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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analýza výsledků krutových zkoušek, výpočet parametru 

citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti a tvorba procesních map. V první 

části práce je objasněna teorie těchto map a základy jejich tvorby, druhá část je věnována 

experimentu. Materiály zde použitých vzorků byly ocel typu CSN 11 523, ocel P91 (9Cr-

1Mo) a mosaz Ms 70 (CuZn30). Průměr zkoušených vzorků byl 6 mm, délka 10 mm (pro 

deformaci vysokými deformačními rychlostmi), nebo 50 mm (pro nízké def. rychlosti). 

Vycházela jsem převážně z dynamického materiálového modelu (DMM) a teorií Prasada. 

Pomocí počítačového softwaru jsem vypočítala parametry potřebné pro tvorbu procesní mapy 

(citlivost k deformační rychlosti, parametr plastické nestability a účinnost disipace energie). 

Kompletní procesní mapa, složená z mapy účinnosti disipace a mapy oblastí nestability, 

určuje rozsah teplot, deformací a deformačních rychlostí, které jsou nejvhodnější pro co 

nejefektivnější postup výroby.   

 

Klíčová slova: 

Procesní mapa, disipace energie, plastická nestabilita, citlivost k deformační rychlosti, 

krutová zkouška.   
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Abstract 

The object of this diploma work is to analyze the results of torsion tests, compute the strain 

rate sensitivity parameter and then construct processing maps. There are theory of these maps 

and their basics explained in the first part, in the second part the experiment is presented.   

The materials of the specimens used were CSN 11 523 construction steel, P91 (9Cr-1Mo) 

anticorrosion steel and Ms70 (CuZn30) brass. The specimens’ diameter is 6 mm and the 

length is 10 mm (deformed with high strain rate), 50 mm for low strain rates. I drew from the 

theory of dynamic material model (DMM) and the theories of Prasad. Using computer 

software I computed the parameters needed for construction of processing maps (strain rate 

sensitivity, parameter of microstructural instability and efficiency of power dissipation). The 

final processing map, which consists of a power dissipation map and an instability map, 

determines the scales of temperature, strain and strain rate that are most acceptable for the 

best production effectiveness.      

 

Keywords:  

Processing map, energy dissipation, microstructural instability, strain rate sensitivity, torsion 

test.  
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1. Tabulka použitých symbolů 

SYMBOL JEDNOTKA POPIS 

 s
-1

 deformační rychlost 

σ MPa napětí 

σp MPa píkové napětí 

e - logaritmická deformace 

T K; °C teplota 

t s čas 

P J celková energie absorbovaná tělesem během deformace 

G J energie disipovaná v důsledku plastické deformace 

J J energie disipovaná v důsledku metalurgických změn 

m - 
koeficient citlivosti plastického toku materiálu 

k deformační rychlosti 

ξ - parametr plastické nestability 

 - účinnost disipace energie 

D - disipativní funkce popisující chování materiálu 

Z - Zenner – Hollomonův parametr 

Q J∙mol
-1 

aktivační energie 

R J∙mol
-1

∙K
-1 

plynová konstanta 

S J∙K
-1

 entropie 

A - materiálová konstanta 

K - materiálová konstanta 

α - materiálová konstanta 

n - exponent napětí 

M Nm točivý moment 

D m průměr vzorku 

R m poloměr vzorku 

L m délka vzorku 

n - počet otáček 

ef - intenzita deformace do lomu 
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2. Úvod 

Při tváření dochází uvnitř materiálu k deformačním, a naopak uzdravovacím procesům. 

Působí na něj vnější i vnitřní síly a proces tváření ovlivňuje i mnoho dalších faktorů, jako 

například deformace, deformační rychlost, teplota tváření aj. V praxi je nutné nalézt optimální 

způsob výroby tvářených produktů nejen z hlediska požadovaných vlastností výrobku, ale 

také z hlediska moderních ekonomických a ekologických požadavků na výrobu. Je kladen 

důraz na efektivitu, automatizaci a bezodpadovost výroby, jsou stále více využívány 

počítačové simulace procesů výroby jako celku, ale také podrobné simulace procesů 

probíhajících uvnitř daného tvářeného materiálu. 

Zpracovatelnost a tvařitelnost materiálu je závislá na schopnosti materiálu plasticky se 

deformovat během procesu tváření bez jeho porušení. V článku [1] je uveden poznatek, že 

podle autorů Prasad a Sasidhara, kteří se věnují procesním mapám ve své knize „Průvodce 

zpracováním za tepla“ z roku 1997, se tvařitelnost skládá ze dvou nezávislých složek: vnitřní 

tvařitelnosti, která je ovlivněna vývojem mikrostruktury při specifických podmínkách daného 

procesu, a vnější tvařitelnosti, která je ovlivňována geometrií pásma deformace a napěťovými 

podmínkami při tváření. Vnitřní tvařitelnost také závisí velkou měrou na původní 

mikrostruktuře materiálu.  

První předchůdce procesních map vznikl již roku 1982, kdy byla poprvé sestrojena 

deformační mapa založená na creepovém mechanismu (Frost a Ashby). Mapa byla 

aplikovatelná pouze při nízkých deformačních rychlostech. Tento základ byl dále roku 1989 

rozšířen pomocí atomistické teorie a vznikla první procesní mapa, byla však aplikovatelná jen 

pro kovy o extrémně vysoké čistotě. Jelikož bylo nutno předem zadat mnoho materiálových 

parametrů, v praxi byla tedy téměř nepoužitelná. První v praxi využitelnou procesní mapu 

tedy sestrojili až v roce 1997 Prasad a spol.. V posledních letech se pro analýzu tvařitelnosti 

materiálu začaly procesní mapy využívat a jejich použití se stále rozšiřuje. Staly se vhodným 

nástrojem pro návrh a optimalizaci tvářecího procesu za tepla pro nové i pro již používané 

slitiny [2]. Jsou využívány jak při tváření ocelí (především těžko tvařitelných – 

korozivzdorné, dvojfázové atd.), tak i slitin neželezných kovů (hliníkové, hořčíkové, niklové, 

titanové slitiny atd.). Některé slitiny mohou být velmi těžce tvařitelné a pomocí procesních 

map je možno navrhnout nejlepší možné řešení způsobu jejich zpracování. Popisují nejen 

vývoj mikrostruktury, ale také definují vhodný teplotní rozsah a deformační rychlost pro daný 

proces, klasické procesní mapy však pracují s konstantní hodnotou napětí.  
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Článek [1] také poukazuje na vývoj kombinace procesních map spolu s metodou 

konečných prvků (Sivaprasad a kol., 2004) , nebo s umělými neuronovými sítěmi. Propojení 

těchto metod je však možné pouze v případě, že je definován průběh napětí v materiálu při 

daném procesu (pouze u map 3D). 

3. Procesní mapy   

Procesní mapa je ve své podstatě závislostí napětí na širokém rozsahu teplot a 

deformačních rychlostí [3]. Závislost napětí na deformační rychlosti za dané teploty je určena 

křivkou a závislost citlivosti plastického toku k deformační rychlosti je vyjádřena jako funkce 

deformační rychlosti. Procesní mapa tak znázorňuje oblasti, při kterých je vhodné materiál 

tvářet, a naopak oblasti, při kterých může být již tváření pro daný materiál nebezpečné. Při 

tváření v nevhodných oblastech dochází ke snížení mechanických vlastností materiálu, nebo 

dokonce k jeho poškození.  

Procesní mapa vzniká sloučením mapy disipace energie a grafů oblastí nestability, které 

jsou základem dynamického materiálového modelu (DMM), při různých teplotách a 

deformačních rychlostech. DMM je spojitý model, pomocí něhož jsou, na termodynamických 

principech, určovány oblasti nestability toku materiálu, modeluje přechod mezi plastickou 

deformací materiálu a vznikem disipativní mikrostruktury (termodynamicky nestabilní). 

Mapy disipace energie jsou vyjadřovány v souřadnicích teploty deformace a logaritmu 

deformační rychlosti. Takovéto souřadnice umožňují porovnávat různé oblasti grafu.  

Na obrázku č. 1 je uveden příklad mapy disipace energie [4]. Izočáry s přiřazenými 

hodnotami v grafu znázorňují efektivitu disipace energie (v procentech). Obrázek č. 2 je 

zobrazením oblastí nestability toku daného materiálu. Různé odstíny šedé v obrázku jsou 

dány rozdílnou hodnotou parametru ξ (parametr plastické nestability) při tvorbě mapy 

mikrostrukturní nestability (viz. rovnice (1)). 

      (1) 

kde:  ξ … parametr plastické nestability [-] 

m … koeficient citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti [-] 

  … deformační rychlost [s
-1

]  

Čím nižší (zápornější) je hodnota koeficientu ξ, tím je oblast méně stabilní. V těchto 

nestabilních oblastech může docházet i k porušení materiálu, zejména při tváření za méně 

vhodných podmínek (např. vyšší koeficient tření).  
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 Obrázek č. 3 pak znázorňuje výslednou procesní mapu vzniklou sloučením dvou 

předchozích grafů (vše pro konstantní deformaci e=0,3, materiál - duplexní korozivzdorná 

ocel 2205). Nestabilní oblasti, ve kterých jsou hodnoty koeficientů m a ξ nejnižší, jsou v grafu 

vyznačeny světle šedou barvou. Využití takovýchto map pro zpracování široké škály 

materiálů za tepla zkoumal ve svých studiích Prasad a jiní autoři.     

 

Obr. 1: Mapa disipace energie [4]. 

 

Obr. 2: Mapa oblastí nestability toku materiálu [4]. 
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Obr. 3: Výsledná procesní mapa. [4]. 

3.1 Teoretický základ procesních map 

Deformační chování materiálu za tepla již bylo popisováno mnoha autory a různými 

modely. Jedním z nejefektivnějších je, také podle autorů Li a kol. [5], již výše zmíněný, 

model DMM, založený především na Prasadově teorii, který uvažuje o polotovaru jako o 

disipátoru energie. DMM velmi dobře popisuje deformační chování materiálu při vysokých 

deformačních rychlostech, při kterých se mohou vyskytovat dynamické uzdravovací procesy, 

a tak podporuje efektivní výrobu. Celková energie absorbovaná tělesem během deformace P 

se ve své podstatě skládá ze dvou složek a může být vyjádřena pomocí následující rovnice: 

       (2) 

kde:  P … celková energie absorbovaná tělesem během deformace [J] 

G … energie disipovaná v důsledku plastické deformace [J] 

  J  … energie disipovaná v důsledku metalurgických změn [J] 

Hlavními veličinami, popisujícími procesní mapu, jsou napětí, deformace a deformační 

rychlost, proto je možné také výše uvedený vzorec pomocí těchto veličin dále rozepsat: 

    (3) 

kde:   … deformační rychlost [s
-1

] 

  σ … napětí [MPa]  

Energetické složky G a J je možno znázornit graficky v závislosti deformační rychlosti na 

napětí následovně [6]: 
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Obr 4: Grafické znázornění energetických složek G a J [6]. 

 

Rozložení celkové energie mezi energetické složky J a G popisuje koeficient citlivosti 

plastického toku materiálu k deformační rychlosti [1]. Znalost tohoto je pro tvorbu procesní 

mapy nevyhnutelná, je možné jej vyjádřit následujícím způsobem: 

     (4) 

Pro vytvoření procesní mapy je velmi důležité znát také bezrozměrný parametr η, neboli 

účinnost disipace energie. Účinnost disipace je podílem energetické složky J a maximální 

možné disipace energie Jmax a vyjadřuje disipaci energie během vývoje mikrostruktury 

v průběhu deformačního procesu za různých teplot a deformačních rychlostí. Pro parametr η 

platí tento vzorec: 

     (5) 

Autoři McQueen a kol., z Concordia University, Montreal, Kanada [7], poukazují na fakt, 

že účinnost disipace je dobrým ukazatelem odolnosti proti vzniku smykových pásů, jelikož 

hodnoty tohoto parametru souvisí s vývojem mikrostruktury. Také uvádějí, že podle hodnoty 

η je možno usuzovat na povahu regeneračních procesů probíhajících v materiálu 

(rekrystalizace, nebo zotavení), tato závisí na tvaru křivky závislosti napětí na deformaci, 

bývá obvykle nejvyšší v oblasti kolem napěťového píku.  

Narayana Murty [8] doplnil Prasadovu teorii: výše uvedené vyjádření účinnosti disipace 

energie platí pouze, pokud křivka závislosti toku napětí na deformační rychlosti splňuje 

následující podmínku (při konstantní teplotě a deformaci): 

      (6) 

kde:  K … materiálová konstanta [-] 

  m … koeficient citlivosti [-] 
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Pro složité slitiny tato podmínka neplatí a výpočet parametru η podle rovnice (5) dává 

nesmyslné výsledky. U takovýchto slitin je navíc parametr m nezávislý na deformační 

rychlosti a výpočet parametru plastické nestability podle rovnice (1) je rovněž neplatný. 

V těchto případech je tedy, podle Narayana Murty, vhodné vypočítat η přímo podle definice 

pomocí numerické integrace.  

