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Abstract 
Steel 19 552 ranks among the most used tool steels intended for working in the hot 

state. The steel is used for tools intended for hot pressing and moulds intended for casting 

under ressure, especially in the field of processing of light metals. The main objective of this 

diploma work was based on an experiment to get the model mean flow stress (MFS). 

Deformation resistance values were obtained from the measured rolling forces when the flat 

staggered samples had been rolled at temperatures 800 – 1150 °C and strain rates 8 – 88 s-1 in 

laboratory mill Tandem. The resulting model describes with a good accuracy MFS values of 

the investigated steel in relation to temperature, strain and strain rate. Utilization of 

possibilities of torsion plastometer in Vítkovice – Výzkum a vývoj, s.r.o. company led after 

evaluation of measured results to obtaining the required information about deformation 

resistance and kinetics of dynamic recrystallization of examined material. Activation energy 

for the type of steels was determined on the basis of performed set of plastometric hot tests. 

The final part is concerned MFS compared with the torsion test model that was applied in the 

laboratory rolling. This comparison showed a not very good conclusion. The main reason lies 

in the strain rates, which were used in torsion tests. 

Keywords: tool steel; mean flow stress; torsion test; activation energy 

Abstrakt 
Ocel 19 552 pat�í mezi nejpoužívan�jší nástroje ocelí ur�ených pro práci za tepla. Ocel 

se používá pro nástroje vyhrazené pro lisování za tepla a forem ur�ených pro tlakové lití, a to 

zejména v oblasti zpracování lehkých kov�. Základním cílem této diplomové práce bylo na 

základ� experimentu získat model st�edního p�irozeného deforma�ního odporu (SPDO). 

Deforma�ní odpory byly získávány p�epo�tem z m��ených válcovacích sil tehdy, když ploché 

stup�ovité vzorky byly tvá�eny za teplot 800 – 1150 °C a deforma�ních rychlostí 8 – 88  s-1 na 

laboratorní trati Tandem. Výsledný model popisuje s dobrou p�esností hodnoty SPDO 

zkoumané oceli v závislosti na teplot�, deformaci a deforma�ní rychlosti. Využití možností 

krutového plastometru ve spole�nosti Vítkovice – Výzkum a vývoj, s.r.o. vedlo po 

vyhodnocení výsledk� k získání požadovaných údaj� o deforma�ních odporech a kinetice 

dynamické rekrystalizace zkoumaného materiálu. Na základ� provedeného souboru 

plastometrických zkoušek za tepla byly zárove� stanoveny hodnoty aktiva�ní energie daného 

typu oceli. Záv�re�ná �ást se týkala porovnání SPDO krutové zkoušky s modelem, který byl 

aplikován u laboratorního válcování. Toto srovnání vedlo k nep�íliš dobrému záv�ru. Hlavní 

d�vod spo�ívá v deforma�ních rychlostech, které byly použity p�i torzních zkouškách. 

Klí�ová slova: nástrojová ocel; st�ední deforma�ní odpor; krutové zkoušky; aktiva�ní energie
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Seznam použitých jednotek a veli�in

Veli�ina Význam Jednotky 
A1, A2, A3 konstanty, závislé na chemickém složení  
A, B, C, D, F, G materiálové konstanty 
a rameno výsledné p�ítla�né síly mm 
� sou�initel závisící na vlastnostech materiálu  
� , C, n materiálové konstanty 
�0 záb�rový úhel ° 
B´ veli�ina závislá na Zener – Hollomonov� parametru  
b sou�initel závislý na termomechanických podmínkách a 

materiálu 
b ší�ka záb�ru kov� s válci mm 
b0, b1 vstupní a výstupní ší�ka provalku mm 
bs st�ední ší�ka provalku mm 
c funk�n� závislá na teplot� K-1 

D pr�m�r zkušební �ásti ty�e mm 
e skute�né (logaritmické) deformaci  
ep deformace do píku 
� deforma�ní rychlost s-1

F p�ítla�ná síla kN 
Fc celková válcovací síla kN 
Ft t�ecí síla kN 
Fv válcovací síla kN 
hn výška rozvalku v neutrální rovin� mm 
hs st�ední výška provalku mm 
h0, h1 vstupní a výstupní tlouš�ka provalku mm 
kT, ke, k� sou�initele vlivu teploty, velikosti a rychlosti deformace  
K, a materiálové konstanty 
ld délka pásma deformace mm 
L délka zkušební ty�e mm 
M1, M0 mechanické vlastnosti p�i teplot� T1 a T0  
Mk celkový krouticí moment N.mm 
Mv válcovací moment N.mm 
Mt moment t�ení v ložiscích �ep� válc� N.mm 
Mo moment p�i chodu stolice na prázdno N.mm 
Md dynamický moment N.mm 
m rychlostní exponent p�i ur�ité teplot�  
m1, m2, m3 materiálové konstanty 
� sou�initel smykového t�ení  
N rychlost kroucení min-1

n koeficient zpevn�ní 
pr výsledná hodnota radiálního tlaku kovu na válec MPa 
px normálová složka radiálního tlaku kovu na válec MPa 
Q aktiva�ní energie J.mol-1

QFv tvá�ecí faktor pro ur�ení válcovací síly  
QM st�ední tvá�ecí faktor pro ur�ení válcovacího momentu  
R polom�r pracovního válce mm 
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R molární plynová konstanta J.mol-1.K-1

Se intenzita deformace 
S� intenzita deforma�ní rychlosti s-1

Sst styková plocha mezi provalkem a válcem mm2

�p p�irozený deforma�ní odpor MPa 
�ds st�ední deforma�ní odpor MPa 
�p1, �p0 p�irozený deforma�ní odpor p�i deformacích e1, resp. e0. MPa 
�ps st�ední p�irozený deforma�ní odpor MPa 
�y mez kluzu MPa 
�max maximální nap�tí MPa 
�s-c st�ední p�irozený deforma�ní odpor (c jako kalkulovaný) MPa 
T teplota °C 
T1, T0 teploty deformace °C 
Thom. homologická teplota 
Tt teplota tavení °C 
tx stykové tangenciální nap�tí MPa 
�TM �asový pr�b�h termomechanických podmínek  
�s st�ední deforma�ní odpor tvá�eného kovu ve sm�ru te�ny k 

pracovnímu válci 
u, w materiálové konstanty 
vv st�ední obvodová rychlost válc� mm.s-1

�1 sou�initel charakterizující pom�r ramene p�ítla�né síly a 
délky pásma deformace 

Z Zener-Hollomon�v parametr s-1

� relativní odchylka % 
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1 Úvod 

Nástrojové oceli zaujímají mezi ocelemi zvláštní postavení, protože musí spl�ovat 

�adu požadavk�, které jsou �asto protich�dné. Výroba nástroj� je �ím dál komplikovan�jší 

a dražší, p�edevším co se tý�e zvyšování životnosti nástroj�. Zkoumaná ocel typu 19 552 pat�í 

mezi nejpoužívan�jší nástrojové oceli ur�ené pro práci za tepla. Získání nových informací 

o této oceli je velmi d�ležité pro stanovení nových technologií válcování. 

V poslední dob� je snaha o co nejp�esn�jší a zárove� nejjednodušší matematický popis 

deforma�ního chování r�zných druh� ocelí tvá�ených za tepla. V Ústavu modelování je 

dlouhodob� vyvíjena a testována metodika experimentálního zjišt�ní hodnoty st�edního 

p�irozeného deforma�ního odporu (SPDO) p�i tvá�ení za tepla. Postup je p�edevším založen 

na po�íta�ové registraci sil m��ených p�i válcování plochých vzork� za r�zných podmínek 

(teploty, velikosti úb�ru a deforma�ní rychlosti odvíjející se od rychlosti otá�ení válc�). 

Zjišt�né hodnoty SPDO pak slouží pro konstrukci jednoduchých model�, které umož�ují 

rychlou predikci, nap�. válcovacích sil v provozních podmínkách. 

Úkolem této diplomové práce bylo získat matematický model popisující st�ední 

p�irozený deforma�ní odpor (SPDO), a to na základ� válcování pomocí plochých 

stup�ovitých vzork�. Pro tento druh experimentu byla využita laboratorní válcovací tra�

Tandem. Díky možnostem krutového plastometru spole�nosti Vítkovice (dnes 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.) byla provedena sada spojitých 

torzních zkoušek do lomu, která poskytla základní informace o tvá�itelnosti a deforma�ních 

odporech oceli 19 552 za tepla p�i relativn� nízkých hodnotách deforma�ní rychlosti. Dále 

bylo provedeno srovnání SPDO krutové zkoušky s modelem, který byl aplikován u 

laboratorního válcování. Výsledky krutových zkoušek byly rovn�ž použity pro výpo�et 

aktiva�ní energie p�i tvá�ení za tepla daného typu oceli. 
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2 Teoretická �ást 

2.1 Nástrojové oceli 

S nástrojovou ocelí se setkáváme ve všech výrobnách, kde se ze surovin nebo 

z polotovar� zhotovují rozmanité výrobky. Nástrojové oceli nám ú�inn� pomáhají p�i výrob�

stroj�, strojních za�ízení, dopravních prost�edk� atd. Výkon p�i obráb�ní, lisování za studena 

a za tepla závisí p�edevším na druhu a jakosti použité nástrojové oceli, stejn� jako p�i kování 

v zápustce, p�i tažení nebo válcování. Bez dobrých nástrojových ocelí výkonných nástroj� si 

v�bec nem�žeme p�edstavit dnešní pr�myslovou výrobu. 

Význam t�chto ocelí pro zvýšení výroby a zlepšení jakosti výrobk� je veliký. Krom�

výkonných stroj� a strojních za�ízení jsou kvalitní nástroje našimi nejlepšími pomocníky p�i 

zvyšování produktivity práce [1]. 

Existuje mnoho typ� a t�íd nástrojové oceli s rozdílnými vlastnostmi a chemickým 

složením. Výb�r jedné nástrojové oceli pro danou operaci musí být založen na dvou hlavních 

faktorech: 

�  p�edvídání výkonu oceli pro použití, 

�  analýza omezení spojená s výrobou nástroj�, zápustek nebo forem z vybrané oceli. 

 Základem správného výb�ru nástrojové oceli je kone�ný náklad na �ást vyrobeného 

nástroje [2]. 

2.1.2 Rozd�lení nástrojových ocelí 

Na nástrojové oceli jsou kladeny vysoké, �asto protich�dné požadavky. N�které 

nástroje musí mít vysokou tvrdost a pevnost, u jiných se naopak mechanické vlastnosti 

snižují, aby se získala dostate�n� vysoká houževnatost. Nástroje pracující za tepla, by m�ly 

mít zachované mechanické vlastnosti i za zvýšených teplot. Nástrojové oceli musí mít také 

vyšší �istotu, tj. nižší obsah vm�stk� a rovnom�rn� rozložené karbidy v matrici, aby se snížilo 

nebezpe�í praskání nástroj� p�i kalení a vyštipování b�itu za provozu. U ocelí používané na 

nástroje s v�tší tlouš�kou st�ny, resp. komplikovanými tvary, je nutno zaru�it dostate�n�

velkou prokalitelnost. N�kdy se navíc žádá odolnost proti korozi. Pokud mají mít nástroje 

vysokou tvrdost povrchu, ale houževnaté jádro, používají se nelegované nebo nízkolegované 

cementa�ní oceli nebo se speciáln� tepeln� zpracovávají [3]. 
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Nástrojové oceli je možno rozd�lit podle: 

� chemického složení, 

� druhu ochlazovacího prost�edí, 

� zp�sobu použití. 

