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ABSTRAKT 

Zkouškami jednoosým tahem do lomu byla zkoumána tvařitelnost oceli s 0,43 % C – 0,80 % 

Mn – 0,27 % Si – 1,01 % Cr – 0,19 % Mo – 0,0044 % N. Nejdříve byla zkoumána taţnost 

oceli při konstantní rychlosti příčníku 20 mm·s
-1

 (tj. při deformační rychlost cca 0,65 s
-1

) v 

rozsahu teplot 800 – 1375 °C. Taţnost plynule rostla s teplotou aţ do cca 1335 °C a pak 

prudce klesala v důsledku přehřátí a spálení materiálu. Teplota nulové taţnosti se 

pravděpodobně nachází v intervalu 1360 aţ 1370 °C. Pro teploty odpovídající nízké, resp. 

vysoké tvařitelnosti (tj. 900 °C anebo 1280 °C) byly aplikovány zkoušky tahem v rozsahu 

deformační rychlosti 0,00075 – 60 s
-1

. Ani v aplikovaném rozsahu 5 řádů se nepodařilo určit 

hodnotu deformační rychlosti odpovídající lokálnímu maximu. Strukturní analýzy potvrdily 

teoretický předpoklad, ţe vliv deformační rychlosti na tvařitelnost zkoumané oceli závisí na 

vývoji mikrostruktury v průběhu zkoušky tahem. 

Klíčová slova: nízkolegovaná Cr-Mo ocel; taţnost za tepla; střední deformační rychlost; 

struktura 

 

ABSTRACT 

By means of the uniaxial tensile tests performed on the hot deformation simulator Gleeble 

3800, the formability of continuously cast steel with 0.43 % C – 0.80 % Mn – 0.27 % Si – 

1.01 % Cr – 0.19 % Mo – 0.0044 % N. At first, the ductility of steel was investigated at 

constant rate of stroke of 20 mm·s
-1

 (i.e. at strain rate of ca 0.65 s
-1

) in temperature range of 

800 – 1375 °C. Ductility increased steadily to a temperature about 1335 ° C and then dropped 

sharply as a result of overheating and burning of the material. The zero ductility temperature 

is probably between 1360 °C and 1370 °C. For temperatures corresponding to low 

respectively high formability (i.e., 900 °C or 1280 °C), tensile tests were performed at strain 

rate in the range of 0.00075 – 60 s
-1

. Even in the applied range of 5 orders, it was not possible 

to determine the value of the strain rate corresponding to the local maximum of formability. 

Metallographic analysis of samples and scanning electron micrographs of fracture surfaces 

confirmed the theoretical assumption that the effect of strain rate on formability of the studied 

steel depends on the development of the microstructure in the course of a tensile test. 

Key words: low-alloy Cr-Mo steel; hot ductility; mean strain rate; structure 
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1. Úvod 
Výzkum plastických vlastností kovových materiálů za zvýšených teplot je v praxi 

vysoce ţádaný, protoţe přináší cenné informace vyuţitelné zejména ve spojitosti s plynulým 

litím a tuhnutím předlitků i s objemovým tvářením za tepla. Pozornost je zaměřována na vliv 

chemického sloţení materiálu, jeho strukturního stavu, teploty, uzdravovacích procesů aj. na 

tvařitelnost – tedy schopnost materiálu podrobovat se velkým plastickým deformacím bez 

porušení soudrţnosti. Méně časté je studium vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost, 

protoţe je experimentálně velmi náročné – vyţaduje totiţ zkušební zařízení umoţňující testy 

s deformační rychlostí v rozsahu mnoha řádů. Aţ to umoţňuje ve vybraných případech určit 

podmínky tváření spjaté s optimální tvařitelností materiálu.  

V moravskoslezském regionu byl pro tyto účely tradičně vyuţíván torzní plastometr 

SETARAM-VÍTKOVICE (nyní v rámci MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO 

VÝZKUMU, s.r.o.), a to v běţném rozsahu deformačních rychlostí 10
-4

 – 10
0
 s

-1
. Tento 

řádový rozsah vykazuje zásadní nedostatek, kdyţ jeho horní hranice leţí z hlediska mnoha 

technologických procesů (např. válcování) příliš nízko. Experimentální moţnosti se rozšířily 

koncem roku 2012 po zprovoznění plastometru Gleeble 3800 na Fakultě metalurgie a 

materiálového inţenýrství VŠB – TU Ostrava. Dosaţitelný řádový rozsah deformačních 

rychlostí je zde v případě zkoušení jednoosým tahem 10
-5

 – 10
2
 s

-1
. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1 Základní pojmy 

Tvařitelnost je schopnost tvářeného tělesa snášet plastickou deformaci za určitých 

podmínek tváření aţ do vzniku prvních kritických trhlin, které by mohly vést ke vzniku lomu. 

Tvařitelnost ovlivňují mnohé faktory, mezi hlavní patří: plastičnost, rozměry a tvar tělesa, 

teplota, podmínky tváření. Dále můţeme rozlišit metalurgickou tvařitelnost, která vyjadřuje 

vliv metalurgických činitelů na tvařitelnost za určitých termomechanických podmínek a 

tvařitelnost technologickou, která určuje vliv dané technologie tváření na pravděpodobnost 

vzniku kritických trhlin (to je např.: kovatelnost a válcovatelnost). 

Výše zmíněná plastičnost vyjadřuje schopnost materiálu plasticky se deformovat 

v rozsahu od počátečních deformací do mezních. Počáteční plastičnost vystihuje změnu od 

pruţného do plastického stavu. Mezní plastičnost odpovídá stavu vzniku prvních trhlin. 

Rozdíl mezi tvařitelností a plastičností je v tom, ţe plastičnost je určitá vlastnost daného 

materiálu, kterou nelze zkoumat základními zkouškami, neboť by byla ovlivněna tvarem 

deformovaného tělesa, tudíţ ji není moţné popsat číslem [1,2,3]. 

Pro výzkum tvařitelnosti pomocí tahových zkoušek jsou základní hodnocené veličiny 

taţnost a kontrakce. Taţnost nám procentuálně vyjadřuje maximální poměrné trvalé 

prodlouţení εl, označujeme ho jako A. Vypočte se podle vztahu (1) [2]. Kontrakce Z [%] 

(vztah č. 2) [2] je podíl rozdílu příčného průřezu před deformací (tj. výchozí velikosti plochy) 

a plochy po deformaci k ploše výchozí.  

   
     

  
     

  

  
      (1)  

kde l0 [mm] je délka měřené části zkušební tyče před deformací a l1 [mm] je délka měřené 

části zkušební tyče po deformaci.  

  
     

  
     

  

  
       (2)  

kde S0 a S1 [mm
2
] jsou plochy příčného průřezu zkušební tyče před a po deformaci. 

Pomocí podílu maximální zatěţující síly FMAX [kN] a plochy původního příčného 

průřezu S0 [mm
2
] můţeme vyjádřit smluvní pevnost za tepla RmT [MPa] (rovnice 3) [3]. 
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  (3)  

 

Díky citlivosti plastometru při tahových zkouškách za tepla, kdy měří i velice malé 

deformace, můţeme určit mez kluzu za tepla, tedy hranici mezi elastickou a plastickou 

deformací [2,3,4]. 

 Dalším důleţitým pojmem je deformační rychlost, která je definována jako derivace 

deformace podle času. Značíme ji ė a jednotky udáváme v [s
-1

], tato jednotka vyplývá 

z odvození níţe, vztah (4) [4]. 

 ̇   
  

  
  
 

  
(
  

 
)   

 

 
 
  

  
  
 

 
 (4)  

h je výška [mm], t je čas [s], v je rychlost nástroje [mm·s
-1

]. 

2.2 Vliv chemického složení na tvařitelnost 

Velice důleţitým faktorem ovlivňujícím tvařitelnost je chemické sloţení. To můţe v 

oceli ovlivnit: 

- hodnoty teplot fázových přeměn (strukturní stav a důleţité body při tváření), 

- kinetiku uzdravovacích procesů, 

- afinitu k S, C, N, O, 

- zpevnění (podle různorodosti atomů přidaného prvku), 

- vliv na parametry ohřevu a tváření (sklon k přehřátí či spálení, tepelná vodivost, 

roztaţnost). 

Legující prvky můţeme dělit na dvě základní skupiny, a to podle toho, zda v diagramu 

ţelezo-uhlík rozšiřují oblast ţeleza γ (austenitotvorné) nebo ţeleza α (feritotvorné). 

Mezi první skupinu patří např.: C, N, Zn, Mn, Ni a mezi feritotvorné např.: Mo, Cr, Al, Ti. 

Také je jasné, ţe většina austenitotvorných prvků zvětšují oblast Feγ, ale také zmenšují oblast 

Feα, to platí i o feritotvorných prvcích, ovšem naopak [1,3,5]. 

2.2.1 Uhlík 

Tento důleţitý prvek určuje pro tváření klíčové vlastnosti slitin ţeleza. Procentuální 

obsah uhlíku nám udává teplotu solidu, teplotu tváření, strukturní stav. Nejen to lze vyčíst 

z rovnováţného diagramu Fe – C.  
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Uhlík se ţelezem tvoří do určité míry intersticiální tuhý roztok, po nasycení tuhého 

roztoku se uhlík vyloučí jako samostatná fáze. Při malých koncentracích vytváří sloučeninu 

Fe3C. Soustava Fe – Fe3C se nazývá metastabilní soustava. 

Uhlík má také vliv z hlediska rychlosti smrštění při solidifikaci, zejména pokud se 

jedná o peritektické oceli, tedy ocele s obsahem uhlíku 0,09 – 0,17 %. Tyto oceli mají při 

kontinuálním lití tendenci praskat z důvodu rychlého smrštění, které je následek transformace 

delta feritu na austenit. To vyvolá nepravidelný růst zrna, tahová napětí a popřípadě prasklinu. 