Vynesením isočar účinnosti disipace (η) je možné sestrojit mapu disipace energie [1]. Aby 

však byla procesní mapa kompletní, je třeba vytvořit nejen mapu disipace energie, ale také 

mapu oblastí nestability. Tuto část lze vytvořit pomocí kritéria nestability, které je založeno 

na principech termodynamicky nevratných procesů aplikovaných na mechaniku plastického 

toku. Kritérium nestability definoval Ziegler a jeho základ je popsán následující nerovností:    

       (7) 

kde:  D … disipativní funkce popisující chování materiálu [J] 

   … deformační rychlost [s
-1

] 

Disipativní funkce D může být nahrazena energetickou složkou J (viz. nerovnice (8)): 

        (8) 

kde:  J … energie disipovaná v důsledku metalurgických změn [J] 

Vztah (8) může být dále vyjádřen následovně: 

       (9) 

S použitím rovnic (3) a (5) lze vydedukovat následující vztah: 

          (10) 

Dalšími úpravami této rovnice je možno dospět k bezrozměrnému parametru ξ, parametru 

plastické nestability, ve formě uvedené v rovnici (1) [4]. Vykreslením parametru plastické 

nestability ξ za rozdílných teplot a deformačních rychlostí vznikne mapa nestabilních oblastí. 

Touto složkou se stává procesní mapa kompletní a je možno ji využít pro zkoumání 

bezpečných oblastí při tváření materiálu.  

V naší práci budeme používat pro tvorbu procesních map teorii a výpočty vycházející ze 

studií Prasada. Existují však také jiné, více či méně odlišné, teorie a názory pro tvorbu 

procesních map. 

Podle Narayana Murty [8] je možné podmínku nestability, pro jakoukoliv křivku závislosti 

napětí na deformační rychlosti, zjednodušit na následující vztah: 
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      (11) 

kde:  ξ … parametr plastické nestability [-] 

  m … koeficient citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti [-] 

  η … účinnost disipace energie 

Pro ideální plastický tok platí m=1 (polovina celkové energie je spotřebována na tok 

materiálu, druhá polovina na tvorbu tepla). Tomuto teoretickému stavu jsou blízké pouze 

superplastické materiály. Pokud je materiál necitlivý k deformační rychlosti (druhý extrémní 

stav), platí m→0, materiál je při plastické deformaci nestabilní a vztah je možné dále 

zjednodušit následujícím způsobem: 

       (12) 

Jak je uvedeno ve studii v článku [6] je podle Zieglera možné celkovou energii P vyjádřit 

také pomocí teploty a entropie (viz. rovnice (13)). Podle tohoto výzkumu poukázal Malvern 

na fakt, že se celková změna entropie skládá ze dvou oddělitelných složek – vnitřní a tepelné. 

Tyto dvě složky odpovídají změně entropie v důsledku metalurgických změn a změně 

způsobené vedením tepla, korespondují tedy s energetickými složkami J (metalurgické 

změny) a G (děje probíhající v materiálu při plastické deformaci). 

           (13) 

kde:  T … teplota [K] 

   … změna entropie v čase  

Někteří autoři při vytváření procesních map navíc také analyzují napěťové podmínky 

uvnitř materiálu a zkoumají plastický tok, například pomocí Zener-Hollomonova parametru.  

Pro každý materiál a odlišnou slitinu vypadají procesní mapy jinak, společné pro všechny 

však je, že v oblastech, které jsou, podle procesních map, pro tváření materiálu bezpečné a 

vhodné snadno probíhají uzdravovací procesy. O popis průběhu těchto procesů doplnilo své 

studie, rozdílnými způsoby, mnoho autorů.  

Autoři Momeni a Dehghani z technické univerzity AmirKabir, Teherán, Irán [9], zkoumali 

chování martenzitické oceli za tepla pomocí procesních map, před vytvořením mapy byla 

provedena analýza toku napětí vycházející ze Zener-Hollomonova parametru. Podrobnější 

popis této studie je uveden v kapitole Procesní mapy a rozdílné materiály podkapitola „Ocel“.  

Při studiu uzdravovacích procesů probíhajících v sintrovaném práškovém kobaltu během 

deformace za tepla [10] využili Paul a kol. pro lepší popis rekrystalizace a vzájemné relace 

hodnot napětí, deformační rychlosti a teploty kinetickou analýzu dynamického zotavení podle 

Sellarse. Procesní mapu tedy doplnili výpočtem podle následujícího vzorce:   
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         (14) 

kde:   … deformační rychlost [s
-1

] 

  A … materiálová konstanta [-] 

  n … exponent napětí [-] 

  Q … aktivační energie [J] 

  R … plynová konstanta [J∙K
-1

∙mol
-1

] 

  T … teplota [K] 

V neposlední řadě byl také zkoumán vliv velikosti zrn a orientace krystalů na průběh 

napětí a plastický tok materiálu, nebo vznik textury při tváření v určitých oblastech procesní 

mapy a její vliv na vlastnosti výsledného produktu. 

Procesní mapy v sobě zahrnují určité informace o materiálu a jeho vlastnostech. Podobným 

případem, popisujícím však odlišné vlastnosti, je materiálová mapa [11]. Tyto mapy bývají 

nejčastěji spojovány se jménem britského materiálového inženýra Ashbyho. Materiálové 

mapy jsou ve své podstatě shrnutím určitých vlastností jednotlivých materiálů do jednoho 

grafu a jejich srovnáním, tyto pak mohou sloužit při výběru materiálu pro konkrétní použití, 

nebo při tvorbě nových materiálů se specifickými vlastnostmi. Výmluvným příkladem je 

shrnutí materiálů v mapě závislosti tepelné vodivosti na Youngově modulu pružnosti uvedené 

na obrázku 5. Šedě vyznačené oblasti shrnují materiály jednotlivých skupin, jednotlivá 

kolečka pak představují umístění samotných materiálů (sloučenin). Současným trendem je 

vytvořit hybridní materiály, které budou svými vlastnostmi odpovídat prázdným místům 

v šedých oblastech grafu. 

 

Obr. 5: Materiálová mapa [11]. 
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3.2 Procesní mapy 3-D  

Podle článku [1] poukázali Sivakesavam a Prasad (2003) na fakt, že klasické dvojrozměrné 

procesní mapy vykreslované pro jednu konstantní hodnotu deformace se mezi sebou nijak 

zásadně neliší, hodnota napětí zde závisí v podstatě na stavu mikrostruktury. Sellars odvodil, 

že napětí za zvýšených teplot závisí na teplotě a deformační rychlosti a výrazně se mění 

s měnící se hodnotou deformace. Tento vliv je patrný především u materiálů, u kterých 

probíhá dynamická rekrystalizace. Z tohoto důvodu byly vyvinuty trojrozměrné procesní 

mapy, které berou v úvahu vliv deformace. 

Při tvorbě 3-D map jsou upravována data napěťového toku z důvodu adiabatického růstu 

teploty při vyšších deformačních rychlostech. Podle Prasada je možné toto provést lineární 

interpolací mezi ln(σ) a (1/T). Ve výsledku nejsou mapy vytvořené s použitím opravených a 

původních hodnot napětí nijak zásadně odlišné.  

Dalším krokem je výpočet parametrů η (efektivita disipace energie) a ξ (nestabilita 

plastické deformace). Experimentálně naměřená data (např. ze zařízení Gleeble) jsou 

zpracovávána kubickou interpolací a pomocí metody nejmenších čtverců jsou upravena do 

polynomů třetího stupně. Průběžně jsou vytvářeny rovnice, ze kterých je možno vypočíst 

parametr m (citlivost deformační rychlosti), a následně parametry η a ξ. Např. pro výpočet 

parametru ξ je možno využít následující, upravenou, rovnici: 

      (15) 

Kde: m … parametr citlivosti deformační rychlosti [-] 

   … deformační rychlost [s
-1

]  

3-D procesní mapy prokazují, že se efektivita disipace zvyšuje se zvyšující se hodnotou 

vložené deformace za vyšších teplot a nižších deformačních rychlostí (obzvláště pokud 

<0,01 s
-1

), nebo za nižších teplot a vyšších deformačních rychlostí [1, 12]. Při vyšších 

teplotách efektivita disipace energie roste, se zvyšující se rychlostí deformace se tato naopak 

snižuje.  

Oblasti nestability se budou převážně objevovat při vyšších deformacích (nestabilní 

napěťový tok materiálu je způsoben především nehomogenní deformací, což se projevuje 

s její zvyšující se hodnotou). Podle klasických teorií je tok napětí považován za funkci 

deformace za konstantní teploty, jak dokumentuje rovnice (16). 

       (16) 

Kde: σ … napětí [MPa]    

  e … deformace [-] 
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  A, n … koeficienty rovnice [-] 

Obrázek č. 6 [1] zobrazuje grafy závislostí log(σ) na log( ) při různých hodnotách 

deformace. Jak je z obrázku patrné, při vyšších deformacích (e=0,4) je závislost téměř 

lineární, zatímco při nižších deformacích (e=0,07) tato vysledovat nelze, proto je při tvorbě 

3D procesních map nutné parametr plastické nestability korigovat (korekce spočívá 

v předpokladu, že hodnota parametru je větší než nula dříve než napětí dosáhne píkové 

hodnoty). 

Na obrázku 7 jsou vyobrazeny příklady kompletních 3-D procesních map. U těchto map 

jsou proměnlivými hodnotami, vynesenými na osách, napětí, deformační rychlost a 

deformace, barva oblasti poté vyjadřuje hodnotu efektivity disipace energie (stupnice je 

uvedena v procentech). Černobílá mapa slouží pro určení nestabilních oblastí (zvýrazněny 

tmavě šedou barvou). Z těchto map je možno vyčíst, že jak efektivita disipace energie, tak i 

nestabilní oblasti v materiálu úzce souvisí s hodnotou deformace. 

Nejnovějším trendem je kombinace 3-D map s metodou konečných prvků. Tímto se 

věrohodnost a použitelnost map (obzvláště pro titanové a hořčíkové slitiny) velice rozšiřuje. 

Pomocí metody konečných prvků je možno provádět simulace procesů tváření za tepla a tak 

předcházet možným problémům při výrobě. Kombinací těchto dvou metod je tedy možno 

zjistit nejen rozložení napětí, deformace a deformační rychlosti v materiálu za daných 

podmínek, ale také rozložení nestability v závislosti na materiálových vlastnostech. 

 

Obr. 6: Závislosti log(σ) na log( ) při hodnotách deformace a) e =0,07, b) e=0,4 [1]. 
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Obr. 7: 3-D mapy a)disipace energie pro hodnoty deformace e=0,3; e=0,6 a e=0,9;  

  b) mapa mikrostrukturní nestability materiálu při deformaci e=0,5 [1]. 

3.3 Procesní mapy a rozdílné materiály 

3.3.1 Ocel 

„Ocel“ je velice široký pojem, který v sobě skrývá mnoho rozličných slitin s rozdílnými 

vlastnostmi, od velmi měkkých materiálů až po extra tvrdé a pevné, od velmi křehkých až 

po vysoce plastické slitiny. Jedno mají však společné. Na všechny jejich vlastnosti jsou 

kladeny vysoké požadavky. Pro extrémní hodnoty jejich vlastností (např. pevnosti 3000 – 

4000 MPa) je potřeba vysoce kvalitní a bezchybné zpracování, je tedy nutno zabezpečit 

ideální podmínky tváření. Pro nalezení těchto optimálních podmínek mohou velice dobře 

posloužit procesní mapy. 

Oceli je vhodné tvářet za podmínek, při kterých dochází k jejich uzdravování, takto je 

možno opakovaně vložit větší deformace a zajistit tak požadovaný stav mikrostruktury. 

Nežádoucí je rovněž lokalizace a nehomogenita plastické deformace, je tedy nutno vyvarovat 

se tváření při takových hodnotách procesních parametrů, které spadají do nestabilních oblastí. 

V této kapitole budou uvedeny příklady tvorby procesních map a výsledných vhodných 

podmínek zpracování pro některé specifické skupiny ocelí a jejich konkrétní příklady, jejichž 

tváření může být více či méně problematické. 

3.3.1.1 Antikorozní ocel 

Vlastnosti a chování antikorozní oceli AISI 304 (Fe + 0,062%C; 18,3%Cr; 8,3%Ni; 

0,28%Mo) byly zkoumány také na univerzitě Concordia v Kanadě [7]. Vzorky této oceli byly 

podrobeny krutové zkoušce za tepla (T 900-1200°C,  0,1-5 s
-1

) a byly zaznamenávány 



21 

 

průběžné hodnoty napětí a deformace. Jako základ pro tvorbu map byl použit dynamický 

materiálový model Prasada.  

Hodnota citlivosti deformační rychlosti byla určena ze sklonu křivek závislostí napětí na 

deformační rychlosti, hodnoty účinnosti disipace byly vypočteny pomocí rovnice (5). Tvorbu 

procesní mapy zde obohatili o vytvoření grafů závislostí účinnosti disipace na teplotě pro 

různé hodnoty deformační rychlosti při stejné hodnotě deformace. Na obr. 8 jsou zachyceny 

grafy těchto závislostí pro skutečné deformace 0,3 a 0,9. Za nižších teplot dochází 

k uzdravovacím procesům v materiálu jen pomalu, proto hodnota parametru η v těchto 

oblastech jen pomalu narůstá. 

 

Obr. 8: Grafy závislostí účinnosti disipace na teplotě pro deformace e=0,3 a e=0,9 [7]. 