Podle chemického složení rozlišujeme oceli: 

� nelegované (uhlíkové),  

� nízkolegované (sou�et legujících prvk� do 5%), 

� st�edn�legované (sou�et legujících prvk� 5 až 10%), 

� vysokolegované (sou�et legujících prvk� nad 10%). 

Podle druhu ochlazovacího prost�edí p�i kalení se nástrojové oceli rozd�lují na: 

� kalitelné do vody, 

� kalitelné do oleje, 

� kalitelné na vzduchu.  

Uhlíkové nástrojové oceli 

Nelegované nebo také uhlíkové nástrojové ocelí jsou ur�eny pro nástroje pracující p�i 

nep�íliš náro�ných podmínkách a za pom�rn� nízkých teplot nep�esahujících 150 °C. Na 

�ezné nástroje se volí oceli s v�tším obsahem uhlíku 0,7 až 1,4 % a na nástroje ke st�íhání 

oceli s 0,5 až 1,2 % C. U nástroj� na obráb�ní d�eva bývá obsah uhlíku obvykle nižší než u 

nástroj� na obráb�ní kov�. Na pilníky se používají hlavn� uhlíkové oceli a jen výjime�n�

nízkolegované oceli. Výhoda t�chto ocelí spo�ívá p�edevším v jejich nízké cen� a relativn�

vysoké tvrdosti ve srovnání s jinými nástrojovými materiály. Mezi nevýhodu pat�í vysoké 

opot�ebení. 

Nízkolegované oceli 

Ú�elem legování je p�edevším zvýšení odolnosti proti popušt�ní. Používají se p�ísady, 

které tvo�í tvrdé a do vysokých teplot stále karbidy, jako jsou Cr, Mo, V, W a Mn. Oceli pro 

�ezné nástroje obsahují bu
 jeden, nebo více z uvád�ných p�ísadových prvk� v m�nícím se 

obsahu, které r�zn� zlepšují požadované vlastnosti �ezných nástroj�. Zmín�né p�ísady 

zárove� zv�tšují prokalitelnost, která je velmi d�ležitá pro st�ední a velké nástroje, a p�i kalení 

se jimi snižuje nebezpe�í p�eh�átí. Proto se tyto oceli kalí v�tšinou do oleje a n�které na 

vzduchu. Oceli tohoto typu se d�lí na oceli pro práci za studena, kdy teplota nástroje 

dlouhodob� nep�ekro�í teplotu 300 °C, a na nástroje pro práci za tepla, kdy se uvažuje 

pracovní teplota nad 300 °C [4]. 
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Vysokolegované oceli  

Nástrojové oceli tohoto typu obsahují okolo 10 % p�ísad a mají vynikající vlastnosti. 

Podle použití se op�t d�lí na oceli pro tvá�ení a obráb�ní za studena a na oceli pro tvá�ení za 

tepla. Oceli pro tvá�ení a obráb�ní za studena jsou legovány obvykle vysokou p�ísadou Cr. 

Oceli pro tvá�ení za tepla mají p�ísadu 5 až 10 % W, pop�ípad� ješt� s 2 % Cr a Mo. Obsah 

uhlíku se pohybuje kolem 0,25 %. Takovéto oceli si p�i vysokých teplotách zachovávají 

tvrdost a nemají sklon ke vzniku tepelných trhlin, zp�sobených prudkým roztažením 

a smršt�ním povrchových vrstev [5]. 

2.1.4 Vlastnosti nástrojových ocelí 

Podle použití, podmínek namáhání a velikosti nástroj� je nutno zaru�it u nástrojových 

ocelí: 

� pevnost, mez kluzu, houževnatost, 

� zakalitelnost (tvrdost), 

� prokalitelnost, 

� odolnost proti popušt�ní,  

� odolnost proti opot�ebení. 

Pevnost 

U tvrdých nástroj� pracujících za normální teploty se obvykle zjiš�uje pevnost 

v ohybu, protože lépe vystihuje zp�sob namáhání nástroje p�i provozu. Pevnost v tahu je také 

málo citlivá na zm�nu vlastností, které probíhají p�i popoušt�ní za nízkých teplot. Tahové 

zkoušky se proto provád�jí p�evážn� u ocelí s pevnosti do 1800 MPa. Ani zkouška pevnosti 

v krutu se p�íliš nerozší�ila, protože výsledky mají pom�rn� zna�ný rozptyl. Houževnatost 

mén� tvrdých ocelí se ur�uje rázovou zkouškou v ohybu bez vrubu nebo s vrubem. 

V posledních letech se za�íná používat také zkouška lomové houževnatosti. Pevnost 

nástrojových ocelí závisí na t�chto faktorech: 

� pevnosti základní matrice, kterou obvykle tvo�í nízkopopušt�ný martenzit a malé 

množství zbytkového austenitu, 

� množství, velikosti tvaru a uspo�ádání karbidu, 

� jakosti povrchu (frézovaný, broušený, lešt�ný), 

� vnit�ní pnutí, 

� velikosti zrna.  
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Mez kluzu 

Mez kluzu v tahu i tlaku ur�uje stálost rozm�r� nástroje, protože po jejím p�ekro�ení 

probíhá ve v�tší mí�e plastická deformace. Odpor proti plastické deformaci závisí na tvrdosti 

martenzitu (tj. obsahu rozpušt�ného uhlíku), obsahu zbytkového austenitu a na velikosti 

i množství fází, které brání pohybu dislokaci. 

Plastické vlastnosti 

Plastické vlastnosti nástrojových ocelí po zakalení a popoušt�ní ur�ují odolnost 

nástroj� proti mechanickým ráz�m, tj. proti tvorb� trhlin a jejich ší�ení. U m�k�ích ocelí 

s pevností asi do 1800 MPa je možno ov��ovat plastické vlastnosti m��ením tažnosti �i 

kontrakce p�i tahové zkoušce. U t�chto ocelí lze m��it houževnatost rázovou zkouškou 

v ohybu na vzorcích s vrubem nebo bez vrubu. U materiálu tvrdších než 60 HRC je možno 

posuzovat plastické vlastnosti pouze ze zkoušky statickým ohybem z hodnoty pevnosti 

a pr�hybu. 

Houževnatost ocelí závisí na podob� matrice, množství, velikosti a morfologii karbid�. 

Zvýšení houževnatosti lze dosáhnout zjemn�ním zrna, rovnom�rným rozložením jemných 

karbid� a minimalizováním vnit�ních pnutí. Nežádoucí je struktura s výraznou karbidickou 

�ádkovitostí a p�ítomnost ne�istot a vm�stk�. U nástrojových ocelí je nutno po�ítat s tím, že 

jejich p�echodová teplota leží nad normální teplotou. Nap�. u nelegovaných ocelí s obsahem 

uhlíku 0,6 % je vyšší než 20 °C, u nízkolegovaných ocelí pro tvá�ení zatepla je vyšší než 

200 °C, takže je nutno nástroj p�ed tvá�ením p�edeh�át. Pokud pracují nástroje za vyšších 

teplot, je možno ur�it jejich plastické vlastnosti z velikosti zúžení, které se m��í p�i 

krátkodobé zkoušce pevnosti v tahu za zvýšených teplot [1]. 

Zakalitelnost 

Zakalitelnost se dá nazvat jako tvrdost získaná po kalení. U nástrojové oceli je tvrdost 

definována jako schopnost, která odolává zm�k�ování za vyšších teplot, protože ovliv�uje 

odolnost proti opot�ebení. Toto je velmi d�ležitá vlastnost u rychlo�ezné nástrojové oceli. 

Nadm�rné teplo p�i soustružení nebo frézování m�že vést k m�knutí nástroje. Tvrdost je 

možno vylepšit legujícím prvkem W pop�. Co. P�i nízké tvrdosti klesá mez kluzu, takže 

plastická deformace probíhá p�i nižším nap�tí. Tvrdost nástroj� po kalení závisí p�edevším na 

obsahu C a s jeho zvyšujícím se obsahem tvrdost vzr�stá. Oceli pot�ebují minimáln�

0,4 %  hm. C, aby bylo dosaženo pot�ebné tvrdosti pro nástrojové oceli. Nej�ast�jší m��ení 

tvrdosti nástrojových ocelí je podle Rockwella. P�i vyhodnocování jakosti nástroje podle 
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tvrdosti je t�eba si uv�domit, že tvrdost není jednozna�ným m��ítkem jakosti. Mechanické 

i technologické vlastnosti ovliv�uje uspo�ádání karbid�, jejich velikost, �ádkovitost apod. [6]. 

Prokalitelnost   

Prokalitelnost se definuje jako schopnost oceli získat požadovanou tvrdost do ur�ité 

hloubky. U nástrojových ocelí se obvykle žádá, aby byl prokalen celý pr��ez. Pokud má mít 

vyšší tvrdost pouze povrch a jádro si má zachovat houževnatost, je vhodné použít oceli 

nelegované. 

Prokalitelnost závisí na rychlosti ochlazování z austenitiza�ní teploty, na chemickém 

složení oceli a na velikosti zrna po výdrži na austenitiza�ní teplot�. Prokalitelnost 

nástrojových ocelí zvyšují hlavn� tyto prvky – Mn, Cr a Mo, mén� – Ni, Si, W a C. P�itom 

ovšem nezávisí na celkovém obsahu legujícího prvku, ale pouze na té �ásti, která se rozpustí 

p�i oh�evu na kalicí teplotu v austenitu. Pokud z�stane legovací prvek vázán v matrici jako 

karbid, p�sobí nerozpušt�né precipitáty jako krystaliza�ní zárodky, které prokalitelnost spíše 

snižují [1]. 

Odolnost proti popoušt�ní  

Nástrojové oceli si musí zachovat tvrdost a ur�ité mechanické vlastnosti po delší dobu 

i za zvýšených teplot, aby se nesnížila odolnost proti popoušt�ní nebo také teplotní stálost. 

Odolnost proti popoušt�ní se požaduje nejenom u �ezných nástroj� a nástroj� pro 

tvá�ení za tepla, ale také u siln� namáhaných nástroj� pracujících za normálních teplot.  

V technické praxi se teplotní stálost zjiš�uje tak, že se vzorky po úplném tepelném 

zpracování (tj. s požadovanou tvrdostí) oh�ejí na r�zné teploty. Po vychladnutí se zm��í 

tvrdost a ur�uje se teplota, p�i které tvrdost neklesla pod požadovanou hodnotu. 	ím vyšší je 

odolnost proti popoušt�ní nástrojové oceli, tím v�tší m�že být tepelné namáhání b�itu. 

Odolnost proti popoušt�ní nástrojových ocelí se zjiš�uje na speciálních tvrdom�rech, 

na kterých se m��í tvrdost vzork� oh�átých na vyšší teplotu. Odolnost proti popoušt�ní 

zvyšuje hlavn� W, Mo, V a Co [1]. 

