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Abstrakt 

 V oblasti metalurgie se neustále zvyšují nároky na užitné vlastnosti ocelí a snižování 

výrobních nákladů, stejně tak se zvyšují i nároky na tvářené výrobky. Z tohoto důvodu je 

nutno o vlastnostech těchto ocelí získávat stále nové informace. Deformační chování ocelí za 

tepla lze zkoumat například prostřednictvím zkoušek tvařitelnosti za tepla. Jednou z těchto 

zkoušek je i spojitá, nebo přerušovaná zkouška krutem. K realizaci této zkoušky se používají 

speciální zařízení. Takovým zařízením je například torzní plastometr. Jedná se o univerzální 

počítačem řízené zařízení, na kterém lze kromě zkoušek krutem realizovat také zkoušky 

tahem či tlakem. Jedno z těchto zařízení se nachází ve společnosti MATERIÁLOVÝ  

A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Tento plastometr byl použit pro stanovení 

deformačního chování oceli 42CrMo4 prostřednictvím spojité zkoušky krutem za tepla do 

lomu. Ze série zkoušek pro daný rozsah teplot a rychlosti kroucení byla získána data určená 

k dalšímu vyhodnocení na jehož konci získáme sérii křivek napětí-deformace, hodnotu 

deformace do píku a deformace do lomu. Výsledky slouží pro určení deformačního chování. 

Klíčová slova: zkouška krutem za tepla, plastometr, ocel 42CrMo4, křivka napětí-deformace, 

deformace do píku, deformace do lomu. 

Abstract 

 In the field of metallurgy is constantly increasing demands on utility properties of 

steels and reducing production costs as well as are increasing the demands on formed 

products. For this reason, it is necessary obtain the still new information of properties these 

steels. Deformation behavior of steel for hot can be investigated through hot formability tests. 

One of these tests is a continuous or intermittent torsion test. To realization this test are used 

special equipment. Such a device for example is torsion plastometr. This is a universal 

computer-controlled equipment to be realizing not only the torsion test, but also tests tensile, 

or pressure. One of these devices is situated in the company MATERIAL AND 

METALLURGICAL RESEARCH Ltd. This plastometr was used to determine the 

deformation behavior of 42CrMo4 steel through continuous hot torsion tests to fracture. From 

the series of tests for a given temperature range and speed of twisting the data was obtained 

for further evaluation, at the end we get a series of stress-strain curves and the value strain of 

peak and strain to fracture. The results are used to determine the deformation behavior. 

Key words: hot torsion test, plastometer, 42CrMo4 steel, stress-strain curves, strain of peak, 

strain to fracture. 
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Seznam použitých symbolů 

Označení Jednotka Název 

A % tažnost 

C s-1 materiálová konstanta 

C1  materiálová konstanta 

C2  materiálová konstanta 

d mm průměr směrodatného průřezu 

é s-1 deformační rychlost 

ep  deformace do píku 

F N osová síla 

+H  normální hodnoty pro celý pás  prokalitelnosti 

+HH  zúžený pás prokalitelnosti směrem k horní hranici 

+HL  zúžený pás prokalitelnosti směrem ke spodní hranici 

KV J nárazová práce 

L mm délka kroucené části vzorku 

M N·mm kroutící moment 

m  koeficient zpevnění vlivem deformační rychlosti 

m1  materiálová konstanta 

m2  materiálová konstanta 

N  počet zkroucení 

n  materiálová konstanta 

p  koeficient zpevnění vlivem deformace 

Q J·mol-1 aktivační energie při tváření za tepla 

R mm poloměr kroucené části vzorku 

R J·mol-1
·K-1 univerzální plynová konstanta 

Re MPa mez kluzu 

Rm MPa mez pevnosti 

Se  intenzita deformace 

Sé s-1 intenzita deformační rychlosti 

Sσ MPa intenzita napětí (deformační odpor) 

T K termodynamická teplota 

t s čas 
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Označení Jednotka Název 

u  materiálová konstanta 

w  materiálová konstanta 

Z % kontrakce 

Z s-1 Zener-Hollomonův parametr 

α MPa-1 materiálová konstanta 

β  materiálová konstanta 

π rad Ludolfovo číslo  

σmax MPa maximální deformační napětí 

   

   

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 Úvod 

5 
 

1 Úvod 

 Pro zjištění deformačního chování oceli 42CrMo4 byla provedena série spojitých 

krutových zkoušek do lomu za tepla na univerzálním počítačem řízeném plastometru Setaram. 

Obdržená data v podobě momentových křivek, byla upravena a přepočítána na napěťové 

křivky. Cílem bylo pomocí těchto dat získat hodnotu aktivační energie při tváření oceli 

42CrMo4 za tepla a další materiálové konstanty této oceli. Pomocí těchto veličin pak bylo 

možno stanovit hodnotu deformace do píku pro různé kombinace teplot a rychlostí kroucení. 

Na základě hodnot deformace do píku byla hodnocena pro dané termomechanické parametry 

kinetika dynamické rekrystalizace. Dalším cílem bylo určit deformace do lomu opět pro dané 

kombinace termomechanických podmínek. Z těchto hodnot pak bylo usuzováno, při jakých 

kombinacích termomechanických parametrů došlo k lomu nejdříve a při jakých nejpozději. 

Tím pádem byla posuzována tvařitelnost dané oceli v závislosti na termomechanických 

podmínkách tváření. 

2 Teoretický rozbor 

2.1 Deformační chování a vlastnosti oceli 42CrMo4 

2.1.1 Přehled vlastností 

 Ocel 42CrMo4 je nízkolegovaná chrom – molybdenová ocel určená k zušlechťování. 

Její chemické složení v hmotnostních procentech pro rozbor tavby i hotový výrobek dle 

ČSN EN 10083-3: 2007 je uvedeno v tab. 1 [1]. 

Tab. 1. Chemické složení oceli 42CrMo4 v hmot. % [1]. 

 C Si max. Mn P max. S max. Cr Mo 

tavba 0,38-045 0,40 0,60-0,90 0,025 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 

výrobek 0,36-0,47 0,43 0,56-0,94 0,030 0,040 0,85-1,25 0,12-0,33 

 

 Tato ocel je vhodná pro povrchové kalení. Má vyšší prokalitelnost, která je uvedena  

v tab. 2 [1]. Používá se pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, 

kde se požaduje při vysoké pevnosti i vyšší houževnatost. Jedná se zejména o hřídele  

a spojovací součásti. Po zakalení dosahuje tvrdosti asi 58 HRC. Je náchylná ke vzniku 

kalících trhlin v místech s vrubovým účinkem, nebo povrchových vad, proto se kalí do méně 

razantního kalícího prostředí. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Odolnost vůči 

degradačním procesům uvádí tab. 3 [2]. Není náchylná k popouštěcí křehkosti [1,2]. 
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Tab. 2. Prokalitelnost oceli 42CrMo4 [1]. 

Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa [mm] 

Tvrdost [HRC] 

 Mez 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 

+H max. 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min. 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29 

+HH max. 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min. 56 56 55 54 52 48 46 44 41 39 38 36 36 35 34 

+HL max. 58 58 58 57 56 54 53 51 49 46 44 42 4 40 40 

min. 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 0 29 29 

 

Tab. 3. Odolnost proti degradačním procesům [2]. 

Odolnost proti únavě 

Mez únavy [MPa] 

Rm 

[MPa] 

při střídavém napětí při míjivém napětí 
v ohybu za rotace  

(zkuš. tyč) 

v 

ohybu 

tah-

tlak 
v krutu 

v 

ohybu 
v tahu v krutu hladká 

vrub  

2 mm 

vrtání  

2 mm 

1080 500 410 310 790 685 460 505 315 - 

880 420 335 250 640 560 380 410 230 260 

780 390 305 225 590 515 350 380 205 240 

 

 Ocel 42CrMo4 patří k nejčastěji používané oceli k zušlechťování. Do průměru 

100 mm lze po zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při zachování dostatečné 

houževnatosti. Souhrn mechanických vlastností v zušlechtěném stavu je uveden v tab. 4 [1,3]. 

