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ABSTRACT 

 

This Ph.D. thesis deals with the provision of a comprehensive and clear set of 

information about plastometric tests and the possibilities of their applications. The 

work will be presented today the most widely used modern technologies of testing 

deformation characteristics of the materials. We introduce a number of equations 

used to calculate the strain, strain rate and stress from torsion and compression tests. 

In addition, I compare these equations with computer simulation using finite element 

method. 

The main point of the work is the possibility of application of results plastometric tests. 

It will be a compilation of mathematical description of stress - strain curves by 

calculating the activation energy and other constants. Furthermore, the description of 

the stress strain curves based on the principle of two opposite acting forces. The paper 

will present options for calculating the degree of softening. The degree of softening 

will count from intermittent compression or torsion tests, and from in our department 

untried method of stress relaxation, calculated from the data of continuous testing. 

Continuous set of tests can be also used to calculate the dissipation of energy and for 

the computer simulation of forming efficiency. The real test will be performed as the 

study material for microstructure and microhardness testing. All the points mentioned 

in this paragraph will be complemented by the results of my work. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Název Jednotka 

   

   Konstanta [-] 

   Konstanta [s-1] 

     Průměr, poloměr zkoušené části tyče [mm] 

       Reprezentativní průměr, poloměr    
 

 
     

 

 
  [mm] 

   Tlaková síla, podélná síla [N] 

   Energetický příkon disipovaný materiálem [W] 

   Energie dynamicky ukládaná do metalurgických procesů [J] 

  Směrnice [-] 

   Délka zkoušené části tyče [mm] 

   Kroutící moment [Nmm] 

   Počet otáček krutové zkoušky [-] 

    Rychlost kroucení [s-1] 

   Aktivační energie [Jmol-1] 

      Aktivační energie pro deformaci [Jmol-1] 

      Aktivační energie statické rekrystalizace [Jmol-1] 

  Univerzální plynová konstanta [Jmol-1K-1] 

   Absolutní teplota [K] 

   Objem zkušebního tělesa [m3] 

   Podíl rekrystalizovaného objemu za čas [%] 

   Směrnice [-] 

   Konstanta [-] 

   Zener - Hollomonův parametr [s-1] 

   Šířka vzorku [mm] 

   Velikost zrna [µm] 

e Skutečná deformace [-] 

    Rychlost deformace [s-1] 

    Skutečná deformace v reprezentativním bodě [-] 

   Opravný faktor zahrnující intenzitu deformace [-] 

       Opravný faktor zahrnující vliv tření [-] 

   Výška zkoušeného tělesa po provedené deformaci [mm] 

 0 Počáteční výška zkoušeného tělesa [mm] 

  Délka kovadla [mm] 

   
Koeficient charakterizující zpevňování vlivem rychlosti 
deformace 

[-] 

   Koeficientem rychlostní citlivosti deformace [-] 

   Kinetický exponent [-] 

   Koeficient zpevnění vlivem deformace [-] 

   Směrnice  [-] 

   Koeficient charakterizující zpevňování vlivem deformace [-] 

    Deformační napětí [MPa] 

 av Materiálová konstanta [-] 

 av Materiálová konstanta [-] 

  Obecný poloměr [mm] 

 av Materiálová konstanta [-] 
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   Čas [s] 

      Čas 50% rekrystalizace [s] 

o Rychlost kroucení [min-1] 

   Rychlost stlačování kovadel [ms-1] 

w Šířka kovadla [mm] 

α Sklon křivek, α1 - zotavovací fáze, α2 - konečná fáze [-] 

α Konstanta [-] 

    Konstanta [MPa] 

   Smyková deformace [-] 

   Poměrná deformace [-] 

    Rychlost deformace [s-1] 

    Intenzita deformace [-] 

 pc Vypočtená píková deformace [-] 

η Efektivita disipace [-] 

ξ Nestabilita deformace [-] 

σ Napětí [MPa] 

    Intenzita napětí [MPa] 

σ1, σ2 Relaxační napětí odpovídající času t = 1s [MPa] 

        
Napětí při deformaci 0,02 první deformace u přerušovaných 
zkoušek 

[MPa] 

        
Napětí při deformaci 0,02 druhé deformace u přerušovaných 
zkoušek 

[MPa] 

        
Meze kluzu u první a druhé deformace u přerušovaných 
zkoušek 

[MPa] 

     
Maximum deformačního napětí první deformace u 
přerušovaných zkoušek 

[MPa] 

    Vypočtené napětí [MPa] 

    Maximální deformační napětí první deformace [MPa] 

    Píkové napětí [MPa] 

     Vypočtené píkové napětí [MPa] 

   Smykové napětí [MPa] 

   Úhel pootočení [rad] 

 

 

  



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 6 
 

ÚVOD 

Plastometrické zkoušky nám principiálně zajišťují stálost dvou ze tří základních 

termomechanických parametrů, to jest teploty  , deformace   nebo deformační 

rychlosti   . Pro provádění takovýchto zkoušek jsou zapotřebí plastometrické zkušební 

stroje. Mezi tato zařízení patří krutový plastometr a tlakový plastometr. Výrobci těchto 

zařízení používají k vyhodnocování výsledku odlišných metodik. Vyhodnocení tlakové a 

krutové zkoušky, která je deformována za vysokých teplot, je poměrně obtížné. Týká se 

to například převodu získaných hodnot (kroutící moment nebo síla v závislosti na čase 

nebo deformaci) do podoby závislosti napětí na deformaci [1].  

Tlaková zkouška (plastometrická) se principiálně provádí pěchováním válečku, nebo 

jako tlaková zkouška s rovinnou deformací na vzorcích hranolovitého tvaru. V prvém 

případě je získání konečných výsledků zkomplikováno vznikem soudkovitosti. Druhý 

případ, který probíhá v podmínkách smykové deformace, je korigován výskytem šíření 

a je do něj nutno zahrnout vliv tření. Existující rovnice u tohoto druhého případu 

nepředpokládají odlišnost deformace a rychlosti deformace po průřezu vzorku [2, 3]. 

Krutová zkouška, na rozdíl od zkoušek tlakových, umožňuje extrémně velké hodnoty 

deformace, ale je nutné počítat s tím, že průběh deformace od osy k povrchu zkoušky 

má křivkovou závislost od nuly do maxima. I tady se stanovuje reprezentativní poloměr 

s průměrnou hodnotou deformačních parametrů. Existují i další použitelné 

plastometrické zkoušky, např. SICO, tahová zkouška aj [4]. 

Pro ověření vhodnosti použití různých vztahů je možné použít software, který tyto 

plastometrické zkoušky dokáže simulovat (TTFEM, FORGE, SIMUFACT FORMING). Tyto 

programy využívají pro simulaci nejčastěji metodu konečných prvků. Umožňují nám 

počítat rozložení teplotního pole, deformace, deformační rychlosti i napětí ve 

tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů, vlivu teploty 

na deformační vlastnosti materiálu apod [5]. 

Po vypočtení termomechanických parametrů z plastometrických zkoušek existuje řada 

aplikací, pro které můžeme tato data využít. V této práci se budeme věnovat 

možnostem využití pro popis křivek napětí - deformace, možnostem výpočtu aktivační 

energie, stanovení stupně změkčení X, kde kromě klasického výpočtu použijeme i u nás 

dosud nevyzkoušenou metodu napěťové relaxace (stress - relaxation), pro výpočet 

disipace energie a pro provedení metalografické analýzy.  



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 7 
 

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem tezí disertační práce je poskytnutí komplexního a přehledného souboru 

informací o plastometrických zkouškách a možnostech jejich aplikací. V práci budou 

představeny dnes nejpoužívanější moderní techniky zkoušení deformačních 

charakteristik materiálu za tepla, mezi které se řadí tahová zkouška, tlaková zkouška 

s rovinnou deformací, souosá tlaková zkouška na válečcích, nebo moderní zkouška 

SICO a rovněž zkouška krutová. Pro lepší pochopení problematiky budou podrobněji 

představeny i zkoušecí stroje, plastometry, které se pro provádění těchto testů 

používají. Konkrétně se jedná o univerzální plastometr Gleeble 3800, na kterém lze 

provádět všechny zmíněné testy a krutový plastometr SETARAM. Cílem této kapitoly je 

představit výše zmíněné druhy plastometrických zkoušek a také funkce jednotlivých 

modulů těchto plastometrů.  

V další kapitole budou naznačeny možnosti přepočtu experimentálních hodnot 

z plastometrů do napěťovo - deformačního stavu. Studium těchto procesů bude 

zaměřeno na vyhledávání dnes používaných matematických vzorců pro popis 

vyhodnocování těchto zkoušek. Budou představeny možnosti výpočtu deformace, 

deformační rychlosti i napětí z krutové zkoušky a ze zkoušky s rovinnou deformací 

(PSCT). Toto vše bude sloužit pro budoucí ověření výsledků pomocí počítačových 

programů, které umožňují simulovat průběh plastometrických zkoušek metodou 

konečných prvků, což je jeden z hlavních cílů této práce. Smyslem této části je návrh 

optimálního matematického vyhodnocování předmětných zkoušek z naměřených dat. 

Velký důraz bude práce klást na možnosti aplikace výsledků plastometrických zkoušek. 

Bude se jednat o sestavení matematického popisu křivek napětí – deformace na 

základě výpočtu aktivační energie a dalších konstant. Dále pak popis křivky 

napětí - deformace založený na principu dvou proti sobě působících sil. V práci budou 

představeny možnosti výpočtu stupně změkčení, kde kromě různých metod výpočtu 

stupně změkčení X z přerušovaných tlakových nebo krutových zkoušek bude použita u 

nás dosud nevyzkoušená metoda napěťové relaxace, počítaná z dat ze spojitých 

zkoušek. Soubor spojitých zkoušek lze využít i pro výpočet disipace energie a pro 

počítačovou simulaci účinnosti. Z reálných zkoušek bude provedeno i studium 

mikrostruktury materiálu a měření mikrotvrdosti. K všem zmíněným bodům v tomto 

odstavci budou doplněny i výsledky mé práce.   
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1 PLASTOMETRY A TECHNIKY URČOVÁNÍ DEFORMAČNÍCH 

CHARAKTERISTIK ZA TEPLA 

V dnešní době máme celou řadu testovacích technik vhodných k vyhodnocování 

deformačních charakteristik materiálů za tepla. Tvařitelnost materiálu je komplex 

široce definovaných vlastností, které popisují schopnost materiálu být tvářen v určitý 

produkt. Vzhledem ke složitosti jevů plastické deformace by testy připravené k 

určování tvařitelnosti materiálu měly být navrhovány tak, aby simulovaly známé, nebo 

připravované tvářecí operace. Pokud chceme plně pochopit tvařitelnost daného 

materiálu, je často nutné provést několik různých typů testů [1, 2, 3].  

V následujících kapitolách budou stručně představeny v dnešní době nejpoužívanější 

plastometrické zkoušky. Jedná se o tlakovou zkoušku pěchováním válečku, tlakovou 

zkoušku s rovinnou deformací (Plane Strain Compression Test - PSCT) jak již bylo 

zmíněno v úvodu.  

Tlakové zkoušky se používají pro stanovení deformačních odporů. Za jistých podmínek 

lze z deformovaných vzorků připravit vzorky pro mechanické - tahové zkoušky a je 

možné sledovat mikrostrukturu. Zásadní výhodou tlakové zkoušky prováděné na 

speciálním plastometru je možnost použít deformační rychlosti do 100 s-1. Nevýhodou 

je omezení velikosti deformace. Krutová zkouška, na rozdíl od zkoušek tlakových, 

umožňuje extrémně velké hodnoty deformace, ale je nutné počítat s tím, že průběh 

deformace od osy k povrchu zkoušky má křivkovou závislost od nuly do maxima. I tady 

se stanovuje reprezentativní poloměr s průměrnou hodnotou deformačních 

parametrů. Její využití je spíše pro zkoumání tvařitelnosti při vysokých deformacích, 

stav napjatosti (smyková napjatost) je odlišný od reálných tvářecích procesů. Obtížně 

se sleduje mikrostruktura a deformační rychlost je omezena přibližně do 10 s-1. Krátce 

bude popsána i tahová zkouška za tepla, zkouška SICO a Max – Strain. 

Popis používaných plastometrů 

Zkoušky tvařitelnosti lze provádět na celé řadě strojů – plastometrů. Ty mohou být 

jednoúčelové, speciální nebo univerzální. Tato kapitola se věnuje dnes 

nejmodernějšímu zařízení pro hodnocení tvařitelnosti, termo - mechanickému a 

metalurgickému, dynamickému testovacímu systému americké firmy Dynamic Systems 

INC. – GLEEBLE 3800. Tento plastometr lze použít například pro studium mechanických 

vlastností materiálu a pro simulaci různých tvářecích pochodů. S mobilní konverzní 
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jednotkou Hydrawedge je schopen provádět souosou tlakovou zkoušku na válečcích a 

tlakovou zkoušku s rovinnou deformací. Při použití mobilní konverzní jednotky 

Max - Strain je plastometr použitelný pro simulaci rychlokovacích strojů a s použitím 

jednotky Hot Torsion je vhodný i pro zkoušku krutovou. Rovněž bude představen 

krutový plastometr SETARAM nacházející se ve společnosti Materiálový a metalurgický 

výzkum s. r. o. v Ostravě, který umožňuje kromě běžných krutových zkoušek provádět 

například i namáhání čistou torzí, torzí s přídavným tahem, čistým tahem, nebo také 

tlakem. 

1.1 GLEEBLE 3800 

Plastometr Gleeble 3800 Systém americké firmy DSI, instalovaný například 

v Politechnice v Czestochowe, je dynamický zkušební stroj, který má schopnost 

simulovat termomechanické parametry různých metalurgických pochodů (obrázek 1). 

Gleeble 3800 Systém je integrovaný, plně digitální, tepelně – mechanický měřící 

přístroj, který funguje pod platformou typu Windows [6].  

Zařízení Gleeble 3800 má vodou chlazené čelisti schopné chlazení vysokými rychlostmi. 

Maximální rychlost ochlazování stejně jako ohřevu je závislá na velikosti, tvaru, teplotě 

a chemickém složení vzorku. Lze dosáhnout až 10 000°C/s. Systém chlazení umožňuje 

plynulé ovládání chlazení maximální možnou rychlostí pro daný vzorek. Mechanický 

systém je kompletně plně integrovaný systém, schopný vyvinout až 20 tun statické síly 

v tlaku a 10 tun síly v tahu. Přistroj může dosáhnout rychlostí kontrakce až 2000 mm/s. 

Obr.  1   Plastometr Gleeble 3800 v Czestochowe 
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Toto zařízení nabízí schopnost simulovat mnoho tepelně - mechanických postupů. 

Program umožňuje volit sledovanou proměnnou a během zkoušky jí dle potřeby měnit. 

Sledovat a řídit je možno změnu zdvihu čelistí, sílu, hodnoty průtahoměru a různě 

definované naměřené hodnoty napětí a deformace. 

Na plastometru Gleeble 3800 lze provádět tahové zkoušky, tlakové zkoušky (souosé, 

s rovinnou reformací, SICO), lze vytvářet křivky závislosti napětí na deformaci, studii 

napěťové relaxace, měření tažnosti za tepla aj. Tyto vlastnosti lze použít k simulování 

kontinuálního lití, válcování za tepla, kování, protlačování, kalení, tepelného zpracování 

atd. Kromě výše zmíněných funkcí umožňuje plastometr Gleeble 3800 rozpoznat 

nulovou teplotu daného materiálu, případně sloužit jako dilatometr apod. 

Systém je schopný zaznamenat a poskytnout všechny naměřené hodnoty nutné pro 

správný průběh tepelně - mechanických zkoušek a zároveň samotný průběh zkoušky 

ovládat svým servo – systémem. Využití naměřených dat je zjednodušeno použitím 

platformy Windows, což usnadňuje jejich využití pro vytváření simulačních programů, 

analýzu a vyhodnocení naměřených hodnot v široké oblasti průmyslu. 

Pokud je zkouška nebo fyzikální simulace dokončena, jsou její výsledky automaticky 

převedeny do programu ORIGIN, který slouží k vyhodnocení naměřených dat [7]. 

1.1.1.1 Tahová zkouška za tepla 

Zkouška tahem za zvýšených teplot dává řadu užitečných údajů včetně hodnot 

skutečného napětí a deformace až do zahájení vzniku krčku a pevnosti v tahu. 

V některých případech, kdy materiál vykazuje mimořádnou pevnost, je možné řešit i 

mez pružnosti a kluzu. Tento typ dat je široce používán k získání informací o 

tvařitelnosti materiálu a k jejich základnímu návrhu. Tyto data lze odvodit z kombinace 

dat pevnosti a tažnosti získaných v průběhu tahových zkoušek.  
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Obr.  2  Schematický nákres poloviny tahové zkoušky před a po porušení. 

Chování napětí a deformace nám umožňuje srovnávat a třídit testované materiály. 

Nicméně křivka napětí deformace v tomto případě nedává pravdivý údaj o 

deformačních vlastnostech materiálu. Křivka napětí - deformace je založena výhradně 

na původních rozměrech vzorku. Pravdivé údaje o deformačních charakteristikách 

materiálu tato křivka dává pouze do vzniku plastické nestability, do vzniku tzv. krčku. 

Na počátku vzniku krčku začnou být výpočty skutečného napětí a deformace závislé na 

průběhu geometrie zúžené oblasti [8]. Schematicky je zkouška zobrazena na obrázku 2. 

1.1.2 Mobilní konverzní jednotka Hydrawedge 

Hydrawedge je mobilní konverzní jednotka připojitelná k plastometru Gleeble 3800. 

Tento patentovaný systém firmy DSI vznikl roku 1991. Jeho hlavním smyslem je 

poskytovat kvalitnější způsob provedení spojitých nebo přerušovaných zkoušek za 

tepla ve srovnání s konvenčními metodami. Účelem provádění vysokorychlostních 

jedno nebo více - stupňových kompresí je vyhodnocení materiálu za použití teplotních 

a mechanických proměnných, které simulují skutečné zpracování v provozních 

podmínkách. Tento typ výzkumu poskytuje potřebné informace k zlepšení válcovacích 

nebo kovacích plánů, případně umožňuje vyhodnotit nové postupy či materiály. Výzva, 

které výzkumníci čelí, je poskytnutí mechanických a metalurgických 

(mikrostrukturních) dat, která korespondují se skutečnými procesy. Aby toto bylo 

možné, musí být testovací systém schopen dosáhnout takových rychlostí deformace, 

deformací a časů, jaké jsou dosahovány při reálných procesech, což systém 

Hydrawedge dovede [5, 9].  

df d0 

Vzorek 

Čelisti 

F 
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Při provádění tlakové zkoušky vysokorychlostním hydraulickým systémem se často 

objevuje problém překročení deformace. Všechny hydraulické systémy vyžadují čas a 

vzdálenost potřebnou k zastavení se. Tento problém se může minimalizovat za použití 

velmi vysokorychlostních hydraulických ventilů v kombinaci s vysokorychlostním 

počítačovým systémem řízení. Oba systémy Hydrawedge zahrnuje. Nicméně ani 

s nejrychlejšími ventily a počítačovým systémem nelze překročení deformace zabránit. 

Za účelem odstranění překmitu deformace, Hydrawedge obsahuje mechanický stop 

systém, který okamžitě zastaví hydraulický píst. Aby bylo možné provést několik 

stlačení postupně, musí být vzorek schopen pokaždé se zastavit na stejném místě 

v prostoru, čehož se dosahuje za použití druhého hydraulického systému [9]. 