S rostoucím obsahem uhlíku se sniţuje teplota maximální tvařitelnosti [1,2,5,6]. 

2.2.2 Mangan 

 Tento austenitotvorný legující prvek se vyuţívá hlavně k odstranění křehkosti za tepla, 

to díky desoxidaci a vyšší afinitě k síře neţ k ţelezu. Také při válcování podporuje šíření, ale 

také můţe způsobovat náchylnost k přehřátí.  

 V ţeleze je do přibliţně 20 % dokonale rozpustný, v běţných konstrukčních ocelích se 

pouţívá do 2 %, v otěruvzdorných ocelích (např.: Hadfieldova ocel) je to přibliţně 12 %. 

Se sniţujícím se obsahem manganu v oceli se teploty maximální tvařitelnosti zvyšují [3].  

2.2.3 Molybden 

 Molybden je velice silně feritotvorný prvek. Jako legující prvek vţdy zhorší 

tvařitelnost za tepla a to tím, ţe zvýší deformační odpor za všech teplot, sníţí plasticitu 

materiálu a zúţí interval tvářecích teplot. Díky velké afinitě k síře se v eutektiku mohou 

objevovat sulfidy (MoS2), které mají teplotu tání jiţ při 1185 ˚C a vytvářejí nízkotající síťoví 

na hranicích zrn, zejména v jádru materiálu. To ztěţuje tváření hlavně při výrobě bezešvých 

trubek a při kování velkých polotovarů. 

 Plasticita molybdenových ocelí do obsahu Mo 4 hm. % je výrazná ve dvou oblastech, 

a to v intervalu teplot 850 – 900 ˚C a poté nad 1150 ˚C. Mezi těmito oblastmi je výrazný 

úbytek tvařitelnosti [1,7]. 

2.2.4 Chrom 

 V obsahu přibliţně 12 % v tuhém roztoku zajišťuje schopnost pasivace povrchu při 

kontaktu s oxidačním prostředím. V systémech Fe-Cr-C se část chromu rozpouští v základní 

matrici a část vytvoří s uhlíkem karbidy. Podle mnoţství chromu, od nízkého obsahu po vyšší, 

se tvoří karbidy Cr23C6, Cr3C, Cr7C3 a Cr3C2, které jsou příznivé pro odolnost proti tečení.  
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V kombinaci s dusíkem vytváří nitridy nebo karbonitridy. Chrom zpevňuje materiál a 

sniţuje schopnost rekrystalizace. Tvařitelnost závisí především na strukturním stavu, 

tvařitelnost v oblasti austenitu klesá s rostoucím obsahem chromu. Nejniţší hodnoty 

tvařitelnosti chromových ocelí se nacházejí v oblasti dvoufázové struktury [1,8,9]. 

2.3 Vliv teploty na tvařitelnost oceli 

Důleţitým parametrem ovlivňujícím deformační chování při tváření je teplota. 

S rostoucí teplotou klesají deformační odpory, roste míra tvařitelnosti, také se zvyšuje 

frekvence kmitání atomů a dislokací, tím se zrychluje reakční rychlost uzdravování. Ovšem 

při příliš velké teplotě dochází k negativním jevům, a to přehřátí a spálení, které výrazně sníţí 

tvařitelnost materiálu. Přehřátí znamená nadměrné zhrubnutí austenitického zrna, které ovšem 

ještě jde správným tvářením s pomocí rekrystalizace postupně zjemnit. Spálení materiálu je 

natavení hranic zrn, to znamená, ţe materiál se stane netvařitelným, tento děj uţ napravit 

nejde. Obr. 1 reprezentuje pokles tvařitelnosti při vysokých teplotách vlivem přehřátí a 

spálení. 

 

Obr. 1: Pokles tvařitelnosti vlivem přehřátí a spálení [3] 

Tváření můţeme rozdělit podle teploty na tváření za studena (pod teplotou 

rekrystalizace) a za tepla (nad teplotou rekrystalizace). Rozhraní mezi těmito teplotami je 

dáno absolutní teplotou rekrystalizace, ta je definována rovnicí (5) [3]. 

Tr ≥ 0,4 Tt (5)  

kde Tr je absolutní teplota rekrystalizace [K] a Tt je absolutní teplota tavení [K]. 
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 Také můţeme dělit tvářecí procesy podle toho, jak velké mnoţství tepla vyvinutého 

tvářením se spotřebuje na zvýšení teploty tvářeného materiálu, a to na: 

- izotermické tváření - teplota tvářeného materiálu je konstantní, 

- adiabatické tváření - veškeré vzniklé teplo je uvnitř materiálu, 

- polytropické - část vzniklého tepla zůstane v materiálu a část odejde do okolí [1,10]. 

2.4 Vliv uzdravovacích procesů na tvařitelnost 

 Procesy, které vedou ke změkčení neboli odpevnění, nazýváme uzdravovací procesy. 

Základní dělení těchto procesů je na dynamické, které probíhají během samotné deformace, a 

postdynamické, které jsou spojeny s vyššími teplotami a probíhají po skončení tváření nebo 

v meziúběrových pauzách, popřípadě při rekrystalizačním ţíhání. Dynamické procesy jsou 

dynamické zotavení a dynamická rekrystalizace. Hlavním výsledkem působení těchto procesů 

je sníţení hustoty dislokací [2,11]. 

2.4.1 Dynamické zotavení 

 Fyzikální podstatou tohoto procesu je přemísťování a částečná anihilace dislokací a 

koalescence stěn subhranic během růstu subzrna. K těmto jevům dochází v případě sníţení 

nerovnoměrné koncentrace mříţkových defektů. V případě kovů s vysokým porušením 

pravidelnosti sledu krystalografických rovin, čili s vysokou energií vrstevné chyby 

(např. hliník), dojde k příčnému skluzu a šplhu hranových a šroubových dislokací. Totéţ platí 

pro kovy s BCC a HCP mříţkou (Mg, Zn, Tiα). S klesající hustotou dislokací se také 

zmenšuje potřebné napětí pro plastickou deformaci a tím klesá i hodnota deformačního 

odporu materiálu a tvrdosti. U kovů s nízkou energií vrstevné chyby (např.: měď, mosaz nebo 

austenitická ocel) není proces tak jasný. 

Při dynamickém zotavení nevznikají nová zrna, nepřemisťují se hranice zrn, takţe 

vzhled mikrostruktury a textury není změněn. Nedochází k úplnému uzdravení [3,10,12]. 

2.4.2 Dynamická rekrystalizace 

Dynamická rekrystalizace je proces vzniku nových zrn shodných fází a jejich 

postupného růstu v průběhu plastické deformace za tepla, kdy dochází k poklesu napětí 

potřebného pro plastickou deformaci, do doby, neţ bude stav rovnováţný a v materiálu 

vznikne rovnováţná velikost zrna. 
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Aby byla rekrystalizace vůbec zahájena, musí se splnit tyto podmínky: 

- vysoká teplota, tzn.: nad Tr, 

- velikost deformace nad kritickou deformaci (nahromadění energie potřebné pro 

aktivaci děje), 

- nízká energie vrstevné chyby. 

Aktivační energie nutná k aktivaci dynamické rekrystalizace je vţdy větší neţ při 

rekrystalizaci statické. To znamená, ţe i hodnota kritické deformace bude větší, To ukazuje 

obr. 2. Také si můţeme všimnout, ţe po překonání kritické deformace při dynamické 

rekrystalizaci dochází k poklesu deformačního odporu. Průběh napěťové křivky je ovlivňován 

termomechanickými podmínkami (teplotou, deformační rychlostí). Vzájemné působení těchto 

proměnných lze vyjádřit tzv. Zenerovým-Hollomonovým parametrem Z [s
-1

], 

rovnice (6) [2, 3, 13, 14]. 

 

Obr. 2: Kritické deformace k vyvolání rekrystalizace [3] 

   ̇     (
 

   
) (6)  

kde ė je deformační rychlost, Q je aktivační energie při tváření za tepla [J·mol
-1

], R je molární 

plynová konstanta (8,314 J·K
-1

·mol
-1

). 

2.5 Vliv deformační rychlosti 

Deformační rychlost má klíčový vliv na tvařitelnost materiálu. Tento fenomén však 

není dosud prozkoumaný tak jako například vliv teploty tváření na tvařitelnost. To můţe být 

způsobeno velkými poţadavky na zkušební stroje, kde probíhají experimenty. U těchto 

experimentů je poţadováno, aby byl zkoumán dostatečně široký interval rychlostí deformace, 
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to můţe být u některých zkušebních zařízení problém. Dalším významným důvodem, proč je 

tento problém méně zkoumán, můţe být souhrnný problém, který tkví v rozličném 

chemickém sloţení a charakteristických rysech daného materiálu. Také záleţí na přesnosti 

pouţitých metod měření různých autorů výzkumu. 

Tvařitelnost materiálu při spojité deformaci do lomu je ovlivněna deformační rychlostí 

ė [s
-1

] a různými činiteli: strukturním sloţením, velikostí výchozího zrna, pevností a čistotou 

zrna, vlivem deformačního tepla, deformačně indukovanou precipitací, kinetikou 

rekrystalizace a dalšími.  

Obecně je známo, ţe s rostoucí deformační rychlostí stoupá tvařitelnost do určitého 

maxima a poté klesá. S růstem deformační rychlosti narůstá deformační odpor a tím i 

mnoţství tepla, které vzniká při samotné deformaci. A do určité míry zvýšená teplota 

urychluje průběh rekrystalizace [2,3,14].  

Velké mnoţství experimentů spjatých se studiem vlivu deformační rychlosti na 

tvařitelnost u různých druhů oceli provedl Strakoš [14]. Sledoval tvařitelnost ocelí při 

nepřerušovaných zkouškách krutem. Rozsah teplot byl 700 – 1280 ˚C a deformační rychlost 

byla v rozsahu od 2,1·10
-2

 do 3,14·10
0 

s
-1

.  