Tab. 4. Mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu [1,3]. 

Průměr [mm] 
Re min. 

[MPa] 
Rm [MPa] A min. [%] Z min. [%] KV min. [J] 

d≤16 900 1100-1300 10 40 30 

16<d≤40 750 1000-1200 11 45 30 

40<d≤100 650 900-1100 12 50 30 

100<d≤160 550 800-950 13 50 30 

160<d≤250 500 750-900 14 55 30 
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 Ocel 42CrMo4 se tváří za tepla v rozmezí teplot od 1100 do 850°C. Obrábí se ve 

stavu žíhaném na měkko. Při nižších pevnostech lze obrábět i ve stavu zušlechtěném. Pro 

zlepšení obrobitelnosti se používá ocel 42CrMoS4 se zvýšeným obsahem síry. Díly, které se 

zušlechťují na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu žíhaném a dokončují se až po 

zušlechtění. Pro docílení tvrdosti vhodné pro stříhání se ocel žíhá, nebo řízeně vychlazuje [1]. 

Celkový přehled tepelného zpracování oceli 42CrMo4 uvádí tab. 5 [4]. Jako kalící prostředí se 

s ohledem na náchylnost ke kalícím trhlinám doporučují syntetické polymery a olej [1]. 

Tab. 5. Tepelná zpracování oceli 42CrMo4 [4]. 

Normalizační 

žíhání [°C] 

Žíhání na 

měkko [°C] 
Kalení [°C] 

Popouštění 

[°C] 

Povrchové 

kalení 

Popouštění 

po povrch. 

kalení [°C] 

Tvrdost 

povrch. 

kalené 

vrstvy 

[HRC] 

840 až 880 680 až 720 
820 až 850 

830 až 860 
540 až 680 820 až 850 120 až 200 56 až 62 

Ochlazovat 

na vzduchu 

Ochlazovat 

v peci 

ve vodě 

v oleji 
    

 

2.1.2 Napěťové křivky za tepla oceli 42CrMo4 

 Prostřednictvím rozboru napěťových křivek se zkoumá deformační chování dané 

oceli. Například se posuzuje vliv teploty tváření a deformační rychlosti na velikost 

deformačního odporu. Pomocí výsledků tohoto zkoumání se pak navrhují optimální tvářecí 

podmínky. Napěťové křivky se získávají z naměřených dat pořizovaných během zkoušek 

tvařitelnosti. Mezi nejběžnější zkoušky patří zkoušky krutem, tahem, či tlakem za tepla. 

 Příkladem napěťových křivek oceli 42CrMo4 jsou křivky na obr. 1 získané zkouškou 

tlakem za tepla [5]. Křivky vyjadřují závislost napětí (deformačního odporu) na deformaci při 

různých kombinacích teplot a deformačních rychlostí, přičemž teplota i deformační rychlost 

jsou pro každou křivku konstantní. Na křivkách můžeme pozorovat celkem čtyři části. 

Stoupající část znamenající nárůst deformačního odporu, způsobuje převládající deformační 

zpevňování, kdy dochází ke zvyšování deformačního mikropnutí. Druhá část křivky je částí 

přechodovou, kde vztah mezi zpevňováním a změkčováním je dán dynamickým zotavením  

a dynamickou rekrystalizací. Napětí se v této etapě sice dále zvyšuje, ovšem s menší 

intenzitou. Následně vidíme polohu napěťového píku spojovanou se zahájením dynamické 
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rekrystalizace, která ovšem začíná o něco málo dříve, než je dosaženo samotné hodnoty napětí 

do píku. Při dosažení hodnoty píku je rekrystalizováno už asi 5% struktury. Dále pozorujeme 

pokles křivky napětí – deformace. Tato třetí část křivky znamená dočasné převládnutí 

uzdravovacích procesů nad procesy zpevňovacími. A nakonec si všimneme vyrovnání obou 

procesů v  části čtvrté, která představuje ustálený plastický tok [5,6,7]. Ovšem jak si lze na 

napěťových křivkách povšimnout (viz obr. 1), tak pro relativně nízké teploty a vysoké 

deformační rychlosti nejsou dobře rozpoznatelné oblasti tři a čtyři a nevýrazný je rovněž 

napěťový pík. Je to dáno tím, že při malých teplotách a při velkých deformačních rychlostech 

převládá v těchto oblastech dynamické zotavení [7]. 

 

Obr. 1. Napěťové křivky pro ocel 42CrMo4 stlačovanou za tepla při různých deformačních 
rychlostech [5]. 

 Z grafů na obr. 1 je patrné, že s rostoucí teplotou a s klesající deformační rychlostí 

dochází k posunu hodnoty píku k nižším napětím a k nižším hodnotám deformací. Klesá tedy 

deformační odpor oceli a dochází tedy k rychlejšímu nástupu dynamické rekrystalizace [6]. 

 Deformačním chováním oceli 42CrMo v tlaku se zabývá také článek [8], kde 

napěťové křivky byly získány tlakovou zkouškou na zařízení Gleeble-1500. Experimentální 

data byla dále použita pro stanovení materiálových konstant a sestavení rovnic pro predikci 

napěťových křivek oceli 42CrMo při deformaci za tepla. Obr. 2 pak představuje srovnání 

experimentálně naměřených dat s vypočtenými hodnotami s ohledem na vyrovnání deformace 

a deformační rychlosti. Z těchto grafů lze vypozorovat, že pro deformační rychlost 0,01 s-1 

byly předpovězeny hodnoty napětí větší, než hodnoty experimentální. U deformační rychlosti 

50 s-1 tomu bylo naopak. A pro deformační rychlost 1 s-1 docházelo při nižších teplotách ke 

křižování křivek naměřených a předpověděných. Celkově lze ovšem říci, že model použitý 

pro předpověď napěťových křivek je docela přesný [8]. 
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Obr. 2. Srovnání mezi předpověděnými hodnotami a neměřenými napěťovými křivkami oceli 
42CrMo [8]. 

 Další pohled na napěťové křivky nabízí obr. 3, který představuje porovnání 

napěťových křivek získaných zkouškou tlakem a zkouškou krutem. Zkoušky byly provedeny 

pro ocel AISI 4140, která je americkým označením oceli 42CrMo. Z křivek je patrné, že 

deformační odpory křivek získaných ze zkoušky tlakem jsou ve všech případech větší, než ty 

získané ze zkoušky krutem. Tyto rozdíly mohou být způsobeny například tím, že u zkoušky 

tlakem dochází ke vzniku tření na styčných plochách mezi vzorkem a kovadlem, kdežto  

u zkoušky krutem je tento vliv eliminován. Dalším důvodem může být to, že u zkoušky 

tlakem je těžké dosáhnout konstantní deformační rychlosti a izotermického stavu během testu. 

Zkouška krutem je z těchto hledisek přesnější [9]. 
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Obr. 3. Srovnání mezi napěťovými křivkami získanými zkouškou tlakem  
a zkouškou krutem [9]. 