Schematický nákres a pohled na pracovní prostor systému je znázorněn na obrázku 

3 a) a 3 b). 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

Obr.  3  a)  Schematický nákres systému Hydrawedge [5], b) pracovní prostor 
s nahřátou zkouškou 

1.1.2.1 Tlaková zkouška s rovinnou deformací 

V zásadě je tlaková zkouška s rovinnou deformací zvláště vhodná pro fyzikální 

simulace, zejména pro tváření válcováním, které má zásadní technologický význam 

(válcovny zpracovávají např. v  produkci oceli přes 90% celkové výroby). Během 

posledního desetiletí se PSCT stala nejpoužívanější zkouškou [10]. Ve světové literatuře 

v oblasti tvařitelnosti a zjišťování deformačních odporů je tato zkouška dominantní. 

Skládá se z předehřátého vzorku, do kterého se pomocí tlaku zatlačují nástroje, jak 
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ukazuje obrázek 4. Poměr mezi šířkou vzorku a šířkou kovadla je v rozmezí 6 - 10. 

Nástroj je vtlačován do vzorku, materiál se deformuje, zmenšuje se výška a prodlužuje 

se přednostně ve směru délky, částečně i do šířky. Tření mezi nástrojem a vzorkem je 

možno snížit díky mazivu, jako jsou např. grafit, MoS2, sklo PTFE (teflon) nebo použitím 

tantalových vložek. Ohřev vzorku probíhá přímým průchodem elektrického proudu. 

Zkouška je poměrně jednoduchá [11]. 

 

Obr.  4    Tlaková zkouška s rovinnou deformací [11] 

Plastometrické zkoušky typu PSCT byly původně zpracovány a používány pro zkoumání 

technologií spojených s procesy válcování plechu a pásu, při kterých tváření probíhá při 

podmínkách velmi blízkých ideálního plošného stavu napjatosti. Zkoušky tohoto typu 

umožňují dosáhnout hodnot intenzity skutečné deformace v rozmezí 1 až 3 

v rozsáhlém intervalu rychlostí deformace v rozmezí 10-2 až 100 s-1. V současné době se 

PSCT testy všeobecně používají pro stanovení mechanických vlastností a zkoumání 

vývoje mikrostruktury materiálu během termomechanického zpracování. 

Při interpretaci výsledků většiny plastometrických testů vznikají problémy vyvolané 

nerovnoměrností distribuce termomechanických charakteristik ve vzorku, vnějším 

třením, vznikem deformačního tepla atd. Největší vliv PSC testu na interpretaci 

výsledků má nerovnoměrnost plastického toku materiálu v objemu vzorku vyvolaná 

působením tuhých konců a zvětšením kontaktního povrchu v důsledku šíření. Z těchto 

důvodů jsou křivky napětí - deformace obdržené při PSCT velmi ovlivněny geometrií 

vzorku a kovadel [5]. 

1.1.2.2 Souosá tlaková zkouška na válečcích a zařízení Gleeble 

Souosá tlaková zkouška probíhá na válečcích mezi dvěma kovadly, tak jak je 

schematicky znázorněno na obrázku 5. Za ideálních podmínek uvažujeme izotermické 

podmínky během komprese a nulový koeficient tření mezi vzorkem a kovadly. Proto 
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během deformace vzorku zůstane válcovitý tvar. Za těchto podmínek a předpokladu 

stálosti objemu při deformaci, můžou být vypočteny a vykresleny hodnoty napětí a 

deformace. Výhodou jednoosých tlakových zkoušek je také snadné vykreslení závislosti 

dat napětí na deformaci. 

V téměř každém případě tření během zkoušky není nulové a v malém množství bude 

docházet k ochlazení od kovadel. Tyto efekty jsou minimalizovány s využitím mazání a 

vyhřívání kovadel. Při minimalizaci soudkovitosti jsou rozdíly mezi naměřenými 

efektivními hodnotami závislosti napětí - deformace a skutečnými hodnotami závislosti 

napětí - deformace minimální.  

Některé materiály při jednoosé tlakové zkoušce vykazují plastickou nestabilitu, která 

má za následek větší rozdíl mezi skutečnými hodnotami napětí - deformace a 

měřenými efektivními hodnotami napětí - deformace.  

                    

Obr.  5  Schematický nákres souosé tlakové zkoušky a reálná fotografie 

1.1.2.3 SICO Testing 

SICO (strain-induced crack opening) test je rychlá, levná a efektivní metoda k určení 

tvařitelnosti materiálu. Test používá jednoduchou geometrii vzorků a může být 

užitečný jako srovnávací test k hodnocení tvařitelnosti materiálu a pro stanovení 

parametrů u procesů tváření za tepla. V SICO testech je osový teplotní gradient 

nastaven tak, aby se maximální teplota nacházela ve středu mezi čelistmi. Vše lze 

přehledně vidět na obrázku 6. Primární komprese je pak uložena v axiálním směru 

vzorku. Vzhledem k rozdílům síly souvisejícími s osovým teplotním gradientem dojde 

k nejednotné deformaci, která způsobí významnou soudkovitost vzorku. Poměr zóny 

s maximální teplotou k průměru vzorku musí být menší než 4:1, aby se zabránilo 

vybočení vzorku. Kvůli tomuto požadavku je pro nahřívání vzorků využíváno přímého 

odporového ohřevu. V oblasti soudkovitosti vzorku se vyvíjí sekundární napětí, které je 
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maximální na obvodu vzorku [12]. Schéma SICO testu po provedené zkoušce je na 

obrázku 7. 

 

Obr.  6    Schéma SICO testu. Teplotní gradient před provedením (a.) a po provedení 
(b.) zkoušky 

 

Obr.  7    3D schéma SICO testu [12] 

1.1.3 Mobilní konverzní jednotka Hot torsion 

Pro provádění krutových zkoušek na zařízení Gleeble 3800 je potřeba připojit mobilní 

konverzní jednotku, která je navržena jako integrovaný balíček obsahující veškeré 

vybavení potřebné k provedení krutové zkoušky za tepla. Je možné ji připojit a odpojit 

od nosného rámu zařízení Gleeble najednou, včetně všech částí (hydrauliky, 

elektroniky, vakuové nádrže, čelistí, apod.). Softwarové vybavení taky automaticky 

rozpozná nainstalovanou torzní jednotku a rekonfiguruje řídící software [13].  

Standardní vzorky pro krutovou zkoušku za tepla jsou dostupné ve 2 rozměrech. První 

má standardní délku zkoušené části tyče 50 mm (viz. obrázek 8) a průměr v této oblasti 

10 mm. Druhá pak délku zkoušené části tyče 20 mm a průměr rovněž 10 mm. Obě 

zkoušky pak mají 14 mm v průměru ve zbývající, nezkušební části, v tzv. ramenu. 

V každém ramenu pak je vyvrtaná díra tak, že zasahuje až k oblasti zkoušené části tyče. 

Toto je prováděno proto, aby hustota v celém vzorku byla rovnoměrná a tudíž se 

zlepšilo rozložení teploty uvnitř měřené části vzorku. 

Tep

lota 

Tep

lota 

x 

a. b. 

x 
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Obr.  8    Standardní vzorek pro krutovou zkoušku ve srovnání se vzorkem pro 
zkoušku Max - Strain 

Krutová zkouška na zařízení Gleeble má maximální rychlost 1500 ot/min. a maximální 

moment (cellrating) 56 Nm, což je obvykle dostatečné pro testování vzorků o průměru 

10 mm za tepla. Tento moment je použit k získání přesnějších měření, přestože kroutící 

moment hydraulického motoru dosahuje hodnot až 100 Nm chráněných proti 

přetížení. Vzorek je ohříván jak odporovým ohřevem, tak vysokorychlostním ohřevem 

s kontrolou teploty pomocí infračerveného pyrometru [14]. Detail krutové zkoušky na 

zařízení Gleeble s umístěním termočlánků je znázorněn na obrázku 9. 

1.1.3.1 Krutová zkouška 

Krutová plastometrie je jednou z nejuznávanějších metod laboratorního výzkumu 

deformačních charakteristik za tepla tvářených kovových materiálů. Patří mezi dvě 

Obr.  9   Detail krutové zkoušky na zařízení Gleeble s umístěním 
termočlánků. Otáčí se pravá čelist zařízení [13]. 
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základní zkoušky (společně s tlakovou zkouškou), které umožňují ze tří 

termomechanických parametrů (teplota, rychlost deformace, deformace) dodržet 

jeden konstantní parametr při dalších dvou proměnných parametrech. To umožňuje 

základní fyzikální studium charakteristik zkoušených materiálů. Krutová zkouška je v 

principu definována smykovým napětím a jako jediná umožňuje dosáhnout extrémních 

stupňů deformace s vyloučením vlivu vnějšího tření. Výhodou je i široké pole využití 

této zkoušky. Mezi nevýhody krutové zkoušky patří fakt, že průběh deformace od osy k 

povrchu je nerovnoměrný, a proto se obtížně definuje výsledná mikrostruktura [15]. 

Krutová zkouška za tepla je v principu plastická deformace válcovitého kruhového 

tělesa. Ten je zatěžován torzní silou při určené (testovací) teplotě. Hydraulický motor 

otáčí jedním koncem vzorku, druhý je pevně fixován. Hlavní výhodou krutové zkoušky 

je, že vzorek je méně náchylný k plastickým nestabilitám než u zkoušek tahových nebo 

tlakových. Díky tomu je možno dosáhnout extrémních stupňů deformací, které mohou 

být spojeny s některými průmyslovými procesy zpracování kovů. Další výhodou je to, že 

rychlost deformace v libovolném úhlovém bodě je konstantní, za předpokladu, že 

úhlová rychlost motoru zůstává rovněž konstantní. U tahové a tlakové zkoušky, na 

rozdíl od krutové, je nutný speciální mechanismus (CAM plastometr, Hydrawedge, 

Servotest, …) aby byla zachována konstantní rychlost deformace. 

Protože se podařilo minimalizovat účinky plastické nestability, může být krutová 

zkouška využita k vytvoření křivek skutečného napětí - deformace v širokém rozsahu 

deformace. Rovněž může být využita pro simulaci válcování s několika průchody, 

pomocí několika deformačních kroků. Hydraulický servomotor může měnit rychlosti 

deformace. Může být měněna i teplota v průběhu zkoušky.  

Interpretace výsledků krutových zkoušek je poměrně komplikovaná. Smyková 

deformace se mění po průřezu vzorku a výsledná data jsou integrálním součtem 

deformace od osy k povrchu. Z tohoto důvodu je nutné provádět mikrostrukturní 

rozbor v přesně stanoveném bodě, aby korespondoval s naměřenými daty.  

V naší oblasti je krutová zkouška hojně využívána, díky blízkosti krutového plastometru 

SETARAM v Ostravě. Vlastní krutové zkoušky jdou ovšem provádět i na univerzálním 

plastometru Gleeble, který je celosvětově používaný a v blízkosti se nachází například 

na technické univerzitě v Czestochowe v Polsku. 
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1.1.4 Mobilní konverzní jednotka Max – Strain 

Mobilní konverzní jednotka MAX - Strain je výzkumný nástroj připojitelný 

k plastometru Gleeble 3800 určený k výrobě ultrajemnozrnných a nano materiálů 

(obrázek 10). Tento systém umožňuje vystavit materiál takřka neomezené deformaci 

při precizní kontrole deformace, rychlosti deformace a teploty. Systém omezuje vzorky 

podélně a zároveň umožňuje deformaci v dalších dvou dimenzích. V důsledku toho 

může být aplikována velmi vysoká deformace, která vede k produkci vzorků 

s ultrajemnozrnnou, nebo nanostrukturou. MAX - Strain může být použit pro oceli, 

slitiny hliníku, titanu a dalších kovů. Vzhledem k přesnému ovládání všech parametrů 

nabízí vysokou míru reprodukovatelnosti a umožňuje rychle a přesně připravovat 

v laboratoři materiály za řádně kontrolovaných mechanických a teplotních podmínek 

[16].  

 

Obr.  10   Pracovní prostor jednotky MAX - Strain 

Konverzní jednotka MAX - Strain obsahuje hydraulický systém, stop systém zabraňující 

překročení deformace při zachování konstantní rychlosti deformace. Princip deformace 

v zařízení MAX - Strain je znázorněn na obrázku 11: 
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Obr.  11   Schéma deformace v systému MAX - Strain [16] 

Střední část vzorku původního čtvercového průřezu je stlačena mezi dvěma 

synchronizovanými wolframovými kovadly. Po deformaci se vzorek otáčí o 90° ve 

směru hodinových ručiček kolem své podélné osy a opět stlačen v kolmém směru na 

původní deformaci. Dále je vzorek otočen o 90° proti směru hodinových ručiček a opět 

deformován. Tento cyklus se může mnohokrát opakovat, což vede k akumulaci 

deformace. Tato značná akumulace deformace vede ke značnému zjemnění zrna 

v původní mikrostruktuře [17]. Proto systém MAX - Strain nabízí alternativní způsob 

rozvoje ultra - jemnozrnné struktury. Vzorky mohou být uchyceny na koncích, nebo 

mohou být konce volné. Vzorky mívají čtvercový průřez o rozměrech       mm, nebo 

také       mm [16]. 

1.2 Simulátor podélného válcování 

Od stejné společnosti jako plastometr GLEEBLE pochází i simulátor, který umožňuje 

plynulé odlévání a následné válcování v semi - solid stavu, nebo za tepla. Plynulé 

odlévání a následné přímé válcování (buď za tepla nebo v semi - solid stavu) nabízí 

výrobcům oceli příležitost k podstatným úsporám energie a nákladů. Jeho rozšíření ale 

přináší celou řadu technických problémů.  

Zařízení HDS-V40 (obrázek 12) umožňuje simulovat nepřetržitý proces od odlévání až 

na konec válcovacího procesu pomocí jediného vzorku.  

U simulátoru může být měřena i řízena teplota, deformace, deformační rychlost, síla a 

rychlost ochlazování [18, 19]. 
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Tento simulátor má označení HDS-V40 CC-DR. Mezi možnosti aplikací patří [18]: 

 Simulace podélného válcování, 

 deformace za tepla, 

 simulace vícestolicového válcování, 

 simulace válcování v semi-solid stavu. 

1.3 SETARAM 

Univerzální počítačem řízený plastometr SETARAM nacházející se ve 

společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s. r. o. v Ostravě umožňuje kromě 

běžných krutových zkoušek provádět například i namáhání čistou torzí, torzí 

s přídavným tahem, čistým tahem, nebo také tlakem. 

Obr.  13   Rozměry zkušebních tyčí pro plastometr SETARAM [4] 

Obr.  12   Simulátor HDS-V40 [19] 
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Výše zmíněný plastometr umožňuje provádět spojitou zkoušku až do vyčerpání 

tvařitelnosti - lomu, stejně jako zkoušku přerušovanou, která se skládá z postupně po 

sobě jdoucích úběrů. Mezi těmito úběry je možné měnit parametry ovlivňující průběh 

experimentu, jako teplotu, rychlost kroucení, dobu deformace a čas mezi jednotlivými 

úběry. Oba experimenty lze provádět po vysokofrekvenčním ohřevu standardních tyčí 

v širokém rozsahu teplot od 300°C do 1600°C. Rychlost deformace je možno měnit 

v širokém rozsahu 10-4 - 10 s-1. Po ukončení experimentu je možné zkoušky buď volně 

vyhladit na vzduchu, případně zakalit vodou pro následné metalografické vyhodnocení 

[20].  

Pro vlastní experimenty na plastometru SETARAM se standardně používají dvě základní 

velikosti tyčí. Ty mají rozměr deformované části      mm a      mm. Rozměry a 

geometrii těchto tyčí si můžeme prohlédnout na obrázku 13. 

Krutová zkouška byla již dříve popsána v kapitole 1.1.3.1. 

2 ZKOUMÁNÍ PŘEVODU EXPERIMENTÁLNÍCH HODNOT 
Z KRUTOVÝCH A TLAKOVÝCH ZKOUŠEK DO NAPĚŤOVO-
DEFORMAČNÍHO CHARAKTERU 

2.1 Převod experimentálních hodnot z krutové zkoušky do 
napěťovo - deformačního charakteru 

V následujících odstavcích bude představen výpočet deformace, deformační rychlosti a 

napětí z experimentálních dat z krutové zkoušky. 

2.1.1 Výpočet deformace z krutové zkoušky 

Pro analýzu deformačního chování při tváření je nutné získané hodnoty z krutového 

plastometru přepočítat na deformační napětí, deformaci a rychlost deformace. Pro 

výpočet deformace lze použít základní nejjednodušší výraz pro průběh torzní 

deformace: 

  
    

   
 (1) 

kde   je poloměr zkoušené části tyče, 

   je počet otáček, 

   je délka zkoušené oblasti. 
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Tento vzorec počítá smluvně deformaci na povrchu kroucené tyče – tedy v oblasti 

maximální deformace. Další rovnice počítáme s reprezentativním poloměrem    a ty již 

zahrnují nelineární závislost. Oproti předchozímu uvedenému vztahu (1) křivka 

deformace u rovnice (2) získává charakteristický hyperbolický tvar. Rovnice (3) využívá 

logaritmické závislosti. Poslední rovnice (4) charakterizuje deformaci ve smyku, 

použitou v předchozích dvou rovnicích. 

  
 

  
         

 

 
 

 

  
       

  

 
 

 
 

 
 

 
  (2) 

    
 

 
      

 

 
  (3) 

  
     

 
 (4) 

kde   je smykové deformace,  

e je skutečná deformace,  

    je reprezentativní poloměr,    
 

 
 . 

K odvození reprezentativního poloměru jsme využili předpokladu platnosti rovnice (1) 

v celém rozsahu zkoušení [21]. Poloměr    můžeme odvodit na základě představy, že 

každý bod stejně vzdálený od osy tyče reprezentuje stejnou velikost deformace a že je 

nutné brát v úvahu větší statistickou důležitost poloměrů vzdálenějších od osy: 

   
 

   
 

    

   
      

    

    
 

 

 
       

 

 

 (5) 

Z čehož vyplývá reprezentativní poloměr    
 

 
  , který bude v této práci následně 

používán. Jiní autoři navrhují počítat deformaci a deformační rychlost s 

odlišným reprezentativním poloměrem           [22], případně        . 

2.1.1.1 Geometrie průběhu deformace 

Skutečná deformace e, nebo také intenzita deformace je definována jako výsledný 

účinek parciálních deformací působících ve všech třech směrech a značených jako        

e1, e2, e3.  

kde: 

           (6) 
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Z geometrie vychází i další teoreticky ověřitelný popis deformace a následně i 

deformační rychlosti. Nejprve si však připomeneme základní teoretický vztah pro 

výpočet intenzity deformace [23]: 

   
 

 
   

    
    

   (7) 

Předpokládáme, že čtverec o stranách 2a0 · 2a0 a vevnitř vepsaný kruh se po zkroucení 

zdeformuje na elipsu s hlavní poloosou a a vedlejší poloosou b [24]. Velikost os jde 

zobrazit graficky (podle Rytze) viz obrázek 14. 

 

Obr.  14   Konstrukce lichoběžníku 

                (8) 

                (9) 
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Po dosazení můžeme napsat: 

  
  

     
          

  

 
     (10) 

  
  

     
          

  
 

     
(11) 

Kde ao = 1 a po úpravách 

  
 

 
                (12) 

  
 

 
                

(13) 

     
    

 
 

Skutečná deformace kombinuje rovnice (12) a (13) do následující (14): 

   
 

 
                (14) 

Již dříve bylo ověřeno [25], že tato graficky odvozená rovnice v porovnání s běžně 

používanou rovnicí s hyperbolickým sinem (2) si zcela odpovídají, a to jak pro malý, tak 

i pro velký počet otáček. 

