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ABSTRAKT 
 

 Z pohledu správného řízení procesů objemového tváření je mimo jiné velmi důležitá i 

znalost tzv. přirozeného deformačního odporu (tj. odporu materiálu proti vnějšímu silovému 

zatížení). Ten je přitom závislý na velikosti deformace udílené danému tvářenému materiálu a 

dalších termomechanických podmínkách během této deformace panujících (tj. na teplotě 

deformace a deformační rychlosti). Tyto závislosti jsou pro každý materiál sestavovány 

experimentálně v požadovaném rozsahu termomechanických podmínek. Tím vzniká vždy 

unikátní experimentální sada tzv. napěťových křivek. Pro účely matematického modelování 

intenzivních procesů tváření za tepla je požadováno, aby bylo možné jednotně popsat sadu 

napěťových křivek, která byla zaznamenána ve velmi širokých rozsazích deformací, 

deformačních teplot i deformačních rychlostí. Tento typ popisu je nicméně komplikován 

tvarovou různorodostí jednotlivých napěťových křivek. Ta je dána projevem fyzikálních dějů, 

jež jsou s procesy tváření za tepla úzce spjaty. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho 

různých modelů, které do jisté míry umožňují sady napěťových křivek popisovat. Nicméně, 

tyto modely jsou vhodné spíše pro popis křivek, zaznamenaných v užších intervalech 

tvářecích podmínek (tehdy se jednotlivé křivky tvarově příliš neliší). Model, tak univerzální, 

že by umožňoval přesný jednotný popis sady, zahrnující křivky větší tvarové různorodosti pak 

zatím navržen nebyl. Některé dosud odvozené modely sice určitou variabilitu popisu nabízejí, 

avšak jejich přesnost je menší, než v případě popisu tvarově podobných napěťových křivek. 

Na základě rozboru doposud navržených modelů se nicméně podařilo odhalit jejich silné i 

slabé stránky a následnou modifikací jednoho z nich navrhnout unikátní vlastní model. 

Možnosti popisu nového modelu pak byly testovány na experimentálních napěťových 

křivkách tří různých materiálu. Nový model byl přitom srovnáván s dosud nejpřesnějšími či 

nejvyužívanějšími modely. Grafické i statistické srovnání prokázalo, že nově vyvinutý model 

umožňuje splnit náročné požadavky, které vyplývají z potřeby jednotného popisu sady 

experimentálních napěťových křivek, zaznamenaných ve velmi širokém intervalu 

termomechanických podmínek deformace. 
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ABSTRACT 
 

 From the viewpoint of proper control of bulk-forming processes, so-called natural 

flow stress (i.e. response of formed material against an external force load) is also, inter alia, a 

very important knowledge. The flow stress is influenced by a value of strain which was put 

into the formed material and of other thermomechanical conditions accompanying the 

deformation (i.e. deformation temperature and strain rate). These dependencies are compiled 

for each material experimentally in a desired range of thermomechanical conditions. By this 

way, always a unique flow-curve-set is produced. For purposes of mathematical modeling of 

intensive hot forming processes, the ability of a united description of the flow-curve-set 

acquired in a very wide range of strains, of strain rates and of deformation temperatures is 

required. This type of the description is, however, complicated by a shape-variety of the 

individual flow curves, which is caused by the influence of physical actions which are closely 

intertwined with hot forming processes. In recent years, many different models were 

developed. These models allow a description of flow-curve-sets in some extent. Nevertheless, 

these models are more appropriate for the description of curves recorded at narrower ranges 

of the forming conditions, i.e. when the shapes of the curves are less different. Model, so 

universal that would allow an accurate united description of flow-curve-set consisting of the 

higher shaped-curve-diversity was not yet developed. Several of the so far derived models 

offer some variability of the description, but their accuracy is less than in the case of the 

description of the shape-similar flow curves. It was, however, possible based on the analysis 

of these so far derived models to reveal their advantages and disadvantages and by the 

subsequent modification of one of them to propose own unique model. Possibilities of the 

description of the new model were then tested on the experimental flow-curve-sets of three 

different materials. The new model was compared with so far most accurate or most 

frequently used models. Graphical and statistical comparison showed that the newly derived 

model enables to meet demanding requirements arising from the need of the united 

description of an experimental flow-curve-set acquired in a very wide range of 

thermomechanical conditions. 
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ÚVOD 
 

 K přesnému navrhování procesů objemového tváření materiálů za tepla jsou 

v současné době využívány optimalizační počítačové simulace. Pro účely těchto simulací jsou 

mimo jiné klíčové i matematické modely, které jsou schopny popisovat průběh přirozeného 

deformačního odporu, tj. reakci materiálu na působení vnějšího silového zatížení. Jeho 

aktuální hodnota je v případě konkrétního materiálu funkcí velikosti deformace, teploty 

deformace a hodnoty deformační rychlosti. Tyto funkční závislosti jsou formulovány pomocí 

tzv. napěťových křivek. Napěťové křivky jsou pro zkoumaný materiál sestavovány na základě 

experimentálních dat, a to ve zkoumaném rozsahu deformací a při konkrétních kombinacích 

teplot a deformačních rychlostí, které pokrývají požadovaný interval tvářecích podmínek. 

Vždy tak vzniká sada unikátních křivek, zachycujících vývoj deformačního odporu 

zkoumaného materiálu při daných podmínkách deformace. Správně sestavený matematický 

popis této sady křivek pak umožňuje predikci deformačního odporu zkoumaného materiálu i 

pro další kombinace teplot a deformačních rychlostí v experimentálně zkoumaném intervalu, 

či extrapolaci křivek na vyšší hodnoty deformací. V posledních letech byla popisu 

napěťových křivek věnována značná pozornost. Větší pozornost přitom byla věnována 

predikci deformačního odporu při tzv. tváření za tepla, a to z důvodu možnosti řízení vývoje 

mikrostruktury již během procesu deformace [1-5].  

 Průběh napěťových křivek, znázorňujících vývoj deformačního odporu za tepla, je 

nicméně komplikovaný z důvodu interakce deformačního zpevňování tvářeného materiálu se 

současně probíhajícími uzdravovacími procesy, které naopak materiál změkčují. To, jaký typ 

uzdravovacího procesu a s jakou intenzitou během deformace probíhá, pak silně ovlivňuje 

tvar výsledné napěťové křivky [6]. 

 Hlavním cílem předložené práce je představit nový univerzální model přirozeného 

deformačního odporu za tepla, vhodný pro spolehlivou predikci napěťových křivek ve velmi 

širokém rozsahu deformací, teplot i deformačních rychlostí. Jeho potenciál bude v rámci 

předkládané disertační práce demonstrován na různých typech materiálů s odlišným 

deformačním chováním. 
 

1 DEFINICE DEFORMAČNÍHO ODPORU 
 

 Deformační odpor materiálu je fyzikální veličina, představující vnitřní napětí, 

vznikající ve tvářeném tělese jako reakce na působení vnějších tvářecích sil. Tvářený materiál 

se tímto brání proti své tvarové změně [7]. Velikost deformačního odporu se v průběhu vlastní 

deformace mění v závislosti na termomechanických podmínkách, tj. velikosti a historii 

deformace, teplotě deformace a deformační rychlosti. Hodnoty deformačních odporů pak 

zásadním způsobem ovlivňují energosilové parametry tváření, jako jsou například velikosti 

tvářecích sil (válcovací síly atp.) a momentů [5, 7]. 

 V praxi se při stanovování reálných velikostí deformačních odporů (skutečný 

deformační odpor) vychází z hodnot tzv. přirozeného deformačního odporu, který představuje 

materiálovou charakteristiku. Jedná se o hodnoty deformačních odporů, které pro konkrétní 

materiál odpovídají napětí, nutnému pro vyvolání a průběh plastické deformace za podmínek 

jednoosého stavu napjatosti při daných termomechanických podmínkách. V praxi se tyto 

hodnoty navyšují o příslušná přídavná napětí, odvíjející se od konkrétního typu tvářecí 

technologie [5, 7, 8]. 

 Ke grafickému znázornění vývoje přirozeného deformačního odporu (dále jen 

deformační odpor) v závislosti na deformaci tvářeného materiálu za různých kombinací teplot 

a deformačních rychlostí se využívají tzv. napěťové křivky [5, 7]. Tyto závislosti se pro 

konkrétní tvářený materiál sestavují na základě experimentálních dat, získávaných tzv. 

plastometrickými testy. Nejužívanějšími typy testů pro sestavení napěťových křivek jsou 
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především zkoušky krutem a jednoosým tlakem [9]. Většinou je pro daný materiál realizována 

série zkoušek, pro daný rozsah deformace a při různých kombinacích teplot a deformačních 

rychlostí, s cílem získat napěťové křivky, pokrývající požadovaný interval deformačních 

podmínek. Následuje aplikace některého z modelů, popisujících deformační odpory. Správně 

sestavený matematický popis pak umožňuje efektivní predikci napěťových křivek pro různé 

kombinace teplot a deformačních rychlostí spadajících do experimentálně zkoumaného 

rozsahu termomechanických podmínek, či dokonce provést extrapolaci do vyšších hodnot 

deformací [5, 7]. 
 

2 TYPY NAPĚŤOVÝCH KŘIVEK A MOŽNOSTI JEJICH POPISU 
 

 Vývoj tvaru napěťových křivek daného materiálu je během plastické deformace silně 

závislý na aplikovaných termomechanických podmínkách (teplota, deformační rychlost) [10]. 

Procesy tváření materiálů jsou obecně rozděleny na tváření za studena a tváření za tepla. 

Hranice mezi oběma procesy je stanovena jako hodnota tzv. teploty rekrystalizace, která je 

pro každý materiál individuální. Její hodnota odpovídá přibližně 40 % z teploty tání daného 

materiálu, uváděné v kelvinech [11]. Procesy tváření materiálů, probíhající pod touto teplotou 

jsou označovány jako tváření za studena a jsou charakteristické mocninným průběhem 

napěťových křivek, který odpovídá převládajícímu deformačnímu zpevňování, viz křivka (a) 

na obr. 1 – materiál se pouze zpevňuje a dochází k vyčerpávání jeho plastických vlastností. 

Vliv teploty a deformační rychlosti na tvar křivek je zde neznatelný [10]. 
 

 
Obr. 1 Typy napěťových křivek dle průběhu dynamických uzdravovacích procesů [12] 
 

 Tváření nad teplotou rekrystalizace je pak označováno jako tváření za tepla a je pro 

něj charakteristická tvarová různorodost napěťových křivek. Deformační zpevňování je totiž 

během tváření za tepla ovlivňováno současně probíhajícími dynamickými uzdravovacími 

procesy, jejichž průběh je silně závislý na aplikovaných termomechanických podmínkách 

[10]. Tyto uzdravovací procesy lze podle typu dělit na dynamické zotavení – dynamic 

recovery (DRV) a dynamickou rekrystalizaci – dynamic recrystallization (DRX) [6]. 

 Dynamické zotavení je uzdravovací proces, typický pro ocele s vysokou hodnotou tzv. 

energie vrstevné chyby. Proces DRV umožňuje během probíhající deformace kompenzovat 

proces deformačního zpevňování. Napěťová křivka zprvu vykazuje mocninný nárůst 

deformačního odporu a při dosažení určité kritické deformace dochází k přechodu na 

konstantní charakter – deformační odpor se s deformací dále nemění (ustálený stav) – viz 

křivka (b) na obr. 1 [6]. 

 Převažujícím uzdravovacím procesem u většiny za tepla tvářených ocelí je nicméně 

dynamická rekrystalizace. Důvodem je nízká úroveň energie vrstevné chyby austenitu u často 

využívaných uhlíkových, nízkolegovaných či korozivzdorných ocelí, která omezuje účinky 
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dynamického zotavení [4-6]. Proces DRX umožňuje po dosažení určité deformace částečné 

snížení deformačního odporu. Velmi zde záleží na kombinaci termomechanických podmínek. 

Vhodná kombinace (vysoké teploty a/nebo nízké deformační rychlosti) umožňuje výrazné 

snížení deformačního odporu, následované přechodem na konstantní úroveň (ustálený stav) – 

viz křivka (d) na obr. 1. Méně příznivá kombinace (nižší teploty a/nebo vyšší deformační 

rychlosti) umožňuje pouze omezené snížení deformačního odporu, kdy v daném rozsahu 

deformací nemusí dojít ani k přechodu na ustálený stav – viz křivka (c) na obr. 1 [6,10,12].  

 Nutno poznamenat, že za méně vhodných termomechanických podmínek nemusí 

v daném rozsahu deformací dojít k příznivé kompenzaci deformačního zpevňování a 

deformační odpor tak i v případech tváření za tepla bude pouze narůstat – křivka bude mít 

charakter mocninné funkce, obdobně jako tomu je při tváření za studena – viz křivka (a) na 

obr. 1 [6]. 