 Při celkovém porovnání napěťových křivek oceli 42CrMo získaných z různých 

experimentů si lze udělat představu o deformačním chování této oceli. Například můžeme 

porovnat napěťové křivky získané zkouškou tlakem za tepla (viz obr. 1 a 3), pro teplotu 

1000°C a deformační rychlost 0,05 s-1. Na obr. 1 vidíme, že napěťový pík se pohybuje  

v rozmezí hodnot 30 MPa až 40 MPa, kdežto na obr. 3 se napěťový pík pohybuje při stejné 

teplotě i deformační rychlosti okolo hodnoty 80 MPa. Na obr. 2 si také můžeme všimnout, že 

při teplotě 1150°C a deformační rychlosti 0,01 s-1 má napěťový pík hodnotu asi 40 MPa, tedy 

má zhruba stejnou hodnotu jaká byla dosažena na obr. 1 při teplotě 1000°C a deformační 

rychlosti 0,05 s-1. Dle teorie by ovšem hodnota napěťového píku měla být vyšší při nižší 

teplotě a vyšší deformační rychlosti. Když porovnáme křivku při teplotě 1000°C a deformační 

rychlosti 0,5 s-1 (viz obr. 3) s křivkou při teplotě 1050°C a deformační rychlosti 1 s-1 

(viz obr. 2) zjistíme, že hodnoty obou píkových napětí se pohybují těsně pod 120 MPa. Což je 
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v docela dobré shodě vezmeme-li v úvahu, že teplota vyšší o 50°C v případě obr. 2 je 

vykompenzována o 0,5 s-1 menší deformační rychlostí v případě obr. 3. Lze tedy říci, že 

deformační chování oceli 42CrMo nejlépe vystihují obr. 2 a obr. 3. 

2.2 Zkouška krutem 

2.2.1 Přednosti a nevýhody 

 Zkouška krutem je nejuniverzálnější a nejpoužívanější zkouškou pro studium 

deformačního chování kovů za tepla [6,10]. Zkoušku je možno provádět buď spojitě až do 

lomu či přerušovaně, kdy lze simulovat podmínky reálného tváření. Ovšem nejběžněji se 

provádí právě spojitá zkouška do lomu a to při konstantní teplotě a rychlosti kroucení, kdy se 

z počtu zkroucení válcovitého vzorku do lomu určuje tvařitelnost daného materiálu 

a z krouticího momentu se přepočtem získá napěťová křivka, díky které lze posuzovat 

kinetiku dynamické rekrystalizace. Tyto výsledky pak tvoří podklady pro modelování 

tvářecích procesů [10,11,12,13]. 

 Hlavní výhodou zkoušky krutem je především možnost dosáhnout extrémně 

vysokých stupňů deformace a to prakticky bez vlivu vnějšího tření, které u jiných zkoušek 

zanedbat nelze. Další výhodou je možnost regulace termomechanických parametrů, jakými 

jsou teplota a deformační rychlost. Teplota se obvykle pohybuje v rozmezí 600 °C až 1300 °C 

a deformační rychlost v rozmezí od 10-2 s-1 do řádově 10 s-1, u moderních plastometrů 

dokonce už od 10-4 s-1. Tato regulace umožňuje simulaci reálných tvářecích procesů, jako je 

například válcování. Dále pak umožňuje zkoumání kinetiky dynamických uzdravovacích 

procesů. Nevýhodou této zkoušky je nerovnoměrná deformace po délce a v příčném průřezu 

zkušebního tělesa. Přičemž nerovnoměrnost deformace v příčném průřezu způsobuje, že 

intenzita deformace se po průřezu spojitě mění, kdy na povrchu vzorku je nejvyšší a v osové 

části je teoreticky nulová. Tato skutečnost může znepříjemnit následný matematický popis 

napěťové křivky a případnou metalografickou analýzu zkoušeného vzorku. Důsledkem 

nerovnoměrnosti deformace po délce zkušební tyče je nehomogenní stav napjatosti a vznik 

přídavných axiálních pnutí. Mechanickými vlastnostmi zkušebního přístroje je bohužel 

omezena maximální hodnota deformační rychlosti. Deformační rychlosti dosahují  

u moderních hydraulických zkušebních přístrojů hodnoty do 10 s-1, což je v porovnání se 

skutečnými tvářecími procesy příliš malá hodnota [6,10,11,12,13]. 
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2.2.2 Princip torzního plastometru 

 Zkoušky krutem se dnes nejčastěji provádí na univerzálních přístrojích, takzvaných 

torzních plastometrech. Jedná se o univerzální počítačem řízené zařízení na kterém lze kromě 

zkoušek krutem realizovat například také zkoušky tahem, či tlakem. Takovýto plastometr se 

například nalézá ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

Tento plastometr označovaný zkratkou SETARAM se skládá z několika hlavních komponent. 

Jednou z hlavních částí je elektrický motor, který umožňuje samotné namáhání kroucením  

a to v rozmezí otáček od 1 do 2100 min-1. Pokud použijeme externí převodovku, která je 

schopna zajistit redukci rychlosti, pak lze dosáhnout rychlosti kroucení dokonce i 10-1 min-1. 

Maximální točivý moment se pohybuje asi do hodnoty 10 N.m. Dokonce je na chvíli možné 

tento moment překročit. Další součástí jsou čelisti sloužící pro upínání zkušebních vzorků. 

Jedna z čelistí je pevně uchycená a během namáhání vzorku se nehýbe. Druhá čelist je otočná, 

ta během zkoušky přenáší otáčky z elektromotoru na zkoušený vzorek. Tato otočná čelist 

může být u některých plastometrů konstruována tak, že je v podélném směru posuvná, jiné 

plastometry ji mohou mít pevně uchycenou. Další součástí je zařízení pro ohřev daného 

zkoušeného vzorku. Toto zařízení obklopuje dané zkušební těleso a zajišťuje jeho ohřev na 

teplotu tváření a zároveň během samotného průběhu zkoušky zajišťuje i jeho udržování na 

předepsané teplotě. V případě SETARAMU se jedná o indukční spirálu, která je ve velmi 

krátkém čase schopna vyvinout pro ohřev daného vzorku potřebnou tepelnou energii. Jedná se 

v podstatě o měděnou spirálu obklopující danou zkušební tyč. Uvnitř této spirály z důvodu 

chlazení protéká voda. Při ohřevu prochází spirálou střídavý elektrický proud, čímž se kolem 

spirály vytvoří magnetické pole. Prostřednictvím tohoto pole se v ohřívaném kovovém tělese 

indukuje elektromotorická síla, čímž začne tělesem procházet elektrický proud, jehož 

působením se těleso začne zahřívat. Zdrojem proudu je vysokofrekvenční generátor  

o frekvenci 140 kHz. Dalším vybavením je křemenná trubice, do které se zkoušené těleso 

vkládá. Tato trubice obsahuje ochrannou argonovou atmosféru a chrání tak ohřívaný vzorek 

před zokujením. Vzorek umístěný v této trubici ohřívaný indukční spirálou je vyobrazen na 

obr. 4. Nepostradatelným vybavením jsou samozřejmě měřící prvky a zařízení pro záznam dat 

ze zkoušky a rovněž i zařízení pro samotné ovládání zkušebního stroje. SETARAM je řízen 

pomocí moderního počítačového vybavení se speciálním softwarem. Dalším vybavením je 

například chlazení tlakovou vodou pro řízené ochlazování. To umožňuje zachování struktury 

vzorku v okamžiku jeho lomu. Čehož se využívá pro následující metalografický výzkum. 

[6,10,13,14]. 
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Obr. 4. Vzorek chráněný před oxidací křemennou trubicí ohřívaný indukční spirálou [12]. 

2.2.3 Průběh zkoušky krutem 

Jako zkušební těleso se používá válcová tyč, jejíž průměr se pohybuje v rozmezí 6 až 

10 mm a její délka v rozmezí 30 až 50, popřípadě až 100 mm. Během zkoušení se uvažuje, že 

délka tohoto zkušebního vzorku se prakticky nemění. Obr. 5 představuje zkušební tyč před  

a po zkoušce. 

 

Obr. 5. Výchozí zkušební tyč a tyč nakroucená do lomu [12]. 