2.1.2 Výpočet rychlosti deformace z krutové zkoušky 

Výpočet rychlosti deformace z krutové zkoušky závisí na rozdíl od výpočtu deformace i 

na rychlosti kroucení [15]: 

   
    

     
 (15) 

kde:  o je rychlost kroucení. 

Tato rovnice ovšem nebere do úvahy pokles velikosti deformace a tím i deformační 

rychlosti při konstantní rychlosti kroucení. Chyba vzniklá při použití této rovnice (15) je 

zanedbatelná pro malé deformace. U velkých hodnot deformací je ovšem již chyba 

značně patrná a tudíž je vhodné používat vztah s hyperbolickým sinem: 

   
 

  

  

 
        

 

 
 (16) 

kde     
 

  
  je rychlost kroucení. 
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2.1.3 Výpočet napětí z krutové zkoušky 

Deformační odpor chápeme jako odpor, který klade kov proti své tvarové změně, tedy 

celkový odpor, který zahrnuje vlivy všech činitelů při tváření.  

Deformační odpor je jedním z rozhodujících činitelů pro optimalizování 

technologických tvářecích pochodů a jeho znalost je základní podmínkou pro správné 

určení velikosti silového působení při tváření kovu.  

Pro vyhodnocování smykového napětí τ [MPa] v kroucené tyči se používá základní 

vztah [21]: 

  
  

    
 (17) 

kde   je kroutící moment,  

U tohoto vztahu se uvažuje rovinný stav napjatosti a obvykle i ideální plastický stav při 

zkoušení. V případě obecného plastického stavu se rovnice doplní o koeficienty p a m. 

Koeficient p charakterizuje účinek zpevňování s narůstající velikostí deformace, 

zatímco koeficient m charakterizuje účinek zpevňování s narůstající velikostí rychlosti 

deformace. 

V případě kdy kroutíme plnou tyč kruhového průřezu dostáváme následující vztah mezi 

kroutícím momentem   a smykovým napětím   [26]: 

               
 

 

 (18) 

kde         je obecný poloměr. 

Integraci tohoto vztahu lze provést jen pro známý průběh závislosti       . 

V případě, že             dostaneme po integrování dříve zmíněnou rovnici (17). Pro 

případ obecně plastického stavu nelze integraci přímo provést. Na základě klasického 

odvození ovšem dospějeme k vztahu pro výpočet intenzity napětí na povrchu tyče: 

  
   

    
         (19) 

 

kde    je intenzita napětí na povrchu tyče, 

  je koeficient charakterizující zpevňování vlivem deformace,  

   je koeficient charakterizující zpevňování vlivem rychlosti deformace. 
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Pro výpočet výše uvedených koeficientů je nutné znát spojitý, vyhlazený (nejlépe 

matematicky získaný) průběh závislosti momentu na otáčkách. Tvar výsledné křivky je 

díky derivaci při výpočtu koeficientů   a   výrazně ovlivňován. Derivace způsobuje 

citlivou reakci na momentální výchylky vstupních hodnot. 

Rovnice pro výpočet koeficientů   a   lze pomocí některých zdrojů napsat jako 

[27, 28]: 

  
 

 
 
  

  
 

    

    
 

   

   
   

  

 
 
  

   
 

    

     
 

   

    
 (20) 

V případě uvažování podélné síly   v ose vzorku se doporučuje použít komplexnější 

rovnici [24]: 

    
   

     

 

          
 

   
 
 

 (21) 

kde   je podélná síla. 

Pro podrobnější porovnání používaných rovnic je níže uvedena asi nejpoužívanější 

rovnice pro výpočet napětí z krutové zkoušky, kterou lze snadno matematicky vyčíslit: 

  
     

    
 (22) 

2.2 Převod experimentálních hodnot z tlakové zkoušky do 
napěťovo - deformačního charakteru 

Tato kapitola se bude podrobněji věnovat výpočtům termomechanických parametrů 

z tlakové zkoušky s rovinnou deformací (Plane Strain Compression Test). Metoda 

rovinné tlakové deformace byla prvně navržena Egonem Orowanem (1943) a postupně 

upravena pro simulaci deformačního chování materiálu během válcování. Tato zkouška 

slouží k určování deformačního napětí zkušebního vzorku deformovaného mezi dvěma 

hladkými kovadly o délce   a šířce  , které se pohybují proti sobě. Během této zkoušky 

je ve zkušebním vzorku vyvolán shodný stav napjatosti jako při válcovacím procesu. 

Schematické znázornění zkoušky je na obrázku 15. Účelem zkoušky je nasimulovat 

celkový proces válcování včetně všech deformací, deformačních rychlostí při přesně 

stanovených teplotách. 
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Pro získání přesných výsledků zkoušky musí být specifikovány a dodrženy následující 

zkušební podmínky [29]: 

 Rozměry a povrchová jakost zkušebního vzorku, 

 teploty během zkoušení, 

 doba a rychlost ohřevu, 

 zamezení oxidace vzorku, 

 kalibrace zkušebního stroje před zkouškou, 

 použití vhodného maziva pro snížení tření mezi vzorkem a kovadly, 

 zahrnutí korekce pro deformace částí zkušebního stroje, 

 analýza dat. 

2.2.1 Stav napjatosti 

 

Obr. 16    Orientace zkušebního vzorku vzhledem k hlavním napětím při PSCT [29] 

Stav napjatosti je jedním z rozhodujících činitelů, ovlivňující základní podmínky tváření. 

Určení stavu napjatosti je nezbytné pro analýzu plastické deformace v kovech. 

Nejvyšších hodnot tvařitelnosti je dosahováno při tlakovém stavu napjatosti bez 

Obr.  15    Tlaková zkouška s rovinnou  deformací [29] 
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tahových napětí, které jsou hlavní příčinou porušení soudržnosti materiálu. Napěťový 

stav při tváření v reálných podmínkách je výsledkem složitého působení napětí od 

zatěžujících sil a přídavných napětí, zpravidla tahových, vyvolaných vnějším třením, 

nerovnoměrnou deformací atd. 

Stav napjatosti v bodě může být určen výpočtem napětí působících na třech vzájemně 

kolmých rovinách, které procházejí daným bodem. Ve zcela obecném případě je stav 

napjatosti určen devíti složkami napětí. Na obrázku 16 je zobrazena orientace rovin a 

os vzhledem k bodu 0. Tento napěťový systém v bodě může být popsán třemi hlavními 

napětími σ1, σ2, σ3, které určují plastické chování kovu a které vyvolávají přidružené 

hlavní deformace e1, e2, e3. V rovině zkušební tlakové deformace působí největší 

deformace  3, deformace e2, ve směru šířky (viz obrázek 16) a při ideální zkoušce (bez 

šíření) je její hodnota nula (proto rovinná deformace) a e1 je délková deformace [29]. 

2.2.2 Hlavní deformace 

Skutečná deformace při tlakové zkoušce s rovinnou deformací je dána přirozeným 

logaritmem poměru výšky   k počáteční výšce vzorku   . 

    
 

  
 (23) 

kde    je výška zkoušeného tělesa po proběhlé deformaci, 

    je počáteční výška zkoušeného tělesa. 

Jestliže bude platit že      , pak se bude jednat o tlakovou deformaci. 

2.2.3 Intenzita skutečné deformace (  ) 

Intenzita deformace    je dána vztahem: 

   
 

  
        

         
         

  
 
  (24) 

Jestliže je intenzita deformace    ve zkušebním vzorku počítána za podmínek ideální 

rovinné deformace tzn.        a      , pak platí: 

        
  

 
   

    
     

  
 
  

 

  
   

 

  
  

 

  
 (25) 

S úvahou bočního šíření: 

      
 

  
        

 

  
               (26) 
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Za těchto podmínek se intenzita deformace    bude rovnat: 

   
  

 
         

         
          

  
 
  (27) 

Resp.:   

   
  

 
   

         
  

 
  (28) 

2.2.4 Deformační opravný faktor (f) 

Pro převedení hlavní deformace    na intenzitu deformace je nutné použít opravný 

faktor f. Pak pro intenzitu deformace bude platit: 

         (29) 

kde:    
 

  
  platí pro nulové šíření,  

      s úvahou šíření. 

2.2.5 Deformační napětí (  ) 

Je dáno silou   aplikovanou během zkoušky, dělenou plochou zkušebního nástroje 

působícího na zkušební vzorek v určitém časovém okamžiku. Hodnota deformačního 

napětí je dána rovnicí: 

   
 

   
 (30) 

kde:    je šířka kovadla,   

  je šířka vzorku. 

2.2.6 Intenzita napětí      

lntenzita napětí      je definována jako deformační napětí dělený dvěma opravnými 

faktory,       zahrnující vliv tření a f zahrnující intenzitu deformace: 

   
  

         
 (31) 
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3 POČÍTAČOVÁ SIMULACE TVÁŘECÍHO PROCESU A POROVNÁNÍ 

Pro ověření vhodnosti použití různých vztahů je možné použít software, který tyto 

plastometrické zkoušky dokáže simulovat (TTFEM, FORGE, SIMUFACT). Tyto programy 

využívají pro simulaci nejčastěji metodu konečných prvků (MKP, FEM). Umožňují nám 

počítat rozložení teplotního pole, deformace, deformační rychlosti i napětí ve 

tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů, vlivu teploty 

na deformační vlastnosti materiálu apod. 

3.1 Popis programu TTFEM 

Pro simulaci krutové zkoušky byl ve spolupráci s firmou ITA spol. s r.o. při sepisování 

této práce vytvořen simulační software TTFEM. Společnost ITA se zabývá moderními 

technologiemi válcování za tepla i za studena, počítačovým modelováním procesů 

tváření a tepelného zpracování apod. Tento software byl zatím použit pouze zde. 

Software využívá pro simulaci průběhu krutové zkoušky metodu konečných prvků. 

Umožňuje nám počítat rozložení teplotního pole, deformace, deformační rychlosti i 

napětí ve tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů, 

vlivu teploty na deformační vlastnosti materiálu apod. 

3.1.1 Popis prostředí programu 

TTFEM Explorer je uživatelské prostředí programového systému TTFEM (obrázek 17), 

které umožňuje volbu základních funkcí pro vytváření projektů, operací, objektů a 

Obr.  16   TTFEM - prostředí pro vkládání parametrů 
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sestav, řízení MKP výpočtů a prohlížení výsledků. Tyto základní funkce jsou dostupné 

pomocí standardních dialogových prvků, běžných pro každý program pracující pod 

systémem MS Windows (volby v menu, tlačítka v panelech nástrojů). 

Projekt je základní datová struktura programu TTFEM, která reprezentuje výpočtový 

model víceoperačního technologického procesu. Projekt se skládá z jedné nebo více 

operací. 

Operace je datová struktura programu TTFEM, která je součástí datové struktury 

Projekt a reprezentuje výpočtový model jedné výrobní operace. Operace obsahuje 

databázi nezávislých Objektů a databázi Sestav, které byly z těchto Objektů vytvořeny. 

Objekt je datová struktura programu TTFEM, která je součástí struktury Operace a 

reprezentuje výpočtový model jednoho tělesa, které se účastní tvářecího procesu. 

Podle umístění v hierarchii datových struktur se Objekty dělí na volné, které nejsou 

součástí žádné sestavy a na vázané, které jsou součástí nějaké Sestavy na dané 

Operaci. 

Sestava je datová struktura programu TTFEM, která je součástí datové struktury 

Operace. Každá sestava se skládá z Objektů a může reprezentovat různé varianty 

výpočtového modelu výrobní operace (různé materiály, tření, ochlazování…). [30] 

3.1.2 Vkládání parametrů 

Pro získání kvalitních výsledků musí uživatel do programu zadat parametry nezbytné 

pro vlastní výpočetní činnost programu. Mezi tyto patří především zadání rozměrů 

vzorku a nástrojů (obrázek 17), koeficientu hustoty sítě a počet dílků mřížky v datové 

struktuře sestava. V ní se rovněž definuje materiál vzorku a nástrojů. Ten se může 

Obr.  17   TTFEM - zadání pohybů 
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vybrat z přiložené databáze, případně upravit pomocí chemického složení. Do sestavy 

je zadává i počáteční teplota nástroje a vzorku, podmínky pohybu (obrázek 18) 

nástrojů (úhlová rychlost, posuv), kontaktu (třecí faktor, součinitel přestupu tepla), 

emisivita prostředí a povrchové napětí. Posledním zadávaným parametrem v datové 

struktuře sestava je délka časové události – tedy jak dlouho bude zkouška probíhat. 

Tento parametr můžeme přepočítat na počet otáček, které zkouška vykoná. 

Před vlastním započetím MKP výpočtu zadáme parametry výpočtové analýzy. Mezi 

tyto patří například rychlostní kritérium, teplotní kritérium, maximální počet iterací, 

maximální délka kroku apod. Poté již můžeme spustit vlastní výpočet pomocí metody 

konečných prvků. 

3.2 Rozložení deformace po průřezu a její průběh 

U výpočtů deformací byly do výše uvedených vzorců (1 – 4, 14) dosazovány hodnoty 

pro průměr   = 6 mm a délku   = 50 mm, tedy rozměry běžně používané pro krutové 

zkoušky [31].  

Na následujícím obrázku 19 byl porovnán průběh krutové zkoušky od osy k povrchu 

pro jednotlivé rovnice a program TTFEM. Rozložení se počítalo po 1 otáčce.  

Stejným způsobem proběhlo porovnání po pěti a deseti otáčkách jak ukazují následující 

grafy (obrázek 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  18   Rozložení deformace po průřezu vzorku,   = 1 

U výpočtu závislosti velikosti deformace na počtu otáček pro jednotlivé rovnice a 

program TTFEM byla dosazována stejná data jako v předchozím případě.  

Deformace (-) 
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Při výpočtu byl použit velmi vysoký rozsah otáček od 0 do 18. Tento rozsah byl zvolen 

proto, že při experimentu na oceli P91 prováděném na plastometru SETARAM při výše 

uvedených podmínkách, rychlosti kroucení o = 40 ot/min a teplotě 1100 °C došlo 

k lomu právě při cca 18 otáčkách (podrobnější přiblížení experimentu přinese další 

kapitola). Při tomto rozsahu je na následujících grafech velmi dobře vidět počáteční 

shodu jednotlivých v tomto příspěvku použitých matematických metod (přibližně do 

jedné otáčky) i následné citelné odchylky při vyšších deformacích. 

 

Obr.  19   Rozložení deformace po průřezu vzorku po 5 a 10 otáčkách 

 

Obr.  20   Závislost deformace na počtu otáček pro jednotlivé rovnice a TTFEM 

Grafickou závislost deformace na počtu otáček vidíme na následujícím grafu 

(obrázek 21). Lze vidět, že podobných výsledků dosáhneme pouze pro malý počet 
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otáček (  = 1). Při vyšším počtu otáček se začíná vychylovat lineární rovnice (1). 

Ostatní rovnice (2, 3, 14) dávají výsledky v dobré shodě a jsou použitelné i pro výpočty 

s extrémním počtem otáček. Počítačový program TTFEM dává výsledky prakticky 

shodné s nelineárními výpočty. 

3.3 Rozložení rychlosti deformace po průřezu a její průběh 

U výpočtu rychlosti deformace bylo kromě údajů použitých u výpočtu deformace 

počítáno navíc s rychlostí kroucení. Tato byla stanovena podle reálného experimentu 

na      otáček/min. Rovněž bylo použito srovnání při třech hodnotách počtů otáček 

a to konkrétně pro   = 1, 5, 10. Na obrázku 22 je uvedeno rozložení rychlosti 

deformace po průřezu vzorku po jedné otáčce a to jak porovnáním, v grafu, tak i 

výstřižkem z programu TTFEM. Obrázek 23 pak ukazuje rozložení rychlosti deformace 

po 5 a 10 otáčkách.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  21   Rozložení rychlosti deformace po průřezu vzorku,   = 1 

 

U vykresleného grafu závislosti deformační rychlosti na počtu otáček (obrázek 24) 

vidíme pokles deformační rychlosti při vzrůstajícím počtu otáček a přitom konstantní 

rychlosti kroucení vzorku (     otáček/min) u rovnice (16). Rovnice (15) s tímto 

poklesem nepočítá, a proto již není vhodná pro velké hodnoty deformací (  = 3), kdy 

tato odchylka přestává být zanedbatelná. Stejně jako v minulém případě jsou výsledky 

z programu TTFEM nelineární a odpovídají rovnici (16) [31]. 
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Obr.  22   Rozložení rychlosti deformace po průřezu vzorku po 5 a 10 otáčkách 

 

Obr.  23   Závislost rychlosti deformace na otáčkách pro jednotlivé rovnice a TTFEM 

3.4 Rozložení napětí po průřezu a jeho průběh 
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rozměrech      a      mm, která následně proběhla na krutovém plastometru 

SETARAM. Hodnoty pro poloměr   = 3 mm a délka   = 50 mm. Moment pro výpočet 

napětí byl dodán přímo firmou MM Výzkum s. r. o. [33]. 
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Pro získání porovnatelných výsledků je nutné zadat stejné podmínky jako při fyzikální 

simulaci na plastometru SETARAM i do simulačního softwaru TTFEM. Pro následující 

porovnání byl vybrán vzorek interně označený číslem 32, který byl předehříván na 

1200 ⁰C s dobou výdrže 10 minut a následně deformován při teplotě 1100 ⁰C a 

rychlosti kroucení 40 ot/min. Tyto parametry byly vloženy do programu a na jejich 

základě jsou i níže uvedené výsledky.  

Při zkoumání rozložení napětí po průřezu krutové zkoušky narážíme na použitelnost 

klasických rovnic (19 a 22). U těchto vztahů se uvažuje rovinný stav napjatosti a 

dosazuje se poloměr okraje vzorku. Pro ukázku tedy zobrazím tabulku 1 po 0,5, jedné, 

pěti a deseti otáčkách zobrazující velikost deformačního odporu vypočtenou pomocí 

rovnic 19 a 22 a pomocí programu TTFEM. 

Tab. 1   Napětí na okraji vzorku po 0,5, 1, 5, 10 a 15 otáčkách 

Otáčky 0,5 1 5 10 15 

Eq. 22 67 77 84 79 75 

Eq. 19 77 86 87 79 75 

TTFEM 76 84 85 73 71 

 

 

Obr.  24   Závislost napětí na počtu otáček pro jednotlivé rovnice a TTFEM 
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napětí převzaté z programu TTFEM klesá rychleji než u dalších metod výpočtu. Toto 

může být způsobeno celou řadou příčin, které doprovázejí metody numerických 

simulací a to především přesnost definovaných okrajových podmínek, které se 

nemusely plně shodovat s podmínkami při vlastní fyzikální simulaci na plastometru.  

Pro ukázku tedy zobrazím jen graf (obrázek 27) závislosti napětí na průřezu z programu 

TTFEM po jedné otáčce, stejně jako obrázek rozložení napětí po průřezu zkoušky 

(obrázek 26). Dá se předpokládat, že podobným způsobem vypadá skutečné rozložení 

napětí v průřezu krutové zkoušky.  

 

Obr.  27   Rozložení napětí po průřezu vzorku po jedné otáčce z programu TTFEM 
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4 MOŽNOSTI APLIKACE PLASTOMETRICKÝCH ZKOUŠEK 

4.1 Sestavení matematického popisu křivky napětí – deformace na 
základě výpočtu aktivační energie a dalších konstant 

Úkolem tohoto bodu práce je sestavení úplného matematického popisu křivky 

napětí - deformace. Tento popis nám dovoluje vypočítat hodnotu napětí v závislosti na 

teplotě, rychlosti deformace a na hodnotě deformace samotné. V praxi tak můžeme 

vypočítat průběh křivky napětí - deformace i pro teploty a rychlosti deformace, které 

nebyly naměřeny experimentálně. Pro sestavení takového matematického popisu je 

nutné matematicky vypočítat píkové napětí a píkovou deformaci. Během tohoto 

výpočtu si rovněž vypočteme i aktivační energii. Celá tato kapitola vychází 

z následujícího experimentu. 