 Složitý tvar napěťové křivky (d) na obr. 1, která reprezentuje průběh deformačního 

odporu při silném projevu DRX, lze rozdělit na několik dílčích částí – viz obr. 2 [12].  
 

 
Obr. 2 Dílčí oblasti napěťové křivky, vykazující silný vliv DRX [12] 
 

V oblasti číslo I. dochází s rostoucí deformací k strmému nárůstu deformačního odporu – 

materiál se s postupující deformací zpevňuje. Druhá oblast (II.) je charakteristická zahájením 

a postupným rozvojem DRX – předchozí strmý nárůst se vlivem sílícího vlivu DRX 

zpomaluje a nakonec zastavuje (tvoří se maximum – tzv. napěťový pík). Za maximem 

dochází k převládnutí již rozvinuté DRX nad procesy zpevňování materiálu a deformační 

odpor částečně klesá (oblast III.). Za vysokých hodnot deformací dochází k vyrovnání 

intenzity deformačního zpevňování a uzdravování vlivem DRX, kdy křivka vykazuje 

konstantní charakter – křivka přechází na tzv. ustálený plastický tok, neboli steady-state (IV.). 

Zbylé typy napěťových křivek na obr. 1 jsou pak s ohledem na různý průběh zpevňovacích a 

uzdravovacích procesů charakteristické výskytem pouze některých z výše popsaných oblastí 

[13]. 

 Z výše uvedeného rozdělení napěťových křivek na jednotlivé oblasti vychází většina 

doposud navržených modelů pro popis deformačního odporu za tepla. To dalo vzniknout celé 

řadě různých modelů zabývajících se popisem jednotlivých částí napěťových křivek. Většina 

navržených modelů přitom zvládá popsat i dvě z výše zmíněných částí dohromady (současně 

buď oblast I. a II., nebo oblast III. a IV.), čímž se popis napěťových křivek zjednodušuje 

na oblast před dosažením maximálního napětí a oblast po jeho překročení – jako například 

v [2]. Krom modelů dělených pak dále existují i modely, které jsou schopny popsat celý 

rozsah deformací skrze jedinou rovnici (tedy současně oblasti I., II., III. i IV.), nicméně jejich 

přesnost je v porovnání s děleným popisem mnohem nižší [1, 5]. 
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 Jak již bylo uvedeno výše, velká část ocelí tvářených za tepla vykazuje nízké hodnoty 

energie vrstevné chyby, čímž u těchto ocelí převažují procesy DRX nad procesy DRV. Z výše 

uvedeného vyplývá, že průběh DRX je silně závislý na kombinaci termomechanických 

podmínek, tj. na deformaci, deformační rychlosti a teplotě. S tím souvisí i různorodost tvarů 

zaznamenávaných napěťových křivek. Pokud tváření materiálu probíhá v omezeném intervalu 

termomechanických podmínek, pak se jednotlivé napěťové křivky, zaznamenané při 

jednotlivých podmínkách tvarově příliš neliší. Důvodem jsou podobné průběhy dynamických 

uzdravovacích procesů. Sadu tvarově podobných napěťových křivek není problém jednotně 

matematicky popsat. Takřka každý dosud odvozený model deformačního odporu za tepla je 

schopen takovouto sadu křivek popsat a tím umožnit i její predikci. Situace ohledně 

jednotného matematického popisu je složitější, probíhali tváření materiálu ve velmi širokém 

intervalu termomechanických podmínek. Sada napěťových křivek, která pokrývá široké 

intervaly teplot a deformačních rychlostí bývá zatížena značnými tvarovými rozdíly 

jednotlivých křivek – experimentální sada může obsahovat křivky všech typů – viz obr 1. 

Jednotný matematický popis celé sady pak nebývá dostatečně přesný. V takových případech 

je nutno naměřenou sadu křivek rozdělit alespoň do dvou skupin tvarově podobných křivek a 

každou skupinu popsat zvlášť. To s sebou nicméně přináší komplikace, má-li být popis křivek 

využit při následných počítačových simulacích sledovaného tvářecího procesu [14, 15]. 
 

3 MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ PODSTATA MODELŮ DEFORMAČNÍHO 
ODPORU 

 

 Modely deformačního odporu jsou v podstatě matematické vzorce, na jejich základě je 

umožněn popis výše diskutovaných napěťových křivek. V posledních několika letech bylo 

vynakládáno značné úsilí o nalezení nejvhodnější kombinace matematických funkcí a 

regresních konstant, tak aby bylo možné co nejpřesněji popsat rozličné průběhy napěťových 

křivek [5]. 

 K popisu počáteční fáze křivky (po maximum) je přitom často využíváno mocninné 

funkce, která umí vystihnout počáteční strmý nárůst deformačního odporu a postupné 

převládání uzdravovacích procesů nad procesy zpevňování, s tím jak se blíží hodnota 

maximálního deformačního odporu. Dále lze využít i různé kombinace funkce lineární, 

mocninné a exponenciální či logaritmické. Pro popis oblasti za maximem je pak nezřídka 

využíváno funkce exponenciální, jež dokáže zajistit plynulý pokles simulující účinky DRX a 

přechod na ustálený plastický tok [1, 5]. 

 Ačkoli se průběhy napěťových křivek mohou s ohledem na různé termomechanické 

podmínky a zkoušené materiály značně lišit (viz obr. 1), lze na všech těchto křivkách nalézt 

společné znaky. Těmi jsou především tvorba maxima (tzv. napěťového píku) či ustáleného 

plastického toku – obr. 2 [6, 16]. To je dáno fyzikálními projevy změn deformačního odporu, 

ve spojitosti s průběhem uzdravovacích procesů, jako je zotavení či rekrystalizace. Mnohé 

modely deformačního odporu pak s těmito fyzikálními projevy pracují a snaží se o začlenění 

výše uvedených tzv. charakteristických bodů napěťových křivek (respektive jejich souřadnic) 

do svých výpočtů [5, 6]. 
 

4 MATEMATICKÝ POPIS NAPĚŤOVÝCH KŘIVEK ZA TEPLA 
 

4.1 CHARAKTERISTICKÉ BODY NAPĚŤOVÝCH KŘIVEK 
 

4.1.1 Definice 
 

 Nejčastěji se vyskytující a tedy i nejvýznamnější a mnohdy využívaný charakteristický 

bod je takzvaný napěťový pík, reprezentující maximální dosažený deformační odpor 

zkoumaného materiálu za daných termomechanických podmínek tváření. Jeho překonání vede 
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k poklesu deformačního odporu, jenž je zapříčiněn převládajícími procesy uzdravování nad 

procesy zpevňování, což je připisováno průběhu DRX. Pro zjednodušení je tedy napěťový pík 

s jejím zahájením často spojován [12]. Napěťový pík je dán dvěma souřadnicemi – deformací 

do píku ep [-] a napětím na píku σp [MPa] (obr. 3).  

 U některých modelů se lze setkat i s tzv. kritickými hodnotami pro zahájení DRX, 

které zohledňují skutečnost, že DRX startuje již o něco dříve, než je dosaženo napěťového 

píku – přibližně při 0,6 až 0,8 násobku deformace do píku [4, 12]. Tyto modely tak namísto 

souřadnic píku (někdy i současně s nimi) uvažují tzv. kritické hodnoty deformace ec [-] a 

napětí σc [MPa] nutné k inicializaci DRX – obr. 3. 

 K popisu napěťových křivek (vykazujících vliv DRX) v oblastech vyšších deformací 

(za píkem) je užitečná znalost souřadnic počátku ustáleného plastického toku při DRX 

(steady-state). Nejčastěji je přitom využívána hodnota napětí na steady-state σss [MPa], která 

podává informaci o tom, při jaké hodnotě napětí již napěťová křivka vykazuje konstantní 

charakter. Méně často se pak lze setkat i s využitím souřadnice, udávající deformaci na 

počátku steady-state ess [-] – obr. 3 [6, 12]. 

 U napěťových křivek vykazujících pouze známky DRV, jsou souřadnice napěťového 

píku zároveň i souřadnicemi ustáleného stavu – v podmínkách DRV označovaného jako 

saturation-state. Tyto souřadnice se pak označují jako napětí na saturovaném stavu σs [MPa] a 

deformace na počátku saturovaného stavu es [-] – obr. 3 [6, 12]. 
 

 
Obr. 3 Charakteristické body napěťových křivek ovlivněných průběhem dynamických 

uzdravovacích procesů [6, 12] 
 

4.1.2 Matematický popis souřadnic charakteristických bodů 
 

 Souřadnice charakteristických bodů napěťových křivek (napěťový pík, počátek 

ustáleného stavu, atd. – viz obr. 3) se určují odečtem z experimentálních napěťových křivek, 

sestavených pro konkrétní kombinace teplot a deformačních rychlostí. Aby bylo možné tyto 

body stanovit napříč zkoumaným rozsahem termomechanických podmínek a začlenit je tak do 

modelů deformačního odporu, je nutné sestavit jejich matematický popis, na jehož základě 

bude umožněna jejich následná predikce [7]. 

 Nejvíce využívaným charakteristickým bodem je napěťový pík, tj. souřadnice ep [-] a 

σp [MPa]. Obě souřadnice jsou silně závislé na teplotě deformace a deformační rychlosti.  

C. Zener a J. H. Hollomon navrhli parametr, který představuje tzv. teplotně kompenzovanou 

deformační rychlost, tzv. Zenerův-Hollomonův parametr Z [s
−1

] [17]: 

𝑍 = �̇� ⋅ exp (
𝑄

𝑅⋅𝑇
) (1) 
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kde ė [s
−1

] je deformační rychlost a T [K] je termodynamická teplota deformace.  

R (8,314 J·K
−1

·mol
−1

) představuje univerzální plynovou konstantu a Q [J·mol
−1

] reprezentuje 

tzv. aktivační energii při tváření za tepla [17]. Souřadnice napěťového píku pak lze popsat na 

základě těchto rovnic [18, 19]: 
𝑒𝑝 = 𝑎 ⋅ 𝑍𝑏 (2) 

𝜎𝑝 =
1

𝛼
⋅ arcsinh √

𝑍

𝐴

𝑛
 (3) 

Materiálové konstanty a [-], A [s
−1

], b [-], n [-], Q [J·mol
−1

] a α [MPa
−1

] lze získat způsobem 

uvedeným v [20]. 

 Mnoho modelů, popisujících napěťové křivky za tepla využívá kromě souřadnic 

napěťového píku i souřadnice počátku ustáleného plastického toku. Teoreticky lze rozlišit dva 

typy těchto souřadnic – souřadnice ess a σss u napěťových křivek ovlivněných průběhem DRX 

a souřadnice es a σs u křivek ovlivněných průběhem DRV – obr. 3. U křivek s vlivem DRV se 

z praktického hlediska jedná nejen o souřadnice ustáleného stavu, ale zároveň i o souřadnice 

napěťového píku. Na souřadnice es a σs tak lze pohlížet jako na souřadnice ep a σp – způsob 

jejich predikce je v podstatě totožný. V rozsáhlých experimentálních sadách, v nichž se 

nacházejí napěťové křivky s vlivem DRX i DRV se pak volí jednotné označení těchto 

maximálních deformačních odporů – zpravidla to bývá právě ep a σp [6, 12]. 

 K popisu deformačního odporu pro oblast vyšších deformací (za píkem) u napěťových 

křivek s vlivem DRX je často využívána souřadnice σss. Méně často pak i souřadnice ess. 

Predikci obou těchto souřadnic je (s ohledem na vzájemný vztah mezi souřadnicemi píku a 

ustáleného stavu) vhodné založit na představě o poměru souřadnic ess a σss k souřadnicím ep a 

σp [20, 21]: 

𝑒𝑠𝑠 = 𝐿1 ⋅ 𝑒𝑝 (4) 

𝜎𝑠𝑠 = 𝐿2 ⋅ 𝜎𝑝 (5) 

Poměrové konstanty L1 [-] a L2 [-] lze určit s platností pro celý zkoumaný rozsah 

termomechanických podmínek (tj. pro celou experimentální sadu křivek) jako průměrné 

hodnoty z podílu jednotlivých souřadnic, kdy L1 = ess / ep a L2 = σss / σp [21]. 