Z výsledků experimentálních zkoušek uhlíkových, feritických a austenitických ocelí 

vytvořil Strakoš schéma (obr. 3) vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost, při tváření za 

středních teplot, pro jednotlivé druhy oceli a jejich vlastnosti. Křivka A představuje feritické 

oceli s vysokou energií vrstevné chyby. Křivka B odpovídá oceli s nízkou tvařitelností a 

nízkou energií vrstevných chyb. Efekt zvýšení rychlosti dynamické rekrystalizace vlivem 

deformační rychlosti je potlačen převládajícím vlivem hrubozrnné struktury na tvařitelnost.  

 



11 
 

 

Obr. 3: Schéma vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost [14] 

 Křivka C zastupuje běţné uhlíkové a také středně legované oceli, křivka D oceli 

austenitické a mikrolegované. Zvyšující se deformační rychlostí roste hodnota přetvárného 

odporu a tím také mnoţství deformačního tepla, zrychluje se rychlost rekrystalizace a 

zjemňuje se zrno. Poslední křivka E představuje CrNiMo oceli, kdy je vlivem legujících 

prvků sníţená schopnost rekrystalizace. Deformační rychlost převyšuje rychlost dynamické 

rekrystalizace a tím klesá tvařitelnost do daného minima, kde i při zvýšení deformační 

rychlosti zůstává téměř konstantní. 

Výzkum Norströma a Nohanssona [15] ukazuje experiment se čtyřmi typy laboratorně 

připravené oceli A-D (tab. 1). Ocel pod označením písmenem C je známa jako AISI 316 a 

ocel označená D je AISI 316LN. Pomocí tahových zkoušek byla na těchto ocelích zkoušena 

taţnost a také určena teplota nulové taţnosti. Při zkouškách tahem byly aplikovány dvě 

rozdílné deformační rychlosti, ė = 5·10
-2

 a 2,5·10
-4

 s
-1

.  

Tab. 1: Chemické sloţení zkoušených ocelí (v hm %) 

Ocel C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Al N 

A 1 0,31 0,34 0,014 0,008 0,06 0,04 0,01 0,06 0,024 0,01 

B 0,41 0,20 0,49 0,010 0,008 1,05 0,22 0,04 0,08 0,010 0,01 

C 0,04 0,39 1,5 0,034 0,010 16,8 11,3 2,5 0,19 0,007 0,05 

D 0,02 0,40 1,3 0,034 0,005 17,6 10,2 2,7 0,18 0,008 0,16 



12 
 

Výsledky výzkumu těchto dvou nízkouhlíkových a dvou nerezových ocelí ukazuje 

obr. 4. Jak lze z obrázku vyčíst, u uhlíkových ocelí způsobí pokles deformační rychlosti 

sníţení tvařitelnosti, a to v oblasti niţších teplot, asi do 800 ˚C, ale při vyšších teplotách (do 

1200 ˚C) naopak zvýšení tvařitelnosti. 

 

Obr. 4: Závislost tvařitelnosti na deformační rychlosti a teplotě (Test Temp. = teplota 

zkoušení,  ̇ = deformační rychlost, Reduction of area = kontrakce, Steel = ocel) [15] 

 Pomocí tahových zkoušek na zařízení Gleeble zkoumali Suzuki, Nishimura a 

Yamaguchi [16] tvařitelnost několika ocelí s různým chemickým sloţením (tab. 2) v oblasti 

teplot 900 – 1200 ˚C. Tahové zkoušky probíhaly v intervalu deformačních rychlosti od 10
-3

 do 

10
0
 s

-1
.  

Tab. 2: Chemické sloţení zkoušených ocelí (v hm %) 

Ocel C Si Mn P S Cr Ni Mo Al Nb N O 

A 0,003 0,02 0,02 0,003 0,004 - - - - - 0,0015 0,004 

B 0,40 0,23 0,8 0,02 0,014 1,2 - -  - - 0,0015 

C 0,05 0,20 1,46 0,002 0,005 - - - <0,01 - 0,0014 0,0028 

D 0,12 0,01 0,35 0,014 0,012 - - - 0,06 - 0,0013 0,002 

E 0,06 0,27 1,6 0,016 0,003 - 0,2 - 0,03 0,04 0,006 0,003 

F 0,063 0,52 1,35 0,025 0,004 17 12,4 2,35 - - 0,002 0,003 
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U ocelí s nízkým obsahem síry ovšem tahové zkoušky nezjistily skoro ţádnou 

závislost tvařitelnosti na deformační rychlosti. Ovšem u oceli značené písmenem D byl 

vyzkoumán komplikovaný vliv deformační rychlosti na tvařitelnost kvůli vysokému obsahu 

síry a nízkému obsahu manganu. Závislost tvařitelnosti na deformační rychlosti při 1000 ˚C u 

oceli D ukazuje obr. 5, na vedlejších osách můţeme vidět pevnost a rychlost posuvu příčníku. 

Z obrázku také vyplývá, ţe nejmenší kontrakce při zkoušce oceli D byla přibliţně při 

deformační rychlosti okolo 0,6 s
-1

.    

 

Obr. 5: Závislost tvařitelnosti na deformační rychlosti ( Strain rate = deformační rychlost, R. 

A. = kontrakce, Cross head speed = rychlost posuvu příčníku, σmax = pevnost, time = čas) [16] 

 Zajímavých výsledků bylo také dosaţeno při výzkumu tvařitelnosti peritektické oceli 

pro výrobu plynových láhví od autora Mustafy Arikana [17]. Ten zkoušel po natavení a 

solidifikaci vzorky ochlazovat různými rychlostmi a pomocí zkoušek tahem zjistit jejich 

tvařitelnost za tepla při různých deformačních rychlostech. Ochlazování probíhalo rychlostmi 

0,4; 0,5; 1,0 a 2,0 ˚C·s
-1

.  

 Experimenty probíhaly na zařízení Gleeble 3500, zkoušená ocel (P245NB) měla 

chemické sloţení uvedené v tab. 3. Tahové zkoušky se vzorky o délce 120 mm a průměru 10 

mm měly simulovat tvařitelnost této plynulé lité oceli. Pro tento účel byly pouţity deformační 

rychlosti od 10
-3

 aţ do 10
1
 s

-1
. 
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Tab. 3: Chemické sloţení oceli P245NB (v hm %) 

C Mn P S Si Al N Ti Nb 

0,109 0,775 0,011 0,007 0,064 0,06 0,0057 0,019 0,001 

   

 Výsledkem tohoto výzkumu jsou křivky závislosti kontrakce na deformační rychlosti 

(obr. 6), které ukazuje tvařitelnost, rychlost ochlazovaní po natavení na teplotu zkoušení byla  

1 ˚C·s
-1

. I zde můţeme vidět obdobné výsledky křivek jako u Suzuki, Nishimura a 

Yamaguchi.  

 

Obr. 6: Závislost kontrakce na deformační rychlosti (Cooling rate = rychlost ochlazování, 

Reduction of Area = kontrakce, Strain Rate = deformační rychlost) [17] 

Další experiment byl proveden na natavených a jiţ utuhlých vzorcích, tedy 

se značným ovlivněním materiálových vlastností tepelnou historií. Tuto studii provedli autoři 

Hurtado-Delgado A Morales [18] na oceli C-Mn-Nb-Al v litém stavu s chemickým sloţením 

uvedeným v tab. 4. Vzorky byly odebrány ze středu a z povrchu předlitku. 

Tab. 4: Chemické sloţení oceli C-Mn-Nb-Al v litém stavu (v hm %) 

C Mn P S Si Al N Nb 

0,045 0,425 0,012 0,0089 0,008 0,0431 0,005 0,021 
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Tvar zkoušených vzorků (obr. 7) byl poněkud sloţitější, měl dvě hlavní sekce, první, 

kde se tvořil krček a lom, ta byla ve středu vzorku, dlouhá 75 mm, o průměru 10 mm. Druhá 

sekce s větším průměrem (17 mm) a délkou 100 mm, slouţící k detekci případné přítomnosti 

nukleace dutin, v této sekci působí menší tahová napětí. 

 

Obr. 7: Rozměry a charakteristika vzorků (Low stress segment = oblast nízkého napětí, Test 

segment = testovací část, Normal thread = normovaný závit) [18] 

Testované vzorky pro zkoušky jednoosým tahem byly při experimentu uloţeny 

v komoře, která vzorek tepelně izolovala. Oblast vzniku krčku byla pokryta speciálním 

tenkým ochranným ocelovým štítem, pod který se zabudovaly termočlánky. Do této komory 

byl malými otvory přiváděn netečný argon. Deformační rychlosti pouţité u tohoto 

experimentu byly pouze 10
-4

 – 10
-3

 s
-1

.  

Výsledky ukazují, ţe u zkoumané oceli s rostoucí deformační rychlostí roste 

tvařitelnost (obr. 8), ovšem rozsah deformačních rychlostí není příliš velký. Z obrázku lze 

vyčíst, ţe při teplotě 900 ˚C vykazuje tvařitelnost nejniţší hodnoty, to můţe být způsobeno 

zpevňováním do lomu. Také je vidět, ţe při teplotě přibliţně 840 ˚C jsou si hodnoty 

tvařitelnosti velice podobné. Při teplotě okolo 960 ˚C kontrakce dosáhla 100 %.   
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Obr. 8: Závislost tvařitelnosti na deformační rychlosti (RA = kontrakce, Temperature = 

teplota)  [18] 

Ze snímků skenovacího elektronového mikroskopu vyplývá (obr. 9), ţe při nízkých 

deformačních rychlostech převládaly při vzniku lomu mechanismy růstu dutin, ale při vyšších 

deformačních rychlostech byla rozhodující nukleace velkého mnoţství malých dutin. 

To z toho důvodu, ţe při malých deformačních rychlostech záleţí růst spíše na času neţ na 

velikosti aplikovaného napětí a u velkých deformačních rychlostí záleţí více na velikosti a 

nárůstu pouţitého napětí neţ na čase.  

  

Obr. 9: Povrchy lomových ploch při deformační rychlosti a) 10
-3

, b) 10
-4

 s
-1

 [18] 

Také bylo zkoumáno, jaký vliv má místo odběru vzorků na tvařitelnost. Vzorky 

odebrané z jádra předlitku měly velikost austenitického zrna 94 μm, a vzorky z povrchu 

74 μm. Vliv velikosti zrna na tvařitelnost je na obr. 10. Z obrázku je jasné, ţe s jemnějším 

zrnem roste tvařitelnost, která tedy bude nabývat vyšších hodnot na okrajové části. 
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Obr. 10: Tvařitelnost při různých velikostech zrna (RA = kontrakce, Temperature = teplota, 

Grain size = velikost zrna) [18] 

Výzkumem austenitické korozivzdorné oceli, která má tu výhodu, ţe struktura po 

přetrţení vzorků není ovlivněna fázovou transformací, se zabýval Tan a kolektiv [19]. 

Zkoumána byla ocel Super304H s chemickým sloţením uvedeným v tab. 5.    

Tab. 5: Chemické sloţení zkoušené oceli Super304H (v hm %) 

C Si Mn P S Cr Ni Al Cu Nb N O V 

0,007 0,27 0,81 0,013 0,004 18,23 8,87 0,012 2,84 0,57 0,093 0,004 0,05 

 

 Z tahových zkoušek za teplot 800 – 1100 ˚C, provedených při deformačních 

rychlostech 0,1 a 1s
-1

 bylo mj. zjištěno, ţe plasticita zkoušené oceli se zlepšuje s rostoucí 

teplotou deformace (asi do 1000 ˚C) deformace, coţ se také projeví zvyšováním prodlouţení a 

zmenšením plochy příčného průřezu po zkoušce. 

Také bylo zjištěno, ţe u austenitické oceli (chemické sloţení v tab. 6) roste 

tvařitelnost s rostoucí deformační rychlostí, nárůst plastičnosti při teplotě 1000 ˚C byl 

zaznamenán zřejmě kvůli teplotní závislosti dynamické rekrystalizace. S růstem deformační 

rychlosti vzrůstá deformační odpor a tím vzniká mnoţství tepla, které urychlí dynamickou 

rekrystalizaci, to vede ke zlepšení tvařitelnosti. Podobné chování bylo objeveno při teplotě 

1100 ˚C (obr. 11), ale při deformační rychlosti 6·10
-1

 – 1,8·10
0 

s
-1

 docházelo k vyrovnání 

vlivu dynamické rekrystalizace a deformační rychlosti. Nejvyšší tvařitelnosti bylo 
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dosahováno při teplotách 1200 a 1280 ˚C, ovšem je zde uţ značná citlivost na přehřátí při 

zvýšení deformační rychlosti, zvláště u teploty 1280 ˚C. 

Tab. 6: Chemické sloţení austenitické oceli AISI 304L (v hm %) 

C Si Mn P S Cr Ni N 

0,027 0,75 2 0,045 0,03 18 11 0,1 

   

 

Obr. 11: Teplotní závislost prodlouţení a kontrakce při různé deformační rychlosti 

(Elongation = prodlouţení, Temperature = teplota, Reduction of area = kontrakce [19]    

Také byl zkoumán vliv deformační rychlosti na tvařitelnost u neţelezných kovů a 

jejich slitin, Sabokpa a kol. [20] experimentovali s hořčíkovou slitinou AZ81. Zkoušky tahem 

do lomu probíhaly při teplotách 250 – 450 ˚C a deformační rychlost byla 10
-2

, 10
-3

 a 10
-4

 s
-1

. 

Chemické sloţení slitiny je zobrazeno v tab. 7. 

Tab. 7: Chemické sloţení hořčíkové slitiny AZ81 (v hm %) 

Mg Al Zn Mn 

90,92 8,2 0,7 0,18 

 

Z výsledného grafu závislostí (obr. 12) se ukázalo, ţe při deformační rychlosti 

0,0001 s
-1

 tvařitelnost do 400 ˚C mírně klesá, poté byl zaznamenán nárůst a maximum ve 
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400 ˚C. Po překročení této teploty nastává prudký pokles a nastává křehký lom. To bylo 

přisouzeno vlivu pokluzu hranic zrn. Za hlavní faktor zvyšující tvařitelnost při vyšších 

teplotách byla povaţována dynamická rekrystalizace. 

 

Obr. 12: Schéma vlivu deformační rychlosti na taţnost hořčíkové slitiny AZ81 (Elongation to 

fracture = prodlouţení do lomu, Temperature = teplota, Strain Rate = deformační rychlost, 

Zone = zóna [20] 

2.6 Vliv precipitace 

 Čisté kovy většinou kvůli svým mechanickým vlastnostem nejsou příliš vhodné pro 

praktické pouţití. Proto se vyuţívá několika metod jak tyto vlastnosti zlepšit. Zejména se 

jedná o zvýšení pevnosti a houţevnatosti. Jedním ze způsobů zpevňování kovů je právě 

precipitace. Precipitace byla objevena roku 1938 Guinierem a Prestonem, kteří Laueonovou 

metodou vyzkoumali u monokrystalů slitiny Al-Cu pruhy vycházející z odrazu mříţky Al, 

orientované ve směrech <100>. Dnes jsou tyto zóny pojmenovány podle objevitelů, tedy 

Guinierovy – Prestonovy zóny (GP). Precipitace je fázová transformace, kdy se při ohřevu 

rozpadá přesycený tuhý roztok. Precipitace se v největší míře vyuţívá u slitin hliníku, hořčíku 

a ţeleza. 

 Vznik precipitace je podmíněn přítomností přesyceného tuhého roztoku, který se při 

ohřevu postupně rozpadá, uvolňuje se ta fáze, která má větší podíl prvku obsaţeného 

v původní přesycené fázi. Precipitace probíhá v krocích přes přechodové metastabilní fáze, 

kdy se výchozí struktura postupně vyvíjí a blíţí se struktuře konečné rovnováţné fáze. 
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Při tváření lze dělit precipitaci na statickou, dynamickou (během tváření) a deformací 

indukovanou precipitaci (po tváření) [2,3,5,10,21]. 

Procesy precipitace, které probíhají při samotné plastické deformaci, zvyšují 

deformační odpory a sniţují plasticitu. A to z důvodu, ţe předběhnou kvůli niţší aktivační 

energii uzdravovací procesy (hlavně rekrystalizaci) a tím zpomalují její kinetiku. Schopnost 

deformace také zhoršuje fakt, ţe se precipitáty vylučují na energeticky výhodnějších místech, 

zejména tedy na hranicích zrna, vrstevných chybách a skluzových rovinách.  

 Hlavními činiteli, kteří zvyšují kinetiku precipitace, jsou: 

- zvýšený stupeň přesycenosti, 

- zvýšená teplota deformace, 

- zvýšená velikost deformace. 

Podle teploty, kde byla ukončena plastická deformace, mají vyloučené precipitáty 

charakteristické vlastnosti. Za nízkých teplot, pod křivkou Ac1 jsou vylučovány velice malé, 

v celém objemu jemně rozptýlené precipitáty, které omezují pohyb dislokací, tudíţ zpevňují, 

ale materiál křehne. V okolí teplot austenitu a feritu (Ac1 – Ac3) vznikají nekoherentní 

precipitáty, které uţ zpevňují méně, ale mírně zvyšují houţevnatost. Při nejvyšších teplotách 

nad Ac3 vznikají málo soudrţné hrubé precipitáty, které zpevňují velice málo. 

 Na průběh precipitace má také vliv deformační rychlost, teplota ohřevu a intenzita 

plastické deformace. Poněvadţ je precipitace tepelně aktivovaný děj, který potřebuje určitou 

teplotu a čas, tak s  rostoucí deformační rychlostí se sniţuje teplota zahájení precipitace a 

s rostoucí teplotou a intenzitou deformace se urychlí doba do zahájení vylučování precipitátů. 

Při jaké teplotě dochází k maximu vylučování precipitátu, ukazuje tab. 8 [1,3,21].  

Tab. 8: Teploty maximálního vylučování některých precipitátů v oceli 

precipitát AlN Nb(CN) TiC V(CN) Cr23O6 VC 

teplota 

vylučování 

[˚C] 

800 – 850 850 1000 700 – 800 600 – 700 650 – 900 

 

Pro dosaţení co největší míry rozpuštění precipitátů je důleţité zvolit vhodnou teplotu 

ohřevu. Při teplotě niţší, neţ je teplota tání daných precipitátů, dojde k shlukování částic ve 
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větší agregáty, coţ proces zpomalí. Při vyšších teplotách, neţ je teplota tání precipitátů, se 

precipitáty dostávají do tuhého roztoku. Teploty rozpouštění některých precipitátů jsou 

v tab. 9 [1,21,22]. 

 

Tab. 9: Teploty rozpouštění některých precipitátů 

precipitát 
Teplota rozpouštění [˚C] 

ocel 
počáteční konečná 

AlN 950 – 1000  1350 
uhlíkové a 

nízkolegované 

TiN  od 1350 všechny 

Nb(CN) 1050 – 1100  1200 – 1300  korozivzdorná 

TiC 1000 1200 - 1300 korozivzdorná 

Ti(CN) 1100 1200 – 1300  korozivzdorná 

Cr23O6 850 – 900  1000 korozivzdorná 

VC 850 900 mikrolegovaná 

          

2.7 Vliv strukturního stavu 

 Nejvyšší tvařitelnosti je obecně dosahováno u čistých kovů, protoţe nemají mnoho 

překáţek pro zabránění pohybu dislokací, navíc mají velkou čistotu hranic zrn a skluzových 

rovin, také probíhá rychleji uzdravování. Značnou měrou je tvařitelnost za tepla ovlivněna 

tím, v jakém strukturním stavu se daný materiál nachází. Podle souměrných elementů mříţky 

se krystaly dělí do sedmi krystalografických soustav, kdy se v kaţdé z těchto soustav mohou 

vyskytnout aţ čtyři typy mříţek (prostá, prostorově, plošně a bazálně centrovaná). 

Kovové materiály nejčastěji krystalizují v kubické prostorově (Li, W, Fe, Nb, Mo) a plošně 

centrované (Ni, Cu, Au, Al, Pb) a hexagonální soustavě (Ti, C, Mg, Zr, Co). Ovšem celkově 

je známo 14 prostorových mříţek v sedmi krystalografických soustavách.  

 Při tváření slitin s monofázovou strukturou za tepla má hlavní vliv na tvařitelnost to, 

jak moc se ovlivní krystalová stavba základního kovu příměsovým prvkem, tudíţ mnoţstvím 

a vlastnostmi přísadového prvku. Čím více se bude mříţka základního kovu měnit a 

porušovat, tím menší bude tvařitelnost. 
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 Při tváření dvou a více fázových ocelí dojde vlivem různého stupně protváření a 

uzdravování jednotlivých fází k rozdílnému zpevňování. To znamená sníţení tvařitelnosti. 

Také se projevuje rozdílná rozpustnost dalších prvků v austenitu či feritu, coţ mj. způsobí 

vznik precipitátů, které oslabí hranice zrn a sníţí plastické vlastnosti. 

U slitin s heterogenními strukturami se kromě základních sloţek také vyskytují různé 

chemické sloučeniny, eutektika, nerozpuštěné prvky (hlavně olovo a měď). Všechny tyto 

útvary mají rozhodující vliv na tvařitelnost, protoţe blokují skluzové mechanismy, sniţují 

rychlost rekrystalizace a případně mohou při výskytu nízkotajících sloučenin sniţovat 

soudrţnost zrn. 

Tvařitelnost ocelí v litém stavu, s ohledem na parametry lití, je v principu vţdy horší 

neţ v případě jiţ provářeného stavu. Kontinuálně lité oceli mají oproti lití do ingotu tu 

výhodu, ţe jsou rychleji ochlazovány, tím není chemická a strukturní nehomogenita tak velká 

jako u lití do ingotů. K hlavním nevýhodám lité oceli patří:  

- hrubá a nepříznivě orientovaná makrostruktura, 

- chemická a strukturní nehomogenita, 

- vnitřní pnutí, 

- licí vady, 

- zeslabení hranic zrn. 

Velikost zrna má vliv zejména na plastické vlastnosti za tepla. Hrubé zrno zpomaluje 

uzdravovací procesy, zvyšuje počet poruch v mříţce a zhoršuje čistotu hranic zrn. 

Také podporuje vznik nerovnoměrně velkých zrn, která jsou následkem chemické a strukturní 

nehomogenity [1, 3, 11]. 

2.8 Metody zkoušení tvařitelnosti ocelí za tepla 

2.8.1 Zkouška tahem 

 Jednou z nejstarších a nejvíce vyuţívaných zkoušek tvařitelnosti je zkouška tahem za 

tepla. Zkušební tyč je pevně připevněna do čelistí trhacího stroje, který zkušební tyč přetrhne. 

Vzorky jsou ohřívány podle daného teplotního reţimu. U této zkoušky jsou v místě porušení 

(většinou krček) důleţité tahové sloţky napětí, proto je tato zkouška příhodná pro hodnocení 

tvařitelnosti při taţení drátu v průvlaku nebo volném kování. Do doby, neţ se vytvoří krček, 

je deformace rovnoměrná, poté uţ se deformace rozvíjí jen v místech krčku, kde se 

z lineárního stavu napjatosti stávají trojrozměrné, prostorové stavy napjatosti. U této zkoušky 
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je vyloučen vliv vnějšího tření. Na obr. 13 vidíme průběh tahové zkoušky rozdělený na dvě 

fáze, v první fázi je překročena mez kluzu, ale ještě nepřichází koncentrace deformace 

v oblasti nerovnoměrné deformace, tudíţ se tok kovů v příčných průřezech rovnoměrně 

zvětšuje. Ve druhé fázi se jiţ deformace koncentruje do daného úseku zkušební tyče, to 

znamená, ţe se vytváří krček. Vzorky pro tuto zkoušku mají tvar válcových tyčí, vzorky mají 

na koncích vysoustruţené závity, nebo jsou širší konce pro snadné upevnění do zkušebního 

stroje [1,2,5]. 

 

Obr. 13: Průběh tahové zkoušky v oblastech rovnoměrné a nerovnoměrné deformace 

 Tato zkouška tedy mimo jiné sleduje tahová napětí a jejich účinky na porušení 

soudrţnosti. Na rozdíl od zkoušky krutem, kde se zkoušené vzorky poruší následkem 

smykových napětí s relativně velkou plastickou deformací, se u této zkoušky při tahovém 

napětí vyskytuje mnohem menší plastická deformace. 

 Zkoušku tahem za tepla lze také pouţít pro zjištění tvařitelnosti materiálu, teplot 

fázových transformací a další. Jak mohou vypadat zkušební vzorky po zkoušení, můţeme 

vidět (obr. 14) Z komplexní sady dat je moţno vytvořit 3D mapy (viz např. obr. 14), které 

popisují, jak se mění smluvní pevnost a taţnost v závislosti na teplotě a deformační 

rychlosti [1,3,23]. 

 

Obr. 14: Zkušební vzorky po deformaci 
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Obr. 14: 3D mapa pevnostních a plastických vlastností oceli P92 [34] 

2.8.2 Zkouška krutem  

 Zkušební tyč je upevněna do dvou čelistí, jedna je pevná a druhá vykonává otočný 

pohyb. Zkoušená tyč by měla mít konstantní teplotu po celé zkoušené části, to jak během 

samotného krutu, tak i během ohřevu. Během zkoušky se délka ani průměr zkoušené tyče 

nemění. Hlavní faktor tvařitelnosti, který tato zkouška poskytuje, je počet otáček (zkroucení) 

do lomu. Z počtu otáček je vypočtena deformace. Také jsou zaznamenávány hodnoty 

kroutícího momentu měřené na pevně upnuté čelisti. Z těchto hodnot je vypočten deformační 

odpor. Vzorek při indukčním ohřevu, chráněný trubicí z křemenného skla můţeme vidět na 

obr. 16 [3, 24]. 

 

Obr. 16: Indukčně ohřívaný vzorek chráněný trubicí z křemenného skla [24] 

Výhody této zkoušky jsou: 

- dosahování velkých hodnot plastické deformace, 

- vyloučení vnějšího tření, 

- moţnost simulovat kontinuální i přerušovanou deformaci. 
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Nevýhody: 

- nerovnoměrná deformace zkoušené tyče (v průřezu), 

- limitovaná hranice deformační rychlosti (přibliţně 10
-4

 – 10 s
-1

) [25]. 

2.8.3 Tlaková zkouška (SICO) 

 Tento plastometrický test tvařitelnosti je modifikací tlakové zkoušky. Je zaloţen na 

vyvolávání napěťových prasklin pomocí deformace tlakem, tyto praskliny se volně tvoří 

v deformované, středové části vzorku, kde je vzorek odporově ohříván na poţadovanou 

teplotu. Vzorek se intenzivně pěchuje jedním či více úběry ve speciálních čelistech. 

Kvůli nestejnorodé teplotě, tedy nehomogenní deformaci po délce vzorku se ve středové 

oblasti vytvoří soudkovitost, to je ukázáno na obr. 17. Jestliţe na obvodu testovaného vzorku 

dosáhneme kritické hodnoty deformace, začnou vznikat trhliny. Tuto kritickou mez můţeme 

vyjádřit rovnicí kritické deformace ekrit [-].  

          
  
  

 (7)  

kde d0 je počáteční průměr vzorků, dk je průměr napěchované časti. 

 U této zkoušky můţeme podle hledaných cílů nastavit počet úběrů, teplotu, 

deformační rychlost a rychlost ochlazování. Díky vysoké citlivosti k posouzení tvařitelnosti se 

touto zkouškou často posuzují svařované materiály [3, 26]. 

 

Obr. 17: Schéma tlakové zkoušky (Crack = porušení) [26]   

2.8.4 Klínová válcovací zkouška 

 Zkouška je zaloţena na válcování vzorků ve tvaru klínu, klíny mohou mít na bocích 

vyfrézované V vruby, které mají funkci zvětšovat citlivost na tahová napětí (iniciovat trhliny). 

Díky tvaru vzorku můţeme jediným úběrem dosáhnout poměrné deformace 0 aţ přibliţně 

90 %. Tato zkouška je vhodná pro aplikaci na materiál v litém stavu, dokáţe téměř přesně 

simulovat reálné podélné válcování. Z této zkoušky poté lze pomocí velikosti, tvaru a 
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mnoţství trhlin vyhodnotit vliv teploty na tvařitelnost, nebo podle snímku mikrostruktury, 

popřípadě skenovací elektronové mikroskopie, vyhodnotit strukturní fáze, vměstky, 

precipitáty a tvrdost v různých částech vzorku. Jak můţe klínový vzorek vypadat, 

ukazuje obr. 18. 

 

Obr. 18: Velikost a tvar vzorku pro klínovou válcovací zkoušku [27] 

Velikost maximálního úběru se určí podle rovnice níţe (vztah 8). 

     
       
  

 (8)  

kde h0 [mm] je výška před válcováním a hkr [mm] je výška po válcování 

2.9 Metody určování teploty nulové pevnosti a teploty nulové tažnosti 
Teplota nulové pevnosti (Nil Strength Temperature) je důleţitým parametrem nejen 

z hlediska tváření, ale také pro odlévání oceli nebo svařování. Teplota nulové pevnosti TNP 

(°C) se nachází někde mezi teplotou solidu a likvidu. Je to nejvyšší teplota, při které materiál 

ztrácí soudrţnost jiţ při působení velice malé síly, materiál tedy dosáhne hodnoty 100 % 

křehkosti. Teplota nulové pevnosti se v kombinaci s teplotou obnovení taţnosti (DRT) velice 

často vyuţívá k určení rozsahu křehkého chování materiálu za vysokých teplot. Anglicky 

označováno jako BTR (Brittlenes Temperature Range). Je to oblast teplot mezi teplotou 

nulové pevnosti a teplotou obnovení taţnosti (obr. 19), tato oblast je charakteristická ztrátou 

taţnosti hranic zrn a následné citlivosti k tvorbě trhlin. 
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Obr. 19: Rozsah křehkého chování materiálu (Ductility Tensile strenght = taţnost, 

Temperature = teplota, Ductility = taţnost, Tensile strenght = pevnost v tahu, BTR = oblast 

teplot mezi teplotou nulové pevnosti a teplotou obnovení taţnosti  [28] 

Plastometrická zkouška teploty nulové pevnosti je upravená tahová zkouška, 

prováděna na plastometru Gleebe. Zkouška probíhá tak, ţe se do speciálních čelistí 

plastometru vloţí zkušební tyč, která je válcovitého tvaru o délce 81 mm a průměru 6 mm. 

Tyč je odporově ohřívaná, a to buď konstantní velmi malou rychlostí (přibliţně 2 ˚C·s
-1

), 

nebo dvojstupňovým ohřevem. Například podle Kawuloka a kol. [29] se uvádí ohřev do 1300 

˚C rychlostí 22 ˚C·s
-1

 a od teploty 1300 ˚C uţ jen 2 ˚C·s
-1

. Během tohoto ohřevu na vzorek 

působí pomocí vzduchového pístu malá tahová síla, která je přibliţně 80 N. Po dosaţení 

teploty nulové pevnosti se zkoušený vzorek poruší a registrujeme prudký teplotní spád. 

Teplota nulové pevnosti materiálu odpovídá teplotě, při níţ dojde k přetrţení zkušební tyče a 

k následnému poklesu měřené teploty. Tyto testy se nejméně 3x opakují a poté je 

z naměřených hodnot vypočtena reprezentativní střední hodnota teploty nulové pevnosti 

zkoumaného materiálu. Příklad průběhů teplot registrovaných při opakovaném určování NST 

u nadetektoidní C-Mn-Cr-V oceli (celkem 3 testy) ukazuje obr. 20. 

Teplota nulové taţnosti (Nil Ductility Temperature) odpovídá teplotě, kdy je při 

tahových zkouškách s přímým ohřevem na teplotu deformace dosaţeno nulové taţnosti 

materiálu, tudíţ jeho 100 % křehkosti [29, 30]. 
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Obr. 20: Průběh měření teploty nulové pevnosti (Temperature = teplota, Time = čas, 

NST  = teplota nulové pevnosti) [20] 

2.10 Vlastnosti a deformační chování oceli 42CrMo4 
 Je to ocel určena k zušlechťování s vyšší prokalitelností. Tato ocel je velice rozšířená 

při výrobě strojních součástí, kde se současně poţaduje vysoká pevnost a houţevnatost, např. 

šrouby, matice, ozubená kola, čepy, zalomené hřídele v automobilovém průmyslu atd. 

Třinecké ţelezárny z této oceli vyrábějí mj. bezešvé trubky, které mají uplatnění zejména 

v petrochemickém průmyslu. Další vyuţití AISI 4140 je při kování hlavních hřídelí pro větrné 

elektrárny [31, 32]. 

 Pro výzkum deformačního chování zkoumané oceli a vlivů parametrů deformace byla 

provedena sada krutových zkoušek za tepla na plastometru SETARAM. Teploty byly zvoleny 

od 800 do 1100 ˚C. Rychlost kroucení byla 8, 40, 200, 400 a 1000 otáček za minutu, to 

odpovídá deformační rychlosti 0,02 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 0,9 a 2,3 s
-1

. Deformovaná část vzorku 

měla průměr 6 mm a délku 50 mm [33]. 

 Příklad naměřených napěťových křivek je uveden na obr. 21. Pomocí počítačového 

programu ENERGY 4.0 byla vypočtena aktivační energie. Také byla vytvořena 3D mapa 

tvařitelnosti oceli 42CrMo4 (obr. 22). Z této mapy můţeme vyčíst, ţe tvařitelnost zkoumané 

Cr – Mo oceli roste se zvyšující se teplotou tváření. Vliv deformační rychlosti na tvařitelnost 

byl rozdílný v závislosti na teplotě deformace. Při vysokých teplotách deformace se 

tvařitelnost zkoumané oceli zvyšovala s rostoucí deformační rychlostí. Při nejniţší teplotě 

deformace byl ale vliv deformační rychlosti na tvařitelnost zkoumané oceli opačný. 
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Obr. 21: Křivky napětí–deformace oceli 42CrMo4 (Stress = napětí, Strain = 

defromace) [33] 

 

Obr. 22: 3D mapa tvařitelnosti oceli 42CrMo4 (Strain to rupture = defromace do 

porušení, Strain rate = deformační rychlost, Temperature = teplota) [33] 

S vyuţitím dilatometrických testů a matematického modelování v programu QTSteel 

byly sestaveny CCT diagramy zkoumané oceli (viz obr. 23) [33]. Při srovnání CCT diagramu 

vytvořeného dilatometrickým testováním a diagramu vytvořeného v programu QTSteel 

můţeme říct, ţe hodnota teploty Ac1 je téměř totoţná na obou diagramech, na dilatometru 

byla určena hodnota Ac1 na 753 ˚C a programem QTSteel byla vypočtena na hodnotu 740 ˚C. 
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Teplot Ac3 byla dilatometrem určena na 801 ˚C a pomocí QTSteels na 775,1 ˚C, zde uţ je 

rozdíl patrnější [33]. 

 

 

a) CCT diagram konstruovaný pomocí dilatometrických testů  

 

b) CCT diagram konstruovaný v programu QTSteel 

Obr. 23: CCT diagramy oceli 42CrMo4 (Time = čas, Temperature = teplota) [33] 
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3. Praktická část 

3.1 Cíle experimentu 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyuţít experimentálních moţností simulátoru 

deformací HDS-20 na FMMI VŠB-TUO a na základě zkoušek tahem do lomu provedených 

při různých teplotách, ale hlavně v nebývale širokém rozsahu deformačních rychlostí se 

pokusit o určení hodnoty deformační rychlosti, při níţ by bylo dosahováno nejvyšší taţnosti 

zvolené nízkolegované oceli 42CrMo4. 

3.2 Použitá ocel 

Pro experiment byla pouţita středněuhlíková nízkolegovaná Cr – Mo ocel, označovaná 

jako AISI 4140, se sloţením uvedeném v tab. 10. 

Tab. 10: Chemické sloţení zkoumané Cr – Mo oceli (v hm %) 

C Mn Si P S Cr Mo Al N V 

0,43 0,8 0,27 0,012 0,011 1,01 0,19 0,029 0,0044 0,004 

3.3 Simulátor deformací za tepla HDS – 20 

HDS – 20 (obr. 24) od americké firmy Dynamics systems Inc. je integrované servo-

hydraulické testovací zařízení stavebnicového typu, sloţené ze samotného plastometru 

Gleeble 3800 a simulačního modulu Hydrawedge II. Toto moderní zařízení je určeno pro 

přesné dynamické tepelně mechanické zkoušení materiálů. Vyhodnocování dat probíhá na 

speciálním řídícím počítačovém systému, který je kompatibilní s MS Windows.  

Široké aplikační moţnosti plastometru Gleeble 3800 mohou být vyuţity při: tahových 

zkouškách za tepla nebo polotepla, tlakových zkouškách (jednoosé, rovinné, SICO), výzkumu 

křivek napětí – deformace, výzkumu tavení a solidifikace, určování tvařitelnosti, tepelném 

zpracování, výzkumu fázových transformací a v neposlední řadě při výzkumu creepového 

chování materiálu. 

Zkoušky jednoosým tahem za tepla do lomu se provádějí na dlouhých vzorcích ve 

tvaru válce o průměru 6 nebo 10 mm (podle typu čelistí). Rychlost příčníku je nastavitelná 

v rozmezí 0,001 – 2000 mm · s
-1

. Maximální tahová síla je 98 kN. Při této zkoušce, která je 

vhodná pro určení tvařitelnosti, lze pomocí přídavného zařízení přesně určit hranici mezi 

plastickou a pruţnou deformací za různých teplot [4].       
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Obr. 24: Plastometr Gleeble 3800 [4] 

3.4 Popis experimentu 

 Experimentální část byla rozdělena do tří částí. V první části byl pomocí tahových 

zkoušek zkoumán vliv teploty na taţnost za tepla (resp. relativní prodlouţení do lomu) 

AT [%]. Po vyhodnocení dat z této části experimentů byly vybrány dvě vhodné teploty pro 

určení vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost. V poslední části experimentu byla 

zkoumána teplota nulové pevnosti. 

3.4.1 Zkoušky jednoosým tahem za tepla do lomu 

Pro zkoušky tahem byly vyrobeny válcovité vzorky (obr. 25) o délce 116,5 mm a 

průměru 10 mm opatřené na obou koncích závity pro uchycení.  

 

Obr. 25: Výkres vzorků pro zkoušky jednoosým tahem 
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Vzorky byly odebrány z oblasti kolumnárních krystalů, rovnoběţně se směrem 

kontinuálního lití. Tahové zkoušky byly realizovány na plastometru Gleeble 3800 

v Laboratoři intenzivních procesů tváření materiálů Regionálně materiálově technologického 

výzkumného centra. Do středové části vzorku se navařily dva termočlánkové dráty, které 

měřily teplotu na povrchu. Při teplotě deformace přesahující 1250 ˚C byly pouţity platinové 

termočlánkové dráty. Vzorky s termočlánky se upevnily do čelistí z austenitické 

korozivzdorné oceli typu ,,Hot grips“, odporově se nahřály rychlostí 10 ˚C·s
-1

 na zvolenou 

teplotu (s výdrţí na teplotě po dobu 300 sekund) a poté následovalo taţení do lomu. 

Při pouţití tohoto typu čelistí a vzorků s délkou 116,5 mm byla délka měřené části vzorku 

20 mm. 

Nejdříve byla provedena sada zkoušek jednoosým tahem při jednotné rychlosti 

příčníku 20 mm·s
-1

 v širokém rozsahu zkoumaných deformačních teplot (800 – 1375 °C).  

Poté byly, po vyhodnocení naměřených dat z první sady tahových zkoušek, vhodně 

vybrány dvě teploty (900 a 1280 ˚C), při kterých byly provedeny zkoušky tahem za účelem 

určení vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost zkoumané oceli. Při těchto zkouškách byla 

aplikována rychlost příčníku v širokém rozsahu pěti řádů: 0,02 – 0,2 – 2 – 200 – 2000 mm·s
-1

. 

Zvolený rozsah měl lokalizovat deformační rychlost při nejvyšší tvařitelnosti zkoumané oceli. 

Po přetrţení byly všechny vzorky volně ochlazovány na vzduchu [35]. 

3.4.2 Určení teploty nulové pevnosti 

Nakonec byla ještě pomocí speciálních testů provedených na plastometru Gleeble 

3800 určena teplota nulové pevnosti zkoumané oceli. Tato teplota koresponduje s teplotou 

spálení materiálu při ohřevu. Vzorky válcovitého tvaru o průměru 6 mm s délkou 81 mm 

(s navařenými termočlánky) se upnuly do speciálních čelistí plastometru a poté probíhal jejich 

řízený ohřev za působení velice malé tahové síly (80 N). Do teploty 1200 ˚C byla rychlost 

odporového ohřevu 20 ˚C·s
-1

, nad tuto teplotu byla rychlost ohřevu sníţena na 2 ˚C·s
-1

. 

Teplota nulové pevnosti odpovídá nejvyšší zaznamenané teplotě v okamţiku ztráty 

soudrţnosti materiálu. 

3.5 Vyhodnocení závislosti tvařitelnosti zkoumané oceli na teplotě 

 Na obr. 26 jsou uvedeny příklady výsledků získaných při nominální rychlosti příčníku 

20 mm·s
-1

. Snímek vzorků po přetrţení i závislosti síly F [kN] na prodlouţení ∆L [mm] 

dokumentují odlišné deformační chování zkoumané oceli při různých teplotách. Zvláštní je 
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„dvoustupňový“ tvar některých křivek na obr. 27. Zejména v případě teploty 1000 °C se 

vyskytuje plató síly při abnormálně velkém prodlouţení, coţ nelze vysvětlit ani mechanikou 

testu, ani projevem výrazné meze kluzu. 

 

 

Obr. 26: Vybrané zkušební vzorky po přetrţení 

 

 

Obr. 27: Závislost síly na prodlouţení 

 

Parametry (Td – teplota deformace, Fmax. – maximální síla, RmT – pevnost za tepla, L 

– celkové prodlouţení do lomu, AT – poměrné prodlouţení do lomu, Lstř. – střední délka, ėstř. – 
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střední deformační rychlost) a výsledky všech testovaných vzorků jsou v tab. 11. Pro kaţdý 

test byla zjednodušeně vypočtena střední hodnota deformační rychlosti jako podíl rychlosti 

příčníku a střední délky měřené části tyče; ta zahrnovala délku výchozí (20 mm) a konečnou 

(20 mm + celkové prodlouţení do lomu). V závislosti na konkrétní taţnosti vyšly takto 

definované hodnoty deformační rychlosti v intervalu 0,57 – 0,72 s
-1

. Dále byly vypočteny 

hodnoty taţnosti za tepla AT [%] podle rovnice (1), resp. smluvní mez pevnosti za tepla RmT 

[MPa] podle rovnice (3). 

 

Tab. 11: Výsledky jednotlivých tahových zkoušek pro rychlost příčníku 20 mm·s
-1

 

ozn. 

vzorku 
Td Fmax. RmT L AT Lstř. ėstř. 

 [˚C] [kN] [MPa] [mm] [%] [mm] [s
-1

] 

A1 800 15,5 197,45 15,9 79,5 27,95 0,72 

A2 900 11,4 145,22 19,3 96,5 29,65 0,67 

A4 1100 5,2 66,24 21,4 107,0 30,70 0,65 

A5 1200 3,2 40,76 22,6 113,0 31,30 0,64 

A6 1300 2,1 26,75 24,1 120,5 32,05 0,62 

A7 1050 6,4 81,53 20,4 102,0 30,20 0,66 

A8 1350 1,8 22,93 15,3 76,5 27,65 0,72 

A9 1320 2,07 26,37 26,7 133,5 33,35 0,60 

A10 1280 2,3 29,30 26,3 131,5 33,15 0,60 

A12 1335 1,8 23,95 27,3 136,5 33,65 0,59 

A13 1000 7,9 100,64 19,7 98,5 29,85 0,67 

A14 1360 1,78 22,68 17,9 89,5 28,95 0,69 

A15 1375 0 0 0 0 20,00 0,65 

 

Monotónní průběh RmT na obr. 28 dokazuje, ţe celý pouţitý teplotní rozsah zkoušení 

odpovídá austenitické oblasti. Tvařitelnost plynule roste s teplotou aţ do cca 1335 °C a pak 

prudce klesá v důsledku přehřátí a spálení materiálu. Teplota nulové taţnosti se nachází 

blízko hodnoty 1365 °C. Při teplotě 1375 °C praskl vzorek jiţ během ohřevu. 
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Obr. 28: Závislost síly na prodlouţení 

 

3.6 Vyhodnocení teploty nulové pevnosti 

Teplota nulové pevnosti je důleţitá informace z hlediska volby horních tvářecích 

teplot. Samotné zkoumání teploty proběhlo na pěti vzorcích, ale u tří z nich bylo měření 

nepřesné z důvodů, ţe termočlánky naměřily nereálnou teplotu (naměřená teplota byla 

přibliţně o 100 ˚C niţší neţ reálná). U zbývajících dvou vzorků byly naměřeny hodnoty 

1404 ˚C a 1400 ˚C, průměr těchto dvou hodnot je 1402 ˚C se směrodatnou odchylkou ± 2 ˚C. 

Záznam ze dvou zkoušek teploty nulové pevnosti ukazuje graf na obr. 29. Naměřená teplota 

nulové pevnosti je přibliţně o 37 ˚C nad teplotou nulové taţnosti.  
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Obr. 29: Záznam ze zkoušek teploty nulové pevnosti 

 

3.7 Vyhodnocení vlivu deformační rychlosti na tvařitelnost 
Na obr. 30 jsou uvedeny další důleţité příklady tvaru přetrţených vzorků. Z obr. 30 je 

zřejmé, ţe vliv deformační rychlosti na deformační chování zkoumané oceli je v případě 

teploty 900 °C mnohem méně významný neţ při teplotě 1280 °C. Obr. 31 ukazuje závislost 

síly na prodlouţení při teplotě 900 a 1280 ˚C.  

 

Obr. 30: Vybrané vzorky po přetrţení 
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a) teplota 900 °C 

 

b) teplota 1280 °C 

Obr. 31: Závislost síly na prodlouţení při 1280 ˚C (F – maximální síla, ΔL – celkové 

prodlouţení do lomu) 
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 Parametry (Td – teplota deformace, Fmax. – maximální síla, RmT – pevnost za tepla, L 

– celkové prodlouţení do lomu, AT – poměrné prodlouţení, Lstř. – střední délka, ėstř. – střední 

deformační rychlost, vpříčník – rychlost pohybu příčníku) a výsledky všech testovaných vzorků 

z této fáze jsou v tab. 12. I u této sady zkoušek byly vypočteny střední hodnoty deformační 

rychlosti – pohybovaly se v rozsahu 0,00073 – 63 s
-1

. Střední deformační rychlost byla 

vypočtena podle rovnice 9. 

     
        
       

 

  (9)  

kde vpříčník je rychlost pohybu příčníku [mm·s
-1

], ΔL je celkové prodlouţení do lomu [s
-1

]. 

Tab. 12: Parametry a výsledky tahových zkoušek při rychlostech příčníku 0,02 – 2000 mm·s
-1

 

ozn. 

vz. 
Td Fmax. RmT L AT Lstř. ėstř. vpříčník 

 [˚C] [kN] [MPa] [mm] [%] [mm] [s
-1

] [mm·s
-1

] 

A25 900 4,21 53,63 14,4 72,05 27,21 0,00073 0,02 

A19 900 6,13 78,09 15,4 77,00 27,70 0,0072 0,2 

A20 900 8,54 108,79 17,6 88,00 28,80 0,070 2 

A2 900 11,40 145,22 19,3 96,50 29,65 0,67 20 

A16 900 13,98 178,09 20,7 103,50 30,35 6,6 200 

A17 900 17,50 222,93 23,2 116,00 31,60 63,3 2000 

A26 1280 0,49 6,24 10,3 51,35 25,14 0,00079 0,02 

A24 1280 0,88 11,21 14,4 71,75 27,18 0,0074 0,2 

A21 1280 1,54 19,62 21,3 106,70 30,67 0,065 2 

A10 1280 2,30 29,30 26,3 131,50 33,15 0,60 20 

A22 1280 3,79 48,28 28,6 142,95 34,30 5,8 200 

A23 1280 5,77 73,50 32,1 160,50 36,05 55,5 2000 

 

Graf na obr. 32 dokumentuje vliv deformační rychlosti na pevnost a tvařitelnost při 

obou teplotních hladinách. Monotónní nárůst pevnosti s rostoucí deformační rychlostí a 

s klesající teplotou je očekávaný. Zajímavější je vliv deformační rychlosti na taţnost. Při 

teplotě 900 °C roste taţnost se zvyšující se deformační rychlostí lineárně a poměrně mírně. 

V případě teploty 1280 °C lze danou závislost s dobrou přesností popsat kvadratickou rovnicí, 

přičemţ nárůst taţnosti s rostoucí deformační rychlostí je strmější neţ při nízké teplotě. Je 
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ovšem zajímavé, ţe obě křivky se protínají při ė ≈ 0,007 s
-1

. V důsledku toho vyšla při ė ≈ 60 

s
-1

 taţnost výrazně příznivěji (téměř o 40 %) pro teplotu 1280 °C, zatímco pro ė ≈ 0,00075 s
-1

 

vykazuje materiál o 40 % vyšší taţnost při teplotě 900 °C. 

 

a) pevnost 

 

b) taţnost 

Obr. 32: Závislost pevnosti a taţnosti na deformační rychlosti při teplotě 900 a 1280 ˚C 
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3.8 Metalografické analýzy 
Strukturní analýzy byly komplikovány vznikem zákalných sloţek během ochlazování 

přetrţeného vzorku, coţ často znemoţňovalo získat solidní informace o velikosti zrna 

v oblasti blízké lomu vzorku. Kaţdopádně se projevilo, ţe při teplotě 900 °C byla výsledná 

struktura jemnozrnná po tváření nízkou i vysokou rychlostí (obr. 33 a obr. 34). 

Vláknitost struktury je pravděpodobně důsledkem licích segregací. Na obr. 33b je na 

neleptaném výbrusu dobře vidět různý charakter a orientace trhlin, resp. dutin v různé 

vzdálenosti od lomové plochy. 

  
  a) leštěný stav b) detail lomu 

 
Obr. 33: Struktura lomu zkoumané oceli při teplotě deformace 900 ˚C a rychlosti 

příčníku 0,2 m·s
-1

 

 

 

Obr. 34: Výsledná struktura lomu při teplotě deformace 900 ˚C a rychlosti 

příčníku 2000 mm·s
-1
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Struktura vzorků testovaných při teplotě 1280 °C je výrazně hrubozrnnější, ale 

pravděpodobně vzniklá díky dostatečné deformaci z rekrystalizovaného austenitu, např. obr. 

35. 

 

Obr. 35: Metalografický snímek vzorku A23 - teplota deformace 1280 °C, rychlost 

příčníku 2000 mm·s
-1

 

V případě tvářecí teploty 1335 °C nelze míru dynamické rekrystalizace austenitu 

hodnotit, vzorek vykazuje v oblasti největšího zúţení četné a hluboké povrchové defekty 

(obr. 36). Vzorek je na povrchu výrazně oduhličen a zoxidován. 

 

Obr. 36: Metalografický snímek vzorku A12 - teplota deformace 1280 °C, rychlost 

příčníku 20 mm·s
-1
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Nulová tvařitelnost silně přehřátého materiálu při teplotě 1375 °C se projevila mnoha 

příčně orientovanými interkrystalickými trhlinami, a to i v poměrně výrazné vzdálenosti (i 

okolo 3 mm) od lomové plochy – viz obr. 37. Projevy spálení oceli nebyly metalograficky 

prokazatelné. 

 

  
  a) okolí lomové plochy b) hrubé zrno a detail interkrystalických 

trhlin 

 
Obr. 37: Metalografický snímek vzorku A15 - teplota deformace 1375 °C, rychlost 

příčníku 20 mm·s
-1

 

 

3.9 SEM analýza vybraných lomů 
Na skenovacím elektronovém mikroskopu byly zkoumány tři vzorky s dostatečně 

velkými lomovými plochami. Po ohřevu na teplotu 1375 °C došlo k lomu uţ při nulové 

deformaci, a to v důsledku výrazného zhrubnutí zrna a spálení materiálu (obr. 38 a obr. 39). 

Je zřejmé, ţe zrna na povrchu interkrystalického lomu byla pokryta dvěma tenkými 

oxidickými vrstvami, které se delaminují a odlupují. Spodní vrstva vznikla pravděpodobně 

během ohřevu vzorku na teplotu tváření, vrchní vrstva aţ v průběhu ochlazování po přetrţení 

vzorku. 
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Obr. 38: Interkrystalický křehký lom vzorku A15 – teplota deformace 1375 °C, rychlost 

příčníku 20 mm·s
-1

 

 

Obr. 39 Detail oxidických vrstev vzorku A15 – teplota deformace 1375 °C, rychlost 

příčníku 20 mm·s
-1 

Sníţení teploty na 1350 °C vedlo ke vzniku smíšených lomů – s výraznějším reliéfem 

připomínajícím v makropohledu houţevnatý lom (obr. 40). 
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Obr. 40: Známky smíšeného lomu na vzorku A8 - teplota deformace 1350 °C, rychlost 

příčníku 20 mm·s
-1

 

Při větším zvětšení (obr. 41) vykazuje lomová plocha převáţně intekrystalický 

charakter, hrubý ve středové části, velmi jemný v oblastech okrajových, s příčnými 

sekundárními trhlinami. Opět se zde projevila výrazná oxidace povrchu i lomové plochy. 

 

Obr. 41: Interkrystalické a transkrystalické trhliny na vzorku A8 - teplota deformace 

1350 °C, rychlost příčníku 20 mm·s
-1
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Analýza struktury a lomových ploch vzorků tvářených kombinací vysoké teploty a 

nízké deformační rychlosti byla komplikována projevy lokálního natavení vzorků (obr. 42). 

K tomu docházelo aţ po vzniku lomu, kdy velmi pomalé oddalování obou částí vzorku bylo 

provázeno neměřitelným nárůstem teploty v době před zastavením odporového ohřevu. 

Po přetrţení vzorku vznik elektrický oblouk a ten lokálně natavil lomovou plochu a po 

následném utuhnutí vznikly tenké vrstvy tvořené dendrity (obr. 43 a obr. 44). Po průřezu se 

charakter lomové plochy vzorku významně mění a částečně připomíná únavový lom. 

Dendrity lze identifikovat především na okraji lomové plochy – viz obr. 43. Detail dendritů je 

uveden na obr. 44. 

 

 

Obr. 42: Hrubozrnná struktura s natavenou lomovou plochou vzorku A24 - teplota deformace 

1280 ˚C, rychlost příčníku 0,2 mm·s
-1
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Obr. 43: Různá morfologie lomu v okrajové a středové oblasti vzorku A24 – teplota 

deformace 1280 ˚C, rychlost příčníku 0,2 mm·s
-1

 

 

 

Obr. 44: Dendrity na lomové ploše vzorku A24 – teplota deformace 1280 ˚C, rychlost 

příčníku 0,2 mm·s
-1
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4. Závěr 
Na plastometru Gleeble 3800 byly zkoumány vysokoteplotní plastické vlastnosti 

středněuhlíkové oceli nízkolegované chromem a molybdenem, a to ve stavu po plynulém lití. 

Speciální metodou byla určena její teplota nulové pevnosti 1402 °C.  

Zkouškami jednoosým tahem do lomu byl při střední deformační rychlosti asi 0,65 s
-1

 

určován vliv teploty v rozsahu 800 – 1375 °C na taţnost. Tato veličina plynule rostla aţ do 

teploty asi 1335 °C a pak prudce klesla v důsledku přehřátí a spálení materiálu. Na základě 

těchto výsledků určená teplota nulové taţnosti leţela v blízkosti 1365 °C.  

Vliv deformační rychlosti na taţnost byl zkoumán při dvou vybraných teplotních 

hladinách – 900 °C a 1280 °C. Konstantní rychlost pohybu příčníku při zkoušce tahem se 

pohybovala v intervalu 0,02 – 2000 mm·s
-1

, čemuţ odpovídaly střední deformační rychlosti 

asi 0,00075 – 60 s
-1

.  

Při teplotě 900 °C rostla taţnost se zvyšující se deformační rychlostí téměř lineárně a 

jen poměrně mírně. V případě teploty 1280 °C byl nárůst taţnosti s rostoucí deformační 

rychlostí strmější a bylo moţné jej popsat polynomem 2. stupně. Obě křivky se překvapivě 

protnuly při deformační rychlosti cca 0,007 s
-1

. V důsledku toho vyšla při deformační 

rychlosti 60 s
-1

 taţnost o 40 % vyšší pro teplotu 1280 °C, zatímco pro deformační rychlost 

0,00075 s
-1

 vykazovala zkoumaná ocel o 40 % vyšší taţnost při teplotě 900 °C. 

Projev takovéhoto deformačního chování je svým způsobem unikátní. 

Metalografické analýzy a SEM lomových ploch potvrdily, ţe při experimentu hrál 

důleţitou roli vztah mezi deformační rychlostí a průběhem dynamické rekrystalizace 

austenitu. Nepříznivý vliv hrubnutí zrna při vysokých teplotách (aţ do cca 1335 °C) byl 

kompenzován přirozeným zlepšováním tvařitelnosti se zvyšující se teplotou.  

Ani v aplikovaném rozsahu 5 řádů se nepodařilo určit hodnotu deformační rychlosti 

odpovídající teoreticky předpokládanému lokálnímu maximu tvařitelnosti; to lze v případě 

dané oceli a pouze v případě velmi vysokých teplot očekávat aţ u řádově ještě vyšších 

deformačních rychlostí, které nejsou pouţitým plastometrem dosaţitelné. 
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