4.1.1 Experiment  

Současná experimentální technika umožňuje získat přesné křivky napětí-deformace 

pro různé termomechanické parametry. V našem případě byl pro získání těchto křivek 

použit plastometr Gleeble 3800 americké firmy Dynamic Systems INC v Czestochowé, 

Polsko. Mezi jeho přednosti patří možnost provádět zkoušky při přesných teplotách a 

deformačních rychlostech. Jeho výstupem jsou pak numerická data, z nichž snadno 

vytvoříme křivku napětí - deformace, kterou budeme vyhodnocovat. 

  

Obr.  28   Závislost T na t pro deformační rychlost 0,1 s-1. 
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Průběh experimentu si vysvětlíme na následujícím grafu při deformační rychlosti 0,1 s-1 

(obrázek 28). Pro průběh zkoušky byly připraveny vzorky rozměru              mm. 

Tyto vzorky jsou ohřívány rychlostí 5 °C/s na teplotu 1260 °C (Oblast 1). Poté následuje 

60 sekundová vyrovnávací fáze (Oblast 2). U zkoušky jejíž deformační teplota je rovná 

teplotě ohřevu, následuje vlastní deformace ihned po vyrovnávací fázi. Ostatní zkoušky 

jsou po dobu 120 sekund ochlazovány na požadovanou deformační teplotu (Oblast 3). 

Následně proběhne vlastní deformace (Oblast 4) a na závěr jsou zkoušky ochlazovány 

opět rychlostí 5 °C/s až do teploty 600 ° C (Oblast 5). Na obrázku 29 si můžeme 

prohlédnout výsledný tvar vzorku pro proběhnuté zkoušce [34]. 

K vlastnímu experimentu byla použita ocel P91. Tato ocel je představitelem moderních 

žáropevných ocelí s devíti procenty chromu, která je určena pro mechanicky a tepelně 

namáhané komponenty jako například reaktory, potrubní systémy atd. s vyššími 

teplotami a tlaky přehřáté páry [32, 35]. 

Pro plastometrickou zkoušku byly použity tři rychlosti deformace   = 0,1 s-1; 1 s-1; 

10 s-1. U těchto rychlostí bylo provedeno několik zkoušek v rozmezí teplot 800 °C až 

1260 °C. Naměřená data z plastometru Gleeble byla očistěna od přebytečných 

informací z období před a po vlastní zkoušce. Relevantní data pak byla použita 

k sestavení grafů napětí – deformace. Níže uvádím příklad křivky napětí - deformace 

pro deformační rychlost 10 s-1 a různé teploty (obrázek 30), respektive pro teplotu 

1273 K a různé deformační rychlosti (obrázek 31). V následující kapitole bude popsáno 

sestavení rovnic pro výpočet kalkulovaných hodnot píkových napětí a deformací [36] 

na tomto konkrétním případě.  

 

Obr.  29   Vzhled reálných vzorků po deformaci. 
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Obr.  30   Křivky napětí-deformace pro deformační rychlost 10 s-1. 

 

Obr.  31   Křivky napětí-deformace pro teplotu 1273 K. 

4.1.2 Matematický výpočet aktivační energie a píkového napětí 

Aktivační energie pro deformaci za tepla   [J·mol] je konstanta závislá na chemickém 
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křivky napětí deformace při spojité deformaci. Hodnotu aktivační energie   je možné 
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 (32) 

kde      je rychlost deformace,  

 C,     je konstanty,  

    je aktivační energie, 

         je molární plynová konstanta,  

     je píkové napětí. 

Matematický výpočet píkového napětí je společně s matematickým výpočtem píkové 

deformace potřebný k následnému sestavení úplného matematického popisu křivky 

napětí – deformace. Postup spočívá ve stanovení píkových bodů na skutečném 

průběhu křivek, získaných na plastometru. Dále pokračujeme sestavením níže 

popsaných regresí a rovnic [38]. 

              (33) 

kde      je píkové napětí (MPa), 

     je deformační rychlost na píku (s-1). 

 

Obr.  32   Směrnice nt. 

Z rovnice (33) vypočteme směrnici nt pro každou rychlost deformace a nejvyšší teplotu 

deformace, tj. 1260 °C. Dále obdobně vypočteme směrnici β pro teplotu nejnižší 
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(800 °C) podle rovnice (34). Obě směrnice můžeme rovněž zobrazit graficky, jak vidíme 

na obrázku 32, respektive obrázku 33 a z nich požadovanou směrnici odečíst. 

            
(34) 

  
 

  
 

(35) 

kde      konstanta, 

  , tn   směrnice. 

 

Obr.  33   Směrnice β. 

Získané směrnice n a β dosadíme do rovnice (35) a vypočteme konstantu α. Dále pro 

všechny teploty sestavíme lineární regrese podle rovnice (36) a následně vypočteme 

průsečíky s osou y pro [sinh (α∙σp)] = 1, které označíme  1 až  n. Tento postup můžeme 

zobrazit i graficky (obrázek 34), kde snadno odečteme i hledané průsečíky. 

                      (36) 
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Výpočtem rovnice (37) získáme směrnici, kterou si označíme písmenem  . Aktivační 

energii   procesu si pak zjistíme jednoduchým výpočtem podle rovnice (38). 

       (38) 

kde     aktivační energie (J/mol), 

     plynová konstanta,   = 8,314 (J/(mol·K)). 

 

 

Obr.  34  Porovnání [ ln rychlosti deformace ]  a  [ ln sinh (α* σp) ]. 
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Sestavíme závěrečný vztah: 

         
  

  
           

 
 (41) 

Pro jeden materiál (se stejnou historií deformace a teplotních režimů) má tato rovnice 

(40) hodnoty koeficientů a konstant stálé. Existují již vztahy, které ony konstanty 

vyjadřují jako funkce chemického složení. 

 

 

Obr.  35   Porovnání [ ln    + Q/(R ∙ T) ]  a  [ ln sinh (α ∙ σp) ]. 
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Podle výše uvedených rovnic byly vypočteny hodnoty     , které jsou porovnány 

v tabulce 2 s hodnotami experimentálního   . Porovnání je pro názornost rovněž 

provedeno graficky (obrázek 36). 

Tab. 2  Porovnání experimentálních a kalkulovaných hodnot σp. 

Experimentální σp   Vypočtené σp-c 

0,1 1 10 T (K) 0,1 1 10 

354 373 395 1073 325 366 408 

240 287 318 1173 239 281 322 

164 194 258 1273 167 208 250 

33 62 110 1533 29 65 106 

 

 

Obr.  36   Porovnání vypočtených a experimentálních hodnot píkových napětí. 

Při sestavování výše uvedených rovnic se setkáme s nutností vysvětlit fyzikální 

podstatu hodnoty  , tedy aktivační energie. Obvykle se pro daný proces považuje za 

konstantu nezávislou na teplotě. Její vyjádření v jednotkách [J/(mol)] symbolizuje vztah 

s aktivační energií difúze či samodifúze [39]. Pro námi zkoumanou 9Cr ocel jsme 

dospěli k velikosti aktivační energie   = 497318 J/mol. Konstanta A má pak velikost 

  = 9,26·1015. K výpočtu aktivační energie je možno využít i jiných rovnic, případně 
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softwarových programů. Na katedře tváření materiálu je znám především program 

ENERGY. 

4.1.3 Výpočet píkové deformace 

Výpočet píkové deformace bude v následujících odstavcích popsán podle dvou metod 

matematického vyhodnocování. Bude to model založený na parametrické rovnici a 

model s aplikací hyperbolického sinu. 

4.1.3.1 Model s aplikací hyperbolických funkcí 

Tento model vychází z ověřených zkušeností při řešení teoretických průběhů plasticity. 

Při analýze modelu plastické deformace řízené dynamickým zotavením 

nekonzervativním pohybem dislokací (Barettův model). V principu je tedy mezní 

deformace závislá na teplotě a rychlosti deformace [40]. 

Prvním bodem je sestavení lineárních regresí (43) pro jednotlivé teploty a určením 

jejich směrnic, které budou označeny  1 až  n. Z těchto směrnic následně vypočteme 

směrnici průměrnou. Tu označíme písmenem  . Pro tento konkrétní případ je výpočet 

ilustrován v tabulce 3.  

              (43) 

kde       píková deformace. 

                    
 

 
  (44) 

Z výše uvedené rovnice (44) získáme směrnici, kterou si označíme jako   a průsečík 

s osou y, který označíme písmenem  . Tuto operaci rovněž můžeme provést graficky 

jak vidíme na obrázku 37, z něhož rovněž snadno odečteme potřebné hodnoty   a  . 

        
               

 

 
   (45) 

kde       směrnice,  

   průsečík s osou y. 
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Tab. 3  Výpočet směrnic. 

T = 1073 K  T = 1173 K 

                                    

-0,96758 -2,30259 
  

 1 = 0,026842 
  

-1,10866 -2,30259 
  

 3 = 0,021889 

-0,87707 0         -0,99425 0       

-0,84397 2,302585         -1,00786 2,302585       

T = 1273 K  T = 1533 K 

                              
      

-1,17118 -2,30259    2 = 0,04705   -1,27297 -2,30259    4 = 0,028996 

-1,02165 0         -1,18417 0 
      

-0,95451 2,302585         -1,13943 2,302585       

                      

      
  =  0,031194             

 

 

Obr.  37   Porovnání sinh (            )  a      . 
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Pro názornost je níže porovnání vypočtených hodnot s experimentálními a to graficky 

(obrázek 38). 

 

Obr.  38   Porovnání experimentálních a vypočtených hodnot píkových deformací. 

4.1.3.2 Parametrický model 

U tohoto modelu se vychází opět z píkové oblasti křivky napětí - deformace. U tohoto 

modelu nemusíme znát aktivační energii, naopak to, co se za ni v závěrečném vztahu 

(48) vydává, je spíše konstanta. 

Začneme stejně jako u modelu s hyperbolickou funkcí, sestavením lineárních regresí 

podle rovnice (43) a určením průměrné směrnice, kterou si tentokrát označíme  . 

Vykreslené lineární regrese si můžeme prohlédnout na obrázku 39. Na rozdíl od 

předchozího případu určíme i průsečíky jednotlivých směrnic s osou y, které označíme 

 1 až  n [38].  

V následujícím kroku určíme směrnici   rovnice (46). Grafické vyjádření s hodnotou 

směrnice i průsečíku je zobrazeno na obrázku 40. Směrnici   položíme rovnu vztahu  

   

 
z něhož vypočteme konstantu   (47). Průsečík s osou y nám představuje    .  
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  (46) 

  
   

 
 

(47) 

kde       směrnice.  

 

Obr.  39   Porovnání ln    a ln    

 

Obr.  40   Výpočet směrnice  . 
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Sestavíme závěrečný vztah (48) a po dasazení konstant dostáváme vypočtené hodnoty, 

které jsou spolu s předchozím modelem a experimentálními údaji porovnány 

v tabulce 4. Rovněž i tentokrát je přiloženo grafické porovnání tohoto modelu 

s experimentálními hodnotami (obrázek 41). 

         
     

  

  
  (48) 

kde    směrnice, 

 ,    konstanty. 

Tab. 4: Porovnání vypočtených a experimentálních hodnot píkových deformací. 

  p  p-c - parametricky model  p-c - sinh model 

T (K) 0,1 1 10 0,1 1 10 0,1 1 10 

1073 0,380 0,416 0,430 0,372 0,400 0,430 0,373 0,401 0,431 

1173 0,330 0,370 0,365 0,343 0,369 0,396 0,342 0,368 0,395 

1273 0,310 0,360 0,385 0,321 0,344 0,370 0,319 0,343 0,368 

1533 0,280 0,306 0,320 0,280 0,301 0,323 0,281 0,302 0,324 

 

Obr.  41   Porovnání experimentálních a vypočtených hodnot píkových deformací. 
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4.1.4 Sestavení úplného matematického popisu křivky napětí-deformace 

Na základě výše zmíněných rovnic (42, 45, 48) extrapolujeme hodnoty píkových napětí 

a deformací pro deformační rychlosti od 0,01 do 100 s-1 a pro teploty 1073, 1173, 

1273, 1373, 1473 a 1533 K. 

Pro úplný matematický popis křivky napětí deformace jsme použili rovnici (49) [41], 

která umožňuje plynule popsat změnu charakteru křivky i za inflexním bodem.  

       
 

    
      

 

    
 

 

 (49) 

Po dosazení do rovnice (49) (kde exponent   může nabývat hodnot od 0,1 do 0,9), 

vypočteme hodnoty deformačních odporů v závislosti na základních proměnných do 

velikosti deformace 0,8. V Tabulce 5 jsou zaznamenány kalkulované hodnoty napětí při 

různých rychlostech deformace, různých teplotách a deformacích. Hodnoty při 

nejnižších a nejvyšších rychlostech deformace byly extrapolovány. Počítáno bylo od 

teploty 1173 K do 1533 K v krocích po 50 K. Příklad takto vypočtených křivek si rovněž 

můžeme zobrazit graficky viz. Obrázek 42. Tento obrázek znázorňuje křivky při teplotě 

1273 K.  

  

Obr.  42   Matematicky vypočtené křivky napětí-deformace při teplotě 1273 K. 

Rovnice (49) bere do úvahy hodnoty píkových napětí a píkových deformací, a proto je 

přesná zejména v oblasti okolo píku. Dokáže popsat jedinou rovnicí i napětí mnohem 

vyšší, než je napětí píkové, ale pro malé deformace je obtížně použitelná. Proto pro 

tyto nízké hodnoty deformace je vhodnější použít klasické rovnice typu Hollomon. 
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Kalkulované hodnoty napětí jsou pak v následujícím obrázku 43 porovnány 

s experimentálně naměřenými údaji pro deformační rychlost 0,1 s-1. 

Tab. 5: Hodnoty napětí pro výpočet spojitých křivek napětí-deformace. 

 

  

Obr.  43  Porovnání vypočtených a naměřených hodnot křivek napětí-deformace pro 
deformační rychlost 0,1 s-1. 
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4.2 Sestavení matematického popisu křivky napětí – deformace 
založeného na principu dvou proti sobě působících sil 

V následující kapitole bude představena možnost aproximace závislostí 

napětí - deformace, naměřených na vzorcích z 9Cr oceli na plastometru Gleeble 

(experiment byl popsán v kapitole 4.1.1). Tato pak prezentuje jednoduchý a přitom 

velice věrný model fungující na principu dvou proti sobě působících sil až do jejich 

ustálení [42]. 

4.2.1 Aproximační model 

Základní myšlenka o vnitřním principu fungování vhodného jednoduchého modelu 

vznikla při pohledu na tvar křivky napětí - deformace s určitým aperiodickým 

překmitem – na obrázku 44 jsou viditelné tři tyto křivky pro rychlosti deformace 0,1, 1 

a 10 s-1 při teplotě vzorku 1273 K: 

 

Obr.  44  Naměřené křivky napětí - deformace pro teplotu 1273 K 

Pro model plastické deformace řízené dynamickým zotavením nekonzervativním 

pohybem šroubových dislokací se jako jednoduchý a vhodný (přiléhavý) jevil model 

fungující na principu dvou proti sobě působících sil až do jejich ustálení [42, 43, 44]. 

Působí zde proti sobě dvě vnitřní brzdící síly, odpovídající působení na šroubovou 

dislokaci se skokem emitujícím (kladná) a absorbujícím (záporná) vakance. 

Po úpravách jsou v této literatuře uvedeny výrazy pro rychlost pohybu dislokací, které 

lze v zobecněném „matematickém“ (nemetalurgickém) tvaru popsat následovně: 
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                   (50a) 

                    (50b) 

kde     - rychlost pohybu skoku emitujícího vakance, 

    - rychlost pohybu skoku absorbujícího vakance, 

   ,    - zobecněné „materiálové“ koeficienty - konstanty, či proměnné, 

   - vnější síla nutná k ohybu šroubového úseku. 

Střední rychlost pohybu skoku závisí na poměru (relativního) podílu skoků emitujících 

vakance a podílu skoků absorbujících vakance (na jejich váženém průměru) podle 

vztahu: 

                            (51) 

kde    - střední rychlost pohybu skoku (dislokací), 

    - relativní podíl skoků emitujících vakance  0, 1, 

    - relativní podíl skoků absorbujících vakance  0, 1, 

                     

Pro mezní a „prostřední“ hodnoty uvedených podílů pak vycházejí následující 

(zobecněné a zjednodušené) tvary výrazů pro stanovení střední rychlosti pohybu 

dislokací: 

                    pro     ,      (52a) 

                   pro     ,      (52b) 

                  pro       ,        (52c) 

Ze vztahu (52c) je tedy zřejmé, že použití funkce hyperbolického sinu (sinh) je 

opodstatněné pouze v tom případě, kdy je podíl skoků emitujících vakance rovný 

podílu skoků absorbujících vakance. Obecnější se tedy jeví použití nějaké kombinace 

(součtu, či lépe rozdílu) exponenciálních funkcí. 
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Z tvaru křivek na obrázku 44 je vidět ještě několik dalších skutečností: 

 tvar křivek s překmitem (s periodickým tvarem) odpovídá tvaru křivek 

napětí - deformace pro model plastické deformace řízené dynamickou 

rekrystalizací – viz obrázek 45 [45], 

 všechny tři křivky (s překmitem i bez něj) vykazují zřetelně dvě na sebe 

navazující části – lineární průběh (část I.) a průběh nelineární (II., případně II.a, 

II.b – obrázek 45), přičemž část I. odpovídá platnosti lineárního Hookova zákona 

a bod „přechodu“, „zlomu“ mezi oběma částmi křivky zřejmě odpovídá mezi 

kluzu, 

 pokud bychom prodloužili část II. směrem k nižším hodnotám deformace, pak je 

zřejmé, že by hodnota napětí nedosáhla nulové hodnoty pro nulovou 

deformaci, ale pro nějakou „zápornou“ deformaci. 

 

Obr.  45   Schéma křivky napětí-deformace řízené dynamickou rekrystalizací [45] 

Je tedy jasné, že část I. křivky bude dobře popsatelná aproximační funkcí typu lineární 

funkce bez absolutního členu (což odpovídá Hookovu zákonu): 

       (53a) 

kde I - napětí v části I křivky napětí - deformace, 

 D - koeficient úměrnosti, D  0, 

  - deformace,   0. 

Při zohlednění všech výše uvedených skutečností byla pro navazující nelineární část II. 

křivky navržena jednoduchá aproximační funkce ve tvaru rozdílu dvou klesajících 

exponenciál s různými koeficienty: 
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                                                             (53b) 

kde     - napětí v části II křivky napětí - deformace, 

   - násobící koeficient, A  0, 

   - koeficient exponenciální funkce odpovídající emisi vakancí, B  0, 

   - koeficient exponenciální funkce odpovídající absorbci vakancí, C  0, 

    - „záporná“ deformace (reformace) odpovídající nulovému napětí, 0  0. 

Lze předpokládat, že zobecněné „materiálové“ koeficienty       budou závislé na 

stejných parametrech materiálu a vakancí, jak tomu je pro vztahy (50a), (50b) podle 

literatury [45]. U parametrů     lze navíc předpokládat jejich explicitní závislost na 

teplotě. 

Pro názornost je závislost (53b) pro hodnoty parametrů   = 200,   = 0.5,   = 10,            

0 = 0.05, dobře viditelná na obrázku 46: 

  

Obr.  46  Graf aproximační funkce křivky napětí – deformace 

Z obrázku 46 je zřejmé, že daná aproximace v části II křivky se jeví jako tvarově vhodná 

a odpovídající naměřeným datům. 