 Jak bylo uvedeno výše, některé modely uvažují i tzv. kritické souřadnice počátku 

DRX – kritické hodnoty deformace ec [-] a napětí σc [MPa] – obr. 3 [4, 13]. Aby bylo možné 

tyto souřadnice matematicky popsat, je nejprve nutné (stejně jako v případě předchozích 

souřadnic) odečíst z naměřených napěťových křivek jejich experimentální hodnoty. Jak 

ovšem dokládá obr. 3, identifikovat tyto souřadnice není tak snadné, jako například odečítat 

souřadnice píku či počátku ustáleného stavu. Přibližně lze říci, že tyto souřadnice leží na 

napěťové křivce v místě, kde se počáteční strmý nárůst deformačního odporu (téměř lineární) 

začne výrazně zpomalovat – začíná se tvořit maximum (pík). Tento způsob určení daných 

souřadnic je nicméně velmi subjektivní a v případech některých průběhů napěťových křivek 

takřka nemožný. Pro přesnou identifikaci těchto souřadnic je proto vhodné využít níže 

popsanou metodu, založenou na derivaci napěťové křivky. Experimentální hodnoty kritických 

deformací ec a kritických napětí σc je možné pro každou kombinaci termomechanických 

podmínek (pro každou křivku) určit ze závislosti intenzity deformačního zpevňování θ [MPa] 

na deformaci e [-], resp. deformačním odporu σ [MPa] v oblasti náběhové fáze 

experimentálních napěťových křivek (do dosažení píku). Intenzita deformačního zpevňování 

θ přitom představuje první derivaci deformačního odporu podle deformace, tj. θ = dσ / de [-]. 

Takto získané hodnoty intenzity deformačního zpevňování lze pro každou kombinaci 

termomechanických podmínek vykreslit v závislosti na deformačním odporu (obr. 4). Každá 

získaná křivka θ – σ je následně proložena polynomem třetího stupně (obr. 4) ve tvaru  

θ = A·σ
3
 + B·σ

2
 + C·σ + D, kde A – D [-] jsou konstanty vždy pro konkrétní kombinaci 

termomechanických podmínek (pro každou křivku) individuální. Hodnotu kritického napětí σc 

pro inicializaci DRX pak lze pro danou kombinaci termomechanických podmínek získat coby 
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inflexní bod (obr. 4), postavením druhé derivace daného polynomu k nule, tehdy  

σc = − B / (3·A). Na stejném principu je založeno i určení kritické deformace pro zahájení 

DRX ec. V takovém případě se pracuje se závislostí logaritmu intenzity deformačního 

zpevňování na deformaci. Získané závislosti ln θ – e se pak rovněž prokládají polynomem 

třetího stupně v obecném tvaru ln θ = A‘·e
3
 + B‘·e

2
 + C‘·e + D‘, kde A‘ – D‘ [-] jsou opět 

konstanty pro danou kombinaci termomechanických parametrů. Postavením druhé derivace 

daného polynomu k nule lze získat pro danou kombinaci termomechanických parametrů 

hodnotu kritické deformace ec pro zahájení DRX, kdy ec = − B‘ / (3·A‘) [22, 23]. 
 

 
Obr. 4 Závislost intenzity deformačního zpevňování θ [MPa] na deformačním odporu 

σ [MPa] [6] 
 

Pro následnou predikci lze využít podobnou metodu, jako v případě souřadnic počátku 

ustáleného stavu [21]: 

𝑒𝑐 = 𝐺1 ⋅ 𝑒𝑝 (6) 

𝜎𝑐 = 𝐺2 ⋅ 𝜎𝑝 (7) 

Poměrové konstanty G1 [-] a G2 [-] lze určit s platností pro celý zkoumaný rozsah 

termomechanických podmínek (tj. pro celou experimentální sadu křivek) jako průměrné 

hodnoty z podílu jednotlivých souřadnic, kdy G1 = ec / ep a G2 = σc / σp [21]. 
 

4.2 MODELY DEFORMAČNÍHO ODPORU ZA TEPLA 
 

 Během posledních několika let byla publikována celá řada modelů popisujících průběh 

deformačního odporu při tváření za tepla. Níže je uveden přehled těch v současné době 

nejpoužívanějších či nejpřesnějších [5]. 
 

4.2.1 Popis napěťových křivek v oblastech před píkem 
 

 Jedním z nejrozšířenějších vztahů umožňujících popis napěťových křivek v oblastech 

deformací po dosažení napěťového píku je model autorů A. Cingary a H. J. McQueena, 

vyskytující se ve dvou variantách. První varianta – CINGARA & McQUEEN (A) umožňuje 

predikci deformačního odporu σ [MPa] v rozmezí deformací e = <0; ep> [-] [24]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [
𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]

𝑛

 (8) 

Druhá varianta – CINGARA & McQUEEN (B) je navržena pro přesnější predikci v rozmezí 

deformací e = <0; ec> [22]: 

𝜎 = 𝜎𝑐 ⋅ [
𝑒

𝑒𝑐
⋅ exp (1 −

𝑒

𝑒𝑐
)]

𝑛

 (9) 

Exponent n [-] je v obou případech funkcí Zenerova-Hollomonova parametru Z (1) [19]. 
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 Soheil Solhjoo odvodil model pro popis deformačního odporu v oblasti před 

napěťovým píkem pro e = <0; ep>, z předpokladu lineární závislosti mezi intenzitou 

deformačního zpevňování θ [MPa] a deformačním odporem σ [MPa]. Výsledný vztah má tvar 

– SOLHJOO (A1) [25]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [1 −
𝑒𝑝−𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp(𝐾 ⋅ 𝑒)] (10) 

Koeficient zpevnění K [-] je závislý na teplotě a deformační rychlosti [25]. 

 Přesnost modelu (10) je nicméně při nízkých hodnotách deformací (cca pro e < 0,05) 

poněkud nižší. Důvodem jsou velmi vysoké hodnoty intenzity deformačního zpevňování θ. 

Toto omezení se podařilo eliminovat zavedením tzv. počátečního deformačního odporu 

σ0 [MPa]. Vznikl tak model SOLHJOO (A2) [2]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [1 −
𝑒𝑝−𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp(𝐾 ⋅ 𝑒 + 𝑁1)] (11) 

Kde N1 [-] reprezentuje parametr, zajišťující dosažení hodnoty σ0, při deformaci e = 0 [2]. 

 Solhjoo dále odvodil model pro popis deformačního odporu v oblasti před napěťovým 

píkem i na základě předpokladu lineární závislosti mezi intenzitou deformačního zpevňování 

θ [MPa] a deformací e [-]. Výsledný vztah má tvar – SOLHJOO (B1) [26]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [
𝑒

𝑒𝑝
⋅ (2 −

𝑒

𝑒𝑝
)]

𝑛

 (12) 

Exponent zpevnění n má prakticky stejnou závislost, jako koeficient zpevnění K u výše 

uvedených modelů [26]. 

 Limitujícím prvkem modelu (12) je opět nemožnost předpovídat počáteční hodnoty 

deformačního odporu σ0. Z tohoto důvodu byl do stávajícího modelu zaveden parametr N2 [-], 

který zabraňuje hodnotě deformačního odporu nabývat nulové hodnoty při deformaci e = 0. 

Upravený model pak má následující podobu – SOLHJOO (B2) [2]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [|
𝑒

𝑒𝑝
− 𝑁2| ⋅ (2 −

𝑒

𝑒𝑝
)]

𝑛

 (13) 

 S využitím goniometrické funkce sinus byl Solhjoo rovněž schopen sestavit další 

matematický model pro popis napěťových křivek po dosažení píku – SOLHJOO (C1) [27]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [sin (
𝑒

𝑒𝑝
⋅

𝜋

2
)]

𝑛

 (14) 

 Model (14) byl dále, stejně jako jeho předchůdci modifikován do podoby, ve které 

umožňuje predikci počátečního deformačního odporu σ0, různého od nuly. Modifikace 

spočívá v zařazení parametru N3 [-]. Tvar modelu pak přechází na – SOLHJOO (C2) [27]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 ⋅ [sin (
𝑒+𝑁3

𝑒𝑝
⋅

𝜋

2
)]

𝑛

 (15) 

Vztah pro výpočet parametru N3 lze nalézt v [27]. 

 Soheil Solhjoo dále odvodil pro popis deformačního odporu do píku model využívající 

funkci hyperbolický tangens – SOLHJOO (D) [28]: 

𝜎 = 𝜎0 + (𝜎𝑝 − 𝜎0) ⋅ [tanh (2 ⋅ 𝐾 ⋅
𝑒

𝑒𝑝
)]

𝑛

 (16) 

Konstanty K i n jsou nezávislé na termomechanických podmínkách tváření a není tedy nutno 

stanovovat jejich hodnoty zvlášť pro každou křivku [28]. 

 Pro popis napěťové křivky v oblastech deformací do píku lze dále využít metodu dle 

Estrina a Meckinga. Tato metoda je založena na vývoji hustoty dislokací vzhledem 

k deformačnímu zpevňování a dynamickému zotavení (DRV). Na základě tohoto přístupu 

byla odvozena následující rovnice popisující oblast zpevňování [4]: 

𝜎 = 𝜎𝑠 ⋅ [1 − exp(−𝐾 ⋅ 𝑒)]0,5 (17) 

Proměnné e [-] a σ [MPa] reprezentují deformaci a deformační odpor v intervalu deformací od 

nuly až po dosažení deformace, odpovídající nástupu ustáleného stavu, u napěťových křivek 
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vykazujících DRV, tj. pro e = <0; es>. Proměnná σs [MPa] tedy představuje napětí na 

ustáleném stavu napěťové křivky, jejíž tvar je řízen procesy dynamického zotavení (DRV) – 

prakticky však odpovídá maximálnímu dosaženému napětí – viz obr. 3. Parametry K a σs 

vykazují mocninnou závislost na Zenerově-Hollomonově parametru Z [4]. 
 

4.2.2 Popis napěťových křivek v oblastech za píkem 
 

 Mezi nejrozšířenější vztahy, popisující napěťové křivky v oblastech vysokých 

deformací (tj. pro e ≥ ep) se řadí modifikovaný model JMAK (Johnson-Mehl-Avrami-

Kolmogorov). Jeho široce užívaný tvar vyjadřuje rovnice (18) – JMAK (A) [19]: 

𝜎 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ exp [−𝑘 ⋅ (
𝑒−𝑒𝑝

�̇�
)

𝑛

] (18) 

Parametry k [s
−1

] a n [-] jsou Avramiho koeficient a exponent, závislé na termomechanických 

podmínkách deformace. Druhá varianta modelu JMAK – JMAK (B) nahrazuje deformační 

rychlost ė za píkovou deformci ep [29]: 

𝜎 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ exp [−𝑘 ⋅ (
𝑒−𝑒𝑝

𝑒𝑝
)

𝑛

] (19) 

 Mezi další vztahy, široce využívané k popisu deformačního odporu v oblastech 

výskytu DRX se řadí model EBRAHIMI [30]: 

𝜎 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ exp [𝐶 ⋅ (𝑒 −
𝑒𝑝

2
−

𝑒2

2⋅𝑒𝑝
)] (20) 

Model je sestaven pro popis deformačních odporů v intervalu deformací e ≥ ec. Jedná se tedy 

o model, jenž bere do úvahy vznik DRX ještě před dosažením deformace do píku. Koeficient 

odpevnění C [-] pak v sobě zahrnuje obě souřadnice skutečného počátku DRX, tedy kritické 

souřadnice pro zahájení DRX ec a σc [30]. 

 Extrapolací napěťových křivek vykazujících vliv DRV a s využitím rovnice kinetiky 

DRX byl navržen vztah pro popis deformačního odporu v intervalu deformací e ≥ ec. Jedná se 

o model SHAFIEI & EBRAHIMI [6]: 

𝜎 = 𝜎𝑠 − (𝜎𝑠 − 𝜎𝑐) ⋅ exp[𝐶 ⋅ (𝑒𝑐 − 𝑒)] − (𝜎𝑠 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ 𝑋 (21) 

Koeficient odpevnění C [-] lze určit na základě geometrické relace mezi intenzitou 

deformačního zpevňování θ [MPa] a deformačním odporem σ [MPa] – viz obr. 4 [6]. 

 Jako novější model, který popisuje deformační odpory za hodnotou deformace do píku 

(pro e ≥ ep) lze uvést model, jenž využívá k dosažení vhodného tvaru křivky funkci 

hyperbolický sekans – SOLHJOO (E) [2]: 

𝜎 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ sech[𝐶 ⋅ (𝑒 − 𝑒𝑝)] (22) 

Koeficient odpevnění C [-] je pak čistě materiálovou charakteristikou, jež je platná vždy pro 

celý rozsah popisovaných napěťových křivek, a není tedy predikovatelným parametrem, 

vyžadujícím zvláštní funkční předpis [2]. 

 Pro popis oblasti deformací za píkem je dále široce využíván model autorů G. R. 

Johnsona a W. H. Cooka. Jeho originální tvar má podobu JOHNSON-COOK (A) [31, 32]. 

𝜎 = (𝜎𝑟 + 𝐶 ⋅ 𝑒𝑠) ⋅ [1 + 𝑀 ⋅ ln (
�̇�

𝑒�̇�
)] ⋅ (1 − 𝑇∗𝑝) (23) 

Materiálové konstanty C [-] a s [-] představují koeficient odpevnění a exponent odpevnění. 