2.2 Vlastnosti oceli 19 552 pro tvá�ení za tepla 

Zna�ka oceli 19 552 poskytuje na základ� svého chemického složení uživatel�m 

optimální kombinaci vlastností pot�ebných pro práci za tepla. Jelikož snáší chlazení vodou, je 

používána pro nejvyšší výkon. Nástrojová ocel je stabiln� používána sou�asn� v n�kolika 

oborech, a to p�edevším pro tlakové lití Al slitin, protla�ování Al slitin, zápustkové kování 
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a st�ihání za tepla. V t�chto oborech se jedná o hromadu výrobku složitých dílc� s tvarem 

a rozm�ry blízkými finálnímu výrobku. Všechny spojuje i podobný charakter namáhání 

cyklicko-mechanického a tepelného zat�žování ve spojení s ot�rem povrchu od tekutého, resp. 

tvá�eného kovu [7]. 

Ocel 19 552, v USA s ozna�ením AISI H-11, je základní 5 % chromová ocel pro práci 

za tepla. Legující prvek Mo s 1,5hm.% dodává této oceli velmi vysoký stupe� prokalitelnosti, 

což umož�uje ztvrdnutí v celé �ásti pomocí chladnutí na vzduchu. Karbidotvorné prvky jako 

Cr, Mo a V zvyšují odolnost proti opot�ebení. Cr a V zabra�ují zhrubnutí zrna b�hem oh�evu 

na teplotu austenitizace. Ocel 19 552 má dobrou odolnost proti tepelným ráz�m a m�knutí za 

zvýšených teplot. Za dobrou vlastnost této oceli je považovaná vysoká pevnost. Mírnou 

úpravou této t�ídy bylo docíleno širokého použití pro letecký pr�mysl a jiné složité 

konstrukce, které vyžadují dobrou tvárnost p�i vysokých pevnostních úrovních. P�i vhodném 

tepelném zpracování se m�že dosáhnout rovnom�rné jemné zrnité mikrostruktury. Ocel 

19 552 je b�žn� používána jako zápustkový materiál p�i kování [8,9].  

Transforma�ní diagram 

Transforma�ní diagramy se dnes používají dvojího typu. Prvním typem jsou 

izotermické diagramy udávající dobu p�em�ny austenitu za izotermických podmínek. Druhým 

typem jsou anizotermické diagramy udávající doby pot�ebné k p�em�n� austenitu p�i r�zných 

rychlostech ochlazování. 

Zm�na struktury a tvrdosti oceli je zp�sobena zm�nou ochlazovací rychlosti p�i 

austenitiza�ní teplot�. Odhad vlivu rychlosti ochlazování na p�echlazený austenit se dosáhne 

na základ� ARA diagramu. Pro ocel typu 19 552 byla na podklad� p�edb�žných zkoušek 

stanovena austenitiza�ní teplota 1060 °C. Se vzr�stající rychlostí ochlazování se podíl 

martenzitu ve struktu�e zv�tšuje. Austenit transformuje pouze na martenzit, pop�ípad� se 

z�ásti zachová jako zbytkový austenit. Teplota Ms u této oceli má hodnotu 285 °C. Oblast 

perlitu i bainitu je posunutá výrazn� doprava k delším �as�m, jak nám ukazuje obr. 1. 

Bainitická transformace za�íná p�i ochlazovací rychlosti nižší než 25 °C/min, zatímco 

perlitická p�i ochlazovací rychlosti menší než 3 °C/min. To by mohlo vyplývat z r�zného 

objemového podílu a chemického složení karbid� v oceli. Tato ocel po žíhání na m�kko m�la 

feritickou strukturu s velkým po�tem karbid� typu M6C, MC, M23C6 stejn� jako M7C3 [10]. 
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Obr. 1. Diagram ARA oceli 19 552 p�i austenitiza�ní teplot� 1060 °C [10]. 

Popoušt�ní 

Po kalení je v�tšinou struktura tvo�ená martenzitem, zbytkovým austenitem a velmi 

malým objemovým podílem nerozpušt�ných karbid�. Zbytkový austenit vykazuje v d�sledku 

vysokého stupn� legování zna�nou termickou stabilitu, a proto by nástroje m�ly být 

popoušt�ny ihned po kalení. Popoušt�ní se skládá z oh�evu na teploty nižší než A1, výdrže na 

této teplot� a následujícího ochlazování vhodnou rychlostí. Popoušt�cí teploty se volí podle 

požadované tvrdosti �i pevnosti. 

Popoušt�cí diagram oceli 19 552 je znázorn�n v grafu na obr. 2. Nejvyšší tvrdost, 

okolo 57 HRC se objevuje v oblasti teplot 500 až 600 °C. Zvýšení tvrdosti je pravd�podobn�

vyvoláno precipitací velmi jemného karbidu M2C, ve kterém je rozpušt�no malé množství V. 
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Obr. 2. Popoušt�cí k�ivka nástrojové oceli 19 552 [11]. 

V práci [12] bylo dokázáno, že rozdíl v tepelném zpracování nemá významný vliv na 

tvrdost. Obecným zjišt�ním bylo, že u b�žné oceli tvrdost klesá s vyšší teplotou popoušt�ní. 

Nicmén� rostoucí-klesající trend je v souladu s typickým chováním nástrojové oceli 

s vysokou pevností. Vzorky byly podrobeny t�em typ�m tepelného zpracování. Jednalo se 

o t�i sady vzork�, které byly p�ipraveny následujícím zp�sobem:  

� ochlazovány na vzduchu a popoušt�ny, 

� ochlazovány na vzduchu a dvakrát popoušt�ny, 

� kaleny olejem a dvakrát popoušt�ny. 

Zm�na tvrdosti v závislosti na popoušt�cí teplot� pro každé tepelné zpracování je vid�t 

na obr. 3. Obrázek znázor�uje, že tvrdost nejprve dosahuje maxima a pak postupn� klesá. Pro 

všechny t�i typy tepelného zpracovaní je maximální hodnota tvrdosti p�i popoušt�cí teplot�

500 °C. Nejvyšší hodnota tvrdosti byla 50 HRC pro vzorek, který byl ochlazován na vzduchu. 
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Obr. 3. Zm�na tvrdosti v��i popoušt�cí teplot� pro r�zné typy tepelného zpracování [12]. 
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2.3 Deforma�ní odpor 

Deforma�ní odpor je obecn� definován jako vnit�ní nap�tí v deformovaném materiálu, 

které p�sobí proti ú�inku vn�jších sil snažících se vyvolat tvarovou zm�nu daného t�lesa. 

Toto vnit�ní nap�tí musí být dostate�n� veliké, aby to posta�ovalo k vyvolání plastické 

deformace. V reálných podmínkách tvá�ecích proces� je deforma�ní odpor charakterizován 

nap�tím vznikajícím na ploše mezi tvá�ecím nástrojem a tvá�eným materiálem za 

termomechanických podmínek. 

P�irozený deforma�ní odpor �p [MPa] je smluvn� definován jako odpor kovu proti 

jeho deformaci p�i jednoosém stavu napjatosti a monotónním zat�žování za daných 

termomechanických podmínek. P�irozený deforma�ní odpor daného materiálu závisí zejména 

na teplot� T [K], deforma�ní rychlosti � [s-1], skute�né (logaritmické) deformaci e [-] a rovn�ž 

na historii tvá�ení (vliv kumulace zpevn�ní, vývoje struktury atp.). 

),,,( TMp eeTf τσ �=              (1) 

kde �TM je �asový pr�b�h termomechanických podmínek, v�etn� prodlev mezi 

deformacemi, vyjad�ující tzv. „historii tvá�ení”. 

St�ední deforma�ní odpor �ds  [MPa] je funkcí p�irozeného deforma�ního odporu �ps

[MPa] a všech technologických �initel� ovliv�ujících za daných podmínek tvá�ení deforma�ní 

odpor [13]: 

psFvds Q σσ ⋅=               (2) 

kde QFv je tvá�ecí faktor pro výpo�et válcovací síly [-]. 

Tvá�ecí faktor QFv  vyjad�uje vliv st�ední hodnoty nap�tí, p�sobícího na stykové ploše 

válcovaného materiálu s t�lem válce, v pásmu deformace, na velikost válcovací síly. Hodnota 

tvá�ecího faktoru závisí na[14]: 

� geometrických podmínkách válcovacího pochodu, 

� deforma�ních podmínkách, 

� podmínkách vn�jšího t�ení mezi rozvalkem a pracovními válci. 
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St�ední p�irozený deforma�ní odpor 

St�ední deforma�ní odpor rozd�lujeme na st�ední p�irozený deforma�ní odpor a st�ední 

p�ídavný odpor. P�i�emž ob� st�ední veli�iny m�žeme definovat pro celou stykovou plochu 

jako st�ední hodnotu okamžitých odpor� v jednotlivých místech stykové plochy v daném 

sm�ru p�ítla�né síly. 

P�i b�žných tvá�ecích operacích (nap�. válcování) má hodnota p�irozeného 

deforma�ního odporu (PDO) v každém míst� styku tvá�eného kovu a tvá�ecího nástroje jinou 

hodnotu �p, protože v každém daném míst� je i rozdílná hodnota intenzity deformace Se [-] a 

intenzity deforma�ní rychlosti S� [s-1]. St�ední p�irozený deforma�ní odpor (SPDO) [MPa] 

reprezentuje deforma�ní chování b�hem celého úb�ru o velikosti e1 a vypo�ítá se podle 

vzorce: 

� ⋅⋅=
1

01

)(
1

e

pps dee
e

σσ               (3) 

Na pr�b�h a velikost PDO a SPDO pak mají nezanedbatelný vliv i další faktory, jako 

jsou zm�ny teploty tvá�ení a deformací, s tím spojené dynamické a postdynamické 

uzdravovací procesy, precipitace, fázová transformace a historie tvá�ení. Proto pro p�esné 

ur�ení SPDO jsou z d�vodu prom�nného pr�b�hu stykových nap�tí velmi d�ležité 

geometrické podmínky válcování [15]. 

Pro analytické vyjád�ení závislosti st�edního p�irozeného deforma�ního odporu �ps na 

termomechanických podmínkách vypracovali HAJDUK, KONE	NÝ, ŽÍDEK a ELFMARK 

vztah [16]: 

eeTspps kkk ⋅⋅⋅= 0σσ   [MPa]            (4) 

)exp( 11 TmAkT ⋅−⋅=   [°C]            (5) 

2
2

m

e eAk ⋅=    [-]            (6) 

3
3

m

e eAk �
�

⋅=    [s-1]            (7) 

kde kT, ke, k�  jsou sou�initele vlivu teploty, velikosti a rychlosti deformace [-], 

A1, A2, A3, m1, m2, m3 – konstanty závislé na chemickém složení [-], 

�p0s – po�áte�ní hodnota st�edního p�irozeného deforma�ního odporu [MPa] stanovaná

           pro dané podmínky, p�.: T = 1000 °C; e = 0,1; � = 10 s-1. 
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Byly aplikovány rovnice pro SPDO v závislosti na deformaci, teplot�, deforma�ní 

rychlosti a chemickém složení. Tyto rovnice ovšem nejsou použitelné pro nástrojové ocele. 