Pro spojení, „navázání“ obou funkcí musí být splněna podmínka spojitosti hodnot (ne 

derivací, ty budou nespojité, tj. jejich hodnoty zleva a zprava v bodě spojení budou 

nestejné) v bodě „přechodu“, či „zlomu“ z  0, odkud dostaneme hodnotu koeficientu 
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                  (54a) 

                                            (54b) 

  
 

  
                                   (54c) 

Je tak jasné, že nespojitá aproximační funkce bude funkcí pěti parametrů {      0, 

z} a její definice, vhodná už přímo pro SW zpracování, je následující: 

      

 

  
                                                     

                                                          

  (55) 

4.2.2 Výpočet píkové deformace a napětí 

Pro uvedený aproximační model je ještě vhodné analyticky vyjádřit tzv. píkovou 

deformaci p a napětí p, tj. určit polohu výskytu a hodnoty maxima na křivce napětí - 

deformace. Po uskutečnění derivace funkce (53b) popisující část II křivky, a položení jej 

rovnou nule (podmínka extrému), dostaneme: 

       

  
                                              (56a) 

   

   
 
           

     
 

(56b) 

                                       (56c) 

Např. pro hodnoty parametrů   = 200,   = 0.5,   = 10, 0 = 0.05 funkce (53b) vycházejí 

parametry píku následovně: p = 0.27, p = 162.3 (viz. obrázek 46). 

4.2.3 Aplikace metody na naměřená data 

V dalším je uvedena aplikace uvedené aproximační funkce (55) na naměřená data 

prostřednictvím její funkční realizace v tabulkovém procesoru Excel. 

Navrženou aproximační funkci křivky napětí - deformace bude vhodné aplikovat pouze 

na data, kdy ještě nedošlo k porušení soudržnosti ocelového vzorku. Zobrazení takto 

upravených („ořezaných“) dat pro tři rychlosti deformace 0.1, 1 a 10 s-1 při teplotě 

vzorku 1273 K je na obrázku 47: 
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Obr.  47   Upravené naměřené křivky napětí - deformace pro teplotu 1273 K 

Samotná nespojitá lineárně - nelineární aproximační funkce (55) byla realizována 

pomocí funkce (podmínky) KDYŽ v tabulkovém procesoru Excel. 

Hodnoty jejich pěti parametrů {      0, z} byly stanoveny prostřednictvím aplikace 

Řešitel (Solver) při uvažování minimalizace („nulovosti“) kritéria nejmenších čtverců 

odchylek (SSE) mezi naměřenými a aproximovanými hodnotami a nastavením 

nezápornosti parametrů. List s výpočty a grafem křivky napětí - deformace pro teplotu 

1273 K a rychlost deformace 0,1 s-1 je na obrázku 48. 

Na obrázku 49 jsou graficky znázorněny výsledky aproximace prostřednictvím 

nelineární regrese v programu Excel pro všechny tři rychlosti deformace a teplotu 

1273 K. Z obrázků (grafů) je zřejmé, že navržená aproximace (55) výborně popisuje 

naměřená data a zřejmě i vystihuje podstatu fungování chování ocelového vzorku při 

plastometrické zkoušce. 

 
Obr.  48   List s výpočty a grafem křivky napětí - deformace pro teplotu 1273 K a 

rychlost 0,1 s-1 
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Obr.  49   Aproximovaná křivka napětí – deformace pro teplotu 1273 K a 

rychlosti deformace 0,1, 1 a 10 s-1 

V tabulce 6 jsou přehledně shrnuty výsledky aproximace pro všechny tři rychlosti 

deformace a teplotě vzorku 1273 K: 

Tab. 6: Výsledky aproximace pro teplotu 1273 K 

Rychlost → 
0,1 1 10 

Parametry ↓ 

  200,82 202,86 284,41 

  0,34 0,00 0,18 

  7,42 7,60 7,95 

  =  o 0,05 0,06 0,04 

  =  z 0,01 0,01 0,01 

    

 p 0,04 0,00 0,02 

 a 0,96 1,00 0,98 

 p 0,38 +  0,45 

 p 164,87 202,86 254,31 

 2 [%] 99,99 99,76 99,99 
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Trochu překvapivý je mezně aperiodický (bez překmitu) průběh křivky pro rychlost 

deformace 1 s-1 (obrázek 49). Z tabulky 6 je zřejmé, že parametr B je rovný nule, což 

znamená, že část křivky II má v tomto případě redukovaný tvar: 

                                        (57) 

který formálně odpovídá vztahu (50b) pro veličinu  a, tj. rychlost pohybu skoku 

absorbujícího vakance a vyjadřuje mezně aperiodický průběh funkce. 

Po dosazení hodnoty parametru   = 0 do vztahů (56a), (56b) pro polohu píku (maxima) 

a hodnotu napětí v něm, dostaneme limitní hodnoty: 

   
   

   

   
 
       

 
          

(58a) 

   
   

                                    (58b) 

Z údajů v tabulce 6 je vidět, že navržená aproximační funkce (55) přiléhavě (index 

determinace modelu je vyšší než 99.7 %) a věrně popisuje naměřená data pro všechny 

případy. 

Je otázkou, zda vážený poměr konstant   a   nevystihuje i relativní podíly skoků 

emitujících a absorbujících vakance. V tabulce 6 jsou tyto odhady podílů vyjádřeny 

pomocí vztahů: 

   
 

   
 (59a) 

   
 

   
 

(59b) 

Podle vztahu (59a) tedy vychází pro   = 0 (mezně aperiodický průběh křivky) hodnoty 

podílů p = 0 a a = 1, což by signalizovalo, že pro rychlost deformace 1 s-1 v daném 

vzorku docházelo pouze ke skokům absorbujícím vakance. 
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4.2.3.1 Závislost parametrů na rychlosti deformace 

 

Obr.  50   Závislost parametru   na rychlosti deformace 

 

Obr.  51   Závislost parametru   na rychlosti deformace 

 

Obr.  52   Závislost parametru   na rychlosti deformace 
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V tomto bodě se zdá být pravděpodobné, že existuje závislost výše uvedených 

parametrů na rychlosti deformace. Z hodnot parametrů     a z, uvedených 

v tabulce 6 je pozorovatelné, že jejich hodnoty monotónně (a přitom nelineárně) rostly 

s nárůstem rychlosti deformace. Sestavili jsme tedy grafy a vypočetli směrnice těchto 

koeficientů. 

U koeficientu   se vyskytl problém s nelogičností dosažených hodnot pro rychlost 

deformace 1 s-1, a proto byla s ohledem na ostatní rychlosti deformace odhadnuta na 

  = 0,24. 

Po vypočtení všech potřebných směrnic a dosazení rychlostí deformace použitých u 

experimentálního měření (0,1, 1, 10 s-1) a následném porovnání právě 

s experimentálními křivkami získáme následující graf (obrázek 52). 

Plastometrické zkoušky jsou při nízkých hodnotách deformace vždy zatíženy jistou 

chybou, která se u běžných zpevňovacích křivek řeší místo klasickou Hollomonovou 

rovnicí rovnicemi typu Ludwik, Swifft aj. Z tohoto důvodu i naše výsledná křivka začíná 

u deformace  = 0,15. 

Podobně jako pro rychlost deformace by bylo velice zajímavé prozkoumat vliv teploty 

vzorku na hodnoty parametrů aproximační funkce (55) s možností vytvoření 3D 

aproximačního modelu závislosti napětí na deformaci a teplotě, což si ovšem žádá širší 

rozsah vstupních dat. 

 

Obr.  53 Porovnání vypočtených a experimentálních dat pro teplotu 1273 K a rychlost 

deformace 10 s-1 
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4.3 Výpočet stupně změkčení z přerušovaných zkoušek 

Určení stupně změkčení je možné z metalografických výbrusů zkoušeného materiálu, 

kdy se přímo srovnává podíl uzdravené a deformované struktury. Toto porovnání 

v případě některých ocelí je někdy velmi obtížné případně nemožné, většinou z důvodu 

nemožnosti vyleptání původní velikosti austenitického zrna. Vzorky pro určování 

stupně změkčení mohou být získány laboratorním válcováním nebo na přístrojích pro 

mechanické zkoušení (tlakové, krutové, tahové). I u těchto plastometrů může být 

problematické určení korektního místa pro správné metalografické vyhodnocení. Zde 

tedy nastupují nepřímé metody určení množství rekrystalizovaného podílu z velikosti 

změkčení – snížení přirozeného deformačního odporu získané při přerušované 

plastometrické zkoušce obvykle sestávající z dvojice deformací. 

Změna podílu staticky rekrystalizovaného podílu s časem je nejčastěji popisována 

Avramiho rovnicí [46]: 

               
 

    
 

 

  (60) 

kde     je podíl rekrystalizované struktury jako funkce času, 

      čas pro 50% rekrystalizaci. 

 čas  0,5, se mění v širokých mezích a je závislý na podmínkách probíhající deformace 

[47]. Kinetika statické rekrystalizace závisí na deformaci, na velikosti původního zrna, 

teplotě a deformační rychlosti, která může být vyjádřena pomocí Zener - Hollomonova 

parametru. Whiteman a Sellars navrhli rovnici pro výpočet času pro 50% statickou 

rekrystalizaci závislou na následujících parametrech    0 ,      a   ve tvaru [48]: 

             
          

    

  
  (61) 

kde        a    jsou konstanty, 

  rek  je aktivační energie statické rekrystalizace, 

    je plynová konstanta. 

Z fyzikálně - metalurgického pohledu je patrné, že kinetika rekrystalizace závisí na 

hnací síle pro růst,na hustotě nukleačních míst a na mobilitě hranic zrn. Na druhé 
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straně, kromě jisté teplotní závislosti, nedokáže teorie přesněji definovat vliv ostatních 

parametrů.  

4.3.1 Velikost rekrystalizovaného zrna  

Velikost staticky rekrystalizované austenitického zrna     
 

 se vypočte podle 

následujícího vztahu (62). Tato rovnice postačujícím způsobem popisuje vliv 

deformace, teploty a původní velikosti zrna na velikost rekrystalizovaného zrna 

mikrolegovaného austenitu. 

    
 

       
           

     

  
  

  

 (62) 

kde           a     jsou konstanty, které jsou závislé na chemickém 

složení oceli (hm.% mikrolegur, uhlíku a dusíku). 

4.3.2 Vliv chemického složení na kinetiku uzdravovacích procesů 

Na velikost aktivační energie má rozhodující vliv skutečnost, zda je legující prvek 

rozpuštěn v tuhém roztoku nebo vyloučen jako precipitát. I malá změna v chemickém 

složení ovlivní hodnotu aktivační energie  .  

Podstatou působení legujícího prvku v tuhém roztoku je rozdíl v atomových velikostech 

a elektronové stavbě přísadového prvku a Fe, který vyvolává jejich segregaci v oblasti 

vrstevné chyby. Snížená energie vrstevné chyby brzdí volný pohyb dislokací a jejich 

redistribucí ve fázi formování zárodků i během růstu nových zrn [49].  

Podstatně větší vliv než prvky v tuhém roztoku mají prvky vyloučené ve formě velmi 

jemného precipitátu. Tyto stabilizují substruktury vzniklé při tváření za tepla, omezuji 

rozvoj statického zotavení a zabraňují vzniku rekrystalizačních zárodku. Naopak hrubé 

částice působí jako místa koncentrace deformace a proto v těchto místech dochází k 

počáteční nukleaci rekrystalizačních zárodků [49].  

Prvky s vyšší teplotou táni vesměs zvyšuji aktivační energii samodifuze a tím i aktivační 

energii rekrystalizace. V oceli jsou to zejména: Cr (1 920 °C), Mo (2 622 °C), 

V (3 400 °C), Nb (1 950 °C). Pro vyjádření vlivů legujících prvků na aktivační energii byl 

vypracován vztah [50]: 
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(63) 

Grafické znázornění těchto výsledků jako funkcí obsahu každého prvku (obrázek 54) 

umožňuje posoudit relativní vliv jednotlivých legujících prvků. Na obrázku 54 nemá 

obsah vanadu velký vliv na velikost aktivační energie. Vliv všech dalších prvků vede ke 

zvýšení aktivační energie s výjimkou uhlíku, který vykazuje jistou tendenci ke snížení 

aktivační energie.  

 

Obr. 54  Závislost aktivační energie   na obsahu Ti, V, Nb, C, Si, Mn a Mo [50] 

Nicméně křemík, molybden a mikrolegury niob a titan významně přispívají k nárůstu 

aktivační energie díky částečné nebo úplné precipitaci.  

4.3.3 Vliv teploty deformace 

Změkčení v závislosti na čase pro čtyři různé deformační teploty při deformační 

rychlosti 0,1 s-1 a deformaci 15% zobrazuje obrázek 55. Je zřejmé, že vliv teploty 

deformace na statické změkčení je významný. Změkčení se zvyšuje s nárůstem teploty 

deformace, křivky pro teploty 850 °C, 950 °C a 1050 °C mají klasický sigmoidalní vzhled 

podle Avramiho rovnice. Při teplotě deformace 1150 °C, se křivka změkčení jeví 

relativně plochá a hodnota změkčení je vyšší než pro jiné teploty deformace. Prudký 

nárůst změkčení je způsoben vysokou teplotou, při které změkčení probíhalo. Při 

teplotě deformace 850 °C a prodlevě 100 s, je změkčení pouze 0,545 a sklon křivky 
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nevykazuje případný další nárůst. To naznačuje, že za těchto podmínek nedošlo k úplné 

statické rekrystalizaci. Můžeme říci, že mechanizmus změkčení je tepelně aktivovaný 

děj. Podíl změkčení se zvyšuje se vzrůstající teplotou [51]. 

 

Obr. 55 Vliv velikosti teploty deformace na průběh statické rekrystalizace oceli 

42CrMo [51] 

4.3.4 Vliv deformační rychlosti 

Vliv deformační rychlosti na kinetiku statické rekrystalizace můžeme vidět na 

obrázku 56, který ukazuje vývoj změkčení pro různé deformační rychlosti při teplotě 

deformace 1050 °C a 15 % deformaci. Křivky změkčení ukazují, že zvýšená deformační 

rychlost urychluje kinetiku rekrystalizace. Změkčení při deformační rychlosti 1 s-1, je 

mnohem větší, než při nižší deformační rychlosti 0,01 s-1 a to zejména během krátkých 

intervalů prodlev. To je způsobeno zkracující se dobou průběhu zotavovacích dějů, 

takže materiál má během a po tváření za tepla větší hustotu dislokací a vnitřní energie, 

což zvyšuje kinetiku rekrystalizace [51]. 
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Obr. 56 Vliv velikosti deformační rychlosti na průběh statické rekrystalizace oceli 

42CrMo [51] 

4.3.5 Vliv velikosti deformace 

Vliv deformace na kinetiku statické rekrystalizace je uveden na obrázku 57. Ukazuje se, 

že změkčení se zvyšuje s nárůstem deformace. Za relativně nízké deformace 5 % je 

změkčení malé, což naznačuje, že změkčení za relativně nízké deformace probíhá 

hlavně zotavením. Pokud však jde o poměrně vysoké deformace, jako například 10 % a 

15 %, míra změkčení je větší, protože probíhá statická rekrystalizace, která je rychlejší 

než zotavení, pohyb nových hranic zrn je rychlejší než odstranění dislokací anihilací.  

Obr. 57 Vliv velikosti deformace na průběh statické rekrystalizace oceli 42CrMo [51] 

Vliv velikostí deformace na kinetiku rekrystalizace se projevuje zejména při menších 

deformacích, kdy ovlivňuje především počet zárodků. Rozhodující vliv má velikost 
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deformace do hodnoty   < 0,5. Při vyšších deformacích je již její vliv podstatně menší 

[52]. 

4.3.6 Vliv původní velikosti zrn 

Vliv původní velikosti zrna na změkčení statickou rekrystalizaci je zobrazen na 

obrázku 58, kde je konstantní deformační rychlost 0,1 s-1, velikost deformace 15 % a 

teplota deformace 950 °C ,zatímco ohřívací teploty jsou různé 950 °C až 1150 °C s cílem 

získat různé počáteční velikosti austenitického zrna. Obecně lze říci, že velikost 

austenitického zrna se zvyšuje s nárůstem teploty ohřevu. Křivky ukazují, že se 

změkčení zvyšuje s poklesem velikosti původního zrna. To proto, že menší zrna 

poskytují větší plochu hranic zrn na jednotku objemu, což vede ke zvýšení hustoty 

nukleačních míst. Například u ocelí typu 42CrMo zvětšení velikosti zrn zpomaluje 

rekrystalizaci jen velmi málo [51]. 

 

Obr. 58 Vliv velikosti původních zrn na průběh statické rekrystalizace oceli [51] 

4.3.7 Popis experimentu 

Materiál na vzorky pro simulaci experimentu byl odstřižen z provalku, který vznikl 

vyválcováním sochoru kvadrátu 150 mm, po čtyřech průchodech, na kulatinu o 

průměru 100 mm. Z něj se pak osoustružila povrchová vrstva 10 mm. Ze vzniklé 

kulatiny se odvrtáním vrtákem o průměru 60 mm stala trubka o vnitřním průměru 60 a 

vnějším průměru 80 mm. Z této trubky se pak řezáním vyrobily vzorky. Vzorky byly 

odebírány ve vzdálenosti cca 700 – 2000 mm od čela provalku. Chemické složení 

zkoumané mikrolegované oceli 38MnVS6 je uvedeno v tabulce 7. 
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Tab. 7  Chemické složení oceli 38MnVS6 (%) 

C Si Mn P S Cr Ni V 

0,388 0,612 1,39 0,013 0,036 0,15 0,021 0,104 

 

V rámci experimentu bylo 18 vzorků výše uvedené mikrolegované oceli podrobeno 

tlakové zkoušce s rovinnou deformací. Součástí experimentu byly zkoušky 

přerušované, které jsou schematicky znázorněné na obrázku 59. Přerušované zkoušky 

byly provedeny při třech různých teplotách a časech prodlev mezi jednotlivými 

deformacemi.   

 

 

Obr. 59 Schematické znázornění přerušovaných zkoušek 

Při přerušovaných zkouškách došlo k ohřevu vzorků před deformací na teplotu 1100 °C 

rychlostí ohřevu 5 °C/s a potom následovala prodleva 120 s. Následně byly provedeny 

dvě deformace při teplotě 950 °C, deformaci 0,3 a deformační rychlosti 10 s-1. Při této 

teplotě byly provedeny tři zkoušky lišící se prodlevami mezi deformacemi a to 1, 10 a 

100 s. Poté proběhlo ochlazování rychlostí 2 °C/s na teplotu 400 °C a od této teploty 

byly vzorky ochlazovány volně na vzduchu. Tento zkušební režim byl následně 

aplikován při teplotách deformace 900 a 850 °C. 
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4.3.8 Vyhodnocení přerušovaných zkoušek 

Jako příklad reálného experimentu je na obrázku 60 znázorněn průběh tří křivek 

napětí - deformace z přerušovaného zkušebního režimu pro teplotu 950 °C (vzorky 29, 

30, 31).  

 

Obr. 60  Srovnání závislosti napětí - deformace pro vzorky 29, 30, 31 teplota 

deformace 950 °C, deformační rychlost 10 s-1 a deformace 0,3 

U přerušovaných zkoušek byl proveden výpočet stupně změkčení X při jednotlivých 

teplotách. Pro výpočet byly použity dvě metody. První metodou byla tzv. mean flow 

stress (a), která je schematicky znázorněna na obrázku 61 (a). Druhou pak metoda (b) 

offset strain 0,02 na obrázku 61 (b). Výpočet byl proveden pomocí následujících rovnic. 