Konstanty M [-] a p [-] jsou koeficient vlivu deformační rychlosti ė [s
−1

] a exponent vlivu 

teploty deformace T [K] na velikost deformačních odporů. Hodnota σr [MPa] představuje 

deformační odpor při referenční teplotě Tr [K] a referenční deformační rychlosti ėr [s
−1

]. 

Proměnná T* [-] představuje homologickou teplotu, vyjádřenou poměrem teplot  

T* = (T − Tr) / (Tm − Tr), kde Tm [K] představuje hodnotu teploty tavení zkoumaného 

materiálu. Za účelem zlepšení schopnosti predikce byl model upraven do podoby JOHNSON-

COOK (B) [32]: 

𝜎 = (𝜎𝑝 + 𝐶 ⋅ 𝑒𝑠) ⋅ [1 + 𝑀 ⋅ ln (
�̇�

𝑒�̇�
)] (24) 
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4.2.3 Popis napěťových křivek v oblastech před i za píkem 
 

 D. S. Fields a W. A. Backofen navrhli model pro popis napěťových křivek 

vykazujících v celém rozsahu zkoumaných deformací e [-] čistě deformační zpevňování – 

pouze růst deformačního odporu σ [MPa], v závislosti na teplotě T [K] a deformační rychlosti 

ė [s
−1

] [33]. X. H. Zhang pak dále modifikoval původní model FIELDS-BACKOFEN do 

podoby umožňující popis napěťových křivek i v případě průběhu uzdravovacích procesů, 

zavedením tzv. koeficientu odpevnění (změkčení) C [-]. Takto modifikovaný model má 

podobu [34]: 

𝜎 = 𝐾 ⋅ 𝑒𝑛 ⋅ �̇�𝑚 ⋅ exp(𝑃 ⋅ 𝑇 + 𝐶 ⋅ 𝑒) (25) 

Zbývající členy v rovnici (25) představují exponent deformačního zpevňování n [-], exponent 

vlivu deformační rychlosti m [-], koeficient deformační teploty P [K
−1

] a koeficient 

deformačního zpevnění K [MPa·s] [34]. 

 Z. Q. Sheng a R. Shivpuri vyvinuli dělený model, skládající se ze čtyř částí, kdy každá 

popisuje jednu část napěťové křivky – viz obr. 2. První část napěťové křivky, vykazující 

pouze deformační zpevňování byla popsána na základě rozšířené Hollomonovy rovnice [13]: 

𝜎I = 𝐾1 ⋅ 𝑒𝑛 (26) 

kde σI [MPa] reprezentuje deformační odpory v oblasti deformací 0,002 < e ≤ ec. Druhá část 

napěťové křivky představuje kromě vlivu zpevňování i počáteční rozvoj DRX. Tato část byla 

popsána lineární funkcí [13]: 

 𝜎II = 𝜎𝑐 + 𝐾2 ⋅ (𝑒 − 𝑒𝑐) (27) 

Kde σII [MPa] reprezentuje deformační odpor v oblasti deformací ec < e ≤ ep. Třetí část 

napěťové křivky reprezentuje převládající vliv DRX nad procesy zpevňování a v tomto 

případě byla popsána lineární funkcí [13]: 

𝜎III = 𝜎𝑝 + 𝐾3 ⋅ (𝑒 − 𝑒𝑝) (28) 

Kde σIII [MPa] reprezentuje deformační odpor v oblasti deformací ep < e ≤ ess. Obdobnou 

lineární závislostí pak lze popsat i čtvrtou část napěťové křivky, reprezentující ustálený 

plastický tok [13]: 

𝜎IV = 𝜎𝑠𝑠 + 𝐾4 ⋅ (𝑒 − 𝑒𝑠𝑠) (29) 

Kde σIV [MPa] reprezentuje hodnoty deformačního odporu v oblasti deformací, 

odpovídajících ustálenému plastickému toku, s tím že respektuje i ne zcela konstantní průběh 

deformačního odporu v této oblasti (ten může být v praxi zatížen například nepatrným 

poklesem). K1 až K4 jsou hodnoty představující koeficienty deformace [13]. 

 C. M. Sellars a W. J. McTegart využili vztah pro predikci napětí na ustáleném stavu, 

odvozený Garofalem k popisu napěťových křivek v celém jejich rozsahu deformací [35]: 

𝜎 =
1

𝛼
⋅ ln [(

𝑍

𝐴
)

1

𝑛
+ √(

𝑍

𝐴
)

2

𝑛
+ 1] (30) 

Model (30) je nicméně de facto roven modelu (3), jenž je určen pro výpočet píkového napětí 

σp. Namísto σp je však uvedeno obecně σ (prakticky jakékoli napětí) [5]. Model (30), tedy lze 

obecně využít k popisu jakéhokoli napětí (nejen pro σp). Aby však bylo možné využít vztah 

(30) nejen k popisu napětí na píku ale rovněž i k popisu celé napěťové křivky, je nutno 

přistoupit k následujícímu opatření. Je potřeba, aby původně materiálové konstanty A [s
−1

], n 

[-], α [MPa
−1

] a hodnota aktivační energie Q [J·mol
−1

] (jež je začleněna v Zenerově-

Hollomonově parametru Z [s
−1

] – viz vztah (1)) byly vyjádřeny jako proměnné, závislé na 

hodnotách deformace e. Tyto závislosti se přitom vyjadřují v podobě polynomických funkcí 

[36, 37].  

 Jak již bylo zmíněno výše, vztah (30) je možné využít i k popisu napětí v rámci celé 

napěťové křivky – tedy nejen pro souřadnice σp, či například σss. Y.-H. Xiao a Ch. Guo pak 
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model (30) modifikovali přidáním dvou deformačních členů – vzniká tak model XIAO-GUO 

[38]: 

𝜎 =
𝐾1

𝛼
⋅ 𝑒𝐾2 ⋅ exp(−𝐾3 ⋅ 𝑒) ⋅ ln [(

𝑍

𝐴
)

1

𝑛
+ √(

𝑍

𝐴
)

2

𝑛
+ 1] (31) 

 Mezi další modely, se schopností popisu napěťových křivek v celém rozsahu 

deformací se řadí model I. Schindlera, J. Klibera a J. Bořuty. Pro popis napěťové křivky 

v oblasti deformací do píku ep a částečně také v oblasti převažujícího uzdravování až do 

hodnoty tzv. inflexního bodu ei [-] (jenž se nachází mezi napěťovým píkem ep a počátkem 

ustáleného plastického toku ess [20]) byl navržen následující vztah [39]: 

𝜎〈0;𝑒𝑖〉 = 𝐾 ⋅ 𝑒𝑛 ⋅ exp (−𝑛 ⋅
𝑒

𝑒𝑝
) ⋅ �̇�(𝑀1−

𝑀2
𝑇

) ⋅ exp(−𝑃 ⋅ 𝑇) (32) 

Materiálové konstanty K [MPa·s], n [-], M1 [-], M2 [K] a P [K
−1

] pak mají platnost pro celý 

rozsah sledovaných termomechanických podmínek [20, 39]. Aby bylo možno správně 

reflektovat i vyrovnání intenzity zpevňování a odpevňování v oblasti ustáleného plastického 

toku, využívá se dále hodnota napětí na steady-state σss, predikovaná na základě vztahu (5), 

kdy hodnoty napětí na píku σp lze získat buď ze vztahu (3), nebo z modelu (32) za podmínky 

e = ep. Kompletní podobu modelu SCHINDLER-KLIBER-BOŘUTA pak lze vyjádřit 

následujícím vztahem [21]: 

𝜎 = {
𝜎𝑠𝑠        (5)               pro 𝑒 > 𝑒𝑝 ∧ 𝜎 < 𝜎𝑠𝑠

𝜎〈0;𝑒𝑖〉(32)                                 všude jinde
} (33) 

 Predikovat deformační odpor v širokém rozsahu deformací umožňuje také model A. 

Hensela a T. Spittela, jenž je implementován ve FEM simulačním softwaru FORGE
®
. Jeho 

podoba pro predikci deformačního odporu za tepla, využívaná právě v softwaru FORGE je 

následující [40]: 

𝜎 = 𝐾1 ⋅ 𝑒𝑛 ⋅ exp (
𝐾2

𝑒
) ⋅ (1 + 𝑒)𝐾3⋅𝑡 ⋅ exp(𝐾4 ⋅ 𝑒) ⋅ exp(𝑃 ⋅ 𝑡) ⋅ 𝑡𝑝 ⋅ �̇�𝑀1 ⋅ �̇�𝑀2⋅𝑡 (34) 

Materiálové konstanty K1 [MPa·s
2
·°C

−1
], K2 [-], K3 [°C

−1
], K4 [-], M1 [-], M2 [°C

−1
], n [-], P 

[°C
−1

], p [-] jsou platné pro všechny zkoumané kombinace teplot t a deformačních rychlostí ė 

[5, 21]. 

 Model (34) vykazuje nedostačující popis s ohledem na proměnlivý vliv deformační 

rychlosti na deformační odpor. Rovnice (34) tak pouze vede na mocninnou závislost 

deformační rychlosti na aplikovaném napětí. Při tváření za tepla je však někdy lepší tuto relaci 

vyjádřit ve formě Garofalova vztahu. S. Spigarelli a M. EL Mehtedi proto vyvinuli nový 

model, který kombinuje vztah HENSEL-SPITTEL (34) a vztah GAROFALO – SPIGARELLI 

& MEHTEDI (A) [41]: 

sinh(𝛼 ⋅ 𝜎) = 𝐾1 ⋅ 𝑒𝑛 ⋅ exp (
𝐾2

𝑒
) ⋅ (1 + 𝑒)𝐾3⋅𝑇 ⋅ exp(𝐾4 ⋅ 𝑒) ⋅ exp(𝑃 ⋅ 𝑇) ⋅ �̇�𝑀1 (35) 

Kde T [K] je termodynamická teplota deformace [41]. Model (35) byl následně dále 

modifikován do podoby, kdy explicitně zahrnuje Arrheniův vztah pro teplotní závislost 

deformačního odporu. Nově je tak umožněno reflektovat pozvolný pokles aktivační energie 

s rostoucí deformací, vedoucí k odpevňování struktury – SPIGARELLI & MEHTEDI (B) 

[41]: 

sinh(𝛼 ⋅ 𝜎) = 𝐾1 ⋅ 𝑒𝑛 ⋅ �̇�𝑀1 ⋅ [𝛼1 ⋅ exp (
𝑄−𝛼2⋅exp(−𝛼3⋅𝑒)

𝑅⋅𝑇
)]

𝑀1

 (36) 

kde Q [J·mol
−1

], α1 [-], α2 [J·mol
−1

], α3 [-] jsou regresně určované materiálové konstanty [41]. 
 

 

 
 

 



Popis deformačního odporu za tepla v širokém intervalu termomechanických podmínek 

15 

5 CÍLE PRÁCE 
 

 Předmětem předkládané disertační práce je vyvinout nový model přirozeného 

deformačního odporu během tváření za tepla, díky svému fyzikálnímu základu vhodný pro 

přesný popis napětových křivek různého tvaru ve velmi širokém rozsahu termomechanických 

podmínek (tj. deformace, deformační rychlosti a teploty deformace). 

 Jednotný popis sady napěťových křivek odlišného tvaru je žádaný především při FEM 

simulacích některých tvářecích procesů. Možnosti takovéhoto popisu jsou nicméně s využitím 

doposud odvozených modelů omezené – viz například široce využívaný model autorů A. 

Hensela a T. Spittla, jenž je nedílnou součástí velmi rozšířeného simulačního programu 

FORGE [6, 21].  

 Požadavkem na nový model je především schopnost univerzálního popisu oblasti za 

napěťovým píkem (maximálním deformačním odporem), kdy model musí správně reagovat 

na různý průběh dynamických uzdravovacích procesů. Je tedy třeba zajistit, aby umožňoval 

správně popsat prudký pokles napěťové křivky s následným přechodem do ustáleného 

plastického toku a současně s tím i případy, kdy přechod na ustálený plastický tok nenastává a 

napěťová křivka pouze s různou intenzitou vykazuje pokles či dokonce pouze nárůst 

deformačního odporu. 
 

6 EXPERIMENT 
 

6.1 TESTOVANÉ MATERIÁLY 
 

 Testované materiály se vzájemně liší svým chemickým složením – C45 (ušlechtilá 

uhlíková ocel) – tab. 1, 38MnVS6 (mikrolegovaná feriticko-perlitická ocel) – tab. 2 a  

Al Mg4,5Mn0,7 (hliníková slitina) – tab. 3. Tato rozdílnost se projeví na průběhu 

deformačního odporu daných materiálů, které jsou navíc tvářeny za rozdílných 

termomechanických podmínek. Schopnosti popisu dle nového modelu proto budou 

hodnoceny za dostatečně odlišných situací tak, aby bylo možno objektivně posoudit jeho 

univerzální využití. 
 