 

Při probíhajícím zpevňování materiálu se hodnota parametru η zvětšuje, také s rostoucí 

deformací. Účinnost disipace je nejvyšší v oblasti, kde je křivka závislosti napětí na 

deformační rychlosti poblíž svého píku, svého maxima dosahuje při započetí ustáleného toku 

materiálu. Při ustáleném toku zůstávají křivky účinnosti přibližně rovnoběžné, jejich hodnota 

se však postupně snižuje, až se ustálí na konstantní hodnotě. Velké deformace (e>0,9) již mají 

nezanedbatelný vliv na průběh křivek a jejich rovnoběžnost, především za velmi nízkých 

deformačních rychlostí ( ~0,001), již není patrná. Teprve při vyšších deformačních 

rychlostech ( >0,1) jejich vliv kompenzuje vliv deformace a křivky mají opět podobný 

průběh. Hodnota parametru je také závislá na průběhu napětí. Vysoká hodnota účinnosti 

disipace a příslušná oblast vymezená izočárou v procesní mapě, tedy poukazuje na nástup a 

průběh uzdravovacích procesů, především rekrystalizace. Za podmínek, při kterých je hodnota 

tohoto parametru vysoká, je tedy vhodné materiál tvářet. Obrázek 9 znázorňuje kompletní 

procesní mapu pro ocel AISI 304 při celkové deformaci e=0,9. 
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Obr. 9: Procesní mapa pro ocel AISI 304, e=0,9 [7]. 

3.3.1.1.1 Martenzitická ocel 

Speciálním případem antikorozní oceli je vysoce odolná martenzitická ocel typu 

1Cr11Ni2W2MoV, odolná také proti zvýšeným teplotám, používaná především 

v energetickém průmyslu (součásti turbín a bojlerů). Tato, relativně nová, ocel byla vytvořena 

přídavkem feritotvorných prvků (W, Mo, V…) do 12-ti procentní chromové nízkouhlíkové 

oceli a zabývali se jí, mimo jiné, Li a kol. z technické univerzity AmirKabir, Teherán, Irán. 

Ve studii z roku 2010, zpracované v článku [5], byl jako teoretický základ pro vytvoření 

procesní mapy použit DMM (Prasad) a teorie Narayana Murty. Autoři zde uvedli také 

možnost výpočtu energetické složky J pomocí koeficientu citlivosti, napětí a deformační 

rychlosti (viz. rovnice (17)). 

           (17) 

kde:  m … koeficient citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti [-] 

   … deformační rychlost [s
-1

]  

  σ … napětí [MPa] 

Pro experiment byly použity tepelně zpracované vzorky s homogenní strukturou, 

izotermicky stlačeny za deformací e=0,3, e=0,5 a e=0,7. Výsledky testů ukázaly, že při 

různých deformacích byla maximální hodnota efektivity disipace téměř konstantní 

(η=0,49+0,1) při T=1234K a =0,001s
-1

, tyto podmínky jsou tedy nejlepší pro tváření této 

oceli. Vhodné podmínky jsou však v celém rozsahu teplot 1243-1300K a deformačních 

rychlostí 0,001-0,14 s
-1

, při deformaci menší než 0,7. Procesní mapa při deformaci e=0,7 je 

ilustrována na obrázku 10. 
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Obr. 10: Procesní mapa pro ocel 1Cr11Ni2W2MoV, e=0,7 [5]. 

 

Obr. 11: Vliv teploty a deformační rychlosti na efektivitu disipace [5]. 

 

Oblasti nestability se vyskytovaly při efektivitě disipace nižší než 0,32. Efektivita disipace 

se snižovala se zvyšující se deformací při teplotách 1310 – 1383K a deformačních rychlostech 

v rozsahu 0,001 až 0,01 s
-1

, zatímco při jiných deformačních teplotách a rychlostech změny 

efektivity nebyly patrny. 

Bylo také dokázáno, že hodnota parametru η závisí na teplotě a deformační rychlosti. Toto 

tvrzení dokumentuje graf na obrázku 11. 

 

Ocel typu AISI 410 (Fe + 13%Cr; 1%Mn; 0,8%Si; 0,06%C; 0,04%P; 0,03%S) je 

příkladem antikorozní martenzitické oceli s vysokou pevností, tuhostí a odolností proti korozi, 

používaná na ventily, ložiska nebo hřídele. Tato ocel byla rovněž zkoumána na univerzitě 

AmirKabir, Teherán, Írán [9], cílem studie bylo zmapovat chování této oceli při tváření za 
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tepla. Pro experiment byly použity vzorky o rozměrech 15xØ10mm předehřáté na teplotu 

1200°C a mazivo na bázi nitridu bóru, vzorky byly dále stlačovány při T = 900-1150°C a 

konstantní deformační rychlosti v rozsahu 10
-3

 – 10s
-1

, po deformaci byly ihned zakaleny ve 

vodě. Při tvorbě procesních map vycházeli autoři z modelu Prasada. Před vytvořením vlastní 

mapy byla provedena analýza toku napětí. Z křivek závislostí napětí na deformaci vědci 

odečetli, že se napětí zvyšuje se zvyšující se rychlostí deformace a se snižující se teplotou. Při 

takovýchto podmínkách převládá zpevňování nad odpevňovacími procesy. Vliv teploty a 

rychlosti deformace na napětí popsali tedy následujícím parametrem (Zenner-Hollomon): 

            (18) 

kde:   … deformační rychlost [s
-1

] 

  Q … aktivační energie [J] 

  R … plynová konstanta [J∙K
-1

∙mol
-1

] 

  T … teplota [K] 

Při nízké hodnotě Z má křivka závislosti napětí na deformaci několik lokálních maxim, při 

vysokých hodnotách parametru pouze jeden. Závislost Zener-Hollomonova parametru a 

napětí dále popsali následující rovnicí odvozenou Sellarsem a kol.: 

          (19) 

kde:  A, n, α … materiálové konstanty 

  σp … píkové napětí [MPa] 

Kombinací dvou výše uvedených vzorců byla následně odvozena tato rovnice: 

      (20) 

Pomocí lineární regrese bylo dále možno zjistit konkrétní hodnoty Q a A pro konkrétní 

případy. Vysoká hodnota Q (Q=448 kJ∙mol
-1

) poukazuje na fakt, že je napětí u této slitiny 

vysoce závislé na teplotě. Po této napěťové analýze a jejím srovnání s mikrostrukturními 

snímky (byla prokázána nepřímá úměrnost mezi velikostí rekrystalizovaného zrna a velikostí 

hodnoty parametru Z) byly vytvořeny procesní mapy, z nichž vyplynulo, že nejvhodnějšími 

podmínkami pro tváření oceli AISI 410 je teplota 1000 – 1125°C a deformační rychlost 

0,001-10s
-1

. Procesní mapa pro tuto ocel při deformaci e=0,4 je zobrazena na obr. 12. 
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Obr. 12: Procesní mapa pro ocel AISI 410, e=0,4 [9]. 

3.3.1.1.2 Austenitická ocel 

Pracovníci výzkumného centra Indira Gandhi v Tamilnadu v Indii se zabývali, mimo jiné, 

zkoumáním tvařitelnosti a charakteristik korozivzdorné austenitické oceli 15Cr-15Ni-2,2Mo-

0,3Ti při tváření za tepla pomocí procesních map [13]. Tato slitina, někdy označovaná jako 

D9, se pro svou vysokou odolnost a stabilitu používá v jaderném průmyslu, je tedy nanejvýš 

důležité, aby výrobky byly kvalitně zpracované a bez jakýchkoliv vnitřních vad. Pro 

experiment byly použity pláty o tloušťce 16 mm vyřezané z válcované tyče o průměru 30 mm 

o výchozí průměrné velikosti zrna 50 μm, dále válcovány a kovány za tepla s deformací e=0,3 

v jednom kroku. Vzorky byly deformovány neizotermicky, v rozsahu teplot 600 – 1200°C a 

za deformačních rychlostí přibližně 0,15 s
-1

 při válcování a 100 s
-1

 při kování, při probíhající 

rekrystalizaci. Po deformaci byly okamžitě zakaleny. Z testů a procesních map, 

vypracovávaných v laboratorních podmínkách, vyplynulo, že tváření při teplotách vyšších než 

1000°C a při deformačních rychlostech v rozsahu 0,1 až 1 s
-1 

je pro tuto slitinu obecně vhodné 

(tvařitelnost materiálu je zvýšena předchozím protvářením), v těchto oblastech probíhá 

rekrystalizace, takto tvářený výrobek je tedy houževnatější, jeho pevnost je také vyšší oproti 

výchozímu materiálu. Procesní mapa vytvořená pro podmínky T=1050-1250°C a =0,001-

0,5s
-1

 je zachycena na obrázku 13. Oblasti nestability (vyšrafovány) byly určeny na základě 

teorie Prasada a Kalyan Kumara.  

Na protvářených vzorcích byly také provedeny tahové zkoušky, ze kterých byly určeny 

vlastnosti oceli, jako mez pružnosti, pevnost, prodloužení atd., poté byly vytvořeny grafy 

závislostí některých materiálových charakteristik na teplotě a deformační rychlosti. Obrázek 

14 ilustruje 3D (a) a 2D (b) grafy závislostí celkového prodloužení na těchto veličinách. 
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Obr. 13: Procesní mapa pro ocel 15Cr-15Ni-2,2Mo-0,3Ti, e=0,3 [13]. 

 

Obr. 14: Celkové prodloužení v závislosti na teplotě a deformační rychlosti ve 3D a 2D [13]. 

3.3.1.2 Vysokopevná ocel 

Při tváření vysokopevných ocelí, např. oceli Aermet100 (Fe + 0,23%C; 11,73%Ni; 

13,85%Co; 3,13%Cr; 1,25%Mo), je žádoucí dosažení co nejjemnější mikrostruktury. Ve 

studii popsané v článku [8] byla pro tvorbu procesních map použita jednoduchá podmínka 

nestability podle Narayana Murty (viz. rovnice (6)). Pomocí simulátoru Gleeble3800 byly 

zkoumány vzorky této oceli o rozměrech 12xØ8 mm a byly vytvořeny mapy pro hodnoty 

skutečné deformace 0,7-0,9. Pomocí mapy pro deformaci 0,9 byly poté určovány oblasti, ve 

kterých probíhá úplná, nebo částečná dynamická rekrystalizace nebo dynamické zotavení a 

oblasti nestability. Z výsledků vyplývá, že pro tváření této oceli jsou nejvhodnějšími 

podmínkami teplota v rozsahu 1025-1200°C a deformační rychlosti 0,03–15 s
-1

. Za těchto 
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podmínek proběhne úplná dynamická rekrystalizace. Maximální hodnota účinnosti disipace je 

zde 38%. Nejméně výhodné, pro tuto ocel, je tváření za nízkých teplot a nízkých 

deformačních rychlostí (T 800-975°C,  0,1-6 s
-1

), nebo naopak pokud jsou obě tyto veličiny 

relativně vysoké (T 950-1200°C,  15-50 s
-1

). Na obrázku 15 je zachycena procesní mapa 

slitiny Aermet100 pro skutečnou deformaci 0,9, na které jsou výše popsané oblasti dobře 

patrné. 

 

Obr. 15: procesní mapa pro ocel Aermet100, e=0,9 [8]. 

3.3.1.3 P91 

Studie provedená na tomto typu oceli je uvedena v samostatné kapitole, jelikož jsme 

vzorky oceli P91 zkoumali také v našem experimentu, který je zdokumentován ve druhé části 

této práce. V závěrečné části diplomové práce bude tedy možné porovnat naše výsledky 

s výsledky indické studie, uvedené v článku [14]. 

Ocel P91 (9Cr-1Mo) je vysoce odolná proti creepovému tečení, korozi a únavě, stabilní za 

zvýšených teplot. Může být použita například na součásti parních generátorů a výměníků 

tepla. Je zkoumána po celém světě také kvůli jejímu potenciálnímu užití v jaderné energetice. 

Ve všech těchto oblastech využití je tedy nesmírně důležité, aby součásti byly kvalitní, 

s příznivou mikrostrukturou a bez vnitřních defektů, je tedy nutno zajistit příznivé podmínky 

tváření, k jejichž zjištění mohou dobře posloužit také procesní mapy.  

Základem výpočtů byl i zde Prasadův DMM, jelikož takovéto výpočty nejsou zdlouhavé a 

jsou ověřené na nepřeberném množství různých slitin. Tato kombinace umožňuje porovnání 

výsledků a odhalení případných chyb ve výpočtech v relativně krátkém čase. 

Materiál byl zkoumán v rozsahu teplot 850-1100°C a deformačních rychlostí 0,001-10 s
-1

. 

Přesné složení využité oceli dokumentuje tabulka 1, teplota přechodu ferit-austenit je 950°C. 
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Pro provedení kompresních testů za tepla na zařízení DARTEC, s maximálním zatížením 

100kN, byly použity vzorky o rozměrech 15xØ10 mm, přibližně uprostřed vzorků byly 

navrtány termočlánky, vzorky byly deformovány po výdrži na teplotě 5 minut, po deformaci 

podélně rozříznuty pro provedení mikrostrukturních zkoušek. Mikrostruktura 

normalizovaných vzorků, před provedením testů, byla složena převážně z martenzitickýh 

latěk, průměrná velikost zrna byla ~15 μm.      

  Tabulka 1: Složení oceli P91 použité pro studii uvedenou v článku [14]. 

prvek C Mn Cr Mo Si Cu Ni 

obsah [%] 0,102 0,374 8,946 0,914 0,227 0,064 0,107 

prvek V Al Nb Ti N Fe 
 

obsah [%] 0,182 0,030 0,075 0,003 0,0594 zbytek 

Křivky závislosti napětí na deformaci vykazují růstový charakter při všech teplotách. Za 

nižších teplot (850-950°C) a vyšších def. rychlostí (0,1-10 s
-1

) rychle vzrůstá napětí (dochází 

k intenzivnímu zpevňování materiálu) až do ustálení na maximální hodnotě. Naproti tomu, u 

vyšších teplot (1000-1100°C) a nižších def. rychlostí (0,001-0,1 s
-1

), dochází u napětí po 

dosažení píkové hodnoty k mírnému poklesu v důsledku příznivých podmínek pro nástup 

dynamické rekrystalizace. Toto dokazuje srovnání na obrázku 16. 