Metoda mean flow stress rovnicí (64) a metoda offset strain 0,02 rovnicí (65) [53, 54]. 

  
       
       

 (64) 

kde                jsou meze kluzu vztahující se k první a druhé deformaci, 

      je maximum deformačního napětí  první deformace.  

  
     
     

 (65) 

kde       je maximální deformační napětí první deformace,  

    je napětí při deformaci 0,02 první deformace, 

    je napětí druhé deformace opět při deformaci 0,02.  
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U této metody je vhodné zvolit hodnotu deformace 2%, tj. 0,02, nebo 0,2%, tj. 0,002 a 

s ní určit hodnotu meze kluzu [53]. 

      

Obr. 61 Schematické znázornění metody výpočtu stupně změkčení X  

a) metoda mean flow stress  b) metoda offset strain 0,02 

Vypočtené hodnoty   pro vzorky 29 – 37 jsou uvedeny v tabulkách 8, 9 a grafické 

znázornění závislosti stupně změkčení na časech mezi úběry (1, 10 a 100 s) pro 

jednotlivé teploty je znázorněno na obrázku 62. 

Tab. 8  Hodnoty   vypočtené metodou mean flow stress 

č. 
vzorku 

      σ1 σ2 σm     

(°C) (s-1) ( - ) (MPa) (MPa) (MPa) ( - ) (s) 

29 

950 

10 0,3 230 320 461 0,61 1 

30 10 0,3 240 270 482 0,88 10 

31 10 0,3 235 255 466 0,91 100 

32 

900 

10 0,3 240 435 531 0,33 1 

33 10 0,3 240 348 525 0,62 10 

34 10 0,3 245 335 536 0,69 100 

35 

850 

10 0,3 260 520 589 0,21 1 

36 10 0,3 280 453 618 0,49 10 

37 10 0,3 280 435 622 0,55 100 
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Tab. 9  Hodnoty   vypočtené metodou offset strain 0,02 

č. 
vzorku 

T ė e σ1 σ2 σm X t 

(°C) (s
-1

) ( - ) (MPa) (MPa) (MPa) ( - ) (s) 

29 

950 

10 0,3 275 356 462 0,57 1 

30 10 0,3 282 305 482 0,89 10 

31 10 0,3 286 304 468 0,90 100 

32 

900 

10 0,3 314 473 534 0,28 1 

33 10 0,3 305 395 521 0,59 10 

34 10 0,3 308 366 532 0,74 100 

35 

850 

10 0,3 337 542 589 0,19 1 

36 10 0,3 336 530 618 0,31 10 

37 10 0,3 333 480 627 0,50 100 

 

 

Obr. 62 Stupeň změkčení    pro vzorky 29 – 37 v závislosti na době prodlevy 

Srovnání stupně změkčení v závislosti na době prodlevy vyhodnoceného oběma 

různými metodami je zobrazeno na obrázku 62. Na obrázku můžeme vidět, že výsledky 
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stupně změkčení pro jednotlivé metody se při teplotách 950 a 900 °C příliš neliší, 

rozptyl hodnot je minimální. Pro teplotu 850 °C však dochází při prodlevě 

10 s k velkému rozdílu, který mohl být způsobeny chybou při měření jednotlivých 

napětí, potřebných pro výpočet stupně změkčení   z grafické závislosti 

napětí - deformace. 

Je zřejmé, že vliv teploty deformace na statické změkčení je významný. Změkčení se 

zvyšuje s nárůstem teploty deformace, křivky při teplotách 850, 900 a 950 °C mají 

klasický sigmoidalní vzhled podle Avramiho rovnice. Při teplotě deformace 950 °C, 

křivka změkčení dosahuje nejvyšších hodnot. Prudký nárůst změkčení je způsoben 

vysokou teplotou, při které změkčení probíhalo. Při teplotě deformace 850 °C a 

prodlevě 100 s je změkčení pouze kolem 0,5. To naznačuje, že za těchto podmínek 

nedošlo k úplné statické rekrystalizaci. Můžeme říci, že mechanizmus uzdravovacích 

procesů je tepelně aktivovaný děj, který silně závisí na teplotě.  

Pomocí vypočítaných dat stupně změkčení   metodou mean flow stress, jsme sestavili 

matematický vztah popisující závislost stupně změkčení   na čase   ve tvaru Avramiho 

rovnice: 

               (66) 

kde      je z rekrystalizovaný podíl v závislosti na čase     

  a    jsou konstanty.  

Pro určení konstant k a n jsme použili lineárně regresní analýzu v programu Excel. 

Vypočítané konstanty pro jednotlivé teploty jsou uvedené v tabulce 10, se znalostí 

konstant jsme sestavili Avramiho rovnice pro výpočet stupně změkčení pro teploty 

950, 900 a 850 °C ve tvaru: 

                           (67) 

                          (68) 

                           (69) 

Graf vývoje stupně změkčení v závislosti na době prodlevy vypočtený podle rovnice 67 

pro 950 °C je níže. Hodnota         je obecně považovaná za počáteční hodnotu 

před rekrystalizací. 
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Tab. 10  Vypočtené konstanty   a    

      

(°C) ( - ) ( - ) 

950 1,049 0,207 

900 0,450 0,234 

850 0,274 0,262 

 

 

Obr. 63   Vývoj stupně změkčení podle rovnice 67 

Po výpočtu konstant byly vypočteny časy potřebné pro 50 % statické rekrystalizace 

tedy čas  0,5  při jednotlivých teplotách (850, 900, 950 °C). Výpočet byl proveden 

pomocí grafické závislosti stupně změkčení   na čase   (obrázek 62), která byla 

vyhodnocena metodou mean flow stress. Vypočítané časy jsou uvedeny v tabulce 11 a 

graficky znázorněné v závislosti na teplotě na obrázku 64. 

Tab. 11 Vypočtené časy t0,5 pro jednotlivé teploty 

   0,5 

(°C) (s) 

950 0,6 

900 4,2 

850 14 
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Obr. 64 Čas potřebný pro 50 % statické rekrystalizace v závislosti na teplotě 

 

Pomocí vypočtených časů  0,5 jsme lineární regresí vypočítali hodnotu aktivační energie 

 , kterou jsme použili pro vypočet stupně změkčení   v rovnici (70). Vypočtená 

hodnota aktivační energie je   = 358258 J.mol-1. 

Ze získaných dat byly pomocí regresní analýzy rovnice (67 - 69) nahrazeny rovnicí (70), 

která je závislá na aktivační energii   a teplotě   . Rovnice má Avramiho tvar: 

               
   

  
                          (70) 

kde    ,    jsou konstanty nabývající hodnot   = 13,751 a   = -0,3934. 

Tyto hodnoty byly získány opět lineární regresí, kde se nachází i grafická závislost 

pomocí, které byla vypočítaná exponenciální funkce nahrazující exponent  .  
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Obr. 65 Srovnání hodnot vypočítaných rovnicemi (67 - 69) s hodnotami rovnice (70) a 

naměřenými hodnotami metodou mean flow stress 

Na obrázku 65 je zobrazeno porovnání stupně změkčení experimentálně naměřených 

hodnot metodou mean flow stress s vypočítanými hodnotami, které jsou vypočítané 

pomocí rovnic (67 - 69) a (70). Rovnice mají Avramiho tvar, pro jejich sestavení byla 

použita regresní analýza v programu Excel. Rovnice (67 - 69) jsou platné pro konkrétní 

teploty 950, 900 a 850 °C. Rovnice (70) je upravena do tvaru, který je závislý na 

aktivační energii a teplotě. Z obrázku je patrné, že výsledky stupně změkčení 

jednotlivých metod výpočtu pro dané teploty se příliš neliší.  

4.4 Výpočet stupně změkčení metodou napěťové relaxace 

K získání kinetiky rekrystalizace (    ) je potřeba znát konstanty   a  rex a hodnoty 

exponentů v rovnici. Ty mohou být získány měřením rekrystalizovaného podílu ve 

vzorcích deformovaných za určitých podmínek buď metalograficky, nebo mechanicky. 

Po zakalení struktury můžeme na základě umístění zrna, jeho tvaru a velikosti za 

pomocí optické mikroskopie určit podíl rekrystalizovaných zrn. Je také možné využít 

modernější techniku elektronové mikroskopie kombinované s elektronovou difrakcí 

zpětného rozptylu. Touto metodou odlišíme hustotu dislokací (pomocí kvality obrazu 
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nebo umělé inteligence) a rozlišíme nerekrystalizovaná deformovaná zrna, obsahující 

více dislokací a nízkoúhlových hranic, od nově rekrystalizovaných [55].  

Nicméně v praxi jsou za použití optické mikroskopie rekrystalizovaná zrna obvykle 

velmi složitě odlišitelná od nerekrystalizovaných. V některých případech bainitických a 

martenzitických struktur, kdy jsou dislokace a nízkoúhlové hranice přítomny ve všech 

zrnech (paketech, blocích) nejde použít ani metodu elektronové mikroskopie. 

Mezi mechanické metody patří přerušované zkoušky a metody napěťové relaxace 

(stress - relaxation). Přerušované zkoušky získané například na tlakovém nebo 

krutovém plastometru mohou být vyhodnoceny různými způsoby. Problémem této 

techniky je oddělení efektu zotavení od efektu rekrystalizace. Další potíž 

s přerušovanými zkouškami je, že musí být provedena za daných deformačních 

podmínek s jednou výdrží mezi deformacemi. V důsledku toho je třeba velkého 

množství testů (     ) pro charakterizování kinetiky statické rekrystalizace 

jednoho materiálu. V tomto ohledu je napěťovo - relaxační metoda mnohem 

příznivější, protože jeden test poskytuje kompletní křivku rekrystalizované frakce na 

čase, což snižuje celkový počet zkoušek potřebný pro charakterizování jednoho 

materiálu na asi 15 [55]. 

4.4.1 Průběh experimentu 

Testy napěťové relaxace se provádějí podle následujícího schématu (obrázek 66). 

Nejdříve dojde k nahřátí na 

požadovanou teplotu, chlazení na 

požadovanou teplotu deformace, 

deformaci požadovanou rychlostí 

deformace a držení konstantní 

deformace při současném 

zaznamenávání síly (zatížení / napětí) 

jako funkce času (počítaného od 

začátku výdrže) [56]. Pro tento způsob testování se výborně hodí univerzální 

plastometr Gleeble, který umožňuje zkoušky tohoto charakteru provést a naměřená 

data zaznamenat s dostatečnou frekvencí a přesností. Pro snížení tření a lepení ke 

kovadlům se používá grafitová a tantalová fólie.  

Obr.  66   Typický průběh relaxačního testu 
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Námi vyhodnocované data byly získány na univerzálním plastometru Gleeble 3800 

americké firmy Dynamic Systems INC v Czestochowé, Polsko, o kterém jsem se již 

zmínil v kapitole 4.1.1. U vlastního provádění zkoušek jsem byl osobně přítomen a 

dověděl jsem se mnoho informací o plastometru GLEEBLE 3800. V kolektivu 

doktorandů místní katedry modelování jsem se naučil připravovat vzorky pro tlakovou 

zkoušku na válečcích i pro tlakovou zkoušku s rovinnou deformací. Byl mi předveden 

modul do zařízení GLEEBLE 3800 který umožňuje provádět krutové zkoušky nebo 

takzvané zkoušky MAXSTRAIN. I zde jsem byl svědkem pečlivé a náročné práce, kterou 

je nutné vykonat pro zdárný průběh experimentu a pochopil něco ze zdejšího know-

how. 

Obrázek 67 ukazuje křivku napěťové relaxace ze souosé zkoušky na plastometru 

Gleeble na mikrolegované oceli při testovací teplotě 1100⁰C, deformaci 0,5 a 

deformační rychlosti 10 s-1. Na křivce vidíme závislost napětí na logaritmu času. 

Můžeme zde pozorovat tři hlavní oblasti. V první části křivky napětí klesá konstantní 

rychlostí, lineárně. V druhé části je pokles mnohem rychlejší a poslední, třetí část se 

vyznačuje opět lineárním průběhem, ovšem při nižších napětích. Úbytek napětí v první 

části křivky souvisí se zotavením austenitu po deformaci. V druhé části křivky je její 

větší sklon způsoben rychlejším měknutím materiálu v důsledku nastartování statické 

rekrystalizace. Nakonec po ukončení rekrystalizace se další pokles křivky vysvětluje 

relaxací rekrystalizovaného austenitu [56]. 

4.4.2 Postup výpočtu metodou napěťové relaxace 

Z obrázků lze popsat vývoj napětí v první a třetí oblasti obrázku 66 podle jednoduché 

rovnice [57]: 
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Obr.  67   Napěťovo relaxační křivka 
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       log   (71) 

Kde    je přirozené napětí in MPa,  

   je čas relaxace in s,  

   a    jsou konstanty. 

Hodnota napětí v oblasti druhé části křivky pak může být spočítána jako [57]: 

               log             log    (72) 

Kde indexy 1 a 3 odkazují na první a třetí část křivek. 

Z této rovnice rovněž můžeme spočítat podíl rekrystalizované fáze v daném čase [58]: 

  
                  

                         
 (73) 

kde α  je sklon křivek,  

    zotavovací fáze,   

    konečná fáze,  

 σ1, σ2  je napětí odpovídající času t = 1s. 

Odpovídající hodnoty konstant z obrázku 66 jsou zobrazeny v tabulce 12: 

Tab. 12:   Vypočtené konstanty a parametry Avramiho rovnice 

     (MPa)     (MPa)    (MPa)    (MPa)       (s) 

65 20 25 8 1,3 2,3 

Nyní je možné vykreslit podíl závislosti rekrystalizovaného podílu na čase pomocí 

rovnice 6. Křivka vývoje stupně změkčení se pohybuje v intervalu od 0 (zcela 

deformovaná struktura) až po hodnotu 1 (dokonale rekrystalizovaná struktura). Průběh 

rekrystalizovaného podílu rovněž odpovídá teoretickým předpokladům a má 

sigmoidální charakter. Ten je dán zpomalujícími faktory na začátku a na konci průběhu 

statické rekrystalizace (obrázek 68). 
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Z této křivky lze odečíst čas t0,5 potřebný k rekrystalizaci poloviny podílu. V našem 

případě jsem jej stanovil na           . K určení poslední proměnné do Avramiho 

rovnice lze použít křivku s dvojitým logaritmem, jejíž sklon nám dává Avramiho 

exponent  . Lineární regresí jsme dospěli k hodnotě   = 1,3 (obrázek 69) [59]. 

Dosazením do Avramiho rovnice získáme krásný sigmoidální průběh křivky, 

kopírující již dříve zobrazenou křivkou rekrystalizovaného podílu metodou napěťové 

relaxace. 
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Obr.  68   Křivka uzdravení - rekrystalizovaný podíl vypočtený 
z relaxační křivky 

Obr.  69   Křivka s dvojitým logaritmem 
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Výsledky získané například z tlakové zkoušky na plastometru Gleeble se dají efektivním 

způsobem použít pro výpočet konstant do Avramiho rovnice. Při vyhodnocování je 

ovšem nutné věnovat velkou pozornost stanovení začátku relaxačního času (po 

proběhlé deformaci – obrázek 66), která může výrazně ovlivnit výsledek. Je rovněž 

dobré věnovat velkou pozornost stanovení směrnic relaxačních křivek v první a třetí 

oblasti relaxační křivky. Při dodržení těchto podmínek dostaneme křivku závislosti 

rekrystalizovaného podílu na čase s předpokládaným sigmoidálním charakterem 

(obrázek 70).  

 

4.5 Počítačová simulace účinnosti 

V dalších odstavcích bude představena možnost využití dat z plastometrických zkoušek 

pro sestavení procesních map, výpočet disipace energie a vlastní počítačovou simulaci 

účinnosti. 

Cílem každé tvářecí operace je nejen dosažení požadovaného tvaru součástí, ale i 

dosažení vhodné mikrostruktury, jenž bude schopna obstát v celém životním cyklu 

vyráběného výrobku. Mezi poměrně nové přístupy modelování dynamického vývoje 

mikrostruktury materiálu patří metoda nazvaná dynamické modelování materiálu 

(Dynamic materials modelling, DMM) [60]. V DMM se vyskytuje kritérium efektivity 

disipace   a nestability deformace   jenž souží k identifikaci probíhajícího dynamického 

procesu respektive k posouzení termodynamické stability procesu v souřadnicích dvou 

hlavních parametrů plastické deformace za tepla a to rychlosti deformace   a teploty 

T. Na základě vhodné série experimentálních měření je možné sestavit takzvanou 

procesní mapu, jednoduchým zakreslením velikosti citlivosti deformace, případně i 
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Obr.  70   Křivka uzdravení - rekrystalizovaný podíl vypočtený z 
relaxační křivky a z Avramiho rovnice 



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 82 
 

nestability deformace do souřadnic rychlosti deformace   a teploty T uvažovaného 

procesu do procesní mapy. Technologické mapy vycházejí z principu, že tvářené těleso 

je považováno za disipátor energie. Výsledný trojrozměrný, případně dvourozměrný 

vrstevnicový graf o výše zmíněných souřadnicích umožňuje identifikovat a stanovit 

hranice jednotlivých dynamických mikrostrukturních jevů jako je dynamická 

rekrystalizace, dynamické zotavení, superplastická deformace aj [61, 62]. 

4.5.1 Energie disipovaná systémem 

Okamžitá celková práce disipovaná do materiálu je dána obdélníkem    viz 

obrázek 71. Pokud je aplikována odlišná rychlost deformace, je materiálem zvolena 

jiná    cesta. Pokud je zvolena vysoká rychlost deformace, vede například k nukleaci 

vnitřních defektů, zatímco totožný materiál lze bezpečně tvářet v nižších rychlostech 

deformace, například v oblasti dynamického zotavení. Konkrétní    cestu vybranou 

systémem lze označit jako dynamickou a je závislá na okrajových podmínkách. 

 

Obr. 71   Rozdělení práce disipované do materiálu [15] 

Energie disipovaná systémem    se skládá ze dvou částí, sumy dvou integrálů. Za 

dané rychlosti deformace je poměr vstupujícího příkonu P absorbovaný materiálem 

vyjádřen rovnicí (74) [60, 62, 63]: 

      (74) 

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

  … energie disipovaná v důsledku plastické deformace [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: 
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 (75) 

kde:    … deformační rychlost [s-1] 

   … napětí [MPa]  

První složka celkové energie,  , představuje energetický příkon disipovaný materiálem, 

jehož převážná část je přeměněna na teplo. Složka   prezentuje energii dynamicky 

ukládanou do metalurgických procesů [64]. Tato je citlivá na přítomnost probíhajících 

procesů jako je dynamická rekrystalizace, dynamické zotavení, nukleace a růst trhlin 

atd., proto se stala určitým kritériem charakterizujícím dynamickou odezvu materiálu. 

Lze ji stanovit pomocí následujícího integrálu: 

              
 
    

 

 

 

 

 (76) 

Rozložení celkové energie mezi energetické složky   a   popisuje koeficient citlivosti 

plastického toku materiálu k deformační rychlosti [61]. Znalost tohoto je pro tvorbu 

procesní mapy nevyhnutelná, je možné jej vyjádřit následujícím způsobem: 

  
  

  
 

     

     
 

     

      
 (77) 

Koeficient m má konstantní charakter jen pro čisté kovy. Pro jednotlivé slitiny se musí 

získat experimentálně. Koeficient m je funkcí rychlosti deformace. Obvykle se hodnota 

m zjednodušuje na konstantu, ale pouze pro určitý hodnocený úsek rychlosti 

deformace. V ideálním případě by se hodnota m měla rovnat jedné. 