Tab. 1 Chemické složení oceli C45 dle normy EN 10083-2 v hm. % [42] 

C Mn Si Cr Ni Mo P S 

0,42 

0,50 

0,50 

0,80 

max. 

0,40 

max. 

0,40 

max. 

0,40 

max. 

0,10 

max. 

0,045 

max. 

0,045 
 

Tab. 2 Chemické složení oceli 38MnVS6 dle normy EN 10267-1998v hm. % [43] 

C Mn Si Cr Mo V N P S 

0,34 

0,41 

1,20 

1,60 

0,15 

0,80 

max. 

0,30 

max. 

0,08 

0,08 

0,20 

0,01 

0,02 

max. 

0,025 

0,02 

0,06 
 

Tab. 3 Chemické složení slitiny Al Mg4,5Mn0,7 dle normy ČSN 42 4415 v hm. % [44] 

Fe Mn Si Cr Mg Cu Zn Ti Sb Fe + Si Al 

max. 

0,40 

0,04 

0,60 

max. 

0,70 

max. 

0,30 

4,00 

6,00 

max. 

0,10 

max. 

0,20 

max. 

0,20 

max. 

0,25 

max. 

0,60 zbytek 
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6.2 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 
 

 Úkolem experimentální práce bylo pro každý z výše uvedených materiálů získat sadu 

napěťových křivek, pokrývající vždy co nejširší intervaly termomechanických podmínek 

(deformací, deformačních rychlostí a teplot deformace). Cílem bylo získat v rámci každé sady 

dostatečně různorodé tvary jednotlivých křivek tak, aby bylo možné otestovat schopnosti 

stávajících modelů deformačního odporu a sestavit model nový, poskytující vysokou 

univerzálnost jednotného popisu celé sady právě s ohledem na její tvarovou různorodost. Pro 

účely získání těchto dat byly pro každý zkoumaný materiál realizovány série jednoosých 

zkoušek tlakem za tepla v širokých rozsazích termomechanických podmínek. K uskutečnění 

těchto zkoušek byl využit simulátor deformací za tepla HDS-20. 

 Pro ocel C45, dodanou společností „Kovárna VIVA a.s. byla výchozím polotovarem 

tyč válcovaná za tepla. Řezáním a následným soustružením byly zhotoveny cylindrické 

zkušební vzorky o průměru 10 mm a délce 15 mm. Pro získání sady experimentálních 

napěťových křivek v širokém intervalu termomechanických podmínek bylo zvoleno celkem 

pět testovacích teplot deformace (1280 °C, 1200 °C, 1100 °C, 1000 °C a 900 °C). Všechny 

tyto teploty byly kombinovány se čtyřmi nominálními deformačními rychlostmi (0,1 s
−1

, 

1 s
−1

, 10 s
−1

 a 100 s
−1

). Velikost udělené skutečné deformace dosahovala hodnoty 1,0. Získaná 

experimentální sada křivek je zobrazena na obr. 5. 
 

  

  
Obr. 5 Experimentální napěťové křivky oceli C45, získané sérii jednoosých zkoušek tlakem 

za tepla na simulátoru HDS-20 
 

 Ocel 38MnVS6 byla, tak jako ocel předchozí dodaná kovárnou VIVA a.s. Pro potřeby 

experimentálních zkoušek byly stejně, jako v předchozím případě z dodaného materiálu 

zhotoveny cylindrické zkušební vzorky o průměru 10 mm a délce 15 mm. Byl zvolen široký 

rozsah termomechanických podmínek. Zvoleno bylo pět teplot deformace (1280 °C, 1200 °C, 

1100 °C, 1000 °C a 850 °C). Tyto teploty byly kombinovány se čtyřmi nominálními 
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deformačními rychlostmi (0,1 s
−1

, 1 s
−1

, 10 s
−1

 a 100 s
−1

). Získaná experimentální sada křivek 

je zobrazena na obr. 6. 
 

  

  
Obr. 6 Experimentální napěťové křivky oceli 38MnVS6, získané sérii jednoosých zkoušek 

tlakem za tepla na simulátoru HDS-20 
 

  

  
Obr. 7 Experimentální napěťové křivky hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7, získané sérii 

jednoosých zkoušek tlakem za tepla na simulátoru HDS-20 
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 Řezáním a následným soustružením byly z odlitku hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7 

(dodané společností AL INVEST Břidličná, a.s.) zhotoveny cylindrické zkušební vzorky o 

průměru 10 mm a délce 15 mm. Celkem bylo provedeno 12 testů při čtyřech teplotách 

deformace (500 °C, 440 °C, 360 °C a 250 °C), v kombinacích s nominálními deformačními 

rychlostmi (0,3 s
−1

, 3 s
−1

 a 30 s
−1

). Získaná experimentální sada křivek je zobrazena na obr. 7. 
 

7 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

7.1 GRAFICKÉ A STATISTICKÉ SROVNÁNÍ DOPOSUD NAVRŽENÝCH MODELŮ 
 

 Metodami, uvedenými v literárních odkazech kapitoly 4.2 se podařilo sestavit popis 

experimentálních napěťových křivek oceli C45 (obr. 5) pro většinu z výše diskutovaných 

modelů. Jejich vzájemné srovnání je předmětem této kapitoly. Obrázky 8 až 14 dokumentují 

(na příkladu sady experimentálních napěťových křivek oceli C45) možnosti popisu 

deformačních odporů s využitím modelů, určených k popisu napěťových křivek v oblasti 

deformací po dosažení napěťového píku – modely v kapitole 4.2.1. Obrázek 15 pak nabízí 

přehled hodnot odmocniny střední kvadratické odchylky RMSE (Root Mean Square Error), 

jejíž hodnoty byly určeny následovně [45]: 

RMSE = √
1

𝑛
⋅ ∑ [𝜎𝑖 − 𝜎(𝑒𝑖)]2𝑛

𝑖=1  (37) 

Hodnota n [-] představuje počet bodů konkrétní napěťové křivky, zahrnutý do výpočtů. 

Hodnoty σi [MPa] pak představují experimentálně získané hodnoty deformačních odporů a 

σ(ei) [MPa] jsou hodnoty deformačních odporů získané predikcí skrze jednotlivé modely 

deformačního odporu. Hodnota střední kvadratické odchylky pak získává konkrétní rozměr 

RMSE [MPa]. 

 Obrázek 8 porovnává popis napěťových křivek, uskutečněný klasicky využívanou 

podobou modelu autorů Cingary a McQueena – CINGARA a McQUEEN (A) (8) a jeho 

modifikovanou verzí, která umožňuje popis křivek jen po dosažení kritické deformace ec – 

CINGARA a McQUEEN (B) (9). Je patrné, že účelem modifikovaného modelu CINGARA a 

McQUEEN (B) je zpřesnit popis v oblasti deformací od nuly po dosažení kritické deformace 

ec (tj. po skutečný počátek DRX). Tomu odpovídá i příklad grafu (c) na obr. 8. Nicméně, toto 

zpřesnění bylo pozorováno pouze u omezeného počtu kombinací termomechanických 

podmínek. V mnoha případech byly křivky, predikované oběma modely téměř shodné – 

například graf (b). Často byly dokonce křivky predikované na základě modelu CINGARA a 

McQUEEN (B) kupodivu méně přesné – například graf (a) a (d). Výhodou modelu 

CINGARA a McQUEEN (A) je tedy nejen schopnost popisu křivek až do hodnoty píkové 

deformace ep, ale i relativně přesnější predikce vůči modelu CINGARA a McQUEEN (B). 

Statistické srovnání (obr. 15) pak také potvrzuje vyšší přesnost modelu CINGARA a 

McQUEEN (A). 

 Popisem napěťových křivek v oblasti deformací do dosažení píku se široce zabýval 

Soheil Solhjoo, který navrhnul celou řadu modelů. Prvním z těchto modelů je model 

SOLHJOO (A1) (10) a jeho modifikace (A2) (11) – obr. 9. Nevýhodou modelu SOLHJOO 

(A1) je nedostatečná přesnost popisu v oblasti velmi nízkých deformací – v podstatě ve všech 

případech se nedaří popsat počáteční část experimentálních křivek. Důvodem jsou patrně 

velmi vysoké hodnoty intenzity deformačního zpevňování θ. Modifikace (A2) tento problém 

umožňuje řešit, zavedením hodnoty tzv. počátečního napětí σ0, které je nenulové. To ovšem 

odporuje logické skutečnosti, že napětí při nulové deformaci by mělo být rovněž nulové. 

Nicméně statisticky dle RMSE je modifikace (A2) přesnější (obr. 15). 

 Dalšími dvěma modely jsou model SOLHJOO (B1) (12) a jeho modifikace (B2) (13) 

– obr. 10. Model SOLHJOO (B1) je oproti jeho předchůdci SOLHJOO (A1) mnohem 

přesnější – zvládá přesný popis křivek i za nižších hodnot deformací (viz obr. 9 vs. obr. 10). 
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Tuto přesnost potvrzují i hodnoty RMSE (obr. 15). Modifikace (B2) využívá (obdobně jako 

její předchůdce – SOLHJOO (A2)) hodnotu nenulového počátečního napětí, avšak dochází 

zde k výrazným komplikacím při popisu křivek za vyšších teplot a nižších deformačních 

rychlostí – obr. 10 (a). Tvar křivek modelu SOLHJOO (B2) je zde negativně ovlivněn 

vysokou hodnotou parametru N2, jehož vlivem dochází v počáteční fázi křivek k lokálnímu 

poklesu deformačního odporu. Dle RMSE je ovšem přesnost modelů SOLHJOO (A2) i (B2) 

prakticky totožná (obr. 15). 
 

  

  
Obr. 8 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

CINGARA & McQUEEN (A) a CINGARA & McQUEEN (B) 
 

  
Obr. 9 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (A1) a SOLHJOO (A2) 
 

 Další dva modely Solhjoo (C1) (14) a jeho modifikace (C2) (15) jsou srovnány na obr. 

11. Tyto modely se opět liší jen způsobem, jakým je počítána počáteční hodnota 

deformačního odporu. Jejich přesnost dle RMSE je, tak jako v předchozím případě prakticky 

totožná – viz (obr. 15). 
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Obr. 10 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (B1) a SOLHJOO (B2) 
 

  
Obr. 11 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (C1) a SOLHJOO (C2) 
 

 Obrázky 12 a 13 mezi sebou porovnávají skupinku modelů (A1), (B1), (C1) a 

skupinku (A2), (B2), (C2), ke které je ještě přiřazen popis dle modelu SOLHJOO (D) (16), 

jenž této skupince typově odpovídá využívaním hodnoty počátečního napětí. Z těchto 

grafických srovnání je zřejmé, že modely SOLHJOO jsou schopny vysoce přesné predikce, 

s výjimkou modelů SOLHJOO (A1), (B2) a (D). 
 

  
Obr. 12 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (A1), SOLHJOO (B1) a SOLHJOO (C1) 
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Obr. 13 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (A2), SOLHJOO (B2), SOLHJOO (C2) a SOLHJOO (D) 
 

 Jako nejvýhodnější byly z modelů Solhjoo vybrány modely Solhjoo (B1) a (C1). 

Důvodem je nejen jejich přesnost, ale i schopnost predikovat deformační odpor přesně již od 

počátku, bez nutnosti zavádění nenulových hodnot deformačního odporu při deformaci rovné 

nule – což není v souladu s logickou představou o velikosti deformačního odporu při nulové 

deformaci (viz výše). Grafy na obr. 14 pak nabízejí finální srovnání těchto dvou typů modelů 

Solhjoo s konkurenčním modelem Cingara & McQueen (A) a modelem Estrin & Mecking 

(17), jenž vychází z modelu pro predikci křivek ovlivněných DRV. Z tohoto grafického 

srovnání je patrné, že oba modely Solhjoo i model Cingara & McQueen (A) jsou svou 

schopností predikce deformačního odporu na shodné úrovni. Tato podobnost je potvrzena i 

dle RMSE – viz srovnávací obr. 15. Model Estrin & Mecking se pak potýká s velmi vysokou 

nepřesností, která je patrně způsobena jeho původním využitím pro křivky ovlivněné 

průběhem DRV. 
 

  

  
Obr. 14 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

CINGARA & McQUEEN (A), SOLHJOO (B1), SOLHJOO (C1) a ESTRIN & MECKING 
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Obr. 15 Hodnoty RMSE modelů popisujících napěťové křivky v oblastech nízkých 

deformací (před píkem) (ocel C45) 
 

 Obrázky 16 až 18 dokumentují (na příkladu sady experimentálních napěťových 

křivek oceli C45) možnosti popisu deformačních odporů s využitím modelů, určených 

k popisu napěťových křivek v oblasti deformací za napěťovým píkem – modely v kapitole 

4.2.2. Obrázek 19 pak nabízí přehled hodnot odmocniny střední kvadratické odchylky RMSE 

(37). 