 

Obr. 16: Křivky závislosti napětí na deformaci pro deformační rychlosti 0,001 a 10 s
-1

 [14]. 

Při tvorbě procesní mapy je dodržována napěťová podmínka a klasické výpočty podle 

DMM, jak jsou uvedeny v kapitole Teoretický základ procesních map, navíc je zde uvedena 

možnost výpočtu maximální energie disipované v důsledku metalurgických změn Jmax: 

            (21) 
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V prvním kroku byl vypočítán parametr citlivosti. Tento se v celém rozsahu teplot a 

deformačních rychlostí pohyboval v rozsahu hodnot 0,04 – 0,3. Následovně byly vypočítány 

účinnost disipace a parametr plastické nestability a pomocí nich vytvořeny mapy disipace a 

mapy oblastí nestability. Tyto byly sloučeny do procesních map, příkladem takovéto mapy 

pro deformaci e=0,5, je ta na obrázku 17. Mapa je rozdělena na 6 jednotlivých zón. 

 

Obr. 17: Procesní mapa pro ocel P91, e=0,5 [14].  

Zóna 1 je nestabilní oblastí s velmi nízkými hodnotami účinnosti (~20%) i citlivosti (0,08-

0,15), což poukazuje na nízkou tvařitelnost, houževnatý lom je zde typickým porušením. 

Zóny 2 a 3, taktéž nestabilní, se vyznačují nízkou deformační rychlostí (0,001-0,1s
-1

), 

stejně tak i nízkými hodnotami citlivosti. V zóně 2 dosahuje účinnost až 38%, vliv parametru 

nestability zde však převažuje, proto tváření v této oblasti není vhodné. Existují spekulace o 

superplasticitě při tváření za podmínek zóny 3 (nízká def. rychlost, vysoká teplota), 

mikrostrukturní snímky zde vykazují abnormálně prodloužené laťky martenzitu, nízké 

hodnoty citlivosti a účinnosti jsou však s tímto v rozporu. Důvodem může být nedostatečné 

vyvinutí struktury v průběhu testování, nebo prodloužení zrn způsobené nestabilitou 

deformace. Zóna 4 je velkou oblastí s velmi nízkými hodnotami sledovaných parametrů. Za 

relativně vysokých deformačních rychlostí (1-10s
-1

) materiál nemá dostatek času pro disipaci 

energie a rekrystalizaci a při větším zatížení zde mohou vznikat smykové pásy, nejčastěji 

v úhlu 45° od osy působení síly. Zóna 5 je stabilní oblastí, nachází se však příliš blízko k zóně 

4, proto, i přes mikrostrukturu složenou převážně z rovnoosých zrn a relativně vysoké 

hodnoty parametru citlivosti (~0.3) i účinnosti v rozsahu 45 – 22% (tento strmý pokles může 

navíc indikovat vznik trhlin), není příliš vhodné za těchto podmínek tvářet.  
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Nejvhodnější oblastí pro tváření je zóna 6, v okolí hodnot T=1000°C a =0,1 s
-1

, 

s maximální účinností 38%. V této oblasti probíhá převážně dynamická rekrystalizace, 

mikrostruktura vykazuje rovnoosá zrna bez defektů. Je tedy možno říci, že nejvhodnějšími 

podmínkami pro tváření této oceli je teplota 950-1050°C a deformační rychlost 0,015-0,3 s
-1

, 

účinnost se za těchto podmínek pohybuje v rozmezí 32-38%.  

3.3.2 Hořčík 

Materiály na bázi hořčíku (kompozity, slitiny) se v posledních letech stále více využívají 

např. v automobilovém, nebo leteckém průmyslu [1]. Hořčík krystalizuje v hexagonálně těsně 

uspořádané mřížce, z tohoto důvodu vykazují hořčíkové slitiny malou tvařitelnost. Produkty 

z hořčíkových slitin bývají vyráběny odléváním, takovéto však nedosahují požadovaných 

mechanických vlastností, proto je výhodnější hořčíkové slitiny kovat. Tváření těchto slitin je 

lépe provádět za zvýšených teplot, tak jsou však náchylné k hrubnutí zrna a k oxidaci 

povrchu. Výzkum tvařitelnosti hořčíkových slitin za tepla při různých podmínkách je proto 

velmi užitečný. S pomocí procesních map je možno vyzkoumat optimální hodnoty parametrů 

pro úspěšné a efektivní tváření hořčíkových slitin.  

Výzkum, popsaný v článku [15], prokázal, že u procesních map pro hořčíkové slitiny (zde 

konkrétně slitina AZ80) je důležitým parametrem koeficient citlivosti deformační rychlosti 

(m), který je zde nezávislý na napětí, ačkoliv se tento se změnou napětí mění. Pro zjištění 

skutečných hodnot je potřeba koeficient citlivosti vypočítat pro různé teploty a deformační 

rychlosti podle rovnice (4). Po těchto výpočtech a isotermických kompresivních testech, 

provedených na vzorcích materiálu pomocí zařízení Gleeble1500, bylo zjištěno, že parametr 

m se mění nezávisle na teplotě, deformaci i deformační rychlosti, jak je patrné z 

ilustračního obrázku č. 18. Zde jsou uvedeny 3-D mapy hodnot parametru m v závislosti na 

teplotě a deformační rychlosti pro slitinu AZ80 při dvou rozdílných deformacích, mapy 

nevykazují žádnou zřejmou podobnost u hodnot koeficientu citlivosti. Kolísání hodnot 

koeficientu m je u slitin Mg způsobeno změnami v mechanismu deformace.  

Za nižších teplot se u hořčíku projevuje deformace pouze v základní rovině. S rostoucí 

teplotou se však začínají slitiny na bázi hořčíku deformovat i v jiných směrech a to je hlavní 

příčinou variace hodnoty m. Za teplot nižších než 373 K probíhá deformace pouze v rovině 

{0001} a směru <1120>. Při zvýšení teploty tváření (373 K< T >473 K) dojde k aktivaci 

systému {1010} a <1120>. Při teplotách vyšších než 473 K již v hořčíku existuje až 15 

skluzových systémů. Se zvyšujícím se počtem skluzových systémů se zvyšuje také hodnota 

koeficientu m (za nízkých teplot je téměř roven 0). Pokud se však začne uplatňovat 
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mechanismus dvojčatění, hodnota m je tímto opět snižována. Koeficient m může být za 

určitých podmínek také záporný, a to například v případě vzniku mikrotrhlin, nebo dvojčat. 

 

Obr. 18: 3-D mapy hodnot parametru m v závislosti na teplotě a deformační rychlosti při 

deformacích a) e=0,25; b) e=0,85 [15]. 

Posledními nezbytnými hodnotami, které je třeba zjistit pro konstrukci procesní mapy, jsou 

hodnoty parametrů η (účinnost disipace, viz. rovnice (5)) a ξ (parametr plastické nestability). 

Parametr η popisuje vývoj mikrostruktury při zpracování za tepla. Pokud je hodnota η 

záporná, je záporná také hodnota koeficientu m, oblast je tudíž nestabilní a nevhodná pro 

tváření. Hodnota parametru ξ určuje oblasti stability materiálu (pokud je hodnota záporná, je 

oblast nestabilní). Se zvyšující se celkovou deformací se zvětšují také oblasti nestability. 

Oblasti s nízkou hodnotou koeficientu m (méně skluzových systémů, deformace dvojčatěním) 

se většinou shodují s těmito nestabilními oblastmi. Toto však neznamená, že je možno se 

orientovat pouze hodnotou m (neplatí pravidlo čím větší hodnota, tím stabilnější oblast), vždy 

je třeba brát v úvahu a porovnávat také hodnoty parametrů η a ξ .   

3.3.3 Hliník 

Slitiny hliníku se, díky své nízké hustotě a vysokým užitným vlastnostem, využívají taktéž 

především v automobilovém a leteckém průmyslu [16]. Tyto materiály se zpracovávají, 

většinou za zvýšených teplot, rozličnými metodami, jako je kování, tažení, nebo válcování. 

Během tváření dochází k řízeným změnám v mikrostruktuře materiálu, tyto změny jsou 

zásadní pro dosažení požadovaných mechanických vlastností. Pro dosažení žádoucích změn 

jsou klíčovými parametry především napětí, velikost deformace, rychlost deformace a teplota 

tváření. Pomocí procesních map je možno simulovat chování materiálu za rozdílných hodnot 

těchto parametrů a tak zjistit nejvhodnější podmínky pro efektivní tváření hliníkových slitin. 
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Základem pro tvorbu procesní mapy je i zde okamžitá disipovaná energie P potřebná pro 

deformaci (viz rovnice (2)). Na křivce závislosti napětí na deformační rychlosti je možno, 

podobně jako u ocelí, popsat její jednotlivé složky J a G (ilustrace viz. obr. 4). 

Stejně jako u tvorby procesních map u hořčíkových slitin, je i zde, při modelování 

dynamického chování materiálu, důležitá hodnota parametru η, účinnosti disipace, která opět 

přímo závisí na hodnotě koeficientu citlivosti na deformační rychlost (viz. rovnice (5)).  

V neposlední řadě je také nutno zjistit oblasti nestability, pro jejichž výpočet je možno použít 

Zieglerova kritéria nestability (viz. rovnice (7)). V souladu s dynamickým materiálovým 

modelem DMM je možno funkci D nahradit hodnotou J, změnou energie v důsledku 

metalurgických změn. Nestabilita toku materiálu se převážně projevuje při vysokých 

deformačních rychlostech, kdy nedochází k přestupu tepla, vzniklého v důsledku velké 

plastické deformace, z teplejších oblastí do chladnějších. V důsledku toho a nedostatku času 

pro ustanovení rovnováhy v materiálu, mohou v určitých místech vznikat trhliny, oblasti 

fázové transformace, nebo může docházet k rekrystalizaci části materiálu.  

V experimentu, který popisuje článek [16], byla zkoušena slitina Al 2024. Na připravených 

vzorcích byly prováděny kompresivní testy (na vzorky bylo použito mazivo na základě MoS2, 

aby bylo tření omezeno na minimum). Teplota v průběhu testů se pohybovala v rozmezí 250-

500°C, deformační rychlosti byly v rozsahu 10
-3

-10
2
 s

-1
. Vzorky byly deformovány o 50%. 

Průběh zkoušek byl důsledně řízen počítačem, aby bylo dosaženo pokud možno konstantní 

rychlosti deformace. Data z počítače (záznamy hodnot napěťového zatížení materiálu) byly 

poté převedeny do hodnot závislosti napětí na probíhající deformaci. Naměřené hodnoty 

napětí byly využity pro výpočet parametrů η a ξ. Tato data měla později složit pro konstrukci 

2D procesní mapy a pro pokus o vytvoření nové hybridní 4D mapy. 

  Výsledky testů prokázaly, že při teplotách nižších než 350°C docházelo k intenzívnímu 

zpevňování materiálu následovaného odpevňovacími procesy. V tomto případě bylo 

odpevňování s největší pravděpodobností umožněno nízkými rychlostmi deformace. Za teplot 

nad 350°C se materiál choval zcela odlišně: zpevňování již nebylo tak intenzívní, ustálené 

chování materiálu se projevovalo již při deformačních rychlostech nižších než 10
-1

 s 
-1

.  

Z testů vyplývá, že nejefektivnějšími podmínkami tváření jsou teplota 200°C a deformační 

rychlost mezi 10
-2

 až 10
-1

 s
-1

. Za těchto podmínek je dosaženo nejvýhodnější mikrostruktury a 

tím i požadovaných vlastností daného materiálu. Bezpečnou oblastí pro deformaci je rozsah 

teplot od 350°C do 500°C a deformační rychlosti mezi 10
-3

 a 10
0
 s

-1
. 

Posledním cílem tohoto experimentu bylo vytvoření nové, hybridní 4D procesní mapy.  

Klasické 2D procesní mapy nezahrnují proměnlivou deformaci a jsou vykreslovány jen pro 
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jednu konstantní hodnotu deformace. Změny deformace jsou zahrnuty již ve 3D mapách, tyto 

jsou však ve své podstatě pouze sloučením několika procesních map pro různé deformace. 

Proto byla vyvinuta snaha o vytvoření komplexní 4D procesní mapy, která by obsahovala 

všechny základní hodnoty (teplota, rychlost deformace a deformace) jako proměnné. Čtvrtý 

rozměr je vyjadřován barevným značením odlišných oblastní v trojrozměrné mapě.  

 

Obr. 19: 4D procesní mapy pro slitinu Al 2024: a) mapa disipace energie b) mapa oblastí 

nestability [16]. 

4D mapa je založena na algoritmech dvojrozměrné mapy, jsou zde však také zahrnuty 

změny parametrů η a ξ v závislosti na měnící se teplotě, deformaci a rychlosti deformace. 

Provedené simulace prokázaly, že tyto mapy mohou výrazně zefektivnit systém výroby (i 

přesto že je pro tvorbu takovýchto map potřeba specializovaný software). Výsledné 4D mapy 

tohoto výzkumu jsou vyobrazeny na obr. 19. Na mapách jsou vyznačeny zóny, které jsou 

bezpečné pro tváření. 