 Obecně zkouška probíhá tak, že se jeden konec válcovité zkušební tyče upíná do 

pevné čelisti a druhý konec se upne do čelisti otočné. Otočná čelist může být v podélném 

směru buď posuvná, nebo pevně uchycená. Zkušební vzorek se poté velmi rychle nahřeje na 

zkušební teplotu pomocí měděné vodou chlazené indukční spirály, která vzorek obklopuje  

a to nejen na začátku zkoušky, ale i během zkoušení a udržuje tak vzorek po celou dobu na 

předepsané teplotě. Během ohřevu i vlastního zkoušení je důležité zajišťovat rovnoměrnost 

předepsané teploty po délce vzorku, aby nedocházelo k tomu, že jeden konec zkušebního 

vzorku bude nahříván více než konec druhý. Navíc je zkušební tyč po celou dobu ohřevu  

i vlastní deformace umístěná v křemenné trubičce, která jí chrání před zokujením. Po ohřevu 

vzorku následuje nakrucování jeho zúžené středové oblasti kolem jeho podélné osy ve většině 

případů spojitě až do lomu. Rychlosti kroucení se většinou mohou pohybovat maximálně do 
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1500 až 2500 min-1, to už záleží na možnostech daného zkušebního zařízení. Po zkoušce 

následuje buď volné ochlazování na vzduchu, nebo řízené ochlazování vodní sprchou, což 

záleží na dispozici dané zkušební laboratoře [6,10,12,13]. 

 Kontinuální zkouška je určena pro získávání základních informací o daném 

zkoušeném materiálu. Zjišťuje se hlavně jeho deformační chování, tedy tvařitelnost a dále se 

například zkoumají deformační odpory. Zkouška se provádí buď do dosažení lomu, tedy do 

úplného vyčerpání zásoby plasticity, nebo lze proces deformace v průběhu zkoušky zastavit  

a to při dosažení určitého předem stanoveného počtu otáček [13]. 

 Přerušovaná zkouška se sestává z postupně za sebou jdoucích úběrů, kdy u každého 

tohoto úběru lze volit parametry zkoušení. Lze například měnit teplotu, rychlost kroucení, či 

dobu deformace a délku meziúběrové pauzy. Tyto parametry je možno měnit buď všechny 

najednou, či jen některé z nich. Změnou těchto parametrů pak lze ve velké míře ovlivňovat 

proces zkoušení a simulovat tak reálné podmínky probíhající při tváření v praxi přímo 

v laboratorních podmínkách, což sebou nese nižší náklady a menší rizika [13]. 

2.2.4 Vyhodnocení výsledků zkoušky krutem 

 Výsledkem spojité zkoušky krutem jsou data dávající mimo jiné i grafickou závislost 

krouticího momentu na počtu zkroucení do lomu. Zaznamenaná momentová křivka se dále 

přepočítává na křivku udávající závislost napětí na deformaci. Z této křivky lze pak stanovit 

hodnoty deformace do píku, ustáleného plastického toku, deformace do lomu a samozřejmě  

i jim odpovídající deformační napětí. Při vyhodnocení krutové zkoušky se uvažují určité 

zjednodušující předpoklady. Například se počítá s tím, že deformace po délce zkušební tyče je 

rovnoměrná a dále se uvažuje, že velikost průměru tyče se během zkoušky nemění. Navíc se 

v celé tyči uvažuje rovnoměrné rozložení teplot a dále platí, že výsledky zkoušky se vztahují 

pouze na deformaci v povrchových vrstvách a to z důvodu, že průběh deformace po průřezu 

zkušebního vzorku se značně mění [6]. 

 V dnešní době se pro vyhodnocování zkoušek krutem používají sofistikované vzorce, 

které byly vyvinuty z důvodu požadavků na zpřesnění výsledků. Tyto vzorce jsou již natolik 

složité, že je lze realizovat jedině pomocí speciálních softwarů [11]. Prvním z těchto vztahů je 

rovnice (1) pro stanovení intenzity deformace [11]: 
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Tento vzorec zahrnuje do výpočtů nerovnoměrnou deformaci po příčném průřezu zkoušeného 

vzorku a navíc počítá s reprezentativním poloměrem, který se nachází asi ve dvou třetinách 

poloměru kroucené části vzorku. Z této rovnice dále vyplývá, že čím vyšší počet zkroucení 

zvolíme, tím pomaleji bude narůstat intenzita deformace. Navíc je vidět že intenzita 

deformace není lineárně závislá na počtu zkroucení, jak předpokládaly starší vzorce [11]. 

Vztah číslo (2) představuje výpočet intenzity deformační rychlosti [11]: 

dt

dS
S e

é =  (2) 

Intenzita deformační rychlosti při konstantní rychlosti kroucení postupně s časem klesá. 

Problémem ovšem je, že rychlost kroucení nelze během deformace udržet na stále stejné 

hodnotě. Z tohoto důvodu se intenzita deformační rychlosti počítá jako první derivace 

intenzity deformace podle času [11]. Rovnice (3) udává stanovení intenzity napětí, tedy 

deformačního odporu [11]: 
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Starší rovnice zjednodušeně předpokládala, že deformační odpor je přímo úměrný krouticímu 

momentu. Ovšem rovnice (3) předpokládá poněkud složitější závislost. Navíc tato rovnice 

obsahuje koeficient zpevnění vlivem deformace p a koeficient zpevnění vlivem deformační 

rychlosti m. U koeficientu m nevznikají žádné větší problémy, závisí pouze lineárně na 

teplotě. Mnohem větší komplikací je koeficient p. Jedná se totiž o parciální derivaci [11]: 

N

M

M

N
p

∂

∂
⋅=  (4) 

I když je výpočet této rovnice velmi komplikovaný, při výpočtu tento koeficient zanedbat 

nelze. Zanedbání by totiž znamenalo zkreslení napěťové křivky, kdy by došlo k velmi 

významnému posunu napěťového píku [11]. 
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2.3 Kinetika dynamické rekrystalizace 

2.3.1 Význam dynamické rekrystalizace 

 Během plastické deformace materiálů probíhá kumulace mřížkových poruch. Tato 

kumulace vede ke zpevňování tvářeného polotovaru, ve kterém tak narůstá hodnota vnitřní 

energie. Během tváření za tepla dochází po určité kumulaci vnitřní energie k nástupu 

některého z dynamických uzdravovacích procesů. Těmi mohou být dynamické zotavení či 

dynamická rekrystalizace. Pokud dojde k přerušení či ukončení plastické deformace, tak 

nastoupí uzdravovací procesy postdynamické. Dynamická rekrystalizace je charakteristická 

zejména pro kovy a slitiny s nižší hodnotou vrstevné chyby. Pro zahájení dynamické 

rekrystalizace je nutno dosáhnout určité kritické hodnoty deformace. Tato deformace má 

hodnotu přibližně 95 % hodnoty deformace do píku. Dynamická rekrystalizace probíhá tak, že 

na hranicích původních deformovaných zrn, která se vyznačují vysokou energií, začnou 

vznikat zárodky zcela nových nedeformovaných zrn shodné fáze. Takto vzniklé zárodky dále 

rostou na úkor deformovaného okolí, čímž dojde ke zjemnění struktury daného materiálu. 

Navíc po překročení hodnoty deformace do píku dochází k významnému  poklesu 

deformačního odporu, jehož hodnota při zpevňování stoupala. Takto dojde ke zvýšení zásoby 

plasticity a zlepší se tedy tvařitelnost deformovaného polotovaru [6,12,15]. 

 Kinetika, tedy rychlost dynamické rekrystalizace ovlivňuje, jak rychle dojde 

k nástupu dynamické rekrystalizace, tedy kdy dojde k obnově plastických vlastností tvářeného 

polotovaru. To znamená, že můžeme určit okamžik, kdy lze materiál podrobit dalšímu 

tváření. Kinetika dynamické rekrystalizace závisí na termodynamických činitelích, jako jsou 

teplota, deformace a deformační rychlost. Vliv těchto činitelů vyjadřuje takzvaný Zener-

Hollomonův parametr, definovaný jako teplotně kompenzovaná deformační rychlost [12,15]. 