 Jeden z nejrozšířenějších modelů, které popisují napěťové křivky v oblasti deformací 

za napěťovým píkem vychází ze vztahu pro popis kinetiky rekrystalizace – JOHNSON-

MEHL-AVRAMI-KOLMOGOROV (JMAK). Na obr. 16 jsou na vybraných napěťových 

křivkách oceli C45 porovnány dvě verze tohoto modelu – nejvíce rozšířená verze JMAK (A) 

(18) a její modifikace JMAK (B) (19).  

 Sestavení modelu JMAK (A) vyžaduje ve srovnání s modelem JMAK (B) větší počet 

výpočtů. Nicméně přesnost predikce dle modelu JMAK (A) je kupodivu menší. Model 

JMAK (B) se tvarově mnohem lépe přizpůsobuje experimentálním křivkám. Výjimku tvoří 

některé kombinace termomechanických podmínek – především křivky pro vyšší deformační 

rychlosti – viz obr. 16 (a). Model JMAK (A) (ač složitější) vykazuje značnou tvarovou 

nepřesnost u mnoha křivek, zaznamenaných za deformační rychlosti 10 s
−1

 a výše (prakticky 

zde předpovídá konstantní průběh) – obr. 16 (a), (c). Statisticky, dle RMSE (37) vychází 

rovněž lépe model JMAK (B) – nicméně tento rozdíl je zanedbatelný – viz obr. 19. 
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Obr. 16 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

JMAK (A) a JMAK (B) 
 

 Dalším (rovněž široce využívaným) modelem je model EBRAHIMI (20). Srovnání 

modelů JMAK (B) a EBRAHIMI je demonstrováno na obr. 17. Do tohoto srovnání jsou dále 

zařazeny méně často využívané modely – SHAFIEI & EBRAHIMI (21) a SOLHJOO (E) 

(22). Na první pohled je zřejmé, že z hlediska dosažení správného tvaru křivek je nejvíce 

úspěšným model JMAK (B). Model EBRAHIMI je navržen spíše pro popis napěťových 

křivek, ovlivněných silně průběhem DRX – viz obr. 17 (a) a (c). V případech menšího vlivu 

DRX je jeho predikce prakticky nepoužitelná – obr. 17 (b) a (d). Model SOLHJOO (E) nabízí 

určitý kompromis mezi modely JMAK (B) a EBRAHIMI. Jeho přesnost je ovšem také do 

jisté míry limitována kombinací vyšších deformačních rychlostí a nižších teplot. Statisticky 

nejpřesnější je dle RMSE model SHAFIEI & EBRAHIMI – obr. 19. Nicméně, jedná se pouze 

o přesnost relativní – jeho tvarová přesnost je totiž velmi nízká – obr. 17. Podobné srovnání 

nabízí i obr. 18. Místo modelu EBRAHIMI je zde porovnáván model JOHNSON-COOK (A) 

(23). Tvary napěťových křivek, získané tímto modelem se do jisté míry podobají křivkám, 

predikovaným na základě modelu SHAFIEI & EBRAHIMI. Jeho přesnost je ovšem 

v podmínkách popisu širokého rozsahu termomechanických podmínek velmi nízká – viz  

obr. 19. 
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Obr. 17 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (E), EBRAHIMI, JMAK (B) a SHAFIEI & EBRAHIMI 

  

  
Obr. 18 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SOLHJOO (E), JOHNSON-COOK (A), JMAK (B) a SHAFIEI & EBRAHIMI 
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Obr. 19 Hodnoty RMSE modelů popisujících napěťové křivky v oblastech vysokých 

deformací (za píkem) (ocel C45) 
 

 Z výše uvedeného srovnání pak vyplývá, že relativně nejpřesnějším modelem pro 

popis napěťových křivek v oblasti za napěťovým píkem je model JMAK (B). 
 

 Obrázky 20 a 21 dokumentují (na příkladu sady experimentálních napěťových křivek 

oceli C45) možnosti popisu deformačních odporů s využitím modelů, určených k popisu 

napěťových křivek s vlivem DRX v oblasti deformací před i za napěťovým píkem – modely 

v kapitole 4.2.3. Obrázek 22 pak nabízí přehled hodnot odmocniny střední kvadratické 

odchylky RMSE (37). 

 Často využívaným modelem, který umožňuje popis napěťových křivek v celém 

rozsahu deformací je model SELLARS & McTEGART (30). Tento model využívá vztah pro 

predikci deformačního odporu na ustáleném plastickém toku, jenž navrhl GAROFALO. 

Jednotlivé konstanty původního modelu zde tvoří parametry, závislé na deformaci skrze 

polynomy n-tého stupně. Poněkud odlišný způsob využití Garofalova vztahu nabízí model 

XIAO-GUO (31). Garofalův vztah je zde využíván klasickým způsobem – tedy jen k predikci 

napětí na píku. Vlastní popis celé napěťové křivky (tj. pro všechny deformace) je uskutečněn 

zařazením vlastního deformačního členu. Rozdíly mezi oběma modely jsou poté dosti značné 

– obr. 20. Model SELLARS & McTEGART je díky využití polynomických závislostí 

schopen celkem solidního popisu křivek různých tvarů – snaží se jakoby kopírovat tvar 

experimentálních křivek. Nicméně, v některých případech (často u křivek s výrazným 

maximem) je popis již méně přesný – například obr 20 (b). I přesto je tento model mnohem 

přesnější, než model XIAO-GUO. Z grafů na obr. 20 je patrné, že využití modelu XIAO-

GUO je omezeno pouze na křivky bez oblasti ustáleného stavu. Tyto závěry jsou podpořeny i 

statisticky dle RMSE (obr. 22). 

 Model SELLARS & McTEGART je dále pro porovnání zařazen do srovnání ostatních 

modelů, popisujících napěťové křivky v širokém rozsahu deformací – obr. 21. Do tohoto 

srovnání je zařazen model HENSEL-SPITTEL (34), jenž je využíván v simulačním softwaru 

FORGE. Jeho výhoda je dána schopností popisu celé křivky na základě pouze jednoho 

funkčního předpisu. Tato relativní výhoda je ovšem vykoupena nemožností přizpůsobit se 

tvarům křivek, silně ovlivněných průběhem DRX, tedy tehdy, kdy křivky vykazují velmi 

výrazný pík a oblast ustáleného stavu – obr. 21 (a) a (b). 
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Obr. 20 Příklady popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SELLARS & McTEGART a XIAO-GUO 
 

  

  
Obr. 21 Příklad popisu experimentálních napěťových křivek oceli C45 s využitím modelů 

SCHINDLER-KLIBER-BOŘUTA, HENSEL-SPITTEL, SELLARS & McTEGART a 

SHENG & SHIVPURI 
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 Dalším porovnávaným modelem je model SCHINDLER-KLIBER-BOŘUTA (33). 

Oproti modelu HENSEL-SPITTEL nabízí model SCHINDLER-KLIBER-BOŘUTA lepší 

predikci, co se týče křivek vykazujících ustálený stav. Poněkud tvarově méně přesný je popis 

v oblastech přechodu křivky z napěťového píku do oblasti ustáleného stavu – obr. 21 (a) a (b). 

Statistickou přesností (RMSE) se pak modely HENSEL-SPITTEL a SCHINDLER-KLIBER-

BOŘUTA příliš neliší – viz obr. 22. Posledním modelem je model SHENG & SHIVPURI. 

Tento model rozděluje popis křivek na čtyři části, kdy každou část křivky popisuje jinou 

rovnicí – většinou lineárního charakteru (26)-(27)-(28)-(29). Tomu odpovídá i lomený 

charakter napěťových křivek. K tvarové nepřesnosti tohoto modelu je nutno přičíst i další 

nevýhodu v podobě problémů s popisem ustáleného plastického toku – viz prudký pokles na 

obr. 21 (a), či v podstatě nelogický nárůst na obr. 21 (b). 
 

 

 
Obr. 22 Hodnoty RMSE modelů popisujících napěťové křivky v širokých oblastech 

deformací (před i za píkem) (ocel C45) 
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7.2 ROZBOR NOVĚ NAVRŽENÉHO MODELU DEFORMAČNÍHO ODPORU ZA TEPLA  
 

 Nově odvozený model byl (na základě zkušeností s výše uvedeným rozborem modelů) 

navržen tak, aby rozděloval popis napěťových křivek na dvě části – před a za napěťovým 

píkem. Obě tyto oblasti deformací jsou pak popsány unikátním funkčním předpisem. Obecnou 

podobu nového modelu, zahrnující oba funkční předpisy lze zjednodušeně vyjádřit 

následujícím vztahem: 

𝜎 = {
𝜎1,         𝑒 ≤ 𝑒𝑝

𝜎2,         𝑒 ≥ 𝑒𝑝
 (38) 

Proměnné σ1 [MPa] a σ2 [MPa] představují deformační odpory v oblasti deformací e [-] od 

nuly po dosažení deformace ep [-], respektive po překročení ep. 

 Popis oblasti deformací před píkem vychází z modifikace modelu CINGARA & 

McQUEEN (A), daného rovnicí (8). Tato modifikace spočívá v náhradě exponenciální funkce 

za funkci hyperbolický sinus, která umožnila o něco přesněji vystihnout vývoj tvaru 

napěťových křivek oceli C45 v jejich počáteční fázi. Změna se dále týká hodnot napětí na 

píku σp. Místo běžných hodnot σp, dosazovaných z rovnice (3) bylo přistoupeno 

k explicitnímu vyjádření těchto hodnot s využitím členů (teplotního a rychlostního), které 

zajišťují přesnější dosažení žádané úrovně deformačního odporu obdobně, jako u modelů 

SCHINDLER-KLIBER-BOŘUTA (33) či HENSEL-SPITTEL (34). Oproti modelu (8) byl 

dále upraven i vztah pro predikci exponentu zpevnění. První část nového modelu je pak tedy 

dána vztahem: 

𝜎1 = 𝐾 ⋅ {
𝑒

𝑒𝑝
⋅ [1 + sinh (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]}

(𝑛1⋅𝑍𝑛2)

⋅ �̇�(𝑀1−
𝑀2

𝑇
) ⋅ exp(−𝑃 ⋅ 𝑇) (39) 

Hodnoty deformace do píku ep [-] jsou určovány klasicky vztahem (2). Konstanta K [MPa·s] 

představuje koeficient deformačního zpevňování. Konstanty M1 [-] a M2 [K] pak určují vliv 

deformační rychlosti ė [s
−1

] na velikost deformačního odporu, přičemž konstanta M2 

reflektuje sílící vliv deformační rychlosti s rostoucí teplotou deformace T [K].  

Výraz (M1 − M2 / T) poté představuje tzv. strain rate sensitivity index m [-] (tj. exponent vlivu 

deformační rychlosti). Konstanta P [K
−1

] dále vyjadřuje koeficient vlivu teploty deformace. 

Konstanty n1 [s] a n2 [-] pak v kombinaci se Zenerovým-Hollomonovým parametrem Z [s
−1

] 

reprezentují explicitně vyjádřený exponent deformačního zpevnění n [-]. Model (39) poté lze 

vyjádřit i ve zjednodušené podobě: 

𝜎1 = 𝐾 ⋅ {
𝑒

𝑒𝑝
⋅ [1 + sinh (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]}

𝑛

⋅ �̇�𝑚 ⋅ exp(−𝑃 ⋅ 𝑇) (40) 

Z praktických důvodů je nicméně vhodnější uvádět kompletní podobu modelu, vyjádřenou 

vztahem (39). 

 Vzhledem k relativní složitosti výrazu (39), je vhodné určit materiálové konstanty K, 

M1, M2, n1, n2 a P na základě nelineární regresní analýzy, například s využitím statistického 

softwaru UNISTAT 5.6. Nelineární regresní analýza rozsáhlého datového souboru s více 

nezávislými proměnnými v softwaru UNISTAT nicméně vyžaduje předběžný hrubý odhad 

příslušných materiálových konstant. Ten lze získat na základě několika dílčích lineárních 

regresí za níže uvedeného postupu. 

