje se jako polygonizace. 

Nedochází však k dokonalému uzdravení, protože při zotavení nevznikají nová zrna. Pokud je 

uzdravujícím procesem rekrystalizace, vznikají nová zrna stejné fáze nejčastěji nukleací 

zárodků a následným růstem. Aby byl umožněn vznik rekrystalizace v materiálu, je nutné 

zajistit dostatečnou kumulaci energie pro vznik aktivačního děje, tedy musí se dosáhnout 

kritické deformace [1, 23, 24]. Uzdravovací procesy se rozdělují podle toho, zda probíhají 

během deformace – dynamické, nebo až po samotné deformaci (během ochlazování, nebo  

v mezi-úběrových pauzách při spojitém válcování) – postdynamické uzdravovaní [13]. 

Na obr. 4 je nastíněn vývoj sktruktury během deformace za tepla při zotavení a rekrystalizaci. 

 

 

Obr. 4:  Vývoj mikrostruktury během deformace za tepla: (a) zotavující se materiál, (b) 

dynamická a diskontinuální dynamická rekrystalizace [4] 

 

Závislost deformačního napětí na velikosti deformace při konstantní deformační 

rychlosti je rozdělena do třech oblastí znázorněných na obr. 5. V I. oblasti dochází pouze 

k pružné deformaci. II. oblast neustáleného plastického toku dělící se na dvě podoblasti, 

II.a – pásmo zpevňování a II.b – pásmo změkčovacích procesů, kterého se dosahuje po 

překročení maxima v pásmu (II.a). Ve III. pásmu již dochází k ustálenému plastickému toku 

(označuje se také jako „steady-state”), což značí rovnováhu mezi rychlostí zpevňování  

a odpevňování, deformační napětí se již stává s další rostoucí velikosti deformace 

konstantní [16]. 
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Obr. 5:  Schéma charakteristické křivky napětí – deformace s dynamickou rekrystalizací  

u plasticky deformovaných kovů [16] 

 

2.2.1 Zotavení 

 Během zotavení, které může vznikat v průběhu deformace, nebo hned po ní se 

uplatňují mechanismy, které mohou ovlivnit výsledné vlastnosti tvářeného materiálu, patří 

mezi ně například dislokační hustota, tvrdost či velikost subzrn. Ovlivnění vzhledu 

mikrostruktury či krystalografické textury není znatelné. Mezi ony mechanismy se řadí 

koalescence stěn subhranic během růstu subzrna, vzájemná anihilace dislokací, anihilace 

bodových poruch (vakance) pomocí difuze například do dislokací. Obr. 6 znázorňuje, 

k jakým dislokačním strukturním změnám dochází během procesu zotavení počínaje 

náhodnými spletími dislokací, buněčnými substrukturami a subzrn. Mezi strukturní změny lze 

zařadit eliminaci volných dislokací uvnitř buněk, přeuspořádání dislokací do buněčných 

struktur či růst subzrn [4]. 

 

 
Obr. 6:  Změna dislokační struktury při zotavení [4] 

 

U kovů s vysokou energií vrstevné chyby, mezi které patří například slitiny hliníku, 

zirkon, zinek a ferit je převládajícím mechanismem dynamické zotavení, které se uplatňuje při 

nízkých tvářecích teplotách nebo malých velikostech deformace [1]. 
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2.2.2 Rekrystalizace 

 Jak již bylo popsáno výše, pro start dynamické rekrystalizace je nutné vložit do 

materiálu větší deformaci, než pro vznik rekrystalizace statické. Statická rekrystalizace se 

projevuje ve většině případů běžných tvářecích procesů za tepla, kdy má materiál možnost 

uzdravování v mezi-úběrových pauzách [16]. Typ probíhajících dynamických uzdravovacích 

procesů, spolu s termomechanickými podmínkami tváření, má vliv na tvar spojité křivky 

deformace – napětí. Termomechanické parametry lze souhrnně definovat  

Zener-Hollomonovým parametrem Z [s
-1

], který je označován jako teplotně kompenzovaná 

deformační rychlost [1]: 

𝑍 =  ė ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑄

𝑅 ∙ 𝑇
) (2) 

kde: 

ė – deformační rychlost [s
-1

], 

Q – aktivační energie při tváření za tepla [J.mol
-1

], 

R – molární plynová konstanta 8,314 [J.K
-1

.mol
-1

], 

T – teplota [K]. 

S vyšší hodnotou parametru Z se posunuje napěťový pík k vyšším deformacím, kdy 

dochází k oddálení dynamické rekrystalizace a k vyšším napětím, kdy se zvětšuje deformační 

odpor. Velikost píkové deformace ep [-], jejíž velikost prakticky souvisí se startem dynamické 

rekrystalizace, lze stanovit dle následujícího vztahu [1]: 

𝑒𝑝 = 𝑈 ∙ 𝑍𝑊 (3) 

kde: 

U a W [-] jsou materiálové konstanty. 

 

Dynamická rekrystalizace 

 V místech, kde byla zaznamenaná dynamická rekrystalizace, dochází ke snižování 

hustoty dislokací vlivem prudkého poklesu deformačního napětí v průběhu další plastické 

deformace. Uplatnění tohoto způsobu zpevňování využívají kovy s nízkou energií vrstevné 

chyby, se sníženou pohyblivostí dislokací a sníženým průběhem dynamického zotavování. 