Jedno z možných vyjádření Zener-Hollomonova parametru [13]: 










⋅
⋅=

TR

Q
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Velikost Zener-Hollomonova parametru ovlivňuje velikost deformace do píku, která je často 

spojována se zahájením dynamické rekrystalizace [12]. S rostoucí hodnotou parametru 

Z deformace do píku stoupá a naopak jak ukazuje následující vztah [13]: 

w
p Zue ⋅=  (6) 
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Jak můžeme vidět rovnice (5) má tedy přímý vliv na stanovení kinetiky dynamické 

rekrystalizace. Z rovnice (5) je patrné, že vyšší teplota a nižší deformační rychlost povedou ke 

snížení parametru Z, což podle rovnice (6) povede ke snížení hodnoty deformace do píku  

a tedy dojde k rychlejšímu nástupu dynamické rekrystalizace. Na hodnotu parametru Z a tedy 

i na rychlost dynamické rekrystalizace má také vliv i hodnota materiálové konstanty Q, což je 

aktivační energie při tváření za tepla. Jedná se o konstantu závislou na chemickém složení  

a mikrostruktuře tvářeného materiálu. Dnes se tato konstanta určuje pomocí specializovaných 

softwarů využitím vícenásobné lineární regrese. Pomocí týž softwarů lze také v rovnici (6) 

určit materiálové konstanty u a w [12,13]. 

 Kinetika dynamické rekrystalizace má také značný vliv na postdynamické 

uzdravovací procesy, které následují po ukončení vlastní deformace. V praxi se tyto 

postdynamické uzdravovací procesy vyskytují mnohem častěji, než dynamické. To je dáno 

tím, že procesy tváření probíhají ve skutečnosti často přerušovaně a s velkými hodnotami 

deformačních rychlostí. To znamená, že dynamická rekrystalizace proběhne jen částečně, 

nebo vůbec neproběhne. Proto je tedy v praxi nutno spoléhat se na uzdravovací procesy 

postdynamické, které probíhají v pauzách mezi jednotlivými úběry. Význam kinetiky 

dynamické rekrystalizace pak spočívá v tom, že čím dříve dynamická rekrystalizace započne, 

tím více bude struktura tvářeného polotovaru po ukončení deformace zrekrystalizována. To 

v případě, kdy nelze zajistit úplnou rekrystalizaci dynamickou umožní velmi rychlý průběh 

takzvané metadynamické rekrystalizace. Ta využije dynamicky vzniklých zárodků a umožní 

tak rychlé postdynamické uzdravení struktury materiálu, který pak můžeme dále namáhat 

[12,13]. 

2.3.2 Popis kinetiky dynamické rekrystalizace 

 Pro určení kinetiky dynamické rekrystalizace byly sestaveny určité speciální vzorce, 

pomocí nichž se určují materiálové konstanty, které jsou pro určení kinetiky dynamické 

rekrystalizace nezbytné. První konstantou je hodnota aktivační energie při tváření za tepla, 

kterou lze získat z následujícího vztahu [13]: 

( )[ ]n

TR

Q
Cé maxsinhexp σα ⋅⋅






⋅
−⋅=  (7) 

Jako vstupní hodnoty v rovnici (7) slouží již dříve určené hodnoty maximálního napětí pro 

dané teploty a rychlosti deformace. Tedy jako neznámé v této rovnici vystupují konstanty C, 
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α, n a aktivační energie Q. Při řešení rovnice (7) pak vyvstávají určité komplikace. V první 

řadě je to fakt, že rovnice (7) představuje nelineární závislost dvou nezávisle proměnných  

a dále je zde problém týkající se rozptylu naměřených dat, což může vést k výsledkům, jejichž 

hodnoty neodpovídají reálným podmínkám. Tyto problémy lze například vyřešit použitím 

speciálního programu ENERGY, který dokáže převést nelineární regresi na několik dílčích 

lineárních regresí. Navíc tento program umožňuje opakovaně upravovat vstupní data a zmírnit 

tak daný rozptyl dat. Přitom při výpočtech tento software využívá možnosti zjednodušení 

sofistikované rovnice (7). Tuto rovnici lze totiž pro vysoké hodnoty teplot psát ve tvaru [13]: 

n

TR

Q
Cé max1 exp σ⋅






⋅
−⋅=  (8) 

Z rovnice (8) tak může být určena konstanta n převedením dané závislosti do lineárního tvaru 

ln σ – ln é, s uvažováním konstantní teploty T. Další zjednodušení rovnice (7) je možno 

uskutečnit při nízkých hodnotách teplot, kdy tato rovnice přejde na tvar [13]: 

( )max2 expexp σβ ⋅⋅
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Pomocí této rovnice, která se řeší v souřadnicích σ – ln é při konstantní teplotě, pak můžeme 

získat hodnotu β, pomocí níž se určuje hodnota konstanty α [13]: 

n

β
α =  (10) 

Potom co jsou určeny konstanty n a α, je možno určit i zbývající konstanty rovnice (7), tedy 

konstantu Q a C převedením této rovnice do lineární podoby 1/T – ln é - n sinh(α σ). Jakmile 

máme vyčísleny všechny konstanty v rovnici (7), můžeme přejít k vyčíslení konstant u a w 

nutných pro výpočet deformace do píku dle rovnice (6). Tyto konstanty se řeší v souřadnicích 

lnep – ln Z, které obdržíme po převedení rovnice (6) do lineární podoby [10,11]. 
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3 Experiment 

 Laboratorní experiment byl uskutečněn na univerzálním, počítačem řízeném torzním 

plastometru SETARAM ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM 

s.r.o. nacházející se ve Vítkovicích. Předmětem zkoumání byl výzkum deformačního chování 

oceli 42CrMo4. Z této oceli bylo zhotoveno celkem šestnáct zkušebních vzorků. Každý 

z těchto zkoušených vzorků měl průměr 6 mm a délku 50 mm. Experiment sestával ze série 

spojitých zkoušek krutem do lomu za tepla. Při zkouškách byly aplikovány různé kombinace 

termomechanických podmínek. Konkrétně bylo uskutečněno šestnáct dílčích zkoušek při 

čtyřech různých teplotách, kdy u každé teploty byly realizovány čtyři různé rychlosti 

kroucení. Teploty zkoušení byly 800, 900, 1000, 1100 °C a rychlosti kroucení byly 8, 40, 200 

a 1000 min-1. Důležité je, že rychlosti kroucení a teploty byly brány jako konstantní hodnoty  

i přesto, že rychlost kroucení je během experimentu téměř nemožné konstantní udržovat. 

Výsledkem tohoto měření byly datové soubory v podobě momentových křivek určené 

k dalšímu vyhodnocení využitím programů SIGMACON a ENERGY. 

4 Diskuze výsledků 

4.1 Vyhodnocení napěťových křivek z výsledků zkoušky krutem 

4.1.1 Software pro zpracování naměřených dat 

 Datové soubory získané ze spojité zkoušky krutem za tepla provedené na torzním 

plastometru SETARAM byly zpracovány pomocí speciálního počítačového programu 

SIGMACON, který byl vytvořen pod VisualBasicem. Tento software umožňuje souhrnné 

zpracovávání naměřených údajů a tím získání nezbytných informací o tvařitelnosti, 

deformačních odporech a kinetice dynamické rekrystalizace daného zkoumaného materiálu. 

Tento program pracuje při vyhodnocování výsledků se vzorci uvedenými již dříve v kapitole 

2.2.6 [11]. 

4.1.2 Vyhodnocení použitím programu SIGMACON a programu EXCEL 

 Prvním krokem, který bylo nutno provést po spuštění tohoto programu, byl výběr 

dat. Každá zkouška měla přiřazeny čtyři datové soubory. Každý z těchto souborů byl označen 

kombinací číslic, které označují číslo experimentální série a pořadové číslo zkoušky v této 

sérii. Po výběru daného souboru a jeho načtení následoval druhý krok, ve kterém se provedlo 

zadávání korekčního faktoru podle délky zkoušené části vzorku a dále zadávání 
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materiálových konstant do rovnice (11) pro popis teplotní závislosti veličiny m, se kterou se 

dále počítá v rovnici (3). 