Pro vy�íslení SPDO pás� válcovaných za tepla se používá MISAKOVA rovnice, která má 

tvar [17]: 

13,021,0
2

2

273
][112029682581

][594,0][75,1126,0exp ee
T

CC
CCSPDOM

�⋅⋅��
�

�
��
�

�

+

⋅−+
+⋅+⋅−=      (8) 

MINAMI [18], SICILIANO [19], KIHARATA [20] se zabývali popsáním výše 

uvedené rovnice pro r�zné typy oceli. Nap�. pro mikrolegované oceli s uvažováním vlivu 

dynamické rekrystalizace se použila rovnice [18]: 

dynssdynMNb XXTiMnNbSPDOSPDO σ⋅+−⋅+++= 44,1)1(]))[4217,0][137,0][51,0768,0((  (9) 

2.4 �initelé ovliv�ující deforma�ní odpor 

Deforma�ní schopností tvá�eného t�lesa je obecn� schopnost se za daných podmínek 

plasticky deformovat s p�ilehnutím k tvá�itelnosti a deforma�ním odpor�m. Je dob�e známo, 

že nejvyšší tva�itelnost za tepla mají �isté kovy. Lze to zd�vodnit �istotou hranic zrn 

a kluzných rovin, menším po�tem p�ekážek pohyb� dislokací a vyšší kinetikou uzdravovacích 

proces�. Hrubozrnná struktura vykazuje nižší tva�itelnost než struktura jemnozrnná. 

2.4.1 Strukturní stav 

Na strukturální stav oceli má zásadní vliv, zda se jedná o slitiny s monofázovou 

strukturou, tedy tuhé roztoky s neomezenou rozpustností, nebo slitiny dvoufázové 

a vícefázové struktury. 

Pro vlastnosti monofázové struktury je rozhodující ovlivn�ní krystalografické m�ížky 

základního kovu p�ím�sovým prvkem. Snížení plastických vlastností tuhého roztoku je 

úm�rné stupni porušení m�ížky základního kovu. Toto porušení je tím v�tší, �ím je: 

� v�tší rozdílnost velikostí atomových polom�r�, 

� v�tší odlišnost vlastností, 

� v�tší rozdílnost krystalické m�ížky základního a legovacího kovu. 

U oceli s dvoufázovou strukturou jde p�edevším o sou�asný výskyt feritu a austenitu. 

U vysokolegovaných ocelí se v oblasti spodních teplot tvá�ení muže vyskytovat  � – fáze, 

p�ípadn� i další strukturní složky. Kovy s KPC m�ížkou mívají v závislosti na teplot�

monotónní pr�b�h tvá�itelnosti, kovy typu KSC mají za nižších teplot sklon ke k�ehkosti.  
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Vliv strukturního stavu na tvá�itelnost a p�irozený deforma�ní odpor je patrný z obr. 4. 

Snížení tvá�itelnosti zp�sobují [16]: 

� rozdílné mechanické vlastnosti feritu a austenitu (ferit má podstatn� vyšší plastické 

a nižší pevnostní vlastnosti), 

� snížená rekrystaliza�ní schopnost dvousložkového systému, 

� nižší rozpustnost intersticiálních prvk� ve feritu a vylu�ování precipitátu na hranicích 

� – . 

Obr. 4. Vliv strukturního stavu na tva�itelnost P a p�irozený deforma�ní odpor �p [16]. 

2.4.2 Chemické složení 

Nejnižší deforma�ní odpor mají �isté kovy. U oceli zvyšují deforma�ní odpory 

substitu�n� rozpušt�né p�ísady, které intenzivn� zbrz
ují uzdravovací procesy. Jedná se 

vesm�s o kovy s vysokými teplotami tavení, jako jsou Cr a Mo. Zna�ný vliv mají rovn�ž 

interstické prvky, p�edevším C a N, a to jak v tuhém roztoku, tak v jemn� disperzních 

precipitátech. 

V nelegovaných uhlíkových ocelích se deforma�ní odpor p�i malých deforma�ních 

rychlostech (� � 10-2 s-1) snižuje se stoupajícím obsahem C. P�i vyšších deforma�ních 

rychlostech (� > 1 s-1) se deforma�ní odpory postupn� zvyšují se stoupajícím obsahem C. 

Nejv�tší vliv na zvýšení deforma�ních odpor� má p�ísada Mo, která p�sobí v celé 

oblasti tvá�ecích teplot. Ve srovnání s uhlíkovými ocelemi zvyšuje 1% Mo deforma�ní 
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odpory asi o 8 %. Vliv dalších p�ísad, jako nap�. Cr, Mn a Si, se uplat�uje v oblasti teplot pod 

1100 °C, což je z�ejmé z obr. 5 [21]. 

Obr. 5. Vliv legovacích prvk� na p�irozený deforma�ní odpor oceli [21].                   
(tahová zkouška � = 2.10-2 s-1) 

Vliv Ni je zanedbatelný. Zna�né zvýšení deforma�ních odpor� zp�sobuje precipitace 

karbid�, nitrid� a karbonitrid�. Za p�ítomnosti Nb pop�ípad� Ti zp�sobuje precipitace výrazné 

zbrz
ování uzdravovacích proces�. 

2.4.3 Teplota 

Vliv teploty na velikost p�irozeného deforma�ního odporu (PDO) je považován za 

nejvýznamn�jšího �initele. Se stoupající teplotou klesá deforma�ní odpor monotónn�. 

Nepravidelnosti v monotónním pr�b�hu zp�sobují strukturní zm�ny, nap�. vznik dvoufázové 

struktury, deformaci urychlené precipita�ní jevy a zejména kinetika zpev�ovacích 

a uzdravovacích proces�. S. I. GUBKIN na základ� �etných zkoumání doporu�il pro 

deforma�ní odpory obecný KURNAKOV�V vztah [16]: 

))(exp( 0101 TTMM −⋅−⋅= α           (10) 

kde M1 a M0 jsou mechanické vlastnosti p�i teplot� T1 a T0 [-],  
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�  – sou�initel, který závisí na vlastnostech materiálu [-],

T1, T0 – teploty deformace [°C]. 

LUDWIK zjistil na základ� pokus�, že deforma�ní odpor se u r�zných kov� p�i jejich 

teplotách tavení velmi málo liší, proto pro další zkoumání zavedl homologickou teplotu Thom.

[-]. Tu vyjád�il jako pom�r teplot tvá�ení T [°C] k teplotám tavení Tt [°C] [22]: 

tT

T
T =.hom              (11) 

ZAJKOV pak rozvedl LUDWIKOVY pokusy a vypracoval následující obecné 

exponenciální vztahy pro závislost p�irozeného deforma�ního odporu �p [MPa] na 

homologických teplotách. 

)exp( Tbpop ⋅−⋅= σσ            (12) 

)]1(exp[ .homTTb tptp −⋅⋅= σσ           (13) 

kde �po, �pt jsou p�irozené deforma�ní odpory [MPa] extrapolované na teplotu 0 °C a Tt, 

b – sou�initel závislý na termomechanických podmínkách a materiálu [-]. 

Výše uvedené rovnice platí p�edevším pro �isté kovy a jen pro úzký interval 

homologických teplot (Thom. � 0,4 - 0,8). 

2.4.4 Velikost deformace 

Deforma�ní odpor se zvyšuje od maximální hodnoty �max odpovídající píkové 

deformaci ep. Do deformace ep platí vztah [16,21]: 

n

pp
e

e
��
�

�
��
�

�
⋅=

0

1
01 σσ             (14) 

kde n je exponent vyjad�ující vliv zpevn�ní [-], 

�p1, �p0 – PDO [MPa] p�i deformacích e1, resp. e0. 

Výše uvedený vztah platí pouze pro oblast, kde p�evládá zpev�ování, tedy pro 

podmínku e1 � ep. 
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2.4.5 Deforma�ní rychlost 

Rychlost deformace má jednozna�ný vliv na deforma�ní odpory. Obecnou závislost    

� = f (�) ovliv�uje p�edevším kinetika zpev�ovacích a zm�k�ovacích proces�. 	ím je vyšší 

rychlost deformace, tím kratší je �as pro pr�b�h zm�k�ovacích proces� a deforma�ní odpor se 

zvyšuje. Tento fakt m�žeme vid�t na obr. 6. 

Obr. 6. Vliv rychlosti deformace na p�irozený deforma�ní odpor �p uhlíkových ocelí p�i 
e = 0,2 a teplotním rozmezí 600 až 1200 °C v intervalech po 100 °C [13].                                               

P�. 1 – 1200 °C, 2 – 1100 °C atd. 

K vyjád�ení rychlosti deformace se nej�ast�ji využívá následující vztah: 

m

pp
e

e
��
�

�
��
�

�
=

0

1
01

�

�
σσ             (15) 

Po zlogaritmování lze rovnici (15) napsat jako: 

0

1
01 logloglog

e

e
mpp

�

�
⋅+= σσ           (16) 

kde �p1, �p0 jsou PDO [MPa] p�i deforma�ní rychlosti �1 a �0, 

m – rychlostní exponent p�i ur�ité teplot� a vyjad�ující vliv metalurgického charakteru

        oceli [-]. 

Exponent n vyjad�ující stupe� zm�k�ení se zv�tšuje se zvyšujícím stupn�m uzdravení. 

Tento exponent má hodnotu v intervalu od 0 do 1. Jestliže n = 1, pak deformace se d�je za 

úplného uzdravení dynamickou rekrystalizací. Pokud budou vyšší rychlosti 
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deformace (n < 1), pak uzdravovací procesy jsou �ízeny dynamickou rekrystalizací 

a zotavením. Vliv teploty na hodnotu rychlostního exponentu vyjád�ili r�zní auto�i 

následovn� [13]: 

L. D. SOKOLOV: .homTmn ⋅=           (17) 

M. A. ZAJKOV: .hom3,0 Tn ⋅=           (18) 

V. S. ZOTEJEV: Tn ⋅+= βα           (19) 

kde m, �, � jsou materiálové konstanty [-]. 

2.5 Energosilové podmínky p�i válcování 

Za hlavní energosilové parametry pokládáme válcovací síly a krouticí momenty, které 

charakterizují pr�b�h, efektivnost válcovacího procesu a dimenzování výrobních za�ízení. 

Hodnoty energosilových parametr� m�žeme ur�ovat empiricky, analyticky nebo v pr�b�hu 

válcování jejich m��ením. 

2.5.1 Válcovací síla 

Pro výpo�et energosilových veli�in p�i tvá�ení je p�edpoklad znát zat�žující síly, 

nap�íklad p�i válcování válcovací síly Fv [kN] [13] : 

psFvstdsstv QSSF σσ ⋅⋅=⋅=           (20) 

kde Sst  – styková plocha mezi provalkem a válcem [mm2], 

QFv  – tvá�ecí faktor pro výpo�et válcovací síly [-], 

�ds  – st�ední deforma�ní odpor [MPa], 

�ps  – st�ední p�irozený deforma�ní odpor [MPa]. 