3.3.4 Měď  

Kvalitní bezkyslíkatá měď, značená jako Cu-ETP, nebo též ECu57, je široce používaným 

materiálem při výrobě drátů, trub a několika dalších výrobků, pro vysokou kvalitu těchto 

komponent je nezbytné dodržet jak nízký obsah kyslíku (vzniká Cu2O a snižuje se 

houževnatost), tak vhodné podmínky tváření (zejména je nutné dbát zvýšené pozornosti při 

zpracování za tepla, jelikož se zvyšující se teplotou stoupá rozpustnost kyslíku z <40 ppm za 

pokojové teploty až k 300 ppm při T>700°C). Ve studii uvedené v článku [17] byla věnována 

pozornost tvorbě procesních map pro měď Cu-ETP, obsah mědi je v této „slitině“ 99,96%. 

Pro kompresní testy za tepla byly vybrány vzorky o rozměrech 15xØ10 mm s průměrnou 

velikostí zrna 35+5 μm, testy probíhaly v rozsahu teplot 300-950°C a deformačních rychlostí 

0,001-100 s
-1

. Po stlačení byly vzorky zakaleny ve vodě.  
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Křivky závislosti napětí na deformaci vykazují při teplotách v rozsahu 400-600°C a def. 

rychlostech pod 10 s
-1

 klasický průběh – po dosažení píkové hodnoty nastupuje ustálený stav, 

při >30 s
-1 

dochází k intenzivnímu zpevňování materiálu. V rozsahu teplot 700-950°C 

dochází k odpevňovacím procesům za všech deformačních rychlostí. Obecně lze říci, že 

v tomto typu mědi dochází při tváření k dynamické rekrystalizaci za podmínek T=400-950°C 

a =0,001-100 s
-1

. Základem pro tvorbu procesních map se stal Prasadův dynamický 

materiálový model. Výpočet základních parametrů byl následován tvorbou vlastních 

procesních map pro deformace e=0,1; 0,2; 0,3 a 0,5. Při malé deformaci (e=0,1) vykazuje 

tento typ mědi velké oblasti nestability a nízkou tvařitelnost, která se, obecně, zvyšuje se 

zvyšující se deformací. Velký rozdíl je vidět na obrázku 20, na kterém je uvedeno srovnání 

procesních map pro e=0,1 a e=0,5; oblasti nestability jsou zde zvýrazněny tlustými čarami.  

 

Obr. 20: Procesní mapy pro Cu-ETP pro deformace (a) e=0,1; (b) e=0,5 [17]. 

Při e=0,1 jsou vhodné podmínky tváření značně omezené, píková hodnota účinnosti 34% 

se vyskytuje okolo T=850°C a =0,30 s
-1

, je však možno tvářet v rozsahu teplot 500-950°C a 

def. rychlostí 0,01-3 s
-1

. Vhodné oblasti tváření se rozšiřují při zvyšující se deformaci - při 

e=0,2 již existují dvě vhodné oblasti, nízkoteplotní (T=400-600°C; =0,001-0,1 s
-1

) a 

vysokoteplotní (T=650-950°C; =0,01-100 s
-1

). Mapa pro deformaci 0,5 zobrazuje již pouze 

relativně malou nízkoteplotní oblast nestability a vykazuje další vhodnou oblast pro tváření 

mědi Cu-ETP, a to T=700-950°C a =10-100 s
-1

. Všechny tyto tři oblasti jsou tedy pro tváření 

bezkyslíkaté mědi vhodné, snímky mikrostruktur prokázaly rekrystalizovaná zrna ve všech 

třech těchto oblastech (viz. obrázek 21). 
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Obr. 21: Mikrostruktura Cu-ETP tvářená za podmínek T=950°C, =100 s
-1

 [17]. 

 

Výzkumem vhodných podmínek tváření, pomocí modelu DMM, pro křemíkový bronz 

CuSi3,9 se zabýval, mimo jiné, Gronostajski ve své studii [18]. Složení této slitiny je 

následující: 95,6%Cu; 3,86%Si; 0,50%Fe; 0,001%Al, experiment byl prováděn na vzorcích o 

rozměrech 14xØ6 mm, pro výpočty byla vybrána deformace e=0,8 (možnost rozvoje 

uzdravovacích procesů). V tomto experimentu byla využita 3D metoda zobrazení grafu 

závislosti účinnosti na teplotě a logaritmu def. rychlosti (mapa disipace energie), tato je 

zachycena na obrázku 22. Nejvhodnějšími podmínkami pro tváření této slitiny byly shledány 

teplota nad 650°C a def. rychlost 0,01 s
-1

, za vyšších teplot (T>750°C) a vyšších def. rychlostí 

( >6 s
-1

) je také možno tvářet. 

 

Obr. 22: 3D mapa disipace energie pro křemíkový bronz CuSi3,9, e=0,8 [18]. 

3.3.5 Nikl 

Nikl je pro své výhodné mechanické vlastnosti a antikorozní odolnost hojně využíván do 

slitin, jeho nevýhodou je snad jen to, že přidán, například do oceli, zvyšuje její cenu. Jednou 
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z nejznámějších slitin niklu a železa je tzv. Inconel. Na technické univerzitě Anhut v Číně 

[19] Feng a kol. v roce 2010 prováděl experiment s precipitačně zpevněnou slitinou 

Inconel718 (Fe + 0,044%C; 0,13%Si; 0,10%Mn; 52,61%Ni; 18,98%Cr; 3,05%Mo; 5,14%Nb; 

0,46%Al; 0,92%Ti). Tato se vyznačuje vynikajícími mechanickými a fyzikálními vlastnostmi 

a vysokou odolností proti korozi a je používána především v leteckém, chemickém a ropném 

průmyslu. Její vlastnosti se dají výrazně ovlivňovat řízenými podmínkami deformace, proto 

jsou zde procesní mapy velkým přínosem. V této studii byl jako teoretický základ pro mapy 

použit dynamický model Prasada a teorie Narayana Murty. Pro kompresivní testy byly 

využity vzorky (12xØ8 mm), předehřáté na 1100°C po dobu 10, 20 a 30 minut, s průměrnou 

velikostí zrna 90 μm, vliv velikosti zrna na konečné vlastnosti byl také hodnocen. Vzorky 

byly deformovány v rozsahu teplot 950-1150°C a deformačních rychlostí 0,001-100 s
-1

. Po 

deformaci byly provedeny rozbory napěťového stavu a vlivu deformace, vzorky byly 

rozříznuty podél osy stlačení, na řezných plochách byly prováděny metalografické zkoušky. 

Křivky závislosti napětí na deformaci vykazovaly u všech zkoušek typický průběh 

zpevňování, u většiny s nástupem ustáleného toku po dosažení píkového napětí. V dalším 

kroku byl, pomocí lineární regrese, vytvořen graf závislosti log(σ) na log(  pro deformaci 

e=0,7 (viz. obr. 23 a)). Tento ukazuje velmi dobrou korelaci dat při teplotách 1000-1100°C 

(koeficient korelace 97,5671-99,8023), což dokazuje, že se slitina řídí napěťovou podmínkou 

(viz. rovnice (6)), a že tedy mohou být pro výpočet parametrů m, η a ξ použity výše uvedené 

rovnice (1), (4) a (5). Pomocí těchto parametrů byly dále vytvořeny mapa disipace a mapa 

oblastí nestability. Jako nestabilní bylo určeno především tváření za vysokých teplot (1125-

1150°C) a velmi nízkých (0,001-0,01 s
-1

) resp. vysokých (30-100 s
-1

) deformačních rychlostí, 

jak dokumentuje procesní mapa zobrazená na obrázku 23 b).  

  

Obr. 23: a) Graf závislosti log(σ) na log( ; b) Procesní mapa pro deformaci; e=0,7 [19]. 
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Za těchto podmínek vznikaly v materiálu trhliny iniciované především mezikrystalovou 

křehkostí (obzvláště při nízkých  a hrubými karbidy na hranicích zrn, analýza SEM 

prokázala také přítomnost precipitátů a sloučenin Nb v trhlinách. Nejvhodnějšími 

podmínkami pro tváření slitiny Inconel 718 byly shledány teplota 1050-1100°C a def. 

rychlost 0,05-30 s
-1

, pro dokončovací operace pak 950-1200°C a 0,001-0,5 s
-1

. Vliv počáteční 

velikosti zrna byl prokázán následující: se zvyšující se velikostí zrna klesá stabilita 

deformace. 

 

Speciálním případem nikelnaté slitiny je superslitina Haynes 230 (slitina Ni+Cr+W+Mo 

zpevněná karbidy a tuhým roztokem), vysoce odolná a pevná i za vysokých teplot 

s podobným využitím, jako již zmíněný Inconel. Většinou je zpracovávána za vysokých 

teplot, je tedy nutno mít zmapována všechna úskalí technik tváření za tepla a procesy 

optimalizovat. Procesní mapy pro nikelnaté slitiny již byly mnohdy zkoumány, Haynes 230 je 

však speciální případ, jelikož je tuhým roztokem, poznatky z experimentů s precipitačně 

zpevněnými slitinami (Inconel) zde tedy není možno slepě přejímat. Základem byl však i pro 

výzkum popsaný v článku [20] Prasadův DMM. Základem pro kompresní testy o deformaci 

e=0,7, prováděné ve vakuu, byly indukčně předehřívané vzorky o rozměrech 12xØ8 mm 

vyřezané z tlustého plechu, tyto byly po deformaci ihned zmrazeny héliem. Následovně byly, 

dle poznatků Prasada, vytvořeny mapy disipace energie pro různé teploty. Mikrostruktura 

byla opět zkoumána na podélných řezech vzorků. Pro bližší pochopení procesů probíhajících 

ve slitině Haynes 230 při deformaci za tepla byla využita následující rovnice Arheniova typu: 

          (22) 

kde:   … deformační rychlost [s
-1

] 

  σ … napětí [MPa] 

Q … aktivační energie [J] 

  R … plynová konstanta [J∙K
-1

∙mol
-1

] 

  T … teplota [K] 

  A … materiálová konstanta 

  n … exponent napětí 

Dále vypočtené hodnoty exponentu napětí a aktivační energie (Q=449 kJ∙mol
-1

) jsou 

základy pro určení mechanizmu deformace. Vysoká hodnota energie Q je zde způsobena 

zpevněním tuhým roztokem, především wolframem a chromem. Tato je zde dále využita pro 

výpočet Zener-Hollomonova parametru (viz. rovnice (18)), následně byla dokázána platnost 
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napěťové podmínky (viz. rov. (6)). Posledním krokem v tomto experimentu bylo vytvoření 

procesních map (ukázka viz. obrázek 24) a určení optimálních podmínek tváření. 

 

Obr. 24: Procesní mapa pro slitinu Haynes 230 pro deformaci e=0,4 [20]. 

Nejvhodnějšími podmínkami tváření pro tuto slitinu byly shledány hodnoty T~1150°C a 

0,001 s
-1

 (pak η=47%). Při tváření v této oblasti hodnot došlo také k intenzivnímu 

zjemnění zrna (26-33 μm z původních 70 μm). Za vyšších teplot (T>1200°C) je při takto 

nízkých deformačních rychlostech také možno tvářet, karbidy jsou zde zcela rozpuštěny, při 

menších deformacích (e<0,7) zde však dochází k hrubnutí zrna. Za T=1050-1100°C a >1 s
-1

 

není vhodné materiál tvářet kvůli nestabilitě deformace. 

3.3.6 Titan 

Titan je prvkem, jehož slitiny mohou mít rozmanitou strukturu i vlastnosti, vše záleží na 

typu mikrostruktury [21]. Slitiny blízké α (HCP) a blízké β (BCC) mají především vysokou 

odolnost proti creepovému tečení, slitiny α+β velice dobře odolávají únavovému lomu. 

Způsob zpracování se u každého typu liší – transformovaná fáze β je nestabilní při deformaci 

za tepla, α+β vykazuje za určitých podmínek superplasticitu (u obou typů slitin je původní 

fází β). V článku [21] je popsána studie, ve které byly zkoumány vlivy původní struktury a 

obsahu kyslíku na tvařitelnost a vlastnosti titanových slitin pomocí procesních map. Základem 

byl Prasadův model DMM. 

V prvním kroku byl prověřen vliv obsahu kyslíku na tvařitelnost fáze α. Srovnání procesní 

mapy pro fázi α o komerční čistotě (~1150 ppm O2) a α s přídavkem kyslíku (~200 ppm O2) 

je zdokumentováno na obrázku 25. Je zde jasně patrné, že přítomný kyslík změnil nejen 

průběh izočar účinnosti disipace (nízká hodnota parametru za teplot T=800°C a deformačních 

rychlostí 0,1 s
-1

 poukazuje na abnormální růst zrna v této oblasti), ale také změnil polohu 

nestabilních oblastí na mapě (zapříčiněno změnami v difuzním mechanizmu). V oblastech s 
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probíhající rekrystalizací došlo k posunu k vyšším teplotám i def. rychlostem, toto může být 

vysvětleno intersticiálním rozmístěním atomů kyslíku v matrici, které tak napomáhají 

dislokacím v jejich pohybu. Dále byly zkoumány také slitiny blízké α (IMI 685) a α+β (Ti-

6Al-4V), podstata výsledků byla vždy podobná. 

 

Obr. 25: Procesní mapa pro Ti, fázi α, s obsahem O2 a) 1150 ppm; b) 200 ppm [21]. 

Ze závěru studie vyplývá, že titanové slitiny obecně vykazují nestabilitu deformace při 

vyšších deformačních rychlostech, kterou ještě zesiluje zvýšený obsah kyslíku. Procesní mapy 

jsou nezanedbatelným přínosem při zkoumání chování slitiny především na začátku (původní 

β) a v konečné fázi tváření (α+β), je tak možno ušetřit spoustu času a nákladů za zmetkové 

výrobky, nebo zničené tvářecí stroje.  