21 mTmm −⋅=  (11) 

Při kroucení relativně dlouhé zkušební tyče, kde se délka pohybuje kolem hodnoty L = 50 mm 

je možné v rovnici (1) počítat se skutečnou hodnotou délky zkoušené části vzorku L,  

a tedy lze jako hodnotu korekčního faktoru na délku vzorku zadat hodnotu 1. Ovšem při 

kroucení krátké zkušební tyče, například o délce L = 10 mm dochází k prodloužení 

deformační oblasti za hranici teoretické hodnoty délky L a v tomto případě se korekční faktor 

pohybuje kolem hodnoty 1,3. V tomto experimentu byly použity zkušební tyče o délce 50 

mm, a proto byl korekční faktor zvolen jako 1. Co se týče koeficientu zpevnění vlivem 

deformační rychlosti m, jehož hodnota naštěstí závisí pouze na teplotě, ale to pouze v případě 

konkrétního materiálu, bylo nutno materiálové konstanty m1 a m2 vyplnit. Ve většině případů 

je možno pracovat s hodnotami, které jsou již přednastaveny. Po nastavení všech důležitých 

konstant přišel na řadu třetí krok, ve kterém byly stanoveny parametry tvařitelnosti zkoušené 

tyče. To se provádí v sekci „Grafy“ a podsekci „Tvařitelnost“. Po přesunutí do této sekce se 

zobrazil graf závěrečné fáze závislosti času na krouticím momentu a osové síle. V tomto grafu 

bylo třeba umístit svislou posuvnou čáru do místa indikujícího vznik kritické trhliny. 

Okamžik vzniku kritické trhliny nastává o něco dříve, než dojde k úplnému porušení zkušené 

tyče. Okamžik vzniku porušení čili lomu lze na grafu pozorovat jako náhlý pokles hodnot 

momentu či osové síly. Tento okamžik byl často indikován lépe momentem, než osovou silou 

jak ukazuje obr. 6. Ke vzniku kritické trhliny tedy dochází těsně před poklesem těchto křivek. 

Nastavení tohoto momentu bylo nutno provádět ručně na základě zkušenosti. Potom co byla 

nastavena doba, kdy dochází k lomu, bylo možné vypočítat hodnoty jako je ekvivalentní 

deformace do lomu, průměrná teplota během zkoušky a střední ekvivalentní deformační 

rychlost. Dalším nezbytným krokem byla takzvaná oprava bodů. Tato operace byla provedena 

z důvodu předběžného vyhlazení momentové křivky, jejíž průběh byl obvykle více či méně 

nepravidelný. Tato nepravidelnost vznikala pravděpodobně elektrickým šumem, který vzniká 

při odečítání měřených veličin. Pokud by nebyla provedena tato předběžná oprava, mohlo by 

ve velké míře docházet ke komplikacím při dalším zpracování a to hlavně při určování 

koeficientu zpevnění vlivem deformace p. Tato předběžná oprava bodů byla provedena 

v podsekci „Oprava bodů“. Po aktivaci této podsekce se na obrazovce zobrazily dva grafy. 
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Obr. 6. Určení mezní deformace s automatickým výpočtem parametrů tvařitelnosti [11]. 

Graf v pravé části obrazovky představoval celou momentovou křivku a graf v části levé pak 

zobrazoval detail této křivky, ve kterém byly provedeny všechny operace předběžného 

vyhlazení. V pravém grafu bylo možno zvolit si interval intenzity deformace v rozmezí od 

nuly po vhodně zvolenou hodnotu, kdy tato hodnota deformace byla vždy volena o něco 

vyšší, než byla konečná hodnota sledovaného intervalu. Po nastavení vhodného intervalu pak 

následovala samotná oprava bodů v levém grafu. Při opravě se například posouvaly jednotlivé 

body grafu a získávaly se tak mezi nimi pravidelné rozestupy, nebo bylo možno na prázdná 

místa doplňovat body nové, což by se hodilo při nízké frekvenci snímání dat. Frekvence 

snímání dat byla ovšem dostatečně vysoká a tak nebylo nutné tuto možnost používat. Dále 

bylo nutno některým bodům přidělit vertikální polohu totožnou s vertikální polohou bodu 

následujícího, to se provádělo především v oblasti ustáleného plastického toku. U jiných bodů 

bylo zase výhodnější přiřazovat jim hodnoty průměrné vzhledem k jejich sousedním bodům. 

Těmito mechanismy byly postupně získány pravidelné momentové křivky. Při opravě bylo 

ovšem třeba dávat pozor nato, aby nedocházelo k takovému vyhlazení křivky, kde by se 

například zcela ztratil napěťový pík, což by patrně vedlo ke zkreslení deformačního chování 

dané zkušební tyče. Po vhodném předběžném vyhlazení pak následovala fáze interpolace  

a jemného vyhlazování, jejímž cílem bylo získat napěťové křivky vhodné k následujícímu 
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hodnocení deformačního chování. Tato procedura se prováděla v sekci „Vyhlazování“. Před 

samotným vyhlazováním bylo ovšem nutno stanovit tři nové veličiny. Velmi podstatnou 

veličinou byl „interpolační krok deltaN“. Tato veličina totiž udává, s jakým ekvidistantním 

krokem budou experimentální data interpolována. V případě, že by byl „krok deltaN“ příliš 

malý, pak by docházelo ke zpomalování výpočtů a komplikaci dalších vyhlazovacích procesů. 

V opačném případě, tedy kdyby byl „krok deltaN“ příliš velký, pak by mohlo dojít ke 

značnému zkreslení napěťové křivky. Ze zkušenosti plyne, že hodnotu „kroku deltaN“ je  

u dlouhých zkušebních tyčí vhodné volit 0,03 a u tyčí krátkých 0,01. Při našem experimentu 

byly, jak již bylo uvedeno dříve použity zkušební tyče o délce L = 50 mm, proto byla hodnota 

„interpolačního kroku deltaN“ zvolena jako 0,03. Potom co byly zadány všechny potřebné 

údaje, se na obrazovce zobrazilo celkem pět grafů, které již byly předběžně vyhlazeny. Mezi 

zobrazené grafy patřily grafy udávající závislosti krouticího momentu na počtu zkroucení, 

derivace krouticího momentu na počtu zkroucení, koeficientu p na počtu zkroucení, osové síly 

na počtu zkroucení a poslední závislostí byla křivka napětí-deformace. Po poklepání na 

vybraný graf došlo k jeho zvětšení. V této fázi se začalo danou závislost vyhlazovat a to po 

kliknutí na tlačítko „Start“. Před, nebo i během vyhlazování bylo možno volit typ 

vyhlazování, kterým se daná křivka vyhlazovala. Na výběr bylo z celé řady různých typů, 

kupříkladu šlo vyhlazovat na základě Hippeho filtru, či na základě zprůměrování. Použití 

vhodného způsobu bylo nutno odzkoušet. Během vyhlazování bylo dále posouváno se dvěma 

svislými čarami a tím se měnila oblast, která se podrobovala vyhlazování. Po postupném 

vyhlazení daných závislostí, se zaměřením především na koeficient p jak ukazuje obr. 7, bylo 

možné přejít na finální vyhlazení napěťové křivky. Vyhlazení napěťové křivky bylo zaměřeno 

hlavně na oblast napěťového píku, která nás zajímala nejvíce. Ovšem tuto oblast bylo nutno 

vyhlazovat s dostatečnou opatrností, tak aby nedošlo k jejímu přílišnému zkreslení a tím ke 

ztrátě napěťového píku. Po finálním vyhlazení následovalo na křivkách určení polohy 

napěťového píku a počátku ustáleného plastického toku. Počítač totiž někdy rozhodnul  

o takových polohách, které nebyly zcela optimální, tudíž bylo nutno tyto polohy vyhledat 

manuálně posuvem vertikálních čar. Po všech potřebných úpravách následovalo vyvolání 

výsledků v sekci „Výsledky“. Výstupem byly dvě tabulky. První tabulka uváděla za pomocí 

numerické integrace vypočtené okamžité a střední hodnoty deformačního odporu pro zvolené 

hladiny deformace. Druhá tabulka uváděla důležité hodnoty, jako je deformace do píku  

a píkové napětí. Dále tato tabulka uváděla deformaci a napětí, při nichž dochází k přechodu na 

ustálený plastický tok [10,11]. 
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Obr. 7. Původní a vyhlazené hodnoty koeficientu p [11]. 