 Válcovací sílu definujeme jako vertikální složku výsledné p�ítla�né síly válcovaného 

kovu na pracovní válce. Ur�íme ji sou�tem elementárních sil vyvolaných radiálními 

a tangenciálními nap��ovými složkami. P�ehled p�sobících sil a nap�tí na element 

válcovaného kovu v pásmu deformace m�žeme vid�t na obr. 7. Pro podélné válcování bez 

ší�ení (b1 = b0) platí [14]: 

�
�
	




�
�
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⋅⋅±⋅⋅⋅= ��

dd l
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l
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0
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α
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        (21) 
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�
�
	




�
�
�


⋅±⋅= � �

d dl l

xrv dxtgtdxpbF
0 0

0α           (22) 

Zanedbáme-li kontaktní smykové nap�tí, pak t�ecí složka tx = 0, a uvažujeme-li, že 

výsledná hodnota radiálního tlaku kovu na válec pr je rovna normálové složce px , pak platí: 

�⋅=
dl

xv dxpbF
0

            (23) 

kde ld  je délka pásma deformace [mm], 

b – ší�ka záb�ru kov� s válci [mm], 

tx – stykové tangenciální nap�tí [MPa], 

pr – hodnota radiálního tlaku kovu na válec [MPa], 

px – normálová složka radiálního tlaku kovu na válec [MPa], 

�0 – záb�rový úhel [°]. 

Pokud budeme brát v úvahu alespo� dv� oblasti v pásmu deformace, a to pásmo 

zpožd�ní a pásmo p�edstihu, potom rovnici (23) m�žeme p�evést na tvar: 

�
�
	




�
�
�


+⋅= � �

n nh

h

h

h

xxv dxpdxpbF

0 0

21
           (24) 

kde hn je výška rozvalku v neutrální rovin� (v míst�, kde t�ecí síly m�ní sv�j charakter). 

Obr. 7. Síly a nap�tí p�sobící na element válcovaného kovu v pásmu deformace [14]. 
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2.5.2 Válcovací moment 

Celkový krouticí moment, který p�enáší daná pohonná soustava (motor – v�eteno – 

válce) je dán t�mito složkami [23]: 

dotvk MMMMM ±++=            (25) 

kde Mk   je celkový krouticí moment [N.mm], 

Mv – válcovací moment [N.mm], 

Mt – moment t�ení v ložiscích �ep� válc� [N.mm], 

Mo – moment p�i chodu stolice na prázdno [N.mm], 

Md – dynamický moment [N.mm]; (+ p�i rozb�hu, - p�i brzd�ní). 

Válcovací moment Mv [N.mm] je hlavní sou�ástí statického momentu, který umož�uje 

pomocí pracovních válc� výškovou deformaci a posuv tvá�eného provalku ve válcovací 

meze�e ve sm�ru válcování. Pro ur�ení válcovacího momentu byly vypracovány následující 

empirické vztahy: 

RSQRSRFM stMpshstv ⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= στ          (26) 

kde Ft   je t�ecí síla [kN], 

R – st�ední pracovní polom�r [mm], 

�s – st�ední deforma�ní odpor tvá�eného kovu ve sm�ru te�ny k pracovnímu válci 

        [MPa], 

QM – st�ední tvá�ecí faktor pro ur�ení válcovacího momentu [-], 

Sst – styková plocha provalku s pracovními válci [mm2]. 

hRFlFaFM dv ∆⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= 11 ψψ          (27) 

kde F je p�ítla�ná síla [kN], 

a – rameno výsledné p�ítla�né síly [mm], 

�1 – sou�initel charakterizující pom�r ramene p�ítla�né síly a délky pásma deformace. 

dl

a
=1ψ              (28) 
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2.5.3 Tvá�ecí faktor 

Tvá�ecí faktor QFv charakterizuje vliv st�edního nap�tí p�sobícího na stykové ploše 

mezi válcovaným kovem a pracovními válci v pásmu deformace a ve sm�ru válcování na 

velikost válcovací síly. Tvá�ecí faktor QFv umož�uje p�evést hodnotu p�irozeného 

deforma�ního odporu �p, získanou nap�íklad pomocí plastometrického m��ení, na válcovací 

sílu a predikovat zatížení p�i vlastním tvá�ení. Všeobecn� lze konstatovat, že hodnota QFv je 

závislá na tvaru a geometrii provalku ve válcovací meze�e, na deforma�ních podmínkách 

a podmínkách t�ení mezi provalkem a pracovními válci. T�ecí podmínky ve válcovací meze�e 

jsou ovliv�ovány drsností a tvrdostí pracovních válc�, povrchem zokujeného povrchu 

provalku, teplotou provalku, rychlostí válcování a dalšími faktory [24]. Obecn� tyto 

podmínky m�žeme vyjád�it jako: 

��
�

�
��
�

� ∆
= µ,,,

00

0

h

h

h

b

h

l
fQ

s

d

Fv            (29) 

kde ld je délka pásma deformace [mm], 

hs – st�ední výška provalku [mm], 

h0, b0 – po�áte�ní výška a ší�ka materiálu [mm], 

h1, b1 – kone�ná výška a ší�ka materiálu po válcování [mm], 

� – sou�initel t�ení p�i válcování [-], 

�h = (h1 – h0) – výškový úb�r [mm]. 

Pom�r délky pásma deformace ke st�ední výšce provalku zahrnuje geometrii 

a nastavení válcovací mezery. Tento pom�r m�že být stanoven ve tvaru [24]: 

10

10 )(2

hh

hhR

h

l

s

d

+

−⋅⋅
=            (30) 

kde R je polom�r pracovního válce [mm]. 

Metody ur�ení tvá�ecího faktoru jsou r�zné a liší se zejména podle autor�. Vzájemné 

porovnání n�kterých výpo�etních metod funkce QFv je graficky znázorn�no na obr. 8. 

Ukazuje se, že n�které metody jsou shodné jen v ur�itých oblastech válcování, což je mnohdy 

vyvoláno tím, že jsou práv� pro tyto oblasti válcování odvozeny [25]. 
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Obr. 8. Porovnání faktor� QFv vypo�tených podle r�zných autor�: 1 – CELIKOV, 2 –
LUGOVSKOJ, 3 – EKELUND, 4 – CELIKOV, SMIRNOV, 5 – ANDREJUK,                      

6 – ALEXANDER, FORD, 7 – IRSID – SINOR [26]. 

Z empirických vztah� pro výpo�et QFv existuje v praxi velké množství používaných 

metod. Mnohé z t�chto metod jsou již v ur�itých podnicích natolik používány, že se 

v literárních pramenech ozna�ují p�ímo názvem podniku nebo instituce, která je pro své ú�ely 

používá. Nap�. ve Vítkovicích a.s. se pro válcování blok�, bram a hrubých plech� ur�il 

empirický vztah pro výpo�et tvá�ecího faktoru [27]: 

d

s

s

d
F

l

h
C

h

l
BAQ

V
⋅+⋅+=            (31) 

kde A, B, C jsou konstanty odvozené od geometrických podmínek pro danou válcovací

     stolici [-]. 

Obdobn� v závislosti na dvou prom�nných definuje závislost tvá�ecího faktoru L.V.  

ANDREJUK [28]. Originální tvar jeho rovnice je: 

cba

F RhhmQ
v

⋅⋅∆⋅= 0            (32) 

kde m, a, b, c jsou konstanty v závislosti na velikosti ld/hs. 

Velice podobnou závislostí je metoda podle autor� H. FORDA a  M. ALEXANDRA, 

rovn�ž p�vodn� navržená pro válcování tlustých plech�. Tvar této rovnice je následující: 



Teoretická �ást 

- 27 - 

s

d

s

d

F
h

l

h

l
Q

v
25,05exp

4
1

4

5,1

+��
�

�
��
�

�
⋅−⋅�

�

�
�
�

�
++=

ππ
        (33) 

Metoda IRSID–SINOR byla p�vodn� vyvinuta pro podmínky �ízeného válcování 

tlustých plech� a pro geometrický faktor 0,2 < ld/hs < 6. Má tvar: 
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π
       (34) 

2.6 Matematické modely popisující k�ivku nap�tí – deformace 

Problematika matematického popisu k�ivky deformace-nap�tí za tepla, tedy � = f (e), 

nabývá stále v�tšího významu, a to p�edevším ve spojitosti se zavedením n�kterých 

moderních tvá�ecích proces� do praxe. Jedná se nap�. o vysokoreduk�ní tvá�ení nebo 

nízkoteplotní �ízené doválcování provázené kumulací zpev�ování, které je zp�sobeno siln�

zbrzd�ným uzdravováním b�hem prodlev mezi úb�ry [29]. 

Nejvíce známé a široce používané rovnice, které popisují závislost nap�tí na stupni 

deformace, vyjad�ovaly tyto vztahy [30]: 

Hn

Hp eK ⋅=σ    HOLLOMON         (35) 

Ln

Lyp eK ⋅+= σσ   LUDWIK         (36) 

( ) Sn

SSp eBK +⋅=σ   SWIFT         (37) 

R

n

RRp CeBK R −+⋅= )(σ  MEISSNER         (38) 

kde �p je skute�né deforma�ní nap�tí [MPa], 

�y – mez kluzu [MPa], 

K, B, C – materiálové konstanty [-], 

e – skute�ná deformace [-], 

n – koeficient zpevn�ní [-]. 

Tyto výše uvedené rovnice jsou schopny popsat jen oblast zpev�ování a vyskytují se 

p�i plastické deformaci za studena. 

ZJUZINOVA rovnice popisující nap��ovou k�ivku výhradn� ve fázi zpev�ování bývá 

omezena velikosti deformace e = 0,3 až 0,4. Jak je z�ejmé z obr. 9, mocninný typ závislosti       
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� = f (em1) nelze použít pro deformace spojené s pr�b�hem dynamické rekrystalizace. Tento 

typ rovnice má tvar [29]: 

)exp( 3
21 Tmee mm ⋅−⋅⋅= �σ           (39) 

kde m1, m2, m3 jsou materiálové konstanty [-]. 

Obr. 9. Nap��ová k�ivka ovlivn�ná pr�b�hem dynamické rekrystalizace (plná �ára) ve 
srovnání s mocninnou závislosti � = f (em1) (�árkovaná �ára) [29]. 

N�které typy rovnic popisující k�ivku deformace-nap�tí zahrnují jak deformaci, 

deforma�ní rychlost, tak i teplotu. Jsou schopny popsat oblast zpev�ování, zm�k�ování 

a oblast ustáleného plastického toku. P�íklad uvedených typ� rovnic je následovný [31]: 

)exp()exp( 1 TaeeneC mn

p ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= �σ          (40) 

)exp()exp( )(
1 TaeeneC Tbmn
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�σ          (41) 

)exp()exp( )(
1

)( 2 TaeeneC TbmTbn

p ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ⋅+⋅+
�σ         (42) 

)exp(exp )(1 Tae
e

en
eC Tbm

m

n

p ⋅⋅⋅��
�

�
��
�

� ⋅
⋅⋅= ⋅+

�σ          (43) 

Do model�, které závisí na deformaci, deforma�ní rychlosti a teplot� m�žeme použít 

CINGAR�V vztah [32]: 
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kde �max je píkové nap�tí [MPa], 

ep – skute�ná deformace do píku [-], 
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c – funk�n� závislá na teplot� [K-1] )/1( Tfc −=� . 