Poletti a kol. popisují v článku [22] svůj výzkum tvařitelnosti slitiny Ti662 (α+β) za tepla, 

srovnání pro předkovaný ingot a práškově vyrobený polotovar (nezpevněný a zpevněný 

částicemi TiC-12%), porovnávají zde dva přístupy, klasický DMM Prasada a jeho 

modifikovanou verzi (Murty a Rao). Podle Prasada existuje pro konkrétní hodnotu celkové 

energie vždy jedna konstantní hodnota koeficientu m, upravená verze kalkuluje se změnami 

citlivosti podle deformační rychlosti. Pro výpočet celkové energie jsou zde objasněny dva 

přístupy: v případě, že jsou ve výpočtu zahrnuty jak mikrostrukturní, tak tepelné změny je 

využíván vzorec zahrnující vliv teploty a entropie materiálu (viz. rovnice (13)); pokud jsou 

však změny mikrostrukturní a tepelné odděleny, je dále počítáno se vzorci podle Prasada (viz. 

rov. (1)-(5)). V tomto případě splňuje materiál také napěťovou podmínku.  

V upraveném modelu, jelikož m není konstantní hodnota, materiál nesplňuje napěťovou 

podmínku, proto tedy není možné použít pro energetické složky klasické výpočty podle 
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Prasada, tyto podávají nesmyslné výsledky, je tedy třeba je modifikovat. Kritérium plastické 

nestability je možno podle upraveného modelu definovat následovně: 

       (23) 

kde:  m … koeficient citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti [-] 

  η … účinnost disipace energie [-] 

V tomto experimentu byly pro kompresní testy prováděné při různých teplotách a 

deformačních rychlostech použity vzorky o rozměrech 15xØ10 mm. Testy prokázaly větší 

pevnost, za nižších deformačních rychlostí, před fázovou přeměnou na vysokoteplotní fázi β u 

předkovaného ingotu, než u materiálu vyrobeného práškovou metalurgií. Za vysokých def. 

rychlostí se napěťové křivky obou materiálů, pro všechny teploty, v zásadě neliší. Materiál 

zpevněný částicemi TiC vykazuje o více než 60% lepší napěťové vlastnosti při všech 

teplotách. V dalším kroku byly vytvořeny křivky závislostí log (σ0,3) na log ( ), pomocí nichž 

byly následovně vypočítány parametry m pro každou teplotu. Dále byly vypočítány účinnost 

disipace a parametr nestability pro přístup podle DMM. Pro modifikovaný model byly 

vypočítány složky celkové energie podle následujících rovnic: 

      (24) 

kde:  G … energie disipovaná v důsledku plastické deformace [J] 

  J  … energie disipovaná v důsledku metalurgických změn [J] 

 … deformační rychlost [s
-1

] 

  σ … napětí [MPa]  

  T … teplota [K] 

         (25) 

Pomocí těchto byla vypočtena účinnost disipace následovně: 

            (26) 

Dále byl vypočten parametr k podle rovnice (23). Záporná hodnota k indikuje nestabilitu 

plastické deformace. Obrázek 26 srovnává výsledné procesní mapy vytvořené podle 

klasického a modifikovaného DMM, při deformaci e=0,3, pro ingot Ti 662 a karbidy 

zpevněný a nezpevněný materiál vyrobený práškovou metalurgií. Zóny označené písmeny A, 

B, C, D ohraničují oblasti s rozdílnými toky materiálu, zóna B je pro tváření daného materiálu 

nejvhodnější (vysoká účinnost disipace, stabilní deformace).  
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Obr. 26: Srovnání procesních map vytvořených pomocí DMM a modifikovaného DMM 

pro dané materiály:a),b)-ingot Ti 662; c),d)-nezpevněný mat.; e),f)-zpevněný mat., e=0,3 [22].  

 

U ingotu je patrný velký rozdíl v rozložení izočar účinnosti (kromě vyšších teplot-

přechodu do fáze β), podle upraveného modelu je zde také větší nestabilní oblast (zasahující 

až do, podle DMM, optimální oblasti B u T>900°C). Modely se shodují na vhodných 

podmínkách tváření T=750-900°C a >0,15 s
-1

. V případě nezpevněného práškově 

vyrobeného materiálu CermeTi
®

-C-662 je shoda obou modelů na optimálních podmínkách 

tváření u teplot 850-950°C a nižších deformačních rychlostí ( ~0,1-1 s
-1

). Pro karbidy 

zpevněný CermeTi
®
-C-662 nastává shoda v těchto dvou přístupech pouze u vysokých teplot 
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(T>900°C) a def. rychlostí ( >1 s
-1

), naopak modifikovaný model ukazuje jako stabilní oblast 

za velmi nízkých , přičemž podle DMM je tato nestabilní.  

Na závěr experimentu byly porovnány oba přístupy, DMM a jeho upravená verze. V obou 

případech byl jako první vypočítán parametr m pro každou def. rychlost. Křivky závislosti 

citlivosti na deformační rychlosti, vytvořené podle upraveného DMM, měly stejný tvar, jako 

závislosti účinnosti disipace na  podle Prasada, což dokazuje, že se změnou m dochází také k 

odpovídající změně η, jak dokumentuje rovnice (5). Hodnoty účinnosti disipace podle 

druhého modelu obsahují proměnlivé odchylky, což koresponduje s předpokladem modelu o 

nedodržování napěťové podmínky za velmi nízkých def. rychlostí. Tato tvrzení dokazují grafy 

těchto závislostí na obrázku 27.  

Procesní mapy vytvářené podle upraveného DMM se tedy prokázaly jako věrohodné, 

předpovídané oblasti nestability odpovídaly skutečnosti, jak dokázalo také zkoumání 

mikrostruktury.   

 

Obr. 27: Porovnání účinnosti disipace podle DMM Prasada a upraveného DMM (Rao a kol.) 

s parametrem citlivosti v závislosti na deformační rychlosti za T=850°C [22]. 
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4. Experiment 

Cílem práce je prakticky vyhodnotit sadu naměřených dat u vybraných materiálu. Pro 

experiment jsem použila vzorky nízkouhlíkové oceli typu CSN 11 523, legované oceli P91 a 

mosazi MS70. Tyto vzorky byly nejdříve podrobeny zkouškám krutem. Z dat získaných tímto 

způsobem jsem následně vypočetla potřebné parametry a vytvořila procesní mapy.  

4.1 Zkouška krutem 

Zkouška krutem patří do skupiny zkoušek tvařitelnosti (za tepla). Tato zkouška je vhodná 

pro zjišťování mechanických vlastností materiálu, jako jsou pevnost v krutu nebo modul 

plasticity, je však možno zjistit také jednotlivé veličiny, jako jsou napětí, nebo rychlost 

deformace [23]. Pro tuto zkoušku se používají testovací vzorky určených rozměrů (délka, 

průměr), nejčastěji o délce 10 nebo 50 mm, pro daný experiment mohou být však pozměněny, 

v podstatě jsou omezeny pouze rozměry a silové parametry plastometru, zkoušku je možno 

provádět také přímo na provozních součástkách běžně zatěžovaných krutem (náprava, 

šroubovitý vrták atd.). Standardizované vzorky jsou kulatého průřezu, na obou koncích 

rozšířené pro lepší uchopení v držácích, data jsou měřena pouze ve střední (užší) části vzorku.  

Mezi základní vybavení každého přístroje pro provádění zkoušek krutem patří otočná 

hlava a pevná hlava, která se každá upne na jeden konec vzorku. Hlavy jsou ve svém 

postavení pevně ukotveny, jelikož má kroutící se vzorek tendenci se zkracovat. Plastometr je 

napojený na počítač, který zaznamenává časový průběh hodnot, jako jsou točivý moment, 

osová síla, otáčky, nebo teplota [24]. Vzorek bývá ohříván indukčně upnutý přímo v zařízení. 

Kvůli průkaznosti výsledků je nutné jeho rovnoměrné prohřátí. 

Na obrázku 28 je zobrazen univerzální plastometr SETARAM umístěný ve výzkumném 

ústavu v Ostravě-Vítkovicích. Na tomto byly prováděny krutové zkoušky vzorků použitých 

v našem experimentu. 

 

Obr. 28: Univerzální plastometr SETARAM (Vítkovice) [24]. 
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Nejčastěji prováděnou zkouškou je spojitá zkouška do lomu, nejdůležitější hodnotou je zde 

tedy počet otáček do lomu. Výsledná data jsou zpracována do (grafu) závislosti krouticího 

momentu na úhlu otočení. Deformace však není konstantní, po průřezu vzorku se snižuje od 

maxima na povrchu, až k nulové hodnotě v ose vzorku. Při dalších výpočtech je tedy vhodné 

počítat s tzv. reprezentativním poloměrem .  

Pomocí točivého momentu je možno vypočítat maximální smykové napětí [23]: 

           (27) 

kde:   … maximální smykové napětí [MPa] 

M … točivý moment [Nm] 

  D … průměr vzorku [m] 

Při krutu je maximální smykové napětí rovno maximálnímu normálovému napětí: 

           (28) 

kde:   … maximální normálové napětí [MPa] 

Intenzitu deformační rychlosti je možno určit pomocí následujícího vztahu [25]: 

       (29) 

kde:  … intenzita deformační rychlosti [-] 

  o … rychlost otáčení [min
-1

] 

  R … poloměr vzorku [m] 

  L … délka vzorku [m] 

Pro intenzitu deformace platí obdobný vzorec: 

        (30) 

kde:  … intenzita deformace [-] 

  n … počet otáček [-] 

V neposlední řadě můžeme také určit mezní intenzitu deformace, neboli intenzitu 

deformace do lomu, která je dobrým ukazatelem plasticity materiálu. Tuto je možno popsat 

následující rovnicí: 

         (31) 

Data z krutových zkoušek dále zpracováváme pomocí programu SIGMACON. 

SIGMACON je program vyvinutý na VŠB-TU Ostrava, na fakultě metalurgie a 

materiálového inženýrství, v roce 1996, autory jsou Václav Slovák a Ivo Schindler. 

S využitím tohoto programu je možno zpracovávat data ze zkoušky do podoby grafu 

závislosti napětí na deformační rychlosti, podává také informace o velikosti deformace.  
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Tato data je pak možno pro naše účely dále využít k výpočtům parametru m, citlivosti 

plastického toku materiálu k deformační rychlosti, který je nezbytnou součástí pro další 

výpočty potřebné pro tvorbu výsledné procesní mapy.  

4.2 Zkoušené materiály 

4.2.1 Ocel CSN 11 523 

Ocel typu 11 523 je nelegovaná, nízkouhlíková, konstrukční, jemnozrnná ocel. Její 

možnosti použití jsou rozmanité, od svařovaných konstrukcí z dutých profilů, součásti mostů 

automobilů, motocyklů a jízdních kol, až po komponenty tepelných energetických zařízení a 

tlakových nádob [26]. Složení oceli je uvedeno v tabulce 2, mechanické vlastnosti jsou 

následující: Rm = 510 – 680 MPa; Re > 355 MPa, A10 > 22%.  

Ocel 11 523 byla pro tento experiment zkoušena za teplot 800, 850, 900 a 1180°C.  

Tabulka 2: Složení oceli typu 11 523 v procentech. 

prvek C Si Mn P S N Fe 

obsah [%] 0,2 0,55 1,6 0,04 0,04 0,009 zbytek 

4.2.2 Ocel P91 

Ocel tohoto typu je novodobou variantou oceli typu CSN 17 116, liší se především 

přísadou legur, jako jsou vanad, nebo niob [27]. Je přechodem mezi nízkolegovanými ocelemi 

typu CrMo a austenitickými korozivzdornými ocelemi. Díky svým příznivým mechanickým 

vlastnostem a odolnosti proti degenerativním procesům za zvýšených teplot (žárupevnosti) je 

vhodná především pro využití na tepelně namáhané a vysokoteplotní komponenty (reaktory, 

potrubní systémy atd.) a na součásti pro elektrárny spalující fosilní paliva. Obsah přídavných 

prvků v oceli využité v našem experimentu je uveden v tabulce 3. Přibližné hodnoty 

mechanických vlastností jsou následující (hodnoty se mohou lehce lišit především podle 

obsahu chromu): Re ~ 470 MPa, A10 ~ 20 %. 

Pro tuto ocel jsme zpracovávali záznamy z krutových zkoušek provedených za teplot 950, 

1000, 1050, 1100, 1150 a 1200°C. 

Tabulka 3: Složení oceli P91 v procentech. 

prvek C Mn Si P S Cu Ni 

obsah [%] 0,107 0,46 0,22 0,012 0,012 0,04 0,13 

prvek Cr Mo V Nb Ti Al N2 

obsah [%] 8,59 0,9 0,23 0,07 0,01 0,017 0,0587 
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4.2.3 Mosaz Ms 70 (CuZn30) 

Tento typ mosazi se řadí do skupiny mosazí typu  vyznačuje především svou 

pozoruhodnou hlubokotažností za studena, díky níž je používán také na výrobu nábojnic (je 

možno jej nazývat také „nábojnicová mosaz“) [24]. Tyto bývaly vyráběny z válcovaných 

pásů, modernější technologií je bezodpadová výroba z mosazných, za tepla protlačovaných, 

tyčí. Pro své velmi dobré mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi a nízkou vodivost je 

slitina CuZn30 používána také na součásti pracující s elektrickým proudem (odporové dráty), 

nebo za zvýšených teplot [28]. Rozmanitost jejího použití sahá až k takovým předmětům, jako 

jsou dekorativní skulptury nebo kytarové struny. Za tepla se však, na rozdíl od zpracování za 

studena, mosaz vyznačuje sníženou tvařitelností. Nejen toto tvrzení se pokusíme dokázat 

v následujícím experimentu. Složení této slitiny dokumentuje tabulka 4.  