První tabulka pak posloužila k sestavení napěťových křivek pomocí programu EXCEL. 

V tomto programu byly sestaveny napěťové křivky pro všechny teploty, kdy graf pro danou 

teplotu obsahuje vždy čtyři křivky pro dané rychlosti kroucení. Dále pak byly sestaveny grafy 

pro všechny čtyři rychlosti kroucení, kdy v každém grafu jsou čtyři křivky pro dané teploty. 

4.2 Určení aktivační energie při tváření za tepla  

4.2.1 Význam aktivační energie při tváření za tepla 

 Aktivační energie je materiálová konstanta, pomocí níž popisujeme kinetiku 

dynamické rekrystalizace a určujeme maximální deformační odpor námi zkoumaného 

materiálu v závislosti na teplotě a deformační rychlosti. Aktivační energie je závislá na 

chemickém složení a mikrostruktuře tvářeného materiálu [10,11]. 

4.2.2 Získání aktivační energie při tváření za tepla 

 Pro určování aktivační energie byl sestaven speciální program ENERGY, který pro 

výpočet aktivační energie i dalších důležitých materiálových konstant využívá rovnice 

uvedené již dříve v kapitole 2.3.2. Tento program pracuje s několika po sobě jdoucími 

lineárními regresemi, kterými lze postupně dané konstanty vyčíslit. 

 Program ENERGY zobrazuje dané lineární regrese graficky. V prvním kroku při 

řešení konstant, se nechalo jejich vyčíslení zcela na počítači. To znamená, že výpočty 



 

proběhly úplně automatizovan

zjištěno, že toto automatické vy

hodnotám. A to z toho dů

odpovídají dvoufázové struktu

austenitickou strukturu. Teplota,

800 °C. Graf finální regrese,

strukturu je ukázán na obr. 8

převrácené hodnoty svých absolutních hodnot. Teplot

9,3 10-4 K-1. 

Obr. 8. Graf závěrečné regrese pro vy

Aby tedy bylo zajištěno, že výsledky budou adekvátní, 

znovu, tentokráte manuálně

výpočtu se postupovalo tak, že se nejprve

postupně náležitě upravily ostatní grafy a znovu se vy

grafů se využívala možnost eliminace bod

vyloučené body naopak zahrnovaly zp

dosaženo co nejlepšího výsledku.

24 
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4.4 Zhodnocení deformačního chování zkoumané oceli za tepla 

4.4.1 Porovnání napěťových křivek oceli 42CrMo4 

 Na obr. 10 a obr. 11 jsou uvedeny napěťové křivky pro ocel 42CrMo4 pro dvě různé 

rychlosti kroucení, při čtyřech kombinacích teplot tváření. Z obr. 10 je na první pohled patrné, 

že stoupající teplota kroucení vedla ke snížení deformačního odporu, tedy s rostoucí teplotou 

vykazoval materiál spíše menší deformační odpor. 

 

Obr. 10. Napěťové křivky pro 8 min-1 , při různých kombinacích teplot. 

Dále s rostoucí teplotou klesala deformace do píku, což znamenalo rychlejší nástup 

dynamické rekrystalizace. Při porovnání napěťových křivek na obr. 10 a obr. 11 si lze 

všimnout, že vyšší rychlost otáčení vedla ke zvýšení deformačního odporu a zvýšení hodnoty 

deformace do píku. Při dalším porovnání těchto obrázků lze vypozorovat, že vyšší rychlost 

kroucení vedla mimo jiné i ke zhoršení identifikace napěťového píku. 

 Při tomto experimentu byly vzorky z oceli 42CrMo4 zkoušeny při čtyřech teplotách  

a čtyřech rychlostech kroucení, z nichž nejvyšší teplota byla 1100 °C a nejnižší rychlost 

kroucení 8 min-1. Při této kombinaci bylo dosaženo nejnižšího deformačního odporu  

a nejrychlejšího nástupu dynamické rekrystalizace. Tato kombinace je reprezentována 

růžovou křivkou na obr. 10. Naopak nejvyššího deformačního odporu a nejpomalejšího 

nástupu dynamické rekrystalizace bylo dosaženo při teplotě 800 °C a rychlosti kroucení  

1000 min-1. Takováto kombinace termomechanických činitelů je reprezentována zelenou 

křivkou na obr. 11. 
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Obr. 11. Napěťové křivky pro 1000 min-1, při různých kombinacích teplot. 

4.4.2 Deformace do píku 

 Tvařitelnost dané oceli závisí především na velikosti deformace do píku. Čím nižší 

bude tato hodnota, tím rychleji nastane dynamická rekrystalizace, prostřednictvím níž dojde 

ke snížení deformačního odporu, zvýšení zásoby plasticity a tím ke zlepšení tvařitelnosti. 

Velikost této deformace do píku závisí na termomechanických podmínkách, při kterých je 

daný materiál tvářen. Mezi tyto termomechanické parametry patří teplota a deformační 

rychlost. Platí, že čím vyšší bude teplota tváření a čím nižší bude deformační rychlost, tím 

bude potřeba menší velikost deformace nutné k vyvolání dynamické rekrystalizace. 

Tab. 6 udává mimo jiné i hodnoty deformace do píku oceli 42CrMo4, při čtyřech různých 

teplotách v kombinaci se čtyřmi různými rychlostmi kroucení. I když je rychlost kroucení 

brána jako konstantní, nebylo možno během experimentu její konstantní hodnotu zajistit. Tím 

pádem nebylo možno dosáhnout ani konstantních hodnot deformačních rychlostí, jak ukazuje 

tab. 6. Z tohoto důvodu může docházet k tomu, že výsledky nemusí vždy odpovídat 

předpokládanému průběhu. 

 V tab. 6 lze vypozorovat, že během experimentu bylo při vyšších teplotách 

dosahováno nižších hodnot deformace do píku. Deformace do píku klesala také s klesající 

hodnotou deformační rychlosti. Nejnižší hodnoty deformace do píku bylo dosaženo při teplotě 

1100 °C a deformační rychlosti 0,0196 s-1. Vypočtená hodnota deformace do píku při této 

kombinaci termomechanických podmínek se pohybuje kolem hodnoty 0,14. Naproti tomu 

nejvyšší hodnota deformace do píku byla dosažena při teplotě 800 °C a deformační rychlosti 

2,34 s-1.  
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Tab. 6. Srovnání naměřených a vypočtených hodnot 

Material: 42CrMo4 
T é σσσσmax [MPa]    ep 

[°C] [1/s] measur. calcul. M. calcul. A. measur. calcul. M. calcul. A. 