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

neboli účinnost disipace energie. Účinnost disipace je podílem energetické složky   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   platí tento vzorec: 

  
 

    
 

  

   
 (78) 

Výsledky vynásobíme stem a získáváme hodnoty v procentech, což je u účinností 

obvyklé. Neméně významný je i parametr plastické nestability, který umožňuje určit, ve 

kterých oblastech je deformace materiálu stabilní, a ve kterých již může docházet 
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k jeho porušení během tváření [63]. Parametr plastické nestability lze vypočíst 

následovně: 

  
      

 
   

 

     
   (79) 

 

kde:   parametr plastické nestability 

  koeficient citlivosti plastického toku materiálu k deformační rychlosti [-] 

    deformační rychlost [s-1] 

V současné době odběratelé nemohou akceptovat v dodávce materiály s výrazně 

odlišnými mechanickými vlastnostmi. Technologický proces musí být stabilní, aby byl 

opakovatelný. Nejen na mikrostrukturní stabilitě, ale také na stabilitě plastického toku 

je závislá opakovatelnost procesu a homogenita mechanických vlastností výrobku [65, 

34].  

4.5.2 Experiment a vyhodnocení výsledků 

Experiment byl proveden na tlakovém plastometru Gleeble a na krutovém plastometru 

SETARAM. Průběh zkoušek byl již dříve popsán. Testovaná ocel byla opět dříve zmíněná 

ocel P91 s 9% chromu.  

U tlakové zkoušky s rovinnou deformací byly kvůli malému rozsahu deformačních 

rychlostí u proběhlých zkoušek průběhy extrapolovány pro nižší i vyšší deformační 

rychlost. Toto bylo provedeno pomocí výpočtu aktivační energie, z níž byla stanovena 

hodnota napětí podle rovnice 42. Pro úplný matematický popis křivky napětí –

 deformace jsme použili rovnici 49, která umožňuje plynule popsat změnu charakteru 

křivky za inflexním bodem. Obrázky s ukázkou křivek napětí - deformace byly již 

zobrazeny dříve (viz obr. 29, 30). 

Data, která jsme následně zpracovávali pro výpočet parametru citlivosti deformace a 

efektivity disipace tváření, byla odečtena z křivek závislosti rychlosti deformace na 

napětí. Jako příklad uvádím obrázek 72, soubor křivek pro vybrané teploty a rychlosti 

deformace pro ocel 9Cr a deformaci 0,3 u PSCT. Obdobně byly, na základě záznamu ze 

zkoušek, sestaveny i další grafy. Tabulka 13 znázorňují průběžný postup při zisku dat 

potřebných pro výpočet uvedených parametrů. 
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Obr.  72   Závislost napětí na rychlosti deformace v logaritmickém měřítku při 
různých teplotách a deformaci 0,3 z PSCT. 

Tabulka 13  Průběh výpočtu citlivosti deformace a disipace z odečtených hodnot 
napětí při deformaci 0,3 
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Log. rychlost deformace (s-1) 

1073 K 

1123 K 

1173 K 

1223 K 

1273 K 

1373 K 

1473 K 

1533 K 

Napětí σ 

  
 

Teplota (K) 

Def. Rych. def. 1073 1123 1173 1223 1273 1373 1473 1533 

0,3 

0,01 288 246 197 159 125 64 21 10 

0,1 348 303 237 201 161 104 53 32 

1 364 345 280 242 188 146 93 62 

10 383 347 309 282 244 187 134 107 

100 420 391 357 321 290 228 175 147 

          
Citlivost deformace m 

  

Teplota (K) 

Def. Rych. def. 1073 1123 1173 1223 1273 1373 1473 1533 

0,3 

0,1 0,082 0,091 0,080 0,102 0,110 0,211 0,402 0,505 

1 0,020 0,056 0,072 0,081 0,067 0,147 0,244 0,287 

10 0,022 0,003 0,043 0,066 0,113 0,107 0,159 0,237 

100 0,040 0,052 0,063 0,056 0,075 0,086 0,116 0,138 
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Stejným způsobem jsme připravili tabulky i pro deformaci 0,5, 0,7 a 0,9. Nyní již máme 

všechny potřebné údaje k vytvoření mapy disipace energie. Pro její vytvoření jsem 

využil počítačový program Surfer, který umožňuje vytvářet prostorové i izo-2D mapy. 

V programu je nutné nastavit některou s přednastavených metod dopočtu chybějících 

bodů. Každá z přednastavených metod má svá specifika s určitými výhodami a 

nevýhodami. Některé používají pro dopočet chybějících dat extrapolaci, kde však 

hrozilo nebezpečí, že produkované hodnoty budou mít záporný charakter. Jiných bylo 

vhodné použít pro hladké plochy s plynule rostoucími nebo klesajícími hodnotami bez 

skokových změn a další metody byly určeny pro velké či velmi velké soubory. V rámci 

experimentu byly vyzkoušeny všechny nabízené metody a nejvhodnější se jevila 

metoda triangulace s lineární interpolací, která vypočítává soubor trojúhelníků ze 

zadaných bodů a pro výpočet uzlů mřížky používá lineární interpolaci v rámci každého 

trojúhelníku. Níže uvádím ukázky 2D mapy pro deformaci 0,3, 0,5 a 0,7 viz 

obrázky 73 – 75. 

          
Disipace η 

  

Teplota (K) 

Def. Rych. def. 1073 1123 1173 1223 1273 1373 1473 1533 

0,3 

0,1 15,19 16,60 14,86 18,48 19,81 34,83 57,35 67,12 

1 3,83 10,67 13,50 14,92 12,62 25,68 39,26 44,63 

10 4,32 0,50 8,21 12,46 20,34 19,41 27,38 38,32 

100 7,70 9,86 11,80 10,65 13,95 15,85 20,78 24,24 
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Obr. 73  Plošná mapa disipace pro deformaci 0,3 

 

 

Obr.74   Plošná mapa disipace pro deformaci 0,5  
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Obr. 75   Plošná mapa disipace pro deformaci 0,7 

Pro stejné deformace byl proveden výpočet disipace energie i z krutového plastometru 

SETARAM. Vyhodnocovaná data měla rozsah teplot 1223–1473 K a rychlostech 

deformace 0,0965–1,53 s-1. Byly provedeny rovněž na oceli P91. Výsledky ze Setaramu 

byly zpracovány za pomocí programů Sigmacon a Gnuplot [66, 67].   

Obrázky 76 - 78 uvádějí výsledné procesní mapy získané pomocí výše zmíněných 

programů pro deformace   = 0,3;  = 0,5 a  = 0,7. Oproti předchozímu případu je 

v nich zahrnuta i oblast nestability deformace.  

 

Obr. 76   Výsledná procesní mapa pro ocel P91,  =0,3. 
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Obr. 77   Výsledná procesní mapa pro ocel P91,  =0,5. 

 

Obr. 78   Výsledná procesní mapa pro ocel P91,  =0,7. 

4.5.3 Zhodnocení výsledků výpočtu disipace energie 

Spojité zkoušky oceli 9Cr (P91) uskutečněné na plastometru Setaram v rozsahu teplot 

1223–1473 K a rychlostech deformace 0,0965–1,53 s-1 byly provedeny na téže oceli 

také na Gleeblu v rozsahu teplot 1073–1533 K a rychlostech deformace 0,01– 10 s-1. 

Výsledky ze Setaramu byly zpracovány za pomocí programů Sigmacon a Gnuplot 

použitím sin h vztahu pro stanovení deformace a deformační rychlosti. Závislosti 

napětí - deformace umožnily u výsledků z Gleeblu vypočítat aktivační energii   a 

následně extrapolovat hodnoty napětí i pro nižší a vyšší deformační rychlost. Při 

zvolených hodnotách deformace 0,3; 0,5; a 0,7 byly stanoveny nejprve hodnoty 
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citlivosti rychlosti deformace, tj. parametr  . Následně pak z toho byla vypočtena 

hodnota efektivity disipace energie – parametr  . 

Zcela zásadně se ukazuje, že vyšší teploty a nižší rychlosti deformace mají principiální 

vliv na zvýšení disipace energie. 

Různě zvolené postupy vedly k poněkud odlišným výsledkům průběhu disipace 

energie. Považujeme toto za skutečnost, která vyplynula z křivek napětí-deformace. 

Zatímco u výsledků z plastometru Gleeble byly vždy se stoupající teplotou křivky napětí 

umístěny výše a rovněž vyšší rychlost deformace je posouvala výše a nedošlo nikde 

v celém rozsahu zkoušení k nijakým překmitům, tak u křivek ze Setaramu byly sice 

průběhy logické, ale v některých případek došlo k překmitu. Z toho pak vyplynuly i 

průběhy koeficientů   a následně u disipace vznikaly méně symetrické obrazce. Ačkoli 

se jednalo o ocel 9Cr, která by měla být v dané teplotě austenitická, lze předpokládat 

možnost ovlivňování druhé fáze, případně jiných strukturních složek (karbidy). 

Z obrázků procesních map se nám jako nepříznivé pro 9 Cr ocel jeví tváření v oblasti 

pod cca 975 °C a při vyšších rychlostech deformace a rovněž teplotní oblast mezi 1050 

až 1100 °C je méně příznivá. Jsou to prvé pokusy o stanovení disipace energie a 

procesních map, předpokládáme, že v analýze dat i z jiných materiálů budeme moci 

touto metodikou stanovovat disipaci a následně i další parametr  , což jsou možné 

oblasti nestability deformace. 

4.6 Metalografická analýza a zkoušky tvrdosti 

U vzorků z plastometrických zkoušek lze po preparaci pořídit snímky, nejčastěji 

optickým mikroskopem při různém zvětšení. Toto se provádí nejčastěji k identifikaci 

jednotlivých fází, jejich podílu, případně k určení velikosti zrna, jeho tvaru, rozmístění 

apod.  

Na provedených vzorcích se rovněž dá provést série vpichů při zkoušce mikrotvrdosti 

(nejčastěji dle Vickerse), které kromě primárního názvu mohou sloužit i k upřesnění 

identifikace jednotlivých fází [68]. 

Při provádění metalografických zkoušek a zkoušek mikrotvrdosti je nutné si nejprve 

ujasnit, ve které oblasti vzorku budeme provádět rozbor zkoumaných vlastností. Ten je 

nutné provádět vždy v zkoumané části vzorku z plastometrického experimentu. Dále je 

nutné velice opatrně provádět řez, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění okolních fází.  
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Před vlastním pořízení snímků je nutné připravit povrch vzorku. Podle velikosti může 

být vzorek zataven do bakelitu, dále pak povrch vybroušen a vyleštěn. Poslední operací 

před vlastním zkoumání je naleptání struktury. To se provádí v různých sloučeninách - 

podle zkoumaného materiálu [69]. Příklady nařezaných vzorků i vzorků v bakelitu jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku 79. 

 

Obr. 79   Smínky zkoušek z PSCT a z krutové zkoušky, včetně zabakelitovaných 

4.6.1 Metalografická analýza a mikrotvrdost u krutové zkoušky 

Při pořizování snímků z krutové zkoušky je důležitá skutečnost, že rostouce velikost 

smykové deformace od osy k povrchu zkoušky a tedy je nutné pořizovat snímky vzorků 

v reprezentativním poloměru. Reprezentativní poloměr můžeme odvodit na základě 

představy, že každý bod stejně vzdálený od osy tyče reprezentuje stejnou velikost 

deformace a že je nutné brát v úvahu větší statistickou důležitost poloměrů 

vzdálenějších od osy. Již dříve v této práci (5) bylo odvozeno, že tento se nachází asi ve 

dvou třetinách poloměru.  

Jako příklad budou použity již dříve představené krutové zkoušky z materiálu P91, 

které byly krouceny konstantní rychlostí do lomu za různých teplot. Po provedení 

tohoto plastometrického experimentu byly ze zkoušené části krutové zkoušky 
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odřezány části, které byly zataveny do bakelitu, mechanicky broušeny, leštěny a 

leptány dle Adler - Mattinga. Následně byly pořízeny snímky a ty vyhodnoceny. Na 

snímcích (obrázek 80 a 81) jsou uvedeny vzorky při padesátinásobném a 

dvousetnásobném zvětšení. Tyto vzorky byly krouceny při teplotě 1000 °C spojitě do 

lomu. Rychlost kroucení byla 40 s-1. 

 

Obr. 80  Struktura vzorku po krutové zkoušce. 50 x zvětšení. 

 

Obr. 81  Struktura vzorku po krutové zkoušce. 200 x zvětšení. 
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Základní mikrostruktura v místě reprezentativního poloměru byla segregovaná, 

jehlicovitá, tvořená martenzitem a světlými karbidickými částicemi. Tyto primární 

karbidy, převážně globulárního tvaru, byly vyloučené jak po hranicích zrn, tak i uvnitř 

zrn, příp. se vyskytovaly ve shlucích.  

U zkoušek mikrotvrdosti, se ověřoval vliv velikosti mikrotvrdosti na vzdálenost od osy 

zkoušky. Mikrotvrdost byla měřena dle následujícího schématu (obrázek 82), v němž je 

znázorněn průřez krutové zkoušky o obvyklém průměru 6mm a jeden dílek na obrázku 

má velikost strany 0,5 mm. 

 

Obr. 82  Schéma měření mikrotvrdosti 

Měření bylo provedeno dle Vickerse čtyřbokým pravidelným diamantovým jehlanem s 

vrcholovým úhlem 136° [70]. Zatížení při měření bylo 200 g po dobu 10 s. Vlastní 

zjišťování mikrotvrdosti probíhalo od osy vzorku po okraj s vpichy v intervalech 

0,5 mm. Z měření závislosti mikrotvrdosti na průřezu (vzdálenosti od osy vzorku) je 

možné vidět rostoucí hodnoty mikrotvrdosti od osy k povrchu. Je důležité si uvědomit, 

že mikrotvrdost zkoušky namáhané krutem roste od osové části (kde by smyková 

deformace měla být rovna nule) se zvyšující se deformací. Výsledný průběh 

(obrázek 83) potvrzuje teoretický nárust mikrotvrdosti od průřezu směrem k povrchu 

[71]. 
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Obr. 83  Průběh mikrotvrdosti po průřezu vzorku 
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4.6.2 Metalografická analýza a mikrotvrdost u tlakové zkoušky s rovinnou 

deformací (PSCT) 

U vzorků z plastometrické zkoušky s rovinnou deformací na plastometru Gleeble se 

snímky pro metalografickou analýzu pořizují v deformované oblasti vzorku, výhodně 

tedy v okolí středu. To vše jako v minulém případě po rozřezání, mechanickém 

broušení a leptání.  

Jako příklad jsou uvedeny snímky z vzorků z oceli P91 (9Cr). Ty byly na plastometru 

podrobeny deformaci při teplotě 1100 °C a rychlosti deformace      s-1. Zvětšení je 

tentokrát 200 a 1000 (obrázek 84, 85). 

 

Obr. 84  Struktura vzorku ze středu deformované oblasti. 200 x zvětšení. 
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Obr. 85  Struktura vzorku ze středu deformované oblasti. 1000 x zvětšení. 

Měření mikrotvrdosti HV 0,2 podle Vickerse bylo uskutečněno na výbrusech příčných 

řezů a to podélně pod povrchem vzorku a příčně středem vzorku. Hodnoty 

mikrotvrdosti v příčném směru se pohybovaly okolo velikosti 450 HV 0,2 s extrémními 

hodnotami 400 a 470 HV 0,2. Výsledky svědčí o rovnoměrnosti proniku deformace. Byl 

zaznamenán pouze mírný nárůst mikrotvrdosti uprostřed vzorku (obrázek 86) 

 

Obr. 86  Průběh mikrotvrdosti v příčném směru 
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Při zkoumání mikrotvrdosti v podélném řezu se neprokázala závislost na historii 

zkoušky (teplota, rychlost deformace). Průběh je relativně rovnoměrný (obrázek 87).  

 

 

Obr. 87  Průběh mikrotvrdosti v podélném směru 
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ZÁVĚR 

Tuto disertační práci jsem sepsal za účelem poskytnutí komplexního a přehledného 

souboru informací o plastometrických zkouškách a možnostech jejich aplikací. V práci 

jsou představeny a prakticky vyzkoušeny běžně používané aplikační metody 

plastometrických zkoušek, stejně jako metody, které se teprve začínají rozšiřovat a 

obecné povědomí o nich ještě není zcela rozšířeno. Mezi další přínosy patří i teoretická 

studie tlakových a především krutových zkoušek, u nichž byla za pomoci 

specializovaného softwaru provedena simulace podstatných vlastností. 

V první teoretické kapitole práce se věnuji plastometrům a jejich možnostem. Všechny 

představené metody patří mezi dnes nejpoužívanější a progresivní metody určování 

deformačních charakteristik za tepla. Konkrétně se jedná o tahovou zkoušku, zkoušku 

SICO, tlakovou zkoušku s rovinnou deformací, souosou tlakovou zkoušku na válečcích, 

Max - Strain a zkoušku krutovou. Většina těchto zkoušek je představena na 

v současnosti asi nejprogresivnějším plastometru Gleeble 3800. Abych tento stroj, jeho 

fungování a způsoby vyhodnocování výsledků lépe pochopil, účastnil jsem se v rámci 

svého doktorského studia stáže na technické univerzitě Czestochowa. Krutovou 

zkoušku jsem kromě plastometru Gleeble 3800 představil i na konkurenčním 

plastometru Setaram, který se nachází ve Vítkovicích. I zde jsem byl přítomen u 

průběhu několika zkoušek.  

V další části práce jsem se zabýval možností přepočtu experimentálních hodnot 

z plastometrů do napěťovo deformačního stavu. Byly představeny možnosti pro 

výpočet deformace, deformační rychlosti i napětí z krutové zkoušky a ze zkoušky 

s rovinnou deformací (PSCT). U krutové zkoušky jsou zahrnuty jak rovnice lineární, tak i 

rovnice, které uvažují s nelineárním nárustem deformace, potažmo deformační 

rychlosti při narůstajícím počtu zkroucení. Je předveden i grafický průběh deformace 

při kroucení. U výpočtu napětí jsou zahrnuty i koeficienty   a  , které výrazně ovlivňují 

výslednou napěťovo – deformační křivku. Podobně je u tlakových zkoušek s rovinnou 

deformací počítána intenzita skutečné deformace i s úvahou bočního šíření a intenzita 

napětí s dvěma opravnými faktory, zahrnující vliv tření a intenzity deformace. Tato 

kapitola přináší celou řadu vzorců, které následně použiji při porovnání s počítačovou 

simulací v dalších kapitolách. 
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Třetí kapitola se věnuje simulaci průběhu krutové zkoušky a porovnání získaných 

výsledků. Nejprve popisuji simulační počítačový program TTFEM, který byl společně 

s firmou ITA s.r.o. připraven pro simulaci průběhu krutové zkoušky. Následně 

předvádím rozložení deformace, deformační rychlosti a napětí po průřezu krutové 

zkoušky a jejich průběh. U výpočtu deformace byl použit velmi vysoký rozsah otáček od 

0 do 18. Při tomto rozsahu jde velmi dobře vidět počáteční shodu v této práci 

použitých matematických metod i následné citelné odchylky při vyšších deformacích. 

Při pohledu na průběh deformace po průřezu lze pozorovat zploštění křivky deformace 

u kraje vzorku u nelineárních metod. Počítačový program TTFEM dává výsledky 

prakticky shodné s nelineárními výpočty. 

Průběh rychlosti deformace je analogický s průběhem deformace a rovněž i v tomto 

případě dává počítačový program TTFEM výsledky odpovídající nelineární rovnici 

popisu rychlosti deformace. 