Mechanické vlastnosti mosazi Ms70 jsou následující: Rm = 330 – 500 MPa; Re = 140 – 430 

MPa, A10 10 – 50 %. Tato mosaz byla, pro účely našeho experimentu, zkoušena za teplot 650, 

700, 750, 800 a 850°C. 

Tabulka 4: Složení mosazi typu Ms 70 v procentech. 

prvek Cu Pb Sn Fe Ni Mn Al Si 

obsah [%] 70,39 0,0004 0,0042 0,0232 0,0022 0,0003 0,0012 0,0002 

prvek As Sb Bi Cr Cd Ag P Zn 

obsah [%] 0,0001 0,0031 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 zbytek 

5 Diskuse výsledků 

5.1 11 523 

Pro ocel tohoto typu jsem měla k dispozici záznamy ze zkoušky krutem pro celkem dvacet 

vzorků, tyto jsem zpracovala pomocí programu SIGMACON do grafů závislostí napětí na 

deformační rychlosti. Před exportem dat je nutné křivky vyhladit, aby posloupnost hodnot 

odpovídala tvaru klasické napěťové křivky. Hodnoty popisující tyto grafy, pro deformace 

e=0,05 až e=1 (krok 0,05), byly exportovány do programu Microsoft Excel. Z těchto dat byly 

dále vytvořeny tabulky, ve kterých jsou shrnuta data ze zkoušek vždy pro jednotlivé teploty a 

deformace. Příkladem je následující tabulka, pro teplotu 850°C a deformaci e=0,5. Takovéto 

dále poslouží jako podklad pro tvorbu grafů závislosti logaritmu napětí na logaritmu 

deformační rychlosti, následně pro výpočet parametru m.  
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Tabulka 5: Shrnutí potřebných dat pro teplotu 850°C a deformaci e=0,5. 

teplota č. vzorku def.rychlost napětí ln( ) ln(σ) 

[°C] - [s-1] [MPa] - - 

850 3 0,137 117,2 -1,988 4,764 

850 7 0,141 119,9 -1,959 4,787 

850 11 1,32 173,3 0,278 5,155 

850 15 3,52 191,1 1,258 5,253 

850 19 7,53 215,3 2,019 5,372 

Hodnoty deformačních rychlostí, spolu s příslušnými hodnotami napětí jsou základem pro 

tvorbu grafu závislosti jejich logaritmovaných hodnot za použití programu GNUPLOT. Tento 

program, pomocí funkce kubického vyhlazení, vytvoří z daných bodů křivku závislosti, jejíž 

body je možno uložit do textového souboru. Tato data jsou dále převedena do programu MS 

Excel, ve kterém vypočítáme parametr citlivosti podle následujícího vzorce: 

          (32) 

kde:  i … <1 – 100> 

Hodnoty m jsou následovně vyneseny do grafů závislosti parametru citlivosti na logaritmu 

deformační rychlosti pro každou námi sledovanou hodnotu deformace (e=0,3; e=0,5; e=0,7 a 

e=0,9). V grafu jsou vždy pro srovnání vyneseny křivky pro všechny dané teploty. Tyto grafy 

jsou, pro ilustraci, vyobrazeny na následujících čtyřech obrázcích. 

 

Obr. 29: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,3. 
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Obr. 30: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,5. 

 

Obr. 31: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,7. 

 

Obr. 32: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,9. 
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Z grafů je jasně patrné, že hodnota parametru je, u oceli 11 523, závislá jak na velikosti 

deformace, tak také na deformační teplotě. Za nižších deformací (e=0,3; e=0,5) je při vyšších 

teplotách (T=1180°C) vliv teploty převažující, s rostoucí deformační rychlostí roste také 

hodnota citlivosti a to tím razantněji, čím je deformace nižší a teplota vyšší. Při vysokých 

deformacích (e=0,7; e=0,9) je pro nižší teploty průměrná hodnota parametru m vyšší než 

v předchozích případech, vliv deformace zde však již od začátku převažuje a se zvyšující se 

teplotou již není nárůst m tak markantní. Tato tvrzení dokazuje také tabulka 6. 

Tabulka 6: Srovnání průměrných hodnot citlivosti pro jednotlivé teploty a deformace. 
T

ep
lo

ta
 

[°
C
] deformace [-] 

0,3 0,5 0,7 0,9 

800 0,039 0,081 0,107 0,138 

850 0,125 0,126 0,146 0,157 

900 0,135 0,197 0,199 0,173 

1180 0,441 0,214 0,215 0,196 

Dalším krokem bylo vytvoření map disipace energie, tj. vytvoření grafů závislosti 

účinnosti disipace energie na teplotě a deformační rychlosti, resp. její logaritmované hodnotě. 

Účinnost jsem vypočetla pomocí hodnot citlivosti podle již výše uvedené rovnice  (5). Data 

jsem opět zpracovala a grafy vytvořila pomocí programů Microsoft Excel a GNUPLOT. Pro 

přehlednost práce zde jednotlivé mapy disipace nejsou uvedeny. 

Posledním úkonem, před vytvořením vlastní procesní mapy, je tvorba mapy oblastí 

nestability, pro kterou je třeba vypočítat parametr plastické nestability. Jeho výpočet udává 

rovnice (1), pro účely experimentu jej vypočtu, pomocí programu MS Excel, následovně: 

         (33) 

Kde: i … <1 – 100> 

Pro vlastní tvorbu mapy použiji opět programy GNUPLOT a MS Excel. Tyto mapy poté, 

pomocí programu GNUPLOT, spojím dohromady s mapami disipace energie do vlastních 

procesních map. Tyto následně poslouží k určení vhodných podmínek tváření. Procesní mapy 

pro ocel typu 11 523 jsou zobrazeny na obrázcích 33-36. Jelikož jsem pro tvorbu map měla 

k dispozici data naměřená při teplotách 800, 850, 900 a 1180°C, v rozsahu mezi teplotami 900 

a 1180°C, hodnoty účinnosti a nestability byly dopočítány pomocí interpolace kubickými 
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spliny. Mapy oblastí nestability byly tímto nepřesné, proto v procesních mapách pro ocel 

11 523 nejsou nestabilní oblasti vykresleny, tyto jsou tedy v podstatě mapami disipace 

energie. U ostatních dvou materiálů již budou mapy uvedeny včetně oblastí nestability. 

 

Obr. 33: Procesní mapa (mapa disipace energie) pro ocel typu 11 523 pro deformaci e=0,3. 

  

Obr. 34: Procesní mapa (mapa disipace energie) pro ocel typu 11 523 pro deformaci e=0,5. 
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Obr. 35: Procesní mapa (mapa disipace energie) pro ocel typu 11 523 pro deformaci e=0,7. 

 

Obr. 36: Procesní mapa (mapa disipace energie) pro ocel typu 11 523 pro deformaci e=0,9. 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, účinnost disipace je dobrým ukazatelem odolnosti 

proti vzniku smykových pásů, hodnoty tohoto parametru souvisí s vývojem mikrostruktury. 
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Podle hodnoty η je také možno usuzovat na povahu probíhajících regeneračních procesů, 

vysoké hodnoty parametru poukazují na dobré uzdravování materiálu za daných podmínek. 

Z grafů vyplývá, že při nižších hodnotách vložené deformace je třeba dbát větší pozornosti 

při volbě procesních parametrů – na grafu pro e=0,3 je vidět velký rozsah hodnot účinnosti, 

oblasti vymezené izočárami jsou, v porovnání s dalšími grafy, relativně malé, se zvyšující se 

deformací se oblasti vymezené izočárami rozšiřují, zmenšuje se také rozsah hodnot účinnosti. 

Z map disipace energie pro deformace e>0,5 je vhodné vybrat pro tváření vždy ty podmínky, 

ve kterých je účinnost nejvyšší, je zde nejvyšší pravděpodobnost průběhu uzdravovacích 

procesů a příznivého průběhu deformace. Tato fakta naznačují, že se zvětšující se deformací 

se snižuje riziko vzniku defektů při tváření materiálu a zvyšuje se tvařitelnost, resp. zvětšuje 

se rozsah podmínek vhodných pro tváření. Je možno říci, že vhodné podmínky tváření jsou 

zde za vysokých teplot (ve zde zkoumaném rozsahu) a deformačních rychlostí cca >1 s
-1

. Se 

zvyšující se deformací se vhodné oblasti, s relativně vysokou hodnotou účinnosti, posunují 

k nižším teplotám. Při vložené deformaci v rozsahu 0,5-0,7 je možno úspěšně tvářet i za 

deformačních rychlostí nižších než 1 s
-1

. 

Pro doplnění těchto tvrzení je nutné tyto mapy disipace dále doplnit mapami oblastí 

nestability. Z výše uvedených důvody však toto u oceli 11 523 nebylo provedeno.  

5.2 P91 

Také pro tuto ocel jsem, pomocí programu SIGMACON, zpracovávala data zaznamenaná 

při zkoušce krutem, do grafů závislostí napětí na deformační rychlosti. Hodnoty jsem 

následně exportovala do programu Microsoft Excel. Tato data dále posloužila jako základ pro 

tvorbu grafů závislosti logaritmovaných hodnot napětí na hodnotách logaritmu deformační 

rychlosti, následně pro výpočet parametru m podle rovnice (32).  

Hodnoty m dále opět zaznamenám do grafů závislosti parametru citlivosti na logaritmu 

deformační rychlosti pro deformace 0,3; 0,5; 0,7 a 0,9, pro každou deformaci uvedu v grafu 

srovnání křivek pro všechny teploty. Grafy jsou vyobrazeny na obrázcích 37-40. 
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Obr. 37: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,3. 

 

Obr. 38: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,5. 

 

Obr. 39: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,7. 
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Obr. 40: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,9. 

Z grafů je patrné, že změny napětí se změnami deformační rychlosti nemohou být obecně 

jednoznačně popsány. Za nízké deformace (e=0,3) se při všech deformačních rychlostech 

citlivost s rostoucí teplotou snižuje, zatímco u vyšších deformací se citlivost za vysokých 

teplot (1150 a 1200°C) s rostoucí def. rychlostí začíná zvyšovat. Problém nastává u teploty 

1000°C, kdy v některých případech citlivost napětí k deformační rychlosti s def. rychlostí 

roste, někdy naopak klesá. Tato různorodost může být vysvětlena průběhem fázové 

transformace v okolí této teploty. Ocel P91 je feritická, s relativně vysokým obsahem 

feritotvorných prvků chromu (~9%) a molybdenu (~1%), tyto tedy rozšiřují oblast feritu 

v binárním diagramu Fe – Fe3C, oblast fázové přeměny ferit-austenit je tak, z obvyklých 

911°C, mírně posunuta k vyšším teplotám. Mikrostruktura a vlastnosti vzorků zkoušených za 

teploty 1000°C se tedy mohou mírně lišit, což může způsobovat tyto odchylky.   

Stejně jako u oceli 11 523 bylo i zde dalším krokem vytvoření map disipace energie, tj. 

vytvoření grafů závislosti účinnosti disipace energie na teplotě a logaritmu deformační 

rychlosti. Účinnost jsem opět vypočetla pomocí hodnot citlivosti podle rovnice (5). Poslední 

fází byl opět výpočet parametru nestability podle rovnice (33), vytvoření map oblastí 

nestability a spojení, spolu s mapami disipace energie, do výsledných procesních map. Data 

jsem zpracovala a grafy vytvořila opět pomocí programů Microsoft Excel a GNUPLOT. 

Výsledné procesní mapy pro chrom-molybdenovou ocel typu P91 jsou vyobrazeny na 

následujících obrázcích (41-44).  
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Obr. 41: Procesní mapa pro ocel typu P91 pro deformaci e=0,3. 

 

Obr. 42: Procesní mapa pro ocel typu P91 pro deformaci e=0,5. 
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Obr. 43: Procesní mapa pro ocel typu P91 pro deformaci e=0,7. 

 

Obr. 44: Procesní mapa pro ocel typu P91 pro deformaci e=0,9. 

 

Při srovnání těchto procesních map je zřejmé, že se hodnoty účinnosti v závislosti na 

velikosti deformace výrazně nemění, lehce se mění pouze rozložení křivek. Na rozdíl od oceli 

11 523, uvedené v předchozí kapitole, se zde se zvyšující se vloženou deformací rozsah 
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hodnot účinnosti na mapě mírně zvyšuje, oblasti vymezené izočárami se zužují. Na mapě pro 

deformaci 0,9 je patrné jejich nahuštění v okolí teploty 1050°C a za vysokých teplot 

(1200°C). V prostorovém vykreslení by na tomto grafu byly zjevné strmější nárůsty a 

poklesy. Pro celkové určení vhodných podmínek tvařitelnosti pro tuto ocel je opět potřeba 

posoudit jak mapy disipace, tak také mapy oblastí nestability, je však již možno předpokládat, 

že se na procesní mapě nebudou vyskytovat rozsáhlé, souvislé oblasti vhodných podmínek 

pro tváření. Tento předpoklad je možno podložit výsledky výzkumu oceli P91 provedeného 

v článku [14], který byl popsán v kapitole 3.3.1.3., ve kterém vytvořená procesní mapa také 

vykazovala několik různých, spíše izolovaných, oblastí.  