Jedním z nejosv�d�en�jších se ukázal být model pro popis p�irozeného deforma�ního 

odporu, který vytvo�ili auto�i SCHINDLER, KLIBER a BO�UTA na základ� vlastních 

experimentálních zkušeností. Tento typ rovnice je aplikovatelný tém�� do okamžiku dosažení 

ustáleného plastického toku a zahrnuje vliv dynamické rekrystalizace p�es veli�inu ep

(intenzita deformace odpovídající píkovému nap�tí). Ta u konkrétní oceli závisí na hodnot�

Zenerova-Hollomonova parametru. Tato rovnice pak vypadá následovn� [33]: 

)exp(exp TGe
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�σ         (45) 

kde e je skute�ná deformace [-], 

ep – deformace do píku [-], 

� – rychlost deformace [s-1], 

T – teplota [K], 

A, B, C, D, F, G – materiálové konstanty [-]. 

Deformace do píku �p se dá vyjád�it vztahem: 

w

p Zu ⋅=σ               (46) 

kde u, w jsou materiálové konstanty [-], 

Z – Zener-Hollomon�v parametr [s-1]. 

Zener-Hollomon�v parametr Z reprezentuje teplotn� kompenzovanou rychlost 

deformace a zahrnuje v sob� materiálový vliv prost�ednictvím aktiva�ní energie Q p�i tvá�ení 

za tepla. Vypo�te se dle vztahu: 

�
�

�
�
�

�

⋅
⋅=

TR

Q
eZ exp�             (47) 

kde Q je aktiva�ní energie [J.mol-1], 

R – plynová konstanta [J.mol-1.K-1]. 

V práci [34] byl použit model pro pr�b�h k�ivek deformace-nap�tí, který vykazoval 

dv� �ásti. První �ást je charakterizována konstantní hodnotou zpevn�ní n: 

[ ]n
eCB )exp(1 ⋅−−⋅=σ            (48) 
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kde B, C jsou veli�iny funk�n� závislé na Zener-Hollomonov� parametru [-]. 

Druhá �ást popisuje úbytek nap�tí vyvolaný nastartováním a pr�b�hem dynamické 

rekrystalizace p�i tvá�ení za tepla: 
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kde K, a jsou materiálové konstanty [-], 

B´- veli�ina závislá na Zener-Hollomonov� parametru [-].  

SHEPPARD a DUAN [35] použili ve své práci rovnici pro popis p�irozeného 

deforma�ního odporu, který rovn�ž závisí na Zener-Hollomonov� parametru: 
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Tuto rovnici následn� porovnávali s dalšími rovnicemi v závislosti na teplot�, 

deformaci a deforma�ní rychlosti. P�edevším se jednalo o NORTON-HOFFOVOU (51) 

a HENSEL-SPITTELOVOU (52) rovnici. 
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3 Cíl 

Všechny �ásti této diplomové práce se týkaly nástrojové oceli 19 552. Hlavním cílem 

této diplomové práce bylo získání matematického modelu popisujícího st�ední p�irozený 

deforma�ní odpor (SPDO) nástrojové oceli. K tvorb� modelu bylo nutné provést 

experimentální válcování za tepla na válcovací stolici A laboratorní trati Tandem v Ústavu 

modelování a �ízení tvá�ecích proces�. Vy�íslená rovnice pro popis SPDO byla následn�

porovnána se skute�nou hodnotou SPDO, která byla experimentáln� získána p�i laboratorním 

válcování za tepla. 

Druhou �ástí bylo vy�íslení aktiva�ní energie, která se dá využit k popisu kinetiky 

dynamické rekrystalizace a rovn�ž k predikci maximálního deforma�ního odporu daného 

materiálu v závislosti na teplot� a rychlosti deformace. K ur�ení aktiva�ní energie byly 

použity výsledky z torzního plastometru SETARAM spole�nosti Vítkovice – Materiálový 

a Metalurgický výzkum, kde byly provedeny sady spojitých zkoušek do lomu. 

Poslední �ást byla v�nována porovnáním SPDO krutové zkoušky s modelem, který byl 

použit u laboratorního válcování.  
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4 Experimenty 

4.1 Laboratorní válcování 

4.1.1 Zkoumaný materiál 

K získání hodnot st�edních p�irozených deforma�ních odpor� (SPDO) k tomuto 

experimentu byla použita nástrojová ocel typu 19 552, která se používá hlavn� pro nástroje ke 

st�íhání a tvá�ení kov� za tepla, na formy pro tlakové lití slitin neželezných kov�. Tato ocel 

má samoz�ejm� i zahrani�ní ekvivalenty, jako je nap�. X37CrMoV5-1. Chemické složení 

st�edn�legované oceli je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1. Chemické složení nástrojové oceli. 
Ocel 19 552 

Prvek hm. [%] 
C 0,391 

Mn 0,38 
Si 1,03 
P 0,028 
S 0,009 

Cu 0,08 
Cr 5,05 
Ni 0,16 
Al 0,021 
Mo 1,13 
W 0,03 
V 0,332 
Ti 0,003 
Co 0,01 

4.1.2 Válcovací tra� Tandem 

Laboratorní válcovací tra� Tandem (obr. 10) je vybavená dv�ma reverzními stolicemi 

typu duo a je ur�ena p�ednostn� k modelovému tvá�ení plochých vývalk� za tepla. Vratné 

stolice jsou ozna�ovány A a B. P�edností válcovací trati je možnost tvá�et pom�rn� velkými 

úb�ry a zna�nými tvá�ecími rychlostmi p�i válcování za tepla až 120 s-1. Tandem m�že díky 

umíst�ní oh�ívacích pecí na obou koncích trat� výborn� napodobit dvoustolicovou Steckelovu 

tra� pro válcování pásu za tepla. 



Experimenty 

- 33 - 

Obr. 10. Schéma laboratorní válcovny Tandem [36]. 

Celková délka trat� v�etn� vále�kových dopravník� je 4600 mm, osy obou stolic jsou 

od sebe ve vzdálenosti 630 mm. Válcovací tra� Tandem je vybavena pracovními válci 

o pr�m�ru cca 158 mm, délka t�la válc� je 150 mm. Stav�ní horních válc� se provádí dv�ma 

elektromotory, které jsou vybaveny inkrementálními sníma�i, jenž m��í nastavení s p�esností 

0,01 mm. Každá stolice je pohán�na samostatn� stejnosm�rným motorem o výkonu 17 kW. 

Rychlost otá�ení válc� lze plynule regulovat v rozsahu 1 až 900 ot/min. Reverzace otá�ení 

válc� za plného chodu prob�hne do 1 sekundy. Výstupní rychlost provalku m�že ve 

výjime�ných p�ípadech �init až 7,5 m/s.  

Tra� je ovládána z �ídicího pultu nebo (�ast�ji) pracuje automaticky za pomocí 

pr�myslového po�íta�e se t�emi m��icími kartami a speciálním softwarem vyvinutým 

grafickým programovacím prost�edím LabVIEW. Pohyb materiálu registrují koncové spína�e, 

které lze p�ipevnit na r�zná místa vále�kových dopravník� (nej�ast�ji za výsuvnými 

chladicími rošty). �ízení typu off-line zajiš�uje stav�ní válc�, jejich otá�ení zadanou rychlostí 

v požadovaném sm�ru, �innost vále�kových dopravník� a p�ípadný opakovaný ost�ik 

provalku vodou. Program registruje krouticí momenty na všech �ty�ech v�etenech, síly 

p�sobící na všechny �ty�i stav�cí šrouby (smykové sníma�e 250 kN), polohu horních válc�, 
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rychlost jejich otá�ení p�ed úb�rem i v jeho pr�b�hu a povrchovou teplotu provalku m��enou 

infra�erveným teplotním �idlem OMEGA OS43 (0 až asi 900 °C) a p�enosnými pyrometry. 

Po�íta�ové zpracování nam��ených dat umož�uje výpo�ty st�edních deforma�ních odpor�, 

deforma�ních rychlostí aj. 

Všechny t�i úseky vále�kového dopravníku jsou pohán�ny samostatnými motory. Lze 

proto válcovat na obou stolicích pr�b�žn�, p�ípadn� pouze na jedné ze stolic vratným 

zp�sobem p�i využití jedné dopravníkové sekce jako by-passu (�ízené válcování). Tra� je 

vybavena jednoduchým kalicím za�ízením (propadlo, resp. sklopný úsek dopravníku za 

druhou stolicí s kalicí vanou), které umož�uje fixaci struktury asi za 0.4 s po posledním 

úb�ru. Ost�ik provalku chladicí vodou se realizuje pomocí �ty� št�rbinových trysek s tlakov�

regulovatelným dávkováním média a s možností vertikálního polohování trysek nad i pod 

speciáln� upraveným úsekem dopravníku (rychlost dopravníku je regulovatelná v rozsahu 0,1 

– 1,0 m/s, �ízené ochlazování provalku s rychlostí až 40 °C/s). Tra� byla vybavena 

elektrickými profilovými n�žkami, díky nimž je možno velmi operativn� d�lit horké 

válcované polotovary o tlouš�ce až 10 mm. 

Pro p�edeh�ev, meziopera�ní oh�ev �i tepelné zpracování vzork� slouží 6 laboratorních 

elektrických odporových pecí r�zných parametr�. P�i simulaci p�ímého válcování se ve 

vakuové induk�ní peci p�etavují a odlévají ocelové bramky tlouš�ky asi 20 mm (hmotnost do 

1 kg). Po vyrovnání jejich teploty v další peci následuje tvá�ení licí struktury, která neprošla 

fázovými transformacemi [37]. 

4.1.3 Experimentální válcování 

Pro laboratorní válcování byly p�ipravené vzorky s odstup�ovanou tlouš�kou, tvarem 

a rozm�ry, které m�žeme vid�t na obr. 11. Pro tuto simulaci bylo použito celkem 23 vzork�. 

Obr. 11. Tvar a rozm�r zkoumaných vzork�. 
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P�ed samotným válcováním byly vzorky vyfrézované a pe�liv� zm��ené. Prom��ení se 

týkalo p�edevším ší�ky a tlouš�ky každého stupínku. Nam��ené hodnoty byly poté zapsány do 

excelovské tabulky, kde posloužily k dalšímu zpracování. Vzorky byly oh�áté v elektrické 

odporové peci na teplotu austenitizace 1150 °C po dobu 8 min. Pak byl vzorek vytažen z pece 

a ochlazován na vzduchu na teplotu p�ednastavenou v druhé peci. Z d�vodu ochlazování 

vzorku p�i manipulaci mezi touto pecí a válcovací stolicí byla tato teplota vždy vyšší než 

požadovaná teplota, a to o 10 ºC. Teplota vzorku ochlazovaného na vzduchu byla sledována 

pomocí optického pyrometru. Teploty tvá�ení byly v rozmezí 850 °C až 1150 °C v intervalech 

po 50 °C. Válcování prob�hlo vždy jedním úb�rem na duo stolici A laboratorní válcovací 

trat� Tandem. Válce o pr�m�ru 159,3 mm se otá�ely rychlostí v rozsahu N = 50 – 335 min-1. 