U rozložení napětí je situace složitější, jelikož používané vzorce počítají s kroutícím 

momentem zařízení a tudíž je nutné použít přímo data z plastometru. V práci byly 

použity data získaná na plastometru SETARAM z oceli P91. Stejné podmínky, které byly 

při fyzikální simulaci jsem zadal i do simulačního software TTFEM. Po porovnání lze 

vidět v počáteční fázi relativní shodu použitých metod. Po překročení píku pak napětí 

převzaté z programu TTFEM klesá nepatrně rychleji. Co se rozložení napětí po průřezu 

týče, uvádím v práci pouze graf z programu TTFEM, protože stávající matematické 

metody umožňují počítat napětí pouze na okraji vzorku. 

Posledním a nejrozsáhlejším bodem této práce jsou možnosti aplikace výsledků 

plastometrických zkoušek. Představil jsem možnost matematického popisu křivky 

napětí - deformace na základě výpočtu aktivační energie a dalších konstant. Popis 

metody jsem doplnil o výsledky získané z dat z tlakové zkoušky s rovinnou deformací 

ocele P91. Z dat bylo vypočteno píkové napětí i aktivační energie. Ta u této oceli byla 

stanovena na cca 497000 J/mol. Dále jsem provedl výpočet píkové deformace a to jak 

modelem s aplikací hyperbolických funkcí, tak s modelem parametrickým. Oba modely 

poskytují velmi podobné výsledky s dostatečnou přesností. Závěrem jsem 

z vypočtených konstant sestavil úplné křivky napětí - deformace. 

Matematický model napětí - deformace lze popsat i na principu dvou proti sobě 

působících sil. Tento model matematicky popisuje křivku napětí deformace v celém 
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rozsahu. Rovněž je pravděpodobné, že existuje závislost v metodě se vyskytujících 

parametrů na rychlosti deformace. 

Další aplikační metoda, která je v práci představena, je výpočet stupně změkčení. 

Nejprve ukazuji možnost výpočtu z přerušovaných zkoušek, která je známá a na naší 

katedře delší dobu používaná. Následně pak výpočet stupně změkčení ze spojitých 

zkoušek metodou napěťové relaxace. Tento způsob výpočtu je poměrně nový a 

vzhledem ke svým výhodám, jimiž jsou například potřeba menšího počtu 

plastometrických zkoušek a rychlost vyhodnocení má dobrou perspektivu. V rámci 

představení metody jsem použil data z mikrolegované oceli zkoumané na plastometru 

GLEEBLE. Výsledky jsem použil pro výpočet křivky závislosti rekrystalizovaného podílu 

na čase i pro výpočet konstant do avramiho rovnice. Tyto výsledky jsou pozitivní a 

mohou sloužit jako návod pro budoucí snadnější výpočet stupně změkčení. 

Předposledním bodem mé práce je výpočet disipace energie a následné sestavení 

procesní mapy vyjadřující simulaci účinnosti při tváření. Tento poměrně nový přístup 

ke tváření rovněž popisuji podrobněji na příkladně již dříve představené oceli P91. 

Výsledná 3D mapa efektivity disipace v závislosti na rychlosti deformace a teplotě 

neukazuje žádné skokové změny disipace. Zvýšené hodnoty se projevují při vyšších 

teplotách, ale jsou omezeny postupně se zvyšující rychlostí deformace. 

V poslední kapitole aplikačních možností plastometrických zkoušek se věnuji 

metalografické analýze a zkouškám mikrotvrdosti. Tyto analýzy se provádí po preparaci 

vzorků především k identifikaci jednotlivých fází, jejich podílu, určení velikosti zrna, 

jeho tvaru, rozmístění apod. V mém případě jsem provedl zkoumání na vzorcích 

z krutové i tlakové zkoušky, přičemž oba byly z oceli P91. Jak u výsledků z krutových tak 

u výsledku tlakových zkoušek byla struktura segregovaná, jehlicovitá, tvořená 

martenzitem a světlými karbidickými částicemi. Mikrotvrdost u krutové zkoušky velice 

mírně rostla po průřezu, což potvrzuje teoretický nárust tvrdosti od středu (kde by 

smyková deformace měla být rovna nule) se zvyšující se deformací. U zkoušek 

tlakových pak nebylo zaznamenáno žádná výrazná změna mikrotvrdosti a to jak 

v příčném směru, tak podélně. 
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CONCLUSION 

This Ph.D. thesis was written to provide a comprehensive and clear set of information 

about plastometric tests and the possibilities of their applications. In first chapter is 

introducing tensile tests, plane strain compression test, SICO test, uniaxial compression 

test, Max-Strain and torsion test. These tests will be presented in plastometer GLEEBLE 

3800 and hot torsion plastometer SETARAM 

Another chapter explores the possibilities of evaluation experimental values calculated 

from plastometer. Options were presented for the calculation of strain, strain rate and 

stress from torsion tests and plain strain compression test. 

The third chapter deals with the simulation of the torsion tests. The results from 

simulation are compared with the results from mathematical equations. Calculations 

were performed using the finite element method program TTFEM. It is shown the 

distribution of strain, strain rate and stress over the cross section of torsion tests and 

their progress. Program TTFEM gives results practically identical to the non-linear 

mathematical equations. 

The last chapter deals with possibilities of applications of plastometric tests. It 

introduced the possibility of mathematical description of stress-strain curves. Because 

of this calculation was necessary to determine the activation energy. For steel P91 was 

determined to 497,000 J / mol. Mathematical model of stress-strain is also described 

on the basis of the principle of two opposite acting forces.  

Furthermore, the results from the plastometer were used to calculate the degree of 

softening. The degree of softening was calculated from intermittent tests and from 

stress relaxation tests. Stress relaxation test is a modern progressive method with 

promising results. 

The next point is the calculation of the dissipation energy and the subsequent 

assembly of processing maps. Processing maps expresses the simulation efficiency in 

forming. 

The last section is devoted to metallographic analysis and microhardness testing. Tests 

were performed on P91 steel after torsion test and pressure test and the results are 

discussed in the work. 

  



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 101 
 

LITERATURA 

[1] LENARD, J. G., PIETRZYK, M., CSER l.: Mathematical and Physical Simulation of 

the Properties of Hot Rolled Products. Elsevier, 1999, 364 str., 

ISBN: 0080427014, 9780080427010 

[2] KOWALSKI, B., SELLARS, C. M., PIETRZYK, M.: Identification of rheological 

parameters on the basis of plane strain compression tests on specimens of 

various initial dimensions, Computational Materials Science, Volume 35, 

Issue 2, February 2006, Str. 92-97, ISSN 0927-0256, 

10.1016/j.commatsci.2005.02.024. 

[3] CHOVET, C., DESRAYAUD, CH., MONTHEILLET, F.: A mechanical analysis of the 

plane strain channel-die compression test: friction effects in hot metal testing, 

International Journal of Mechanical Sciences, Volume 44, Issue 2, February 

2002, Str. 343-357, ISSN 0020-7403, 10.1016/S0020-7403(01)00092-3. 

[4] BOŘUTA, J., GEMBALOVÁ, P., OMACHT, D., BOŘUTA, A., KUBÁNEK, Z., 

KUBINA,T., SCHINDLER, I.: Plastometrický výzkum deformačního chování řízeně 

tvářených materiálů, Hutnické listy č. 1, Roč. LXI, 2008, Str. 80 – 87, 

ISSN: 0018-8069, 2008 

[5] AKSENOV, S.: Matematické modelování toku kovu a vývoje mikrostruktury při 

válcování v kalibrech, dizertační práce, VŠB-TU Ostrava, 2009, 97 str. 

[6] DYNAMIC SYSTEMS FOR MATERIALS RESEARCH 3800,  [online]. Cit. 28. 11. 

2012, URL: http://gleeble.com/index.php/products/gleeble-3800.html 

[7] KOTAS, M., KLIBER, J., ŽÁČEK, O., KUZIAK, R., ČMIEL, K. M., TUROŇ, R., 

GAJDZICA, T., STENCHLÁK, M.: Computer and plastometric simulation of the 

controlled rolling process of microalloyed steel, Metal 2006, Hradec nad 

Moravicí, Tanger [CD-ROM], ISBN 978-80-87294-22-2. 

[8] ZHANG, Ch., BELLET, M., BOBADILLA, M., SHEN H., LIU, B.: A Coupled Electrical 

Thermal Mechanical Modeling of Gleeble Tensile Tests for Ultra-High-Strength 

(UHS) Steel at a High Temperature. Metallurgical and Materials Transactions A. 

2010, roč. 41, č. 9, str. 2304-2317. ISSN 1073-5623.  

DOI: 10.1007/s11661-010-0310-7 

http://gleeble.com/index.php/products/gleeble-3800.html


Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 102 
 

[9] HYDRAWEDGE,  [online]. Cit. 4. 1. 2012, URL:  

http://www.gleeble.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125

&Itemid=500 

[10] MAURICE, C., PIOT, D., KLOCKER, H., DRIVER, J. H.: Hot Plane Strain 

Compression Testing of Aluminum Alloys by Channel-Die Compression. 

Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 36, April, 2005, str. 1040 – 1047, 

ISSN: 1073-5623 

[11] DROZD, K., HORSINKA, J., KLIBER, J., ČERNÝ, M., OSTROUSHKO, D., 

MAMUZIĆ, I.: Study of development of strain in plane strain compression test, 

Sborník konference „METAL 2011“ [CD-ROM], Tanger, Ostrava, 

ISBN 978-80-87294-22-2. 

[12] MANDZIEJ, S. T.: Physical simulation of metallurgical processes, Materials and 

technology 44, 2010, str. 105–119, ISSN 1580-2949 

[13] DYNAMIC SYSTEMS FOR MATERIALS RESEARCH – HOT TORSION,  [online]. 

Cit. 16. 4. 2012, URL: http://www.gleeble.com/index.php/products/torsion.html 

[14] FORREST, D. R., SINFIELD, M. F.: Numerical Simulation of Gleeble Torsion 

Testing of HSLA-65 Steel, Naval Surface Warfare Center Carderock Div., 

Bethesda, MD., 36 str., Apr 2008, MD 20817-5700 

[15] HORSINKA, J., DROZD, K., KLIBER, J., OSTROUSHKO, D., ČERNÝ, M., MAMUZIĆ, I.: 

Strain and strain rate in torsion test, Sborník konference „METAL 2011“ 

[CD-ROM], Tanger, Ostrava, ISBN 978-80-87294-22-2. 

[16] PETRYK, H., STUPKIEWICZ, S., KUZIAK, R.: Grain refinement and strain hardening 

in IF steel during multi-axis compression: Experiment and modelling, Journal of 

Materials Processing Technology, Volume 204, Issues 1–3, 11 August 2008, 

str. 55-263, ISSN 0924-0136 

[17] BYSTRZYCKI, J., FRACZKIEWICZ, A., ŁYSZKOWSKI, R., MONDON, M., PAKIEŁA, Y.: 

Microstructure and tensile behavior of Fe–16Al-based alloy after severe plastic 

deformation, Intermetallics, Volume 18, Issue 7, July 2010, str. 1338-1343, 

ISSN 0966-9795 

http://www.gleeble.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=500
http://www.gleeble.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=500
http://www.springerlink.com/content/h07w8217kwht/?p=e7fef051c870406a90ed585e99ca101e&pi=0
http://www.gleeble.com/index.php/products/torsion.html


Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 103 
 

[18] DYNAMIC SYSTEMS FOR MATERIALS RESEARCH – ROLLING SIMULATOR, 

 [online]. Cit. 16. 4. 2012, URL: 

http://www.gleeble.com/index.php/products/gleeble-hds-v40.html 

[19] FERGUSON, D., CHEN, W., BONESTEEL, T.,VOSBURGH, J.: A look at physical 

simulation of metallurgical processes, past, present and future, Materials 

Science and Engineering: A, Volume 499, Issues 1–2, 15 January 2009, 

str. 329-332, ISSN 0921-5093, 10.1016/j.msea.2007.10.121. 

[20] BOŘUTA, J.: Moderní krutový plastometr k přesnému zjišťování deformačních 

charakteristik za tepla tvářených kovů. Hutnické listy, 1993, Vol. 48, str. 37 – 44,  

[21] SCHINDLER, I., KLIBER, J., BOŘUTA, J.: Určení deformačních odporů při velkých 

deformacích na základě výsledků krutových zkoušek za tepla, Hutnické listy 40, 

1987, str. 480 - 484, ISSN 0018-8069 

[22] ZHOU, M., CLODE, M. P.: Hot torion tests to model the deformation behavior of 

aluminium alloys at hot working temperatures, Journal of Materials Processing 

Technology, Volume 72, Issue 1, 1 December 1997, str. 78 – 85, 

ISSN: 0924-0136 

[23] ELFMARK, J.: Tváření kovových materiálů, skripta VŠB, Ostrava, 1990, 249s. 

[24] KLIBER, J.: Simulation of Forming Processes by Plastometric Tests. Sborník 

vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, číslo 1, 

1997, řada hutnická, článek č. 1169, str. 1-57., ISSN: 0474-8484 

[25] HORSINKA, J., DROZD, K., ŽÁČEK, D., KLIBER, J., BOŘUTA, J.: Principles of Torsion 

Test. Hutnické listy č. 4/2010, roč. LXIII, str. 102 – 105, ISSN 0018-8069 

[26] SCHINDLER, I., HADASIK, E.: A new model describing the hot stress - strain 

curves of HSLA steel at high deformation. Journal of Materials Processing 

Technology. 2000, roč. 106, 1-3, str. 131-135. ISSN 09240136. 

DOI: 10.1016/S0924-0136(00)00603-8. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924013600006038 

[27] RUSZ, S.: Problematika superplastického tváření ocelí. 1. vyd. Ostrava, 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. 95 str. ISBN 80-248-0693-2. 

 

http://www.gleeble.com/index.php/products/gleeble-hds-v40.html
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235256%231997%23999279998%236135%23FLA%23&_cdi=5256&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=b69634ff5acd7fa5009f1d3584e55906


Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 104 
 

[28] KHODDAM, S., HODGSON, P. D.: Post processing of the hot torsion test results 

using a multi-dimensional modelling approach. Materials. 2010, roč. 31, č. 5, 

str. 2578-2584. ISSN 02613069. DOI: 10.1016/j.matdes.2009.11.029. Dostupné 

z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261306909006487 

[29] LACEY, A. J., aj.: Measurement Good Practice Guide No. 27 – Measuring Flow 

Stress in Hot Plane Compression Tests, 2002, ISSN 1368 – 6550 

[30] ITA s. r. o. TTFEM 1.0, MKP modelování krutové zkoušky - manuál. Ostrava, 

květen 2010. 1 CD ROM. 

[31] DIETER, G. E., KUHN, H. A.: Handbook of Workability and Process Design, ASM 

International, 2003 - Technology & Engineering - 414 pages, ISBN: 871707780 

[32] MÍKOVÁ, R.: Corrosion – Mechanical behaviour of P91 Steel. In Sborník 

z konference Metal 2004 [CD-ROM], Symposium B, ISBN 978-80-87294-15-4 

[33] HORSINKA, J., KLIBER, J.: Stress in torsion test, Sborník „Den interních 

doktorandů 2011“, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2523-6, s. 27-30. 

[34] HORSINKA, J.:  Podmínky tvařitelnosti 9Cr oceli určené jako trubky pro 

energetiku, Diplomová práce. Ostrava: FMMI, VŠB – TUO, 2009, 46 str. 

[35] VAILLANT, J. C., VANDENBERGHE, B., HAHN, B., HEUSER, H., JOCHUM, C.: T/P23, 

24, 911 and 92: New grades for advanced coal-fired power plants—Properties 

and experience, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume 

85, Issues 1–2, January–February 2008, str. 38-46, ISSN 0308-0161, 

10.1016/j.ijpvp.2007.06.011. 

[36] KLIBER, J., KUŘETOVÁ, B., AKSENOV, S.: Matematický popis křivky 

napětí - deformace u oceli na základě experimentálních výsledků z plastometru, 

13. mezinárodní knference Forming 2006, str. 107-112, ISBN 83-910722-8-2 

[37] PHANIRAJ, C., SAMANTARAY, D., MANDAL, S., BHADURI, A. K.: A new 

relationship between the stress multipliers of Garofalo equation for 

constitutive analysis of hot deformation in modified 9Cr–1Mo (P91) steel, 

Materials Science and Engineering: A, Volume 528, Issue 18, 15 July 2011, str. 

6066-6071, ISSN: 0921-5093, 10.1016/j.msea.2011.04.025 

[38] GREGER, M., KLIBER, J., KUŘE, F., SCHINDLER, I.: Tváření kovů, skripta, Vysoká 

škola báňská, Ostrava, 1999, 192 str., ISBN: 80-7078-656-6 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261306909006487
http://www.google.cz/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Technology+%26+Engineering%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 105 
 

[39] KLIBER, J.: Popis úplné křivky napětí-deformace. Hutnické listy 4/1997, Ostrava, 

ISSN 0018-8069. Str. 20-23 

[40] ELFMARK, J.: Tváření kovových materiálů, skriptum VŠB, Ostrava, 1990, 249 str., 

ISBN: 80-7078-042-8 

[41] RYAN, N. D., QUEEN, Mc., H. J.: Flow stress, dznamic restiration, strain 

hardening and ductilitz in hot working of 316 steel. Journal of Mechanical 

Working Technologz, 21, 1990, str. 177 – 199. 

[42] MORÁVKA, J., MICHALEK, K. & KOHOUT, J.: Regresní modely dějů při 

prodmýchávání oceli v licí pánvi. In proceedings of Iron and Steelmaking , XVI 

international scientific conference, Szczyrk, Poland – Prace IMŽ 4/2006, 

Politechnika Slaska, Katowice, Oct 2006, str. 73-75. ISSN 0137-9941. 

[43] MICHALEK, K. & MORÁVKA, J. aj.: Aproximace přechodových dějů při 

izotermickém a neizotermickém proudění lázně v mezipánvi. In Acta 

Metalurgica Slovaca - mimořádné číslo věnované přednáškám XIV. mezinárodní 

vědecké konference Iron and Steelmaking, Malá Lučivná – Slovensko. Košice: 

HF TU Košice, ročník 10, č.3/2004, 2004, str. 379-389. ISSN 1335-1532. 

[44] BARRETT, C. R., NIX, W. D.: A model for steady state creep based on the motion 

of jogged screw dislocations, Acta Metallurgica, Volume 13, Issue 12, December 

1965, Pages 1247-1258, ISSN 0001-6160, 10.1016/0001-6160(65)90034-9. 

[45] ELFMARK, J. 1986. Plasticita kovů. Lecture notes for HUF VŠB, 1st ed., VŠB 

Ostrava, Czech Republic, 1986, 207 pages. 

[46] LIANG-YUN LAN, CHUN-LIN QIU, DE-WEN ZHAO, XIU-HUA GAO, LIN-XIU DU: 

Dynamic and Static Recrystallization Behavior of Low Carbon High Niobium 

Microalloyed Steel, Journal of Iron and Steel Research, International, Volume 

18, Issue 1, January 2011, Pages 55-60, ISSN 1006-706X, 10.1016/S1006-

706X(11)60011-3. 

[47] DROZD, K., KLIBER, J.:Determination of Softening Degree in Microalloyed Steels, 

Hutnické listy, 2009, roč. 62, č. 6, str. 16-19. ISSN 0018 – 8069  

[48] JONAS, J. J., QUELENNEC, X., JIANG, L., MARTIN, E.: The Avrami kinetics of 

dynamic recrystallization, Acta Materialia, Volume 57, Issue 9, May 2009, 

str. 2748-2756, ISSN 1359-6454, 10.1016/j.actamat.2009.02.033. 



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 106 
 

[49] ŽÍDEK, M.; DĚDEK, V.; SOMMER, B.: Tváření oceli, skripta, Praha : SNTL, 1988. 

515 str.  

[50] MEDINA, S.F.; HERNANDEZ, C.A.: General expression of the Zener-Hollomon 