Na mapě pro e=0,3 jsou patrné rozsáhlé nestabilní oblasti rozpínající se téměř přes celou 

oblast mapy, je tedy možno soudit, že tak nízkými deformacemi vůbec není vhodné ocel typu 

P91 tvářet, případně pouze za velmi nízkých deformačních rychlostí ( <0,1 s
-1

) nebo za 

vysokých teplot (T>1150°C). Se zvyšující se deformací se oblasti nestability posunují směrem 

k nižším teplotám. Na mapě pro e=0,5 jsou patrné pouze dvě rozsáhlé nestabilní oblasti, první 

pro 950-980°C, druhá v oblasti 1050-1150°C, rozsah deformačních rychlostí je pro obě 

přibližně -0,5 až 2,5. Při zvětšující se deformaci se výšeteplotní oblast rozšiřuje směrem 

k nižším teplotám. Na mapě pro e=0,9 se již tyto dvě oblasti spojují a vytvářejí jednu velkou 

oblast nestability v zasahující přes celý rozsah námi zkoušených deformačních rychlostí až k 

teplotě 1150°C.  

Z těchto poznatků vyplývá, že pro tváření oceli typu P91 je nejvhodnější střední 

deformace, 0,5-0,7, teploty v rozsahu 1150-1200°C a rychlost deformace 0,01 – 2,5 s
-1

. Je 

také možno využít pro tváření teplot 1000-1050°C a nižších def. rychlostí, 0,01 – 0,5 s
-1

. 

Nízké (0,3), nebo naopak vysoké (0,9) deformace nejsou příliš vhodné pro tváření za nízkých 

teplot, vysokými deformacemi je možno tvářet za teplot vyšších než 1150°C. 

Při porovnání map pro deformaci e=0,5 z mého experimentu, a experimentu, který byl 

popsán v kapitole 3.3.1.3, jsou zřetelné shodné oblasti. Mapa, kterou vytvořili Samantaray a 

kol. v článku [14], je v jiném rozsahu teplot, obě se však shodují v oblasti 950-1050°C. Obě 

mapy popisují oblast vhodnou pro tváření za teplot ~ 980-1050°C a ~ 0,05–1 s
-1

. Shodují se 

také v oblasti nestability v okolí teploty 950°C a deformačních rychlostech > 0,5 s
-1

. 
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5.3 Ms 70 

Pro slitinu Ms 70 jsem měla taktéž k dispozici záznamy ze zkoušky krutem, které jsem 

opět zpracovala pomocí programu SIGMACON do grafů závislostí napětí na deformační 

rychlosti. Hodnoty byly následně exportovány do programu Microsoft Excel. Tato data dále 

posloužila jako podklad pro tvorbu grafů závislosti logaritmu napětí na logaritmu deformační 

rychlosti, následně pro výpočet parametru m podle rovnice (26).  

Hodnoty m jsou následovně vyneseny do grafů závislosti parametru citlivosti na logaritmu 

deformační rychlosti pro deformace e=0,3; e=0,5; e=0,7 a e=0,9, pro každou hodnotu 

deformace jsou v grafu vždy pro srovnání vyneseny křivky pro všechny teploty. Tyto grafy 

jsou vyobrazeny na obrázcích 45-48. 

 

Obr. 45: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,3. 

 

Obr. 46: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,5. 
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Obr. 47: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,7. 

 

Obr. 48: Graf závislosti citlivosti deformační rychlosti na logaritmu  pro deformaci e=0,9. 
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nevyskytuje, může se tedy jednat o odlišnost v podmínkách měření, nebo chybu v měření, 

nebo výpočtu. 

Rovněž pro tuto slitinu bylo dalším krokem vytvoření map disipace energie, tj. vytvoření 

grafů závislosti účinnosti disipace energie na teplotě a logaritmu deformační rychlosti, a 

vytvoření map oblastí nestability (závislost parametru nestability na logaritmu ). Účinnost 

jsem opět vypočetla pomocí hodnot citlivosti podle rovnice (5). Data jsem zpracovala a grafy 

vytvořila pomocí programů Microsoft Excel a GNUPLOT. Výsledné procesní mapy pro 

mosaz Ms70 (CuZn30) jsou vyobrazeny na obrázcích (49-52). 

I zde je účinnost disipace ukazatelem odolnosti proti vzniku smykových pásů, relativně 

vysoké hodnoty (zde ~ 30-55%) parametru poukazují na dobré uzdravování materiálu 

v průběhu tváření za daných podmínek. Šedé oblasti v grafu vyznačují, stejně jako u výše 

uvedených procesních map pro ocel P91, nestabilní oblasti, ve kterých není vhodné tvářet. 

 

Obr. 49: Procesní mapa pro mosaz Ms 70 pro deformaci e=0,3. 
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Obr. 50: Procesní mapa pro mosaz Ms 70 pro deformaci e=0,5. 

 

Obr. 51: Procesní mapa pro mosaz Ms 70 pro deformaci e=0,7. 
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Obr. 52: Procesní mapa pro mosaz Ms 70 pro deformaci e=0,9. 

 

Z grafů je patrné, že se hodnoty účinnosti s rozdílnou deformací výrazně nemění, na všech 

grafech je patrný rozsah účinnosti 15-45%, při nižších deformacích (e=0,3) se zde však, 

v okolí teploty 750°C, vyskytují i oblasti s nižší hodnotou účinnosti, tvářet menšími 

deformacemi tedy nebude příliš vhodné v oblastech okolo této teploty a deformačních 

rychlostech >1. Toto potvrzuje také nestabilní oblast na mapě pro e=0,3 v rozsahu teplot 700-

800°C a deformačních rychlostí ~ 3-30 s
-1

. Se zvyšující se hodnotou vložené deformace se 

oblasti vymezené izočárami účinnosti rozšiřují, rozšiřuje se však i oblast nestability. Mapy 

pro deformace 0,5 až 0,9 se výrazně neliší. Mapy disipace i mapy oblastí nestability se dobře 

shodují, podle obou je tváření relativně vyššími deformačními rychlostmi (~ >1 s
-1

) 

nevhodné za všech teplot, oblast nestability se u teploty 700°C rozšiřuje až k =0,3 s
-1

, 

naopak v okolí teploty 800°C se stahuje až k =3 s
-1

. Obecně je tedy možno říci, že tváření 

tohoto typu mosazi za tepla je vhodné za všech teplot (zkoumaných v tomto experimentu) při 

nízkých deformačních rychlostech ( <0,3 s
-1

). 

U slitiny CuZn30 jsem měla k dispozici přímo vzorky z krutové zkoušky, pro které jsem 

vyhodnocovala data, je tedy možné procesní mapy pro tuto mosaz doplnit také snímky 

mikrostruktury. Pro metalografické zkoušky jsem vybrala tři vzorky, popis těchto vzorků je 

uveden v tabulce 7. Všechny vzorky byly přetrženy, proběhla tedy vždy maximální deformace 
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do lomu. Metalografické zkoušky byly prováděny v laboratořích VŠB-TU Ostrava za laskavé 

pomocí paní Miroslavy Subíkové. 

Tabulka 7: Popis vzorků vybraných pro metalografické zkoušky. 

číslo  

vzorku 

teplota krutové  

zkoušky 
otáčky 

rychlost smykové  

deformace 

intenzita deformace  

do lomu 

 [°C] [ot/min] [s
-1

] [-] 

34 650 400 12,5 4,27 

24 750 80 2,5 4,80 

8 850 80 2,5 3,90 

Ze vzorků jsme nejprve odřízly přibližně dvoucentimetrové kousky od místa přetržení, 

následovně jsem vzorky podélně zatavila do bakelitové hmoty při teplotě 180°C. Po zatavení 

následovalo broušení vzorků, tyto jsem postupně brousila na sedmi brusných papírech 

v rozsahu označení 60 – 2500, průběžně jsem měřila obroušený průměr, cílem bylo dosáhnout 

viditelného průměru vzorku přibližně 5 mm (průměr testovaného vzorku byl 6 mm, zkoumala 

jsem mikrostrukturu přibližně v hloubce reprezentativního poloměru). Po obroušení vzorku 

následovalo vyleštění za mokra na lešticím kotouči. V průběhu leštění jsem orientačně 

kontrolovala mikroskopem povrch vzorku. Po vyleštění vzorků byly tyto naleptány roztokem 

o následujícím složení: 

 dvojchroman draselný  … 2g 

 H2SO4     … 8 ml 

 Chlorid sodný (nasycený roztok) … 4 ml  

 H2O     … 100 ml 

Leptání probíhalo přibližně po dobu 10 sekund, poté byly vzorky opláchnuty tekoucí 

vodou a opět proběhla orientační kontrola povrchu pod mikroskopem. 

Po dostatečném opracování a naleptání vzorků jsme je prozkoumaly na mikroskopu 

propojeném s počítačem a pořídily snímky mikrostruktur. Snímky byly pořízeny v místech 

řezu vzorku, přibližně tedy 1-1,5 cm od přetrhnutého konce vzorku, zvětšení je 25x. 

Jak již bylo řečeno, jedná se o mosaz o fázovém složení α, což dokazuje i fázový diagram 

zobrazený na obrázku 53 [29]. Mosaz CuZn30 zůstává jako fáze α i při pokojové teplotě, 

tmavší zrna na snímcích lze vysvětlit jejich rozdílnou orientací. Pořízené snímky 

mikrostruktur jsou uvedeny na obrázcích 54, 55 a 56. 

Na snímcích jsou vidět především nezdeformovaná zrna, což svědčí o proběhlé 

rekrystalizaci v materiálu. Na snímku vzorku č. 34, tvářeného za teploty 650°C, jsou vidět jak 

jemná, tak hrubá zrna, struktura je nerovnoměrná. Vzorek č 24, deformovaný za teploty 
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750°C, vykazuje nejrovnoměrnější rekrystalizovanou strukturu. U vzorku č. 8 (T=850°C) jsou 

již jasně patrná velká, abnormálně zhrublá zrna.  

 

 

Obr. 53: Binární diagram Cu-Zn [29]. 

 

Obr. 42: Vzorek č. 34, T=650°C, 25x. 
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Obr. 43: Vzorek č. 24, T=750°C, 25x. 

 

Obr. 44: Vzorek č. 8, T=850°C, 25x. 
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6. Závěr 

Procesní mapy jsou perspektivním způsobem, jak je možno pomocí počítačového softwaru, 

bez zbytečných ztrát materiálu i času, určit vhodné tvářecí podmínky (teplotu, deformační 

rychlost a velikost deformace) pro rozličné materiály a způsoby zpracování. Ve své podstatě 

jsou to grafy závislostí logaritmu deformační rychlosti na teplotě pro konstantní deformaci u 

2D map, pro více hodnot deformací u 3D map a pro proměnnou hodnotu deformace u 

hybridních 4D map. V grafech jsou vyneseny izočáry účinnosti disipace energie, podle nichž 

je možno usuzovat na povahu probíhajících deformačních a uzdravovacích procesů, a 

vyznačeny oblasti nestability plastické deformace. Tvorbu mapy je vhodné doplnit jinými 

přístupy zkoumání struktury materiálu, snímky mikrostruktur, případně existuje možnost 

kombinace s numerickými metodami. 

Pro každý kovový materiál jsou vhodné podmínky jiné, jak bylo dokázáno také v kapitole 

Procesní mapy a rozdílné materiály. Například pro zde uvedenou legovanou antikorozní 

martenzitickou ocel typu 1Cr11Ni2W2MoV je vhodná teplota tváření vyšší (1243-1300°C) 

než pro legovanou antikorozní austenitickou ocel 15Cr-15Ni-2,2Mo-0,3Ti (1050-1250°C). 

Byla také popsána studie zabývající se ocelí P91. Tuto ocel využiji i pro experiment. 

Pro ocel typu 11 523 nebylo, z technických důvodů, možné uvést kompletní procesní 

mapy, výsledkem experimentu byly tedy pouze mapy disipace energie. Tyto ukazují jako 

podmínky vhodné pro tváření vysoké teploty (ve zde zkoumaném rozsahu 1000-1180°C za 

nízkých deformací, u vysokých deformací 900-1180°C) a deformační rychlosti ~ >1 s
-1

. Při 

vložené deformaci v rozsahu 0,5-0,7 je možno úspěšně tvářet i za deformačních rychlostí 

nižších než 1 s
-1

. Pro doplnění těchto tvrzení je nutné mapy disipace dále doplnit mapami 

oblastí nestability. 

Při tváření oceli typu P91 je nejvhodnější střední deformace, 0,5-0,7, teploty v rozsahu 

1150-1200°C a rychlost deformace 0,01 – 2,5 s
-1

. Za nižších def. rychlostí, (0,01 – 0,5 s
-1

) je 

také možno tvářet za teplot 1000-1050°C. Nízké (0,3), nebo naopak vysoké (0,9) deformace 

nejsou příliš vhodné pro tváření za nízkých teplot, vysokými deformacemi je možno tvářet za 

teplot vyšších než 1150°C. Porovnáním experimentu s mapou, kterou vytvořili Samantaray a 

kol. v článku [14], je možno nalézt shodné oblasti. Obě mapy popisují oblast vhodnou pro 

tváření za teplot ~ 980-1050°C a ~ 0,05–1 s
-1

. Shodují se také v oblasti nestability v okolí 

teploty 950°C a deformačních rychlostech > 0,5 s
-1

. 

Zpracování mosazi Ms 70 je nejvhodnější za nízkých deformačních rychlostí ( <0,3 s
-1

), 

tímto způsobem je možno tvářet za všech teplot (námi zkoumaný rozsah 650-850°C). Obecně 
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není vhodné tvářet deformačními rychlostmi vyššími než 1 s
-1

. Výsledky experimentu tedy 

dokazují tvrzení, uvedené v kapitole 4.2.3 v obecném popisu této slitiny, že mosaz je za 

studena lépe tvářitelná, než za tepla. 
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