Manual 1100 0,0196 55 56 49 0,13 0,16 0,14 

Q 420,91 kJ/mol 1100 0,0958 67 69 66 0,16 0,19 0,17 

n (1000°C) 6,75   1100 0,4790 68 84 86 0,21 0,23 0,21 

αααα (800°C)    0,01035 1/MPa 1100 2,3200 115 101 108 0,36 0,27 0,25 

C 5,46E+15 1/s 1000 0,0197 80 81 77 0,17 0,22 0,19 

U 0,00471   1000 0,0958 86 98 98 0,19 0,26 0,23 

W 0,108   1000 0,4770 116 116 120 0,28 0,31 0,28 

  

1000 2,3000 152 135 144 0,42 0,37 0,33 

900 0,0194 125 118 115 0,27 0,32 0,26 

Automatic 900 0,0948 139 138 139 0,36 0,38 0,32 

Q 353,27 kJ/mol 900 0,4760 159 159 163 0,32 0,45 0,38 

n (1000°C) 4,1559   900 2,3100 199 180 186 0,51 0,54 0,46 

αααα (800°C)    0,0158 1/MPa 800 0,0191 167 170 165 0,42 0,49 0,39 

C 1,05E+12 1/s 800 0,0937 182 192 189 0,45 0,59 0,47 

U 0,00615   800 0,4610 215 214 213 0,52 0,7 0,57 

W 0,117   800 2,34 231 237 238 0,6 0,83 0,69 

 

Tato tabulka dále uvádí i hodnoty maximálního deformačního odporu, jehož nejnižší hodnota 

byla dosažena, stejně jako v případě deformace do píku při teplotě 1100 °C a deformační 

rychlosti 0,0196 s-1. Tabulka uvádí hodnoty deformace do píku i maximálního deformačního 

odporu třikrát. Sloupce s nápisem „measur.“ odpovídají naměřeným hodnotám daných 

veličin. Sloupce označené „calcul. M.“ představují tyto hodnoty vypočtené manuálně  

a sloupce „calcul. A.“ zobrazují tyto hodnoty vypočtené automaticky, kdy se jedná  

o zpřesněné hodnoty. Hodnoty všech deformací do píku byly určeny na základě výpočtu 

aktivační energie při tváření za tepla. Pro hodnoty deformace do píku určené výpočtem 

manuálním byla použita aktivační energie určená manuálně. Pro výpočet deformace do píku 

automaticky byla zase použita aktivační energie vyčíslená způsobem automatickým. 

Porovnání naměřených a vypočtených hodnot je možno vyjádřit také graficky, jak ukazuje 

obr. 12, na kterém je zobrazena závislost napětí na převrácené hodnotě termodynamické 

teploty. Tento graf byl získán jako součást výstupů programu ENERGY. Z tohoto grafu je 

mnohem snazší udělat si představu o tom do jaké míry, se naměřené a vypočtené hodnoty 

odlišují. Můžeme například pozorovat, že naměřené hodnoty napětí jsou poněkud vyšší než 

hodnoty napětí získané výpočtem. 



 

Obr. 12. Grafické znázorn

4.4.3 Deformace do lomu

Deformace do lomu udává velikost deformace, p

plasticity daného materiálu a tím ke vzniku lomu.

maximální deformaci, ke které bychom se nem

ukazuje, do jaké míry si mů

dané součásti. Její hodnota je závislá na termomechanických podmínkách tvá

teplota a deformační rychlost. 

42CrMo4 při různých kombinacích termomechanických podmínek

zkouška provedena. 

Tab. 7. Deformace do lomu oceli 42CrMo4.

 

Teplota [°C] 

800

900

1000

1100

 

Z tab. 7 je patrné, že deformace do lomu pro nízké rychlosti

klesá. Naopak pro vysoké hodnoty rychlostí kroucení s
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Grafické znázornění porovnání naměřených a vypočtených hodnot.

Deformace do lomu 

Deformace do lomu udává velikost deformace, při které dojde k

plasticity daného materiálu a tím ke vzniku lomu. Deformace do lomu tedy p

maximální deformaci, ke které bychom se neměli během tváření přibližovat.

jaké míry si můžeme dovolit daný materiál deformovat, aniž

Její hodnota je závislá na termomechanických podmínkách tvá

ní rychlost. Tab. 7 uvádí deformaci do lomu při zkoušce krutem

zných kombinacích termomechanických podmínek, pro které byla daná 

Deformace do lomu oceli 42CrMo4. 

Rychlost kroucení [min

8 40 

800 2,59 1,82 

900 2,42 1,51 

1000 2,44 2,58 

1100 2,40 2,63 

deformace do lomu pro nízké rychlosti kroucení s

Naopak pro vysoké hodnoty rychlostí kroucení s rostoucí teplotou dochází k

Diskuze výsledků 

 

čtených hodnot. 

i které dojde k úplnému vyčerpání 

Deformace do lomu tedy představuje 

řibližovat. Jinak řečeno 

deformovat, aniž by došlo k porušení 

Její hodnota je závislá na termomechanických podmínkách tváření, jako je 

ři zkoušce krutem oceli 

, pro které byla daná 

Rychlost kroucení [min-1] 

200 1000 

1,62 1,04 

1,63 1,61 

2,67 2,88 

2,48 3,09 

kroucení s rostoucí teplotou 

rostoucí teplotou dochází k nárůstu 



 

deformace do lomu. Dále lze vypozorovat, že p

rychlosti kroucení k poklesu deformace do lomu

rychlostí kroucení k nárůstu hodnoty deformace do lomu.

deformace do lomu bude nejdéle trvat p

1000 min-1. Čili při této kombinaci termomechanických parametr

namáhat danou ocel nejvíce.

obr. 13. 
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deformace do lomu. Dále lze vypozorovat, že při nízkých teplotách dochází s

poklesu deformace do lomu a za vysokých teplot dochází s

ůstu hodnoty deformace do lomu. Lze vypozorovat, že 

deformace do lomu bude nejdéle trvat při kombinaci teploty 1100 °C a rychlosti kroucení 

i této kombinaci termomechanických parametrů

namáhat danou ocel nejvíce. Deformaci do lomu lze vyjádřit také graficky, jak ukazuje 

Obr. 13 Grafické vyjádření deformace do lomu. 
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5 Závěr 

 V této práci bylo zkoumáno deformační chování oceli 42CrMo4 prostřednictvím 

série spojitých zkoušek krutem do lomu za tepla, které byly uskutečněny na torzním 

plastometru SETARAM. Pomocí získaných dat z této série zkoušek v podobě momentových 

křivek bylo provedeno vyhodnocování. Získaná data byla upravena pomocí programu 

SIGMACON, kdy se momentové křivky přepočítaly na křivky napěťové. Poté se výstupní 

data programu SIGMACON převedla do programu ENERGY pomocí něhož se určila 

aktivační energie při tváření za tepla a další materiálové konstanty. Hodnoty konstant byly 

určovány způsobem manuálního výpočtu a způsobem automatického výpočtu, kde 

automatický výpočet představoval zpřesnění výpočtu manuálního. Hodnota aktivační energie 

dle manuálního výpočtu činí 420 kJ/mol a hodnota dle výpočtu automatického činí  

353 kJ/mol. Obě tyto hodnoty se od sebe liší přibližně o 67 kJ/mol. Výpočty vyplývající z této 

materiálové konstanty byly prováděny pro obě tyto konstanty a jsou uvedeny v tab. 6. Zjištěné 

materiálové konstanty byly dále využity k určení deformace do píku pro jednotlivé kombinace 

teplot a deformačních rychlostí, taktéž využitím programu ENERGY. Z těchto hodnot pak 

byla posuzována kinetika dynamické rekrystalizace tedy rychlost, s jakou nastoupí dynamická 

rekrystalizace za daných termomechanických podmínek. Bylo zjištěno, že s rostoucí hodnotou 

teploty zkoušení a klesající hodnotou deformační rychlosti klesá hodnota deformace do píku. 

Klesající hodnota deformace do píku pak vedla k rychlejšímu nástupu dynamické 

rekrystalizace. Nakonec byly získány hodnoty deformace do lomu pro všechny dílčí zkoušky 

a bylo zjištěno, za jaké kombinace termomechanický podmínek snese daná ocel největší 

deformaci, tedy bylo zjištěno při jakých podmínkách má daná ocel nejvyšší zásobu plasticity. 

V rámci aplikovaných termomechanických podmínek se zjistilo, že nejvyšší tvařitelnosti bylo 

dosaženo při kombinaci nejvyšší deformační rychlosti a nejvyšší teploty zkoušení. 
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