Byly aplikovány výškové úb�ry eh = 0,08 – 0,45 a z toho rezultovaly st�ední deforma�ní 

rychlosti   � = 8 – 88 s-1. Po proválcování následovalo volné chladnutí na vzduchu. Po 

vychladnutí byla pe�liv� zm��ena tlouš�ka i ší�ka v jednotlivých stupíncích a jejich hodnoty 

byly op�t zapsány do p�íslušné excelovské tabulky. B�hem válcování byly zaznamenávány 

pomocí pr�myslového po�íta�e válcovací síly a skute�né otá�ky válc�, které dokumentuje 

graf na obr. 12.  Na uvedeném obrázku m�žeme vid�t pr�b�h nam��ené válcovací síly a 

otá�ek válc� p�i teplot� válcování 1140 °C spolu s hodnotami skute�né výškové deformace, 

deforma�ní rychlosti a výšky stupínku p�ed a po válcování. 
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Obr. 12. P�íklad nam��ené válcovací síly a otá�ek válc� zaznamenaných p�i válcování vzorku 
p�i teplot� 1140 °C. 
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4.2 Torzní plastometr 

Pro stanovení deforma�ních charakteristik se nej�ast�ji používají krutové zkoušky, 

a to spojité nebo p�erušované. Ke zkoumání t�chto parametr� lze použít plastometr 

SETARAM-VÍTKOVICE, který se nachází ve Výzkumu tvá�ení ve spole�nosti VÍTKOVICE 

– Výzkum a vývoj, spol. s r.o. je již �adu let úsp�šn� provozován (obr. 13). Tento moderní, 

po�íta�em �ízeny plastometr pat�í mezi univerzální za�ízení, které umož�uje provád�t nejen 

zkoušky kroucením, ale i s p�ídavným tahem, �istým tahem a nejnov�ji i tlakové zkoušky. 

Výsledky zkoušení poskytují �adu užite�ných dat pro modelování tvá�ecích proces�. 

Toto za�ízení umož�uje v rámci širokého intervalu teplot (300 – 1600 °C) provád�t 

dva základní druhy experiment�. K tomuto rozp�tí teplot se používají dva pyrometry. 

Jednoduchá kontinuální zkouška slouží k získání základních informací o zkoušeném 

materiálu, a to jednak zjišt�ní deforma�ního chování – tvá�itelnosti a jednak výzkum 

deforma�ních odpor� u ocelí. U této zkoušky je možno volit možnost mezi kroucením až do 

úplného vy�erpání tvá�itelnosti – lomu �i tuto zkoušku zastavit v p�edem stanoveném po�tu 

zkrut�. Druhý typ experimentu je tzv. zkouška p�erušovaná. Ta se skládá z postupn� za sebou 

jdoucích úb�r�, v nichž u každého z nich je možnost m�nit jednotlivé parametry jako teplota, 

rychlost kroucení, doba deformace a �as mezi jednotlivými úb�ry. Tyto parametry zna�n�

ovliv�ují pr�b�h experiment� a mohou se m�nit v pr�b�hu zkoušení všechny �i jen jejich 

�ást. Plastometr SETARAM – VÍTKOVICE má možnost m�nit rychlost deformace v rozp�tí 

4 �ád� cca (10-4 až 10 s-1). Zkoušky, a� už se jedná o kontinuální �i p�erušovanou, se mohou 

po ukon�ení experimentu nechat bu
to voln� vychladit na vzduchu �i zakalit vodou pro 

následné metalografické zhodnocení [38]. 
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Obr. 13. Univerzální plastometr SETARAM – VÍTKOVICE [38]. 

Díky spolupráci s plastometrickou laborato�í ve Vítkovicích byl získán ucelený 

komplex informací, jež po vyhodnocení umožnily získat pot�ebné údaje o tvá�itelnosti, 

deforma�ních odporech a kinetice dynamické rekrystalizace ocelí. Geometrie vzorku 

a p�esnost jeho p�ípravy mají zásadní vliv na výsledek plastometrické zkoušky. P�i použití 

vyšších rychlostech deformace mohou být použity vzorky o rozm�ru deformované �ásti 

6x10mm, tedy pr�m�ru D = 6 mm a délce L = 10 mm, které m�žeme vid�t na obr. 14. Práv�

tyto vzorky byly použity pro krutovou zkoušku. Krutové zkoušky byly provedeny p�i 

teplotách 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150 a 1200 °C a deforma�ních rychlostech 

0.2, 1.8 a 5 s-1. Z výsledk� spojitých zkoušek do lomu byla stanovena aktiva�ní energie 

nástrojové oceli 19 552. Komplexní vyhodnocení krutové zkoušky bylo provedeno pomocí 

po�íta�ového programu Sigmacon, který umož�uje komplexní zpracování experimentálních 

dat.  
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Obr. 14. Rozm�ry zkušební ty�í [31]. 
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5 Matematické zpracování výsledk�

5.1 Matematické zpracování experimentálních dat 

Rozm�ry vzork� p�ed a po válcování, tvá�ecí teploty, otá�ky válc� a válcovací síly 

byly zapsány do excelovské tabulky a speciálním programem p�epo�teny na hodnoty eh [-],    

� [s-1] a SPDO �s [MPa]. P�itom byly použity následující vzorce [39]: 

Skute�ná výšková deformace: 

1

0ln
h

h
eh =              (53) 

kde h0, h1 je vstupní, resp. výstupní výška odstup�ovaného provalku v daném míst� [mm]. 

Deforma�ní rychlost � [s-1]: 

( ) h
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hhR

v
e ⋅

−⋅
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2
�            (54) 

kde vv je st�ední obvodová rychlost válc� [mm.s-1], 

R – polom�r válc� [mm], 

( )10 hhR −⋅ – reprezentuje délku pásma deformace, tedy ld [mm]. 

Skute�ná hodnota SPDO [MPa] se ur�í jako: 

sdFv

c

s
blQ

F

⋅⋅
=σ             (55) 

kde Fc je celková válcovací síla (sou�et síly na levém i pravém stav�cím šroubu) [kN], 

bs – st�ední ší�ka provalku v daném míst� (pr�m�r z ší�ky p�ed a po válcování) [mm], 

QFv – tvá�ecí faktor odpovídající geometrickým podmínkám válcovací stolice A [-]. 

Z p�edchozího vztahu je patrné, že hodnota výpo�tu SPDO je nejvíce ovlivn�na 

p�esným odhadem tvá�ecího faktoru, který vlastn� p�evádí p�íslušné deforma�ní odpory na 

hodnoty p�irozených deforma�ních odpor� (tedy t�ch, které odpovídají definovanému 

jednoosému stavu napjatosti). V d�ív�jších pracích byly získány hodnoty QFv  pro stolici A 

trat� Tandem a popsány v závislosti na geometrických podmínkách [27]: 
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5.2 Vývoj matematických model�

Jak už bylo d�íve zmín�no (kap. 2.6) auto�i SCHINDLER, KLIBER a BO�UTA 

vytvo�ili model pro popis p�irozeného deforma�ního odporu, který je aplikovatelný tém�� do 

okamžiku dosažení ustáleného plastického toku a zahrnuje vliv dynamické rekrystalizace – 

viz rovnice (45). Její využití má za následek citlivou reakci vypo�ítávané polohy nap��ového 

píku na termodynamické podmínky tvá�ení, komplikuje však vlastní výpo�et. Pro ú�ely 

automatizovaného systému �ízení nap�. válcovací trat� jsou vhodn�jší modely jednodušší, 

rychlejší a p�edevším ty, které již p�ímo poskytuji z provozního hlediska výhodn�jší hodnoty 

st�edních deforma�ních odpor� �s [33]. 

V práci [33] byl predikovaný následující model, který je však komplikovan�jší, když 

zahrnuje teplotní závislost rychlostního �lenu a aspo� teplotou ovliv�uje odpev�ovací �len 

(vodorovnou sou�adnici píkového nap�tí): 

( ) )exp()exp( / TGeTeCeA TFD

h

B

hs ⋅−⋅⋅⋅⋅−⋅⋅= −
�σ

       (57) 

Dále byl použit zjednodušený model, který vylou�il teplotní závislost rychlostního 

�lenu a také zanedbal teplotní ovlivn�ní odpev�ovacího �lenu: 

)exp()exp( TGeeCeA D

h

B

hcs ⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅=−
�σ          (58) 

kde A, B, C, D, G jsou materiálové konstanty [-], 

eh – skute�ná logaritmická deformace [-], 

� – rychlost deformace [s-1], 

T – teplota tvá�ení [°C]. 

Ob� rovnice zahrnují zpev�ovací i odpev�ovací �len (mocninná, resp. exponenciální 

závislost na deformaci). V této diplomové práci se dále bude používat výhradn� jednodušší 

a v provozní praxi snáze aplikovatelný model (56). 

Výsledná rovnice (56) pro popis SPDO �s-c (c jako kalkulovaný) má umožnit velmi 

rychlou predikci energosilových parametr� p�i adaptivním �ízení válcovací trat�, která dokáže 

eliminovat i dosti významné rozdíly mezi vypo�ítávanými a reálnými (v provoze 

nam��enými) hodnotami válcovacích sil. Konkrétní konstanty v tomto modelu jsou 

stanovovány metodami vícenásobné nelineární regrese, a to za využití statistického programu 

Unistat 5.6. 
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6 Diskuze výsledk�

6.1 Laboratorní válcování 

Pro vyhodnocení SPDO byla využita makra vytvo�ená v programu MS Excel, kde 

byly vypo�teny velikosti deformace, deforma�ní rychlosti a SPDO získané z vyhodnocení 

válcovacích sil. 

Funk�ní závislost �s = f (e, �, T) byla na základ� experimentáln� zjišt�ných 

a p�epo�tených hodnot ur�ována vícenásobnou nelineární regresí pomocí statistického 

programu UNISTAT 5.6. Vy�íslená rovnice pro popis SPDO �s-c (c jako kalkulovaný) dostává 

tvar: 

)0024,0exp()1126,0exp(6,3416 051,00227,0 Teee hhcs ⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅=−
�σ       (59) 

P�esnost výše uvedené rovnice byla ov��ována pomocí vypo�ítané relativní 

odchylky � [%]. Ta vyjad�uje, odchyl od skute�ných nam��ených hodnot SPDO �s

a vypo�tených SPDO �s-c. Hodnoty relativní chyby se vypo�ítají dle vztahu [40]: 

( )
100⋅

−
=∆ −

s

css

σ

σσ
            (60) 

Grafy na obr. 15 znázor�ují vypo�tené relativní odchylky v závislosti na teplot�, 

deformaci a deforma�ní rychlosti. Z graf� je pak možno získat p�íslušné rozsahy 

deforma�ních podmínek. Pot�šující je nejen úzké pásmo rozptylu s hranicemi max. 7 %, ale 

i velmi dobrá homogenita rozptylu odchylek v p�ípad� jejich závislosti na deformaci, resp. 

deforma�ní rychlosti. V p�ípad� teploty by již bylo možno nalézt jistý nerovnom�rný trend 

v pr�b�hu odchylek, ale z hlediska p�esnosti to nemá v�tší význam. Nejvyšší teplota tvá�ení 

(tj. 1150 °C) vykazovala nejv�tší odchylku. 
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Obr. 15. Relativní odchylky hodnot SPDO zp�tn� vypo�tených dle rovnic (59) od hodnot 
experimentáln� zjišt�ných. 