 Konstanty K, M1, M2 a P se určují na základě znalosti experimentálních hodnot 

maximálního deformačního odporu, tedy píkového napětí σp [MPa]. Vychází se přitom 

z podmínky, kdy σ1 = σp při dosažení deformace e = ep. V takovém případě lze psát: 

𝜎𝑝 = 𝐾 ⋅ �̇�(𝑀1−
𝑀2

𝑇
) ⋅ exp(−𝑃 ⋅ 𝑇) (41) 

Logaritmováním vztahu (41) lze získat rovnici přímky, kterou lze s přihlédnutím k výrazu 

(40) zapsat jako: 

ln 𝜎𝑝 = 𝑚 ⋅ ln �̇� + 𝐼|𝑇=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (42) 
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Hodnoty směrnice přímky m (tj. exponentu vlivu deformační rychlosti) a průsečíku se svislou 

osou I [-] se na základě rovnice (42) určí zvlášť pro každou teplotu deformace. Pro případ 

testované oceli C45 je tato regresní analýza graficky vyjádřená na obr. 23. 
 

 
Obr. 23 Určení hodnot exponentu vlivu deformační rychlosti m a průsečíku I pro ocel C45 
 

Z  grafu na obr. 23 je patrná teplotní závislost exponentu m (lze pozorovat pozvolný nárůst m 

s rostoucí teplotou deformace) i průsečíku I (pokles vlivem rostoucí teploty deformace). 

Materiálové konstanty M1 a M2 poté lze se znalostí hodnot m určit další lineární regresí 

z rovnice přímky (43) – viz obr. 24: 

𝑚 = −𝑀2 ⋅
1

𝑇
+ 𝑀1 (43) 

Materiálové konstanty K a P možno stanovit obdobným způsobem z rovnice (44) – viz obr. 

25: 

𝐼 = −𝑃 ⋅ 𝑇 + ln 𝐾 (44) 
 

  
Obr. 24 Určení hodnoty materiálové 

konstanty M1 a M2 pro ocel C45 

Obr. 25 Určení hodnoty koeficientu vlivu 

teploty deformace P a koeficientu 

deformačního zpevnění K pro ocel C45 
 

 V dalším kroku je třeba určit předběžný odhad zbývajících konstant rovnice (39), tedy 

n1 a n2. K tomu je nejprve nutno získat (pro každou kombinaci teploty a deformační rychlosti, 

tj. pro každou napěťovou křivku) hodnoty exponentu deformačního zpevnění n. Tyto hodnoty 

lze získat lineární regresí, jako směrnici z rovnice přímky dané logaritmickým vyjádřením 

vztahu (39). Toto vyjádření lze s přihlédnutím ke vztahům (40) a (41) zapsat následovně: 

ln
𝜎1

𝜎𝑝
= 𝑛 ⋅ ln {

𝑒

𝑒𝑝
⋅ [1 + sinh (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]} (45) 
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Hodnoty σp přitom musí být vypočteny podle vztahu (41) proto, aby byla zajištěna plynulá 

návaznost hodnot napětí v okolí píku. Regresní analýza dle vztahu (45) je demonstrována na 

příkladu napěťové křivky, zaznamenané za kombinace teploty deformace 1280 °C a 

deformační rychlosti 1 s
−1

 (obr. 26). Predikce exponentu zpevnění n je umožněna na základě 

Zenerova-Hollomonova parametru Z: 

𝑛 = 𝑛1 ⋅ 𝑍𝑛2 (46) 

Hledané materiálové konstanty n1 a n2 lze získat lineární regresí z rovnice přímky, dané 

logaritmickým tvarem vztahu (46) (obr. 27): 

ln 𝑛 = 𝑛2 ⋅ ln 𝑍 + ln 𝑛1 (47) 
 

  
Obr. 26 Příklad určení hodnoty exponentu 

deformačního zpevnění n pro ocel C45 

Obr. 27 Určení hodnoty materiálové 

konstanty n1 a n2 pro ocel C45 
 

 Druhá část nového modelu (38) (určená k popisu křivek v oblasti za napěťovým 

píkem) využívá klasického deformačního základu původního modelu CINGARA & 

McQUEEN (A), daného vztahem (8). Tento vztah byl nicméně doplněn o hodnotu napětí na 

ustáleném plastickém toku σss – nově tak umožňuje zpřesněný popis deformačního odporu 

v oblasti deformací za píkem, a to včetně výrazného steady-state: 

𝜎2 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ [
𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]

(𝑠1⋅𝑍𝑠2)

 (48) 

Hodnoty píkové deformace ep jsou opět určovány klasickým způsobem, tj. na základě vztahu 

(2). Hodnoty napětí na píku σp jsou dány vztahem (41), kdy příslušné materiálové konstanty 

jsou totožné s těmi, získanými při sestavování první části modelu (39). Hodnoty napětí na 

ustáleném plastickém toku σss se určují na základě rovnice (5), při dosazení hodnot σp 

z rovnice (41). Materiálové konstanty s1 [s] a s2 [-], spolu se Zenerovým-Hollomonovým 

parametrem Z vyjadřují exponent deformačního odpevnění (změkčení) s [-]. Zjednodušeně 

tedy lze model (48) zapsat jako: 

𝜎2 = 𝜎𝑠𝑠 + (𝜎𝑝 − 𝜎𝑠𝑠) ⋅ [
𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)]

𝑠

 (49) 

Pro každou kombinaci teploty deformace a deformační rychlosti lze hodnotu exponentu 

s určit lineární regresí jako směrnici přímky, dané logaritmickým vyjádřením vztahu (49): 

ln
𝜎2−𝜎𝑠𝑠

𝜎𝑝−𝜎𝑠𝑠
= 𝑠 ⋅ ln [

𝑒

𝑒𝑝
⋅ exp (1 −

𝑒

𝑒𝑝
)] (50) 

Příklad regresní analýzy vztahu (50) je demonstrován na kombinaci teploty deformace 

1200 °C a deformační rychlosti 1 s
−1

 (obr. 28). Predikce exponentu s je možná s využitím 

Zenerova-Hollomonova parametru Z: 

𝑠 = 𝑠1 ⋅ 𝑍𝑠2 (51) 

Materiálové konstanty s1 a s2 lze získat lineární regresí z rovnice přímky, dané logaritmickým 

tvarem vztahu (51) (obr. 29): 

ln 𝑠 = 𝑠2 ⋅ ln 𝑍 + ln 𝑠1 (52) 
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Obr. 28 Příklad určení hodnoty exponentu 

deformačního odpevnění s pro ocel C45 

Obr. 29 Určení hodnoty materiálové 

konstanty s1 a s2 pro ocel C45 
 

7.3 SROVNÁNÍ POPISU NAPĚŤOVÝCH KŘIVEK ZKOUMANÝCH MATERIÁLŮ MEZI NOVĚ VYVINUTÝM 

MODELEM A VYBRANÝMI DOPOSUD NAVRŽENÝMI MODELY 
  

 Tato kapitola prezentuje grafické a statistické srovnání popisu napěťových křivek mezi 

nově vyvinutým modelem (38) a dalšími nejčastěji využívanými či nejpřesnějšími modely. 

Tyto modely byly vybrány na základě srovnání mnoha modelů, které je uvedeno výše 

v kapitole 7.1. Mezi tyto „srovnávací“ modely byl zařazen model CINGARA & McQUEEN 

(A) (8), jenž je nejčastěji využívaným a zároveň přesným modelem pro popis napěťových 

křivek v oblasti jejich nízkých deformací (do píku). Dále byl zvolen model JMAK (B) (19), 

který celkem dobře reaguje na změny tvaru křivek v oblasti vyšších deformací (za píkem). 

Jako poslední byl do srovnání zařazen model HENSEL-SPITTEL (34), jenž je pevnou 

součástí široce využívaného FEM simulačního softwaru FORGE. Srovnání všech těchto 

modelů s nově vyvinutým modelem je prezentováno na experimentálních napěťových 

křivkách tří různých materiálů – viz obr. 5, 6 a 7. 

 Srovnání modelů demonstruje, jaké výhody má nově vyvinutý model, oproti modelům 

ostatním. Například, model HENSEL-SPITTEL (popis křivek takřka v celém rozsahu 

deformací) má značné problémy při popisu napěťových křivek, které vykazují výrazný 

napěťový pík a oblast ustáleného plastického toku. Typickými zástupci těchto křivek jsou ty, 

které byly zaznamenány za vysokých teplot deformace a za nízkých deformačních rychlostí. 

Na tvaru těchto křivek se projevuje silné působení DRX. Typické problémy modelu 

HENSEL-SPITTEL při popisu těchto křivek jsou patrné z vybraných příkladů na obr. 30. 
 

  
Obr. 30 Demonstrace nedostatku modelu HENSEL-SPITTEL při popisu experimentálních 

napěťových křivek oceli C45 silně ovlivněných průběhem DRX 
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Poněkud odlišné chování lze u tohoto modelu pozorovat na křivkách hliníkové slitiny 

Al Mg4,5Mn0,7, zaznamenaných za teploty 360 °C. Zde tento model předpovídá v oblasti 

ustáleného stavu pozvolný nárůst deformačního odporu, což je v rozporu s všeobecně 

přijímaným předpokladem o konstantním průběhu této fáze křivky – příklady na obr. 31.  
 

  
Obr. 31 Demonstrace narůstání deformačního odporu v oblasti ustáleného stavu, při popisu 

experimentálních napěťových křivek hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7 modelem HENSEL-

SPITTEL 
 

 Problémy při popisu křivek, vykazujících silný vliv DRX jsou pravděpodobně 

způsobeny tím, že v daných experimentálních sadách se kromě křivek s výrazným vlivem 

DRX vyskytují i další typy křivek – křivky s malým, či dokonce žádným vlivem DRX. Model 

HENSEL-SPITTEL v těchto případech není schopen při snaze o jednotný popis takovéto sady 

křivek správného popisu. Problém se přitom týká především křivek s výrazným vlivem DRX. 

Zbylé typy křivek jsou popsány s dobrou přesností. Důvodem je podle všeho fakt, že model 

HENSEL-SPITTEL je čistě fenomenologický – nemá fyzikální základ, který by bral do úvahy 

nástup DRX – což je u většiny ostatních modelů řešeno zařazením souřadnice píkové 

deformace. Tyto nedostatky v predikci křivek se pak nutně projevují i ve statistickém 

zhodnocení – viz celkový přehled hodnot RMSE na obr. 32. U obou ocelí lze pozorovat, že 

ve srovnání s novým modelem jsou hodnoty RMSE modelu HENSEL-SPITTEL průměrně 

vždy vyšší – obr. 32 (a) až (d). U hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7 (kde se v rámci 

experimentální sady nacházejí takřka jen křivky s DRX) jsou tyto hodnoty již mnohem méně 

odlišné – a to především v oblasti za napěťovým píkem – obr. 32 (f). 

 Popis napěťových křivek dle modelu CINGARA & McQUEEN (A) (popis křivek jen 

v oblasti deformací do píku) je u všech zkoumaných materiálů na celkem dobré úrovni. 

Tvarově tento model dobře odpovídá takřka všem experimentálním napěťovým křivkám. 

Problémem je u tohoto modelu především způsob, jakým jsou predikovány hodnoty napětí na 

píku. Tyto hodnoty jsou v praxi velmi často predikovány pouze na základě mocninné 

závislosti k Zenerovu-Hollomonovu parametru. Tato zjednodušená závislost značně zkresluje 

přesnost, s jakou je predikováno maximální napětí. Po zařazení takto vypočítaných hodnot do 

modelu popisujícího napěťové křivky (například CINGARA & McQUEEN (A)) pak dochází 

ke zkreslení hladiny deformačních odporů. Mnohem lepší je využití rovnice (3), vycházející 

z Garofalova vztahu, která byla využívána i v případě zkoumaných napěťových křivek. Model 

(3) by měl mít lepší schopnost predikce maximálního napětí v případech širšího intervalu 

termomechanických podmínek [18]. Nicméně u zkoumaných napěťových křivek se přesto 

ukázalo, že přesnost vztahu (3) v daných experimentálních podmínkách není zcela dostačující. 

Velké rozdíly oproti experimentálním hladinám deformačního odporu lze pozorovat například 

u oceli C45 – obr. 33 (a) a (b). 
 



Popis deformačního odporu za tepla v širokém intervalu termomechanických podmínek 

33 

  

  

  
Obr. 32 Srovnání přesnosti modelů dle RMSE 
 

  
Obr. 33 Demonstrace nedosažení žádané úrovně deformačních odporů experimentálních 

napěťových křivek oceli C45, při popisu modelem CINGARA & McQUEEN (A), jehož 

hodnoty σp byly vypočteny na základě vztahu (3) 
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Tyto extrémní odchylky se pak projevují na maximálních hodnotách RMSE – obr. 32 (a), (e). 

Se stejnými problémy se potýkají i další modely, které využívají hodnoty σp dané vztahem (3) 

– viz obr. 15, kde lze pozorovat, že v případě popisu křivek v oblasti deformací do píku 

vykazují téměř všechny porovnávané modely velmi vysoké hodnoty maximální odchylky od 

ideální hladiny deformačních odporů. Výjimku v tomto ohledu tvoří modely SCHINDLER-

KLIBER-BOŘUTA, HENSEL-SPITTEL a NOVÝ MODEL. Tyto tři modely využívají 

vlastní mechanismus výpočtu hladiny deformačního odporu – viz vztahy (32), (34) a (39). 