Velikost kritické deformace pro dynamickou rekrystalizaci se zvyšuje, pokud stoupá 

deformační rychlost a snižuje se, jestliže roste deformační teplota. Deformovaná zrna po 

průběhu tohoto uzdravovacího procesu mají rovnoosý tvar [16]. Jejich velikost lze vypočítat 

podle následující rovnice [1]:  

𝐷𝐷𝑅𝑋 = 𝐵 ∙ 𝑍𝑟 (4) 
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kde: 

B a r jsou charakterizující konstanty pro daný materiál. 

Dynamická rekrystalizace může mít dva průběhy napěťové křivky. Probíhá-li 

deformace při vysoké rychlosti a relativně nízké teplotě, bude mít napěťová křivka pouze 

jeden pík a výsledná struktura bude jemnozrnná. Pokud však probíhá deformace za nízkých 

deformačních rychlostí a relativně vysokých teplot, bude mít napěťová křivka mnoho píků, 

což je projevem cyklického chování [1]. 

 

Metadynamická rekrystalizace 

 Objevuje se tam, kde již proběhla dynamická rekrystalizace, probíhá pouze v určitém 

objemu kovu a v místech, kde byla předchozí maximální deformace, ve zbývajících částech 

materiálu poté probíhá proces statické rekrystalizace. Zrna dynamické rekrystalizace jsou tedy 

zárodky pro zrna rostoucí při metadynamické rekrystalizaci. Průběh MDR je rychlejší až  

o jeden řád než u statické rekrystalizace, nevyžaduje žádnou inkubační dobu, a proto ji 

předbíhá [1, 16]. 

Pro zjištění kinetiky uzdravovacích procesů se používá Avramiho rovnice, která 

popisuje, jak se mění při izotermickém žíhání s dobou rekrystalizovaný podíl XR [24]: 

𝑋𝑅 = 1 − exp(−𝐾 ∙ 𝑡𝑛) (5) 

kde: 

K – zahrnuje vliv termomechanických podmínek tváření a žíhání (vliv teploty), 

n – kinetický exponent. 

 

Statická rekrystalizace 

 V konečné fázi uzdravovacího procesu vzniká také statická rekrystalizace, která je 

předcházena statickým zotavením, pro které je charakteristický šplh dislokací a příčný skluz. 

Určení statické rekrystalizace se provádí pomocí základních termomechanických parametrů – 

teploty, deformace a deformační rychlosti, doplněných o velikost zrna. Je-li teplota materiálu 

vyšší, než násobek 0,5 ttavení, lze předpokládat vznik statické rekrystalizace. Pro predikci 

kinetiky statické rekrystalizace v oblasti tváření za tepla a určení časového průběhu, který 

vyjadřuje čas potřebný pro vznik 50 % rekrystalizovaných zrn, lze využít následující 

rovnici [1, 25]: 

𝑡0,5 = 𝐴 ∙ 𝑒−𝑝 ∙ ė−𝑞 ∙ 𝐷0
𝑚 ∙ exp (

𝑄

𝑅 ∙ 𝑇
) (6) 
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kde: 

p, q, m jsou materiálové konstanty, 

D0 – počáteční velikost zrna [m], 

e – deformace [-], 

ė – deformační rychlost [s
-1

]. 

 

2.3 Cyklická deformace 

 Procesy cyklických deformací se ve většině případů provádějí za účelem zjištění 

mechanických vlastností a únavového poškození materiálu během plastické deformace. 

Plastická deformace může vzniknout díky pohybu dislokací – mění se rozložení dislokací. 

Zkoušení se může provádět buď cyklickým deformačně řízeným zatěžováním či napěťově 

řízenými testy. Častější, avšak náročnější proces na ovládání je deformačně řízený test, který 

se provádí po uzavřené smyčce zkušebního stroje. Řídící signály mají nejčastěji tvar 

sinusoidy nebo trojúhelníku. Výsledky deformačního chování získané z monotónní a cyklické 

zkoušky mohou být dosti odlišné. Experimenty zjišťujícími, jak se mění mez kluzu, při změně 

směru deformace se zabýval Johann Bauschinger [26]. 

 Kromě toho lze testy s cyklickou deformací dle autorů [27-29] použít také pro 

optimalizace procesů tváření. K tomuto účelu autoři [28, 29] využívají speciálně 

zkonstruovaný Simulátor termomechanických cyklů, který umožnuje zatěžovat zkušební 

vzorky střídavě tahem i tlakem při maximální tvářecí rychlosti 600 mm·s
-1

 a maximální 

zatěžovací síle 250 kN. 

2.3.1 Cyklická deformační křivka 

V důsledku mikrostrukturních změn v počátečním stadiu cyklického zatěžování 

dochází ke změně fyzikálních vlastností i napěťově – deformační odezvy materiálu. S počtem 

cyklů jejich intenzita zpravidla klesá, až dojde k saturovanému stavu. Pro jednoosé namáhání 

je tento stav nejčastěji charakterizován uzavřenou hysterezní smyčkou, kterou získáme při 

zkoušce nízkocyklové únavy. Za rozhodující je poté uvažována uzavřená hysterezní smyčka 

v polovině životnosti. Všechny modely plasticity vycházejí z nutnosti zachycení 

Bauschingerova efektu [30]. 

Po získání více stabilních smyček proložíme vrcholy několika hysterezních smyček, 

stanovených pro různé hodnoty rozkmitu deformace Δɛ, čímž získáme cyklickou deformační 

křivku – viz obr. 7, která je jednou ze základních napěťově – deformačních charakteristik  

v cyklické plasticitě [30]. Tato křivka je nezávislá na tom, jestli byla získaná za podmínek 
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tvrdého nebo měkkého zatěžování. U měkkého zatěžování je udržována konstantní amplituda 

napětí, naopak u tvrdého zatěžování je konstantní amplituda deformace [31]. 

 

 
Obr. 7:  Stanovení cyklické deformační křivky [30] 

 

Pro vyjádření cyklické deformační křivky se používá mocninný vztah [30]: 

𝜎𝑎 = 𝐾′𝜀𝑎𝑝
𝑛′

 (7) 

kde: 

𝑛′ – exponent cyklického zpevnění [-], 

𝐾′ – součinitel cyklické pevnosti [-]. 

V logaritmických souřadnicích je uvedená mocninná závislost vyjádřena přímkou. 

Tuto aproximaci mocninné funkce lze použít pro většinu materiálů, jen v jistém rozsahu 

amplitudy plastické deformace [30]. 

2.3.2 Cyklické zpevnění a změkčení 

Mezi nejvýznamnější změny, které probíhají v cyklicky zatěžovaném materiálu, 

můžeme pokládat vývoj napěťově – deformační odezvy. Odpor, který materiál klade proti 

cyklické deformaci, může klesat nebo růst v závislosti na materiálu, teplotě nebo podmínkách 

zatěžování. Cyklické zpevnění je charakteristické pro vyžíhané materiály, s malou hustotou 

dislokací (10
6
 až 10

8
 cm

-2
). Naopak u materiálů předem zpevněných, dochází k cyklickému 

změkčení. Předchozí zpevnění můžeme formulovat jako precipitační zpevnění, deformační 

zpevnění, zpevnění příměsovými atomy, zpevnění martenzitickou transformací a disperzní 

zpevnění dané cizími částicemi v matrici. V případě tvářeného materiálu má dislokační 
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struktura velkou hustotu dislokací (10
9
 až 10

13 
cm

-2
) [31]. Příklad průběhů cyklického 

zpevnění a změkčení dokumentuje obr. 8. 

 

 
Obr. 8:  Průběhy cyklického zpevnění a změkčení [31]. 

 

 Pokud se materiál cyklicky zpevňuje nebo změkčuje, lze určit v oblasti nízkocyklové 

únavy pomocí poměru meze pevnosti v tahu Rm a meze kluzu Re. Jestliže je poměr 

(Rm/Re)>1,4 – materiál cyklicky zpevňuje. Je-li naopak poměr menší než 1,2 nastává 

předpoklad, že materiál cyklicky změkčuje. Hodnoty poměru Rm/Re se uvádějí jako přibližné. 

V rozmezí 1,2 – 1,4 není předem dané, jaké cyklické chování bude materiál vykazovat, měl 

by však mít dobrou stabilitu vlastností [18, 31]. Na obr. 9 je představeno porovnání křivek 

napětí – deformace, při jednosměrné a cyklické deformaci. 

 

 
Obr. 9:  Cyklická křivka napětí-deformace (vlevo) a její porovnání s 

jednosměrnou křivkou napětí-deformace (vpravo) [31] 

 

 Existuje hypotéza, která tvrdí, že tvrdé materiály cyklicky změkčují a měkké materiály 

cyklicky zpevňují. Mezi materiály, které vykazují silné změkčení/zpevnění řadíme například 

nerezové oceli, měď, atd. Vlastnosti cyklického zpevnění/změkčení jsou závislé také na 

amplitudě zatížení, případně historii zatížení [30]. 
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V režimu zatěžování s konstantní amplitudou deformace (plastické nebo celkové) se 

mění pouze amplituda napětí. Projevem cyklického zpevnění je růst amplitudy napětí (napětí 

potřebné k dosažení stejně velké deformace roste), naopak projevem cyklického změkčení je 

pokles amplitudy napětí (napětí potřebné k dosažení stejně velké deformace klesá), jak vše 

přehledně dokumentuje obr. 10 [18]. 

 

 
Obr. 10:  Odezva materiálu při cyklické deformaci [18] 

deformačně řízená zkouška - cyklické změkčování (a), cyklické zpevňování (b) 

silově řízená zkouška - cyklické zpevňování (c), cyklické změkčování (d)  
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3. Experimentální program 

3.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti zjemňování zrna nízkouhlíkové 

oceli S355J2 cyklickou deformací za tepla v oblasti fáze austenitu. Pro experimentální práce 

byl využit universální plastometr Gleeble 3800, který není primárně určen pro testy 

s cyklickou deformací vzorků. Dalším cílem bakalářské práce je tedy ověřit možnosti využití 

universálního plastometru Gleeble 3800 pro testy s cyklickou deformací za tepla. 

Nejdříve bylo nutné stanovit teploty fázových přeměn zkoumané oceli při jejím 

ohřevu a ochlazování. Tyto teploty byly následně využity k nastavení teplotních podmínek 

testů s cyklickou deformací za tepla. Pro tyto experimenty byla využita konstrukční 

nízkouhlíková ocel S355J2 o chemickém složení 0,184 % C; 1,34 % Mn; 0,231 % Si; 0,015 

% P; 0,005 % S; 0,04 % Cu; 0,05 % Cr; 0,02 % Ni; 0,029 % Al; 0,007 % Mo; 0,01 % W; 

0,002 % V; 0,015 % Ti; 0,002 % Nb; 0,0048 % N. 

 

3.2 Universální plastometr Gleeble 3800 

 Na základě výzkumu, vývoje a dobře nastavených počítačových simulací se zavádějí 

v průmyslu nové technologie výroby a zpracování oceli. Fyzikální simulace umožňují ve 

zlomku času za zlomek nákladů srovnání s průmyslovými technologickými zkouškami. 

Aby byly výsledky zkoušek správné, je potřeba znát přesné údaje o chování materiálu 

v podmínkách zpracování [32]. 

Universální plastometr Gleeble 3800 (viz obr. 11) vyvinutý firmou DSI má schopnost 

simulovat termomechanické parametry různých metalurgických procesů. Jedná se o tlakový, 

potažmo tahový plastometr, který lze považovat za celosvětový standard pro zjišťování 

deformačního chování materiálu za tepla. Jedná se o plně integrovaný teplotně-mechanický 

testovací systém s uzavřenou (zpětnovazebnou) řídicí smyčkou. Digitální systém řízení 

procesů, archivace a zpracování naměřených dat kombinuje průmyslové procesory 

s programy pracujícími na řídicím PC pod operačním systémem Windows. Zkušební vzorky 

mohou být elektricky odporově ohřívány rychlostí až 10000 °C·s
-1 

a maximální teplota může 

dosahovat 1700 °C. Teplota povrchu vzorku se měří navařenými termočlánky. 

Rychlost teplotních změn, délka ohřívané zóny a teplotní profil po délce vzorku (typicky 

válcovitého tvaru o průměru 6, 10 nebo 12 mm) je zásadně ovlivňována druhem aplikovaných 

čelistí (tzn. jejich tvarem, kontaktní plochou se vzorkem a materiálem – tím je měď nebo 
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ocel). Ochlazování vzorku lze volit volné (s odvodem tepla do čelistí při maximální 

ochlazovací rychlosti řádově 10
2
 °C·s

-1
), s pomocí vzduchových trysek nebo kalením vodou 

(s rychl. řádově 10
3
 °C·s

-1
) [5]. Mechanická část využívá plně integrované servo-zařízení, 

které dokáže vyvinout až 10 tun zatížení v tahu a až 20 tun statického zatížení 

v tlaku [33, 34]. 

 

 
 Obr. 11:  Universální plastometr Gleeble 3800 

 

Na plastometru Gleeble 3800 lze provádět fyzikální simulace tepelného zpracování 

kovových materiálů, simulace svařování obloukem nebo laserem, dilatometrické zkoušky pro 

zjištění IRA a ARA diagramů bez anebo s vlivem předchozí deformace [5, 35]. Mezi další 

testy patří zkoušky jednoosým tahem, které jsou určeny pro studium tvařitelnosti materiálu  

a lze je provádět při rychlostech 0,001 – 2000 mm·s
-1

 a maximální síle 98 kN. 

Speciální pěchovací SICO testy (Strain Induced Crack Opening), spočívají na záměrném 

otevírání napěťově indukovaných trhlin, které vznikají ve volně se šířící středové části 

válcovitého vzorku. V neposlední řadě se mohou na plastometru Gleeble 3800 provádět 

izotermické a anizotermické zkoušky jednoosým tlakem a s využitím výměnného pracovního 

modulu Hydrawedge II lze fyzikálně simulovat reálné procesy tváření s celkem až 20 

naprogramovatelnými dílčími úběry při rychlostech deformace od 0,005 do 100 s
-1

. 

Mezi speciální typ zkoušek, prováděných na plastometru Gleeble 3800, se řadí akcelerované 

creepové testy. „Creep“ lze definovat jako pomalou plastickou deformaci materiálu, 

vyvolanou dlouhodobým působením teploty a času [5, 14]. 
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3.3 Určení teplot fázových transformací zkoumané oceli 

 Teploty fázových transformací při ohřevu (Ac1, Ac3) a ochlazování (Ar1, Ar3) byly 

stanoveny na základě dilatometrických testů, provedených na universálním plastometru 

Gleeble 3800. Pro tento účel byly ze zkoumané oceli připraveny válcovité vzorky o průměru 

10 mm a délce 86 mm. Uchycení vzorků v měděných čelistech, v pracovní komoře 

plastometru Gleeble 3800, spolu s instalovaným dilatometrem dokumentuje obr. 12. 

  

 
 Obr. 12:  Pracovní komora plastometru Gleeble s instalovaným dilatometrem 

 

Před začátkem testu byla pracovní komora vyvakuována z důvodu potlačení oxidace 

zkušebních vzorků během jejich ohřevu. Připravené vzorky byly elektricky odporově 

ohřívány rychlostí 1 °C·s
-1

, resp. 10 °C·s
-1

 na teplotu 950 °C s následnou 10 sekundovou 

výdrží na této teplotě. Poté byly zkoušené vzorky ochlazovány opět rychlostí 1 °C·s
-1

, resp. 

10 °C·s
-1

 na teplotu 25 °C. 

Teplota vzorku byla v průběhu testu měřena pomocí termočlánkových drátků, které 

byly navařeny na jeho povrchu. Dilatace vzorku v průběhu testu byla měřena kontaktním 

dilatometrem s rozsahem ± 2,5 mm a rozlišením ± 0,4 m. 

Příklad dilatační křivky, zaznamenané pro vzorek ohřívaný a ochlazovaný rychlostí 

10 °C·s
-1

, s naznačenými teplotami fázových přeměn dokumentuje graf na obr. 13. 

Výsledné hodnoty teplot fázových transformací, určených na základě výsledků 

dilatometrických testů, jsou zobrazeny v tab. 3. 
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 Obr. 13:  Záznam dilatační křivky a určení teplot fázových přeměn pro vzorek ohřívaný  

a ochlazovaný rychlostí 10 °C·s
-1

 

 

Tab. 3: Určení teplot fázových přeměn při dilatometrických zkouškách 

Označení 

vzorku 

Rychlost 

ohřevu / 

ochlazování 

Teploty fázových přeměn 

Ac1 Ac3 Ar1 Ar3 

[°C·s
-1

] [°C] [°C] [°C] [°C] 

A1 1 720 830 610 750 

A2 10 720 850 550 715 

 

3.4 Cyklické deformace zkoumané oceli 

 Pro testy s cyklickou deformací byly ze zkoumané oceli připraveny vzorky, jejichž 

tvar dokumentuje obr. 14. Tento typ vzorků, o průměru deformované části vzorku 10 mm  

a délce 12 mm, je přednostně určen pro akcelerované creepové testy, které rovněž představují 

cyklování deformace v průběhu testu. 
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 Obr. 14:  Výkres vzorku pro testy s cyklickou deformací 

 

 Na střední (deformovanou) část vzorku byly navařeny termočlánkové drátky pro 

měření teploty, vzorek byl upnut do měděných čelistí a pomocí speciálních dorazů byl 

ustaven do pracovní komory plastometru Gleeble – viz obr. 15. 

 

 
 Obr. 15:  Vzorek upnutý v čelistech po cyklické deformaci 

 

Na základě vyhodnocení předchozích dilatometrických testů byla určena teplota 

ohřevu a deformace jednotlivých vzorků 880 °C tak, aby deformace probíhala v jednofázové 

austenitické oblasti. Připravené vzorky byly ohřáty rychlostí 10 °C·s
-1

 na zvolenou teplotu 

deformace s následnou 60 sekundovou výdrží na této teplotě. Poté byly vzorky cyklicky 

deformovány střídavým tlakem a tahem při konstantní rychlosti pohybu příčníku 0,1 mm·s
-1
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a při konstantní teplotě s různě dlouhými mezi-úběrovými výdržemi. Jeden cyklus 

představoval deformaci střídavým tlakem a tahem, mezi-úběrovou výdrž na teplotě a opět 

deformaci střídavým tlakem a tahem. 

Vzorek D1 byl deformován tlakem s absolutní délkovou deformací 1,2 mm a následně 

tahem s absolutní délkovou deformací 1,2 mm, poté následovala 10 sekundová mezi-úběrová 

pauza a poté byly vzorky opět deformovány tlakem s absolutní délkovou deformací 1,2 mm  

a následně tahem s absolutní délkovou deformací 1,2 mm. Velikost poměrné délkové 

deformace v tlaku či tahu byla rovna 10 %. Vzorek D1 byl zatížen 1 cyklovou deformací, 

vzorek D2 byl podroben 3 cyklickým deformacím a vzorek D3 byl podroben celkem 10 

cyklům deformace. 

Obdobně tomu bylo i u vzorků D4 až D6. Měněným parametrem byla velikost 

absolutní délkové deformace v tlaku či tahu, která v tomto případě byla rovna 1,8 mm, což 

mělo za následek dosažení 15 % poměrné délkové deformace a délka mezi-úběrové pauzy, 

která byla zkrácena na 7 sekund. Vzorek D4 byl zatížen 1 cyklovou deformací, vzorek D5 byl 

podroben 3 cyklickým deformacím a vzorek D6 představoval celkem 10 cyklických 

deformací – viz obr. 16. 

Po dokončení nastavených cyklických deformací byly vzorky ochlazovány rychlostí 

2 °C·s
-1

 na teplotu 500 °C a následně rychlostí 10 °C·s
-1

 na teplotu 25 °C. 

Parametry deformace jednotlivých cyklicky deformovaných vzorků jsou souhrnně 

představeny v tab. 4. Měněnými parametry byla tedy velikost absolutní deformace v tlaku či 

tahu, délka pauzy mezi jednotlivými cykly a počet jednotlivých cyklů. 

 

 
 Obr. 16:  Grafické znázornění rozdílu mezi jednotlivými cyklicky deformovanými vzorky 
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Tab. 4:  Parametry deformace cyklicky deformovaných vzorků 

Označení 

vzorku 

Teplota 

deformace 

Velikost 

absolutní 

deformace 

v tlaku / tahu 

Velikost 

poměrné 

deformace 

v tlaku / tahu 

Délka mezi-

úběrové 

pauzy 

Počet 

cyklů 

[°C] [mm] [%] [s] [-] 

D1 880 1,2 10 10 1 

D2 880 1,2 10 10 3 

D3 880 1,2 10 10 10 

D4 880 1,8 15 7 1 

D5 880 1,8 15 7 3 

D6 880 1,8 15 7 10 

 

V průběhu testu byla registrována teplota, síla, velikost absolutní deformace, velikost 

poměrné deformace a velikost poměrného napětí. Všechny cyklicky deformované vzorky byly 

následně podrobeny metalografickým analýzám. Obr. 17 dokumentuje velikost absolutní 

deformace a dodržení nastavené teploty v průběhu celého testu. 

 

 
 Obr. 17:  Grafické znázornění velikosti absolutní deformace a teploty - vzorek D3 
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4. Vyhodnocení experimentálních dat a diskuse výsledků 

4.1 Zpracování naměřených dat 

Naměřená data se během jednotlivých experimentů zapisovala do výstupních souborů 

plastometru Gleeble 3800 a následně byla naimportována do tabulkového editoru MS Excel, 

ve kterém jsou zpracovány výsledky v podobě grafů jednotlivých závislostí. V prvních třech 

grafických znázorněních - viz obr. 18 - 20 je uveden průběh síly a absolutní délkové 

deformace v závislosti na čase. Graf na obr. 18 platí pro vzorek D1 s 1 cyklovou deformací, 

která představovala kombinaci tlaku-tahu, prodlevu 10 s a znovu kombinaci tlaku-tahu. Grafy 

na obr. 19 a obr. 20 představují pokles síly při 10 cyklové deformaci s 10 sekundovou, resp. 

7 sekundovou mezi-úběrovou pauzou vzorků D3 a D6. Časové prodlevy mezi jednotlivými 

cyklickými deformacemi měly zaručit dostatečnou dobu pro průběh statické rekrystalizace. 

 

 

Obr. 18:  Grafické znázornění průběhu síly a absolutní deformace v závislosti na čase u 

vzorku D1 

 

Z grafu na obr. 18 v podstatě nelze říci, jestli dochází ke zpevnění či změkčení 

materiálu. Síla vyvolaná působící deformací se zdá být v tomto případě konstantní. Z grafů na 

obr. 19 a 20 jde vidět, jak dochází ke zmenšování velikosti naměřené síly v průběhu působení 

cyklické deformace, tudíž dochází k tzv. cyklickému změkčování materiálu [18, 30]. 

Na obr. 21 je vidět, jak se zmenšuje napětí s narůstajícím počtem cyklických deformací. 
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Obr. 19:  Grafické znázornění průběhu síly a absolutní deformace v závislosti na čase u 

vzorku D3 

 

 

Obr. 20:  Grafické znázornění průběhu síly a absolutní deformace v závislosti na čase u 

vzorku D6 
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Obr. 21: Grafické znázornění průběhu napětí a poměrné deformace pro vzorky D4 až D6. 

 

4.2 Metalografická analýza zkoušených vzorků 

Aby bylo možno provést metalografické analýzy, bylo potřeba příčně rozříznout každý 

vzorek v polovině deformované části, viz obr. 22. Z každé takto rozříznuté poloviny se 

odřezal ještě reprezentativní vzoreček, který byl zalisován do bakelitu o tvaru válečku. 

Poté následovalo broušení, leštění a finální leptání mikrostruktury. 

 

 

Obr. 22: Vzorky D3 a D6 zatěžované 10 cyklovou deformací tlak/tah. 

 

Na základě provedených metalografických analýz u všech cyklicky deformovaných 

vzorků a vzorku výchozího, byly vyhodnoceny základní strukturní charakteristiky. 
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Výchozí homogenní mikrostruktura zkoumané nízkouhlíkové oceli byla tvořena směsí feritu  

a perlitu – viz obr. 23. 

 

  
Obr. 23:  Vzorek D0 – výchozí stav 

 

 I když se teplota deformace pohybovala v oblasti austenitu, již při vyhodnocování 

mikrostruktury vzorku D1 (viz obr. 24), podrobeného jednocyklové deformaci s mezi-

úběrovou pauzou 10 s, si lze povšimnout minoritního výskytu zákalných fází a ve srovnání 

s výchozím stavem, i hrubších zrn. Mikrostruktura vzorku D2 (viz obr. 25), po 3 cyklové 

deformaci, také nejeví známky zjemnění zrna statickou rekrystalizací. Ani 10 cyklová 

deformace, v případě vzorku D3, nevedla k požadovanému zjemnění feritického zrna – viz 

obr. 26. 

Již při porovnání jednotlivých mikrostruktur lze bohužel tvrdit, že zvětšení velikosti 

deformace a zkrácení mezi-úběrové pauzy, v případě vzorků D4, D5 a D6 – viz obr. 27 - 29, 

nemělo pozitivní vliv na požadované zjemnění výsledného feritického zrna. 

 

  
Obr. 24:  Vzorek D1 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,2 mm, 

mezi-úběrová pauza 10 s, 1 cyklus 
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Obr. 25:  Vzorek D2 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,2 mm, 

mezi-úběrová pauza 10 s, 3 cykly 
 

  
Obr. 26:  Vzorek D3 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,2 mm, 

mezi-úběrová pauza 10 s, 10 cyklů 
 

  
Obr. 27:  Vzorek D4 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,8 mm, 

mezi-úběrová pauza 7 s, 1 cyklus 
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Obr. 28:  Vzorek D5 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,8 mm, 

mezi-úběrová pauza 7 s, 3 cykly 
 

  
Obr. 29: Vzorek D6 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,8 mm, 

mezi-úběrová pauza 7 s, 10 cyklů 

 

Aby bylo možno reprezentativně vyhodnotit, jestli bylo cyklickou deformací dosaženo 

požadovaného zjemnění zrna, bylo potřeba u všech vzorků vypočítat střední velikost zrna. 

V tab. 5 jsou uvedeny střední velikosti feritického zrna jednotlivých vzorků, které byly 

vypočteny lineární metodou [36]: 

dstř =  
𝛴𝐿

𝑧 · 𝑛
  (8) 

kde: 

L – délka úseček [mm], 

z – zvětšení [-], 

n – počet zrn proťatých úsečkami [-]. 
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Tab. 5: Střední velikost feritického zrna výchozího vzorku a cyklicky deformovaných vzorků. 

Označení 

vzorku 

Celková 

délka 

úseček 

Zvětšení 

Počet zrn 

proťatých 

úsečkami 

Střední 

velikost zrna 

Rozdíl oproti 

výchozímu stavu 

 [mm] [-] [-] [m] [mm] 

D0 250 200 113 11,06 - 

D1 250 200 106 11,79 0,731 

D2 250 200 104 12,02 0,957 

D3 250 200 94 13,30 2,236 

D4 250 200 108 11,57 0,512 

D5 250 200 102 12,25 1,193 

D6 250 200 99 12,63 1,564 

 

4.3 Doplňkové testy s cyklickou deformací vzorků 

Materiál se změkčoval a s větším počtem cyklů deformace zrna hrubla, což dokládá 

tab. 5. Mohlo to být zapříčiněno samotnou austenitizací vzorku (při které zrno zhrubne), nebo 

byla časová prodleva mezi jednotlivými deformacemi příliš dlouhá anebo byla zvolená 

deformace nedostatečná pro start statické rekrystalizace. Z těchto důvodů byl navržen další 

experiment s poupravenou teplotou deformace a dobou prodlevy během deformací. 

Parametry testů pro další dva testy D7 a D8 jsou zobrazeny v tab. 6. Vzorek D7 byl 

deformován opět při teplotě 880 °C, ale byla zkrácena doba prodlevy mezi jednotlivými 

deformacemi na 0,1 s. Vzorek D8 byl deformován při zvýšené teplotě deformace na 930 °C  

a doba prodlevy mezi deformacemi byla 0,1 s. Snížení časové prodlevy mezi jednotlivými 

deformacemi mělo v podstatě zajistit spojité cyklování tlakové a tahové deformace, za účelem 

vyvolat v materiálu dynamickou rekrystalizaci. 

 

Tab. 6: Parametry testů pro vzorky D7 a D8. 

Označení 

vzorku 

Teplota 

deformace 

Velikost 

absolutní 

deformace 

v tlaku / tahu 

Velikost 

poměrné 

deformace 

v tlaku / tahu 

Délka mezi-

úběrové 

pauzy 

Počet 

cyklů 

[°C] [mm] [%] [s] [-] 

D7 880 1,8 15 0,1 10 

D8 930 1,8 15 0,1 10 

 

Porovnání působících sil při cyklických deformacích vzorků D6, D7 a D8 

dokumentuje graf na obr. 30, ze kterého je patrné, že i v případě vzorků D7 a D8 došlo k tzv. 

cyklickému změkčení. 
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Obr. 30: Grafické znázornění průběhu síly v závislosti na čase u vzorků D6, D7 a D8. 

 

Z provedených metalografických analýz jde vidět na obr. 31, představující 

mikrostrukturu vzorku D7, že zkrácení mezi-úběrové pauzy a předpokládaný průběh 

dynamické rekrystalizace neměl pozitivní vliv na finální velikost feritického zrna. 

Také navýšení deformační teploty u vzorku D8 (viz obr. 32) z 880 °C na 930 °C nevedlo 

k požadovanému zjemnění zrna. Výpočetně to potvrzuje i tab. 7, ve které jsou uvedeny 

výsledné hodnoty středních velikostí feritických zrn. 

 

  
Obr. 31: Vzorek D7 – teplota deformace 880 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,8 mm, 

mezi-úběrová pauza 0,1 s, 10 cyklů 
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Obr. 32: Vzorek D8 – teplota deformace 930 °C, absolutní deformace v tlaku / tahu 1,8 mm, 

mezi-úběrová pauza 0,1 s, 10 cyklů 

 

Tab. 7: Vypočtené střední velikosti zrn pro vzorky D7 a D8. 

Označení 

vzorku 

Délka 

úseček 
Zvětšení 

Počet proťatých 

zrn úsečkami 

Střední 

velikost 

zrna 

Rozdíl oproti 

výchozímu 

stavu 

[mm] [-] [-] [m] [mm] 

D7 250 200 93 13,44 2,379 

D8 250 200 91 13,74 2,674 

 

4.4 Ověřovací spojité zkoušky jednoosým tlakem 

Protože nebylo dosaženo zjemnění zrna cyklickou deformací, ani s předpokládaným 

průběhem dynamické rekrystalizace, byly navrženy dvě spojité zkoušky jednoosým tlakem 

s označením S1 a S2. Těmito testy měly být ověřeny podmínky pro průběh dynamické 

rekrystalizace ve zkoumaném materiálu. Pro tuto zkoušku byly připraveny vzorky válcovitého 

tvaru o průměru 10 mm a délky 15 mm. Přichystané vzorky byly opět elektricky odporově 

ohřívány rychlostí 10 °C·s
-1

 na teplotu 880 °C, resp. 930 °C s následnou 60 sekundovou 

výdrží na této teplotě. Následně byla provedena spojitá deformace tlakem při teplotě 

deformace 880 °C, resp. 930 °C. Rychlost deformace byla v obou případech 0,01 s
-1

 

s logaritmickou délkovou deformací -1,5. Poté byly zkušební vzorky ochlazovány rychlostí 

2 °C·s
-1

 na teplotu 500 °C a následnou rychlostí 10 °C·s
-1

 na teplotu 25 °C. 

Z naměřených hodnot bylo možné vytvořit grafické znázornění závislosti napětí – 

deformace pro vzorky S1 a S2, které jsou demonstrovány na obr. 33. Z těchto křivek lze 

usoudit, že v průběhu zkoušek došlo k uzdravovacímu procesu v podobě dynamické 

rekrystalizace. 
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Obr. 33: Grafické znázornění závislosti napětí na deformaci pro vzorky S1 a S2. 

 

Ze spojité křivky napětí-deformace (viz obr. 33) lze graficky určit polohu napěťového 

píku a tím pádem i velikost deformace, která je nutná k vyvolání dynamické rekrystalizace. 

Pro teplotu 880 °C je velikost píkové logaritmické deformace rovna 0,12, resp. 0,1 pro teplotu 

930 °C. Porovnáním těchto hodnot s parametry deformace při testech s cyklickou deformací 

lze tvrdit, že v případě vzorků D1 až D3 byla jednotlivá tlaková (resp. tahová) skutečná 

logaritmická deformace rovna 0,1. Tyto podmínky tedy nebyly dostačující pro průběh 

dynamické rekrystalizace. V případě cyklicky deformovaných vzorků D4 až D6 byla 

logaritmická deformace jednotlivého tlaku resp. tahu rovna 0,16. Tato deformace je tedy 

dostatečná pro vyvolání dynamické rekrystalizace, ale je nedostatečná pro celkové uzdravení 

struktury, což potvrdily metalografické analýzy vzorků D4 až D6. U vzorků D7 a D8, tedy v 

případě spojitých testů s cyklickou deformací, ale také v podstatě nebylo dosaženo 

požadovaného zjemnění feritického zrna. Efekt dynamické rekrystalizace na zjemnění 

výsledného feritického zrna byl zřejmě v případě vzorků D7 a D8 cyklickou deformací 

potlačen, přestože celková logaritmická deformace byla v tomto případě rovna 6,5. 

Po fotodokumentaci mikrostruktury vzorků S1 a S2, jež je znázorněná na obr. 34 a 35 

bylo možno opět vypočítat velikost feritických zrn – viz tab. 8. Mikrostruktury vzorků S1  

a S2 vykazují mírně protažené perlitické útvary a rovnoosá feritická zrna. Z vypočtených 

středních velikostí zrn vzorků S1 a S2 lze konstatovat, že došlo k mírnému zjemnění zrna. 
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Obr. 34: Vzorek S1 – teplota deformace 880 °C, spojitá tlaková zkouška - logaritmická 

délková deformace -1,5 

 

  
Obr. 35: Vzorek S2 – teplota deformace 930 °C, spojitá tlaková zkouška – logaritmická 

délková deformace -1,5 

 

Tab. 8: Velikosti zrn spojité zkoušky jednoosým tlakem pro vzorky S1 a S2. 

Označení 

vzorku 

Délka 

úseček 
Zvětšení 

Počet proťatých 

zrn úsečkami 

Střední 

velikost 

zrna 

Rozdíl oproti 

výchozímu 

stavu 

[mm] [-] [-] [m] [mm] 

S1 250 200 126 9,92 -1,141 

S2 250 200 117 10,68 -0,378 

 

Na základě zjištěných výsledků je nutné zdůraznit, že při návrhu a vyhodnocování 

fyzikálních simulací, které jsou prováděny na tepelně-mechanických simulátorech, 

deformujících zkoušené vzorky cyklicky střídavým tahem a tlakem [27, 28], nemusí být 

dosaženo stejných strukturních charakteristik jako po analogické deformaci, která byla 

provedená pouze tlakem. 
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5. Závěr 

S využitím universálního plastometru Gleeble 3800 byly zkoumány možnosti 

zjemňování zrna cyklickou deformací nízkouhlíkové oceli S355J2. 

Dilatometrickými analýzami byly určeny teploty fázových transformací při ohřevu  

a ochlazování zkoumané oceli. Na základě zjištěných teplot fázových transformací byla 

nastavena teplota deformace pro zkoušky s cyklickou deformací vzorků tak, aby deformace 

probíhala v jednofázové austenitické oblasti. 

Prvotním cílem provedených experimentů bylo vyvolat v materiálu statickou 

rekrystalizaci v pauzách mezi jednotlivými deformačními cykly, která měla vést 

k požadovanému zjemnění zrna. Bohužel těmito testy nebylo dosaženo požadovaného 

zjemnění výsledného feritického zrna. V případě dalších testů s cyklickými deformacemi, 

jejichž parametry byly nastaveny tak, aby byla v materiálu vyvolána dynamická 

rekrystalizace, rovněž nebylo dosaženo požadovaného zjemnění zrna. 

Z důvodu ověření podmínek pro vyvolání dynamické rekrystalizace v materiálu 

zatěžovaného vzorku byly provedeny spojité zkoušky jednoosým tlakem, jejichž parametry 

byly takřka analogické jako u cyklicky deformovaných vzorků. Spojité zkoušky jednoosým 

tlakem prokázaly průběh dynamické rekrystalizace a mírné zjemnění feritického zrna, i když 

velikost celkové deformace byla cca 4x větší u cyklické zkoušky. Efekt dynamické 

rekrystalizace na zjemnění výsledného feritického zrna byl zřejmě v případě prakticky 

spojitých cyklicky deformovaných vzorků cyklickou deformací potlačen, přestože celková 

logaritmická deformace byla v tomto případě rovna 6,5. 

Deformace materiálu založená na cyklických změnách tahu a tlaku tedy nemusí vést 

ke stejným strukturním charakteristikám jako po analogické deformaci, která byla realizována 

pouze tlakem. Z tohoto pohledu se jako bližší provozním podmínkám jeví simulace tvářecích 

procesů realizovaná na klasických tlakových nebo, v případě velkých kumulovaných 

deformací, na krutových plastometrech. 

Přínosem této práce je ověření možnosti využití universálního plastometru Gleeble 

3800 pro testy s cyklováním nejen teploty, ale i deformace. Kromě toho realizace tří typů 

testů na jednom zařízení potvrzuje efektivní možnosti zkoumání deformačního chování 

materiálů při tváření za tepla. 
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