6.2 Krutová zkouška 

Na plastometru SETARAM byla u tohoto typu oceli provedena sada spojitých torzních 

zkoušek do lomu, která poskytla základní informace o tvá�itelnosti a deforma�ních odporech 

oceli 19 552 za tepla p�i relativn� nízkých hodnotách deforma�ní rychlosti. Z výsledk�

spojitých zkoušek do lomu byla stanovena aktiva�ní energie p�i tvá�ení materiálu za tepla. 

Aktiva�ní energie je velmi citlivá na zm�ny chemického složení a mikrostrukturu za tepla 

tvá�eného materiálu. 

K ur�ení aktiva�ní energie Q [kJ.mol-1] je možno využít empirického GAROFALOVA 

vztahu pro podmínky píkového nap�tí �max, kdy veli�inu Q považujeme za jednu z konstant 

v rovnici [41]: 

( )[ ]n

TR

Q
Ce maxsinhexp σα ⋅⋅�

�

�
�
�

�

⋅

−
⋅=�          (61) 

kde C [s-1], � [MPa-1] a n jsou materiálové konstanty, 

R – molární plynová konstanta (R= 8,314 J.mol-1.K-1), 

T – teplota deformace [K], 
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�max – maximální deforma�ní odpor [MPa]. 

Pro vy�íslení aktiva�ní energie p�i tvá�ení za tepla spolu s ostatními konstantami 

rovnice se využívá po�íta�ový program ENERGY. Tento program nejprve postupn�

zpracovává experimentální data za použití �áste�ných lineárních regresí a pak upravené 

konstanty automaticky zp�es�uje pomocí nelineární regrese. 

P�i zpracování experimentálních dat programem ENERGY vyšlo najevo, že nelze 

popsat rovnici (61) v celém rozsahu deforma�ních podmínek. D�vod mohl spo�ívat v tom, že 

do výpo�t� aktiva�ní energie jsme zahrnuli i výsledky, které mohou odpovídat jinému 

strukturnímu stavu. Data byly proto rozd�lena do dvou skupin na nízkoteplotní od teplot 800 

– 1000 °C a vysokoteplotní pro teploty 950 – 1200 °C – viz obr. 16-17. V obou grafech, 

experimentální hodnoty vykazovaly pom�rn� zna�ný rozptyl, proto i p�i r�zných teplotách 

n�které hodnoty musely být z výpo�tu vylou�eny (ozna�eny jako ×). 

Obr. 16. Záv�re�ná nízkoteplotní regrese pro vy�íslení hodnoty aktiva�ní energie z rovnice 
(61). 
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Obr. 17. Záv�re�ná vysokoteplotní regrese pro vy�íslení hodnoty aktiva�ní energie 
z rovnice (61). 

Vypo�tené hodnoty aktiva�ní energie spolu s materiálovými konstantami jsou uvedeny 

v tab. 2. V práci [42] bylo zkoumáno deforma�ní chování nástrojové oceli AISI A2, která má 

sm�rné chemické složení 0.99 C, 0.28 Si, 0.48 Mn, 4.95 Cr, 0.94 Mo, 0.15 Ni, 0.18 V, 

0.08 W. Je zajímavé, že teploty byly rozd�leny také do dvou oblastí, a to na teploty 850-

1000 °C a 1000-1150 °C. Hodnota aktiva�ní energie pro nižší oblast teplot vyšla Q = 611 

kJ/mol a pro vyšší oblast Q = 400 kJ/mol. D�sledky zjišt�né u AISI A2 oceli jsou obdobné 

t�m naším, v�etn� d�lící hranice 1000 °C. Aktiva�ní energie pro nízkou oblast teplot nám 

vychází hodn� vysoká, naopak vysokoteplotní oblast je velmi dob�e srovnatelná z oceli AISI 

A2. 

Tab. 2. Hodnoty aktiva�ních energií a materiálové konstanty v rovnici (61). 
Nízkoteplotní Vysokoteplotní 

Q [kJ/mol] 907,77 343,42 
n [-] 7,76 4,54 
� [1/MPa] 0,00717 0,00716 
C[1/s] 5,43·1035 1,03·1013
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Aktiva�ní energii je možno dále využít k popisu kritické deformace pot�ebné pro 

zahájení dynamické rekrystalizace a k predikci maximálního deforma�ního odporu daného 

materiálu v závislosti na teplot� a rychlosti deformace. 

Deformace odpovídající nap��ovému píku ep, kterou je možno zjednodušen� spojit 

s okamžikem zahájení dynamické rekrystalizace, byla vyjád�ena mocninnou závislostí na 

Zener-Hollomonov� parametru Z [s-1] (46). Hodnoty deformace ep, odpovídající dosažení 

nap��ového píku, vykazovaly veliký rozptyl (obr. 18-19). 

Obr. 18. Nízkoteplotní matematický popis závislosti ep=f(Z) podle rovnice typu (46). 
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Materiálové konstanty byly rovn�ž vypo�teny pomocí programu ENERGY – viz 

tab. 3.  

Tab. 3. Hodnoty konstant u a w pro vztah (46). 
Nízkoteplotní Vysokoteplotní 

u [-] 0,04571 0,04458 
w [-] 0,019 0,036 

Získané konstanty je možno potažmo využít ke stanovení hodnoty maximálního 

deforma�ního odporu v závislosti na termodynamických podmínkách tvá�ení. Užite�ná 

velikost nap�tí �max se vy�íslí z upravené rovnice (61) [14]: 

n

C

Z
sinharg

1
max ⋅=

α
σ            (62) 

Obr. 19. Vysokoteplotní matematický popis závislosti ep=f(Z) podle rovnice typu (46). 
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6.3 Srovnání výsledku SPDO z válcování a krutových zkoušek 

Velmi zajímavé výsledky poskytlo srovnání p�epo�tených hodnot SPDO p�i kroucení 

zadanými parametry s hodnotami SPDO dle vztahu (59) – viz tab. 4. Jelikož model, který byl 

použit z válcování, po�ítá se skute�nou výškovou deformací eh, musela být tato deformace 

p�epo�ítaná dle vztahu: 

eeh ⋅=
2

3
             (63) 

Pokud do rovnice (59) dosadíme hodnoty deforma�ní rychlosti a deformace 

odpovídající píku, tak nám vycházejí hodnoty SPDOválc zhruba o 100 MPa vyšší než hodnoty 

stanovené p�i krutové zkoušce. To se samoz�ejm� projevilo i v grafu znázor�ujícím srovnání 

st�edních p�irozených deforma�ních odpor� z válcování a krutové zkoušky (obr. 20). 

Tab. 4. Získané hodnoty krutové zkoušky spolu z vypo�ítanými hodnotami SPDOválc.. 

T [°C] � [s-1] e [-] eh [-] 
SPDOkrut.

[MPa] 
SPDOválc.

[MPa] 
0,184 0,25 0,217 56,2 157,5 

1200 
5,35 0,43 0,372 113,2 186,1 

0,193 0,2 0,173 85,7 201,6 
1100 

5,42 0,45 0,390 151,2 237,5 
0,184 0,19 0,165 128,4 256,6 

1000 
5,2 0,45 0,390 208,8 302,6 

0,177 0,21 0,182 242,0 327,1 
900 

4,24 0,3 0,260 303,1 384,4 
0,168 0,3 0,260 355,7 416,2 

800 
3,08 0,32 0,277 374,5 482,6 
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Obr. 20. Srovnání SPDO na základ� válcování a krutových zkoušek. 

  

Zvýšení v uvedeném grafu spo�ívá v tom, že modely byly získány pro naprosto 

odlišné hodnoty deforma�ní rychlosti. Pokud model, který byl vyvinutý z válcování, chceme 

extrapolovat na jiné deforma�ní rychlosti, tak každá nep�esnost se nám zásadn� vychýlí.   

St�žejní problém spo�íval v tom, že p�i kroucení byly deforma�ní rychlosti o jeden �ád 

nižší než p�i válcování. Rozsah deforma�ních rychlosti byl malý, takže všechny nep�esnosti 

získaného modelu se samoz�ejm� projevily. Pokud by deforma�ní rychlosti byly ve velmi 

širokém rozsahu, mohlo by to do jisté míry i zp�esnit výsledky. P�esnost krutových zkoušek je 

navíc zhoršena použitím vzorku o rozm�ru deformované �ásti Ø 6x10mm, protože se 

vyzna�ují zna�nou nerovnom�rností deformace a dávají obecn� vždycky mén� p�esné 

výsledky než u vzorku, který má deformovanou �ást Ø  6x50 mm. 
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7 Záv�r 

Na základ� laboratorního válcování vzork� s odstup�ovanou tlouš�kou v rozsahu 

teplot 850 – 1150 °C, skute�ných výškových deformací 0,08 – 0,40 a deforma�ních 

rychlostí 8 – 88 s-1 byly po p�epo�tu z nam��ených válcovacích sil získány hodnoty SPDO pro 

zkoumanou ocel 19 552. Tyto hodnoty se staly základem pro vývoj matematického modelu 

SPDO. Relativní odchylky vypo�tených a experimentáln� zjišt�ných hodnot SPDO jen 

výjime�n� p�esahují 5 %, což lze p�i aplikovaném širokém rozsahu tvá�ecích parametr�

považovat za velmi dobrý výsledek. Získaný model je vhodný p�edevším pro predikci 

válcovacích sil p�i výrob� plochých vývalk� za tepla. 

Ze sady spojitých zkoušek na torzním plastometru byly pro deforma�ní rychlosti 0.2, 

1.8 a 5 s-1 získány podklady pro výpo�et aktiva�ní energie p�i tvá�ení za tepla a dalších 

materiálových konstant zkoumané oceli. B�hem práce s interaktivním programem ENERGY 

se ukázalo, že tyto konstanty je t�eba odvodit pro dv� samostatné teplotní oblasti: 

nízkoteplotní (800 – 1000 °C) a vysokoteplotní (950 – 1200 °C). Prokázalo se, že aktiva�ní 

energie pro vysokoteplotní oblast byla velmi dob�e srovnatelná s aktiva�ní energií nástrojové 

oceli AISI A2. 

 Co se tý�e srovnávací hodnot SPDO získaných �i p�epo�tených na základ�

laboratorního válcování a zkoušek krutem, hodnoty SPDO z válcování vycházejí za 

srovnatelných podmínek zhruba o 100 MPa vyšší. To je zp�sobeno zejména velmi odlišnými 

deforma�ními rychlostmi, p�i nichž byly provád�ny jednotlivé typy experiment�. Zkoušky 

krutem jsou výhodné p�i popisu aktiva�ní energie zkoumaného materiálu, ale pro rychlou 

predikci energosilových parametr� p�i válcování za tepla jsou vhodn�jší jednoduché 

matematické modely SPDO, získané z výsledk� vysokorychlostního laboratorního válcování.  
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