Hodnota maximálního deformačního odporu je v těchto modelech vyjádřena explicitně, 

přičemž je využíváno podobné kombinace členů vyjadřujících vliv teploty deformace s členy 

vyjadřujícími vliv deformační rychlosti. Ukázalo se, že tento způsob výpočtu maximálního 

napětí je v těchto případech mnohem přesnější, než skrze vztah (3). Tento důvod proto vedl 

k zařazení tohoto způsobu výpočtu právě i do nově vyvinutého modelu. NOVÝ MODEL tak 

poskytuje nejen tvarovou přesnost popisu, ale i přesnost co se týče hladiny deformačního 

odporu. Tyto závěry potvrzuje i statistické srovnání v případech dalších dvou materiálů – 

obr. 32. Pro ocel 38MnVS6 je maximální chyba u modelu CINGARA & McQUEEN (A) 

12 MPa, NOVÝ MODEL vykazuje chybu jen 7 MPa – obr. 32 (c). Pro hliníkovou slitinu 

Al Mg4,5Mn0,7 je maximální chyba u modelu CINGARA & McQUEEN (A) dokonce 

15 MPa, NOVÝ MODEL vykazuje maximální chybu opět jen 7 MPa – obr. 32 (e). 

 První část nového modelu (39) se dále od původního modelu CINGARA & 

McQUEEN (A) (8) liší (kromě zmíněného způsobu výpočtu hodnot σp) i vlastním 

deformačním základem, který u nového modelu využívá funkci hyperbolický sinus (39), 

namísto funkce exponenciální (8). Rozdíly mezi oběma přístupy demonstruje obr. 34. 
 

  

  
Obr. 34 Srovnání přesnosti modelu NOVÝ MODEL a modelu CINGARA & McQUEEN 

(A), jehož hodnoty σp jsou dány rovnicí (41); pro srovnání zařazen model CINGARA & 

McQUEEN (A), jehož hodnoty σp jsou dány rovnicí (3); ocel C45 
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Obrázek 34 porovnává první část nového modelu (39) s modelem CINGARA & McQUEEN 

(A) (8). Napěťové křivky modelu (8) jsou zde přitom dvojího typu. Tyto křivky se od sebe liší 

výpočtem hodnot σp. První typ křivek modelu (8) využívá hodnoty σp, dané tak jako 

v předcházejících případech vztahem (3). Druhý typ křivek využívá hodnoty σp, vypočtené na 

základě vztahu (41), tedy vztahu, který využívá i nově vyvinutý model (39). Důvodem je 

sladit hladiny deformačních odporů obou modelů tak, aby bylo možno objektivně porovnat 

vliv jejich odlišných deformačních základů (tj. funkce sinus-hyperbolická vs. funkce 

exponenciální). Výhoda sinus-hyperbolické funkce zde spočívá ve tvarové přesnosti nového 

modelu, která se projevuje zejména u napěťových křivek, zaznamenaných při kombinaci 

nižších teplot a vyšších deformačních rychlostí, při jednotném popisu sady křivek, 

zaznamenaných v širokém rozsahu termomechanických podmínek. 

 Popis napěťových křivek dle modelu JMAK (B) (popis křivek jen v oblasti deformací 

za píkem) je u všech zkoumaných materiálů na poměrně slušné úrovni. Tvarově se tento 

model více či méně dobře přizpůsobuje tvarům experimentálně získaných napěťových křivek. 

Lze nicméně pozorovat nepřesnosti v oblasti deformací, kdy dochází k přechodu křivky od 

napěťového píku do oblasti ustáleného plastického toku. Model JMAK (B) zde predikuje 

pozvolnější pokles napětí. V případech experimentálních křivek s výraznějším poklesem 

napětí za napěťovým píkem pak dochází ke snížení tvarové přesnosti daného modelu. 

Příklady tohoto jevu jsou prezentovány na křivkách oceli 38MnVS6 – obr. 35.   
 

  
Obr. 35 Demonstrace méně výrazného poklesu deformačního odporu modelu JMAK (B), při 

popisu experimentálních napěťových křivek oceli 38MnVS6, vykazujících výrazný pokles 

mezi napěťovým píkem a ustáleným stavem 
 

NOVÝ MODEL (využívající pro popis oblasti za píkem deformační základ původního 

modelu Cingary a McQueena) si dokáže s tvarovou různorodostí v přechodech mezí píkem a 

ustáleným stavem mnohem lépe poradit (obr. 35). Statistické srovnání v podstatě potvrzuje 

výše zmiňované problémy při využívání vztahu (3) pro predikci maximálního napětí. Model 

JMAK (B), obdobně, jako model CINGARA & McQUEEN (A) využívá hodnoty píkového 

napětí, predikované právě na základě tohoto vztahu. I u tohoto modelu se tak vyskytují 

komplikace při popisu hladiny deformačního odporu. Dobře pozorovatelné to je například u 

oceli 38MnVS6. Na obr. 32 (d) lze vidět, že maximální odchylka tohoto modelu dosahuje 

hodnoty přibližně 11 MPa, zatímco NOVÝ MODEL vykazuje odchylku pouze 9 MPa. Velmi 

markantní je tento rozdíl v případě hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7 – obr. 32 (f). Pro model 

JMAK (B) zde vychází maximální odchylka dokonce 17 MPa. Pro NOVÝ MODEL to je 

pouze 10 MPa. Poněkud jiná situace je u oceli C45 – obr. 32 (b). Pro model JMAK (B) 

vychází hodnota maximální odchylky pouze 10 MPa, což je srovnatelné s hodnotou 9 MPa 

pro NOVÝ MODEL. Důvod tohoto jevu je nicméně celkem prostý. Maximální odchylka u 

oceli C45, která byla pozorována například u modelu CINGARA & McQUEEN (A) –  

obr. 32 (a) se týká napěťové křivky, zaznamenané za kombinace teploty 1000 °C a 
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deformační rychlosti 100 s
−1

 – viz obr. 33 (a). Tato křivka nicméně nemá v daném rozsahu 

deformací žádnou oblast za napěťovým píkem. Model JMAK (B) tudíž nemohl být u této 

křivky hodnocen a zmiňovaná odchylka se tak ve statistickém zhodnocení u tohoto modelu 

v případě oceli C45 neprojevila. 

 Na základě výše uvedeného rozboru (jenž se opírá o grafické i statistické srovnání 

jednotlivých modelů) lze říci, že nově odvozený model (38) poskytuje velmi dobrou přesnost 

popisu experimentálně obdržených napěťových křivek výše diskutovaných materiálů. Ve 

srovnání s ostatními běžně využívanými modely, přináší nově vyvinutý model lepší schopnost 

dosahovat žádaného tvaru napěťových křivek i pro případy, kdy popisovaná sada křivek 

obsahuje křivky, zaznamenané ve velmi širokém intervalu teplot deformací a deformačních 

rychlostí, kdy jednotlivé křivky se od sebe tvarově liší. Nový model rovněž umožňuje 

přesnější stanovení hladiny deformačních odporů jednotlivých napěťových křivek – 

predikované hodnoty deformačních odporů se tak více blíží hodnotám experimentálně 

stanoveným. 
 

8 VĚDECKÝ PŘÍNOS A PRAKTICKÁ APLIKOVATELNOST NOVĚ 
NAVRŽENÉHO MODELU 

 

 Originální model přináší nové možnosti v oblasti predikce deformačního odporu a 

energosilových parametrů i při velmi intenzivních technologiích tváření za tepla. Díky svému 

fyzikálnímu základu umožňuje jednotný a přesný popis celé sady napěťových křivek, 

experimentálně získaných ve velmi širokém rozsahu termomechanických podmínek a výrazně 

se lišících svým tvarem. Vyvinutý univerzální model předčí ve věrohodnosti popisu doposud 

používané modely, které jsou aplikovatelné pouze v omezených intervalech 

termomechanických podmínek. 

 Nový model je předurčen především k aplikaci při počítačových simulacích 

technologických procesů tváření, realizovaných ve FEM softwarech – např. při optimalizaci 

procesů zápustkového kování, při nichž je jednorázově dosahováno velkých deformací, nebo 

procesů víceúběrového řízeného válcování probíhajícího pod teplotou rekrystalizace, kdy 

dochází k postupné kumulaci zpevnění. 

 Lze doporučit nahrazení tradičního modelu HENSEL-SPITTEL, jenž je součástí široce 

využívaného FEM softwaru pro simulace tvářecích procesů FORGE. Náhrada této 

fenomenologické rovnice novým modelem by mohla do výpočtů vložit mnohem vyšší 

přesnost, což by se příznivě projevilo při zkvalitnění vlastních optimalizačních simulací i při 

spolehlivém dosahování vyšších užitných vlastností různých objemově tvářených výrobků. 
 

ZÁVĚRY 
 

 Výsledkem výzkumu, jenž byl realizován v rámci předložené disertační práce, je nový 

univerzální model určený k predikci deformačního odporu při tváření za tepla. Tento model 

byl testován na třech materiálech, významně se lišících svým chemickým složením i 

deformačním chováním – oceli C45, oceli 38MnVS6 a hliníkové slitině Al Mg4,5Mn0,7. 

Přesnost nového modelu byla graficky i statisticky konfrontována s doposud nejpřesnějšími či 

nejvyužívanějšími rovnicemi, jako jsou modely CINGARA & McQUEEN, JMAK a 

HENSEL-SPITTEL. Hlavní závěry plynoucí z tohoto testování jsou následující: 
 

(1) Nový model umožňuje díky svému fyzikálnímu základu jednotný popis sady 

napěťových křivek, zaznamenaných ve velmi širokém rozsahu termomechanických 

podmínek (tj. deformace, deformační rychlosti a teploty) a kvůli různému průběhu 

dynamických uzdravovacích dějů zásadně se lišících svým tvarem. 

(2) Výsledky potvrdily vyšší přesnost nově vyvinutého modelu oproti modelům dosud 

aplikovaným. Jeho přednosti se projevují především při popisu křivek deformace-
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napětí v oblasti velkých deformací, tedy za výrazným napěťovým píkem a v oblasti 

ustáleného plastického toku materiálu. 

(3) Jednoznačně bylo prokázáno, že čistě fenomenologický model HENSEL-SPITTEL, 

standardně implementovaný mj. do široce využívaného FEM simulačního softwaru 

FORGE, není ani přes svou složitost vhodný pro popis napěťových křivek v oblasti za 

výrazným napěťovým píkem. Nově vyvinutý model poskytuje v těchto případech 

mnohem vyšší shodu s experimentálními daty a lze tedy uvažovat o jeho vhodném 

využití při počítačových simulacích různých procesů objemového tváření. 

(4) Zpřesnění predikce energosilových parametrů tváření s využitím nového modelu 

deformačních odporů je významné pro konstruktéry i uživatele tvářecích zařízení, 

zejména v případě stabilního dosahování vynikajících vlastností různých kovových 

materiálů, intenzivně tvářených za tepla. 
 

CONCLUSIONS 
 

 The result of the research, which has been realized within the submitted Ph.D. thesis, 

is a new universal model of the hot flow stress prediction. This model has been tested for 

three materials, significantly differing from each other by the chemical composition even 

deformation behavior – steel C45, steel 38MnVS6 and aluminum alloy AlMg4.5Mn0.7. 

Accuracy of this new model was graphically even statistically confronted with the so far most 

accurate and/or most frequently used equations, like the model CINGARA & McQUEEN, 

JMAK and HENSEL-SPITTEL. The main findings, resulting from this testing were listed as 

follows: 
 

(1) The new model enables, thanks to its physical base, united description of a set of flow 

curves acquired in a very wide range of thermomechanical conditions (i.e. strain, 

strain rate and deformation temperature), when this flow curves are, thanks to the 

various dynamic softening processes, significantly shape-different. 

(2) The results confirmed a higher accuracy of the newly derived model against the so far 

applied ones. Its advantages are manifested especially in case of the description of the 

flow curves in the high-strain area, i.e. beyond the significant peak point and in the 

steady-state area. 

(3) Conclusively was proved, that the purely phenomenological model HENSEL-

SPITTEL, standardly implemented by the way in to the widely used FEM simulation 

software FORGE, is not, despite its complexity, suitable in case of the flow curve 

description in the area beyond the significant peak point. The newly derived model 

provides, in these cases, much higher fit with the experimental data and it can be, 

therefore, considered its appropriate use at computer simulations of various bulk-

forming processes. 

(4) Prediction capability of the newly derived model is significant for designers and users 

of forming equipment in case of prediction of energy-force parameters – especially 

with regard to stable achieving of excellent properties of various metal-materials 

which are intensively formed at hot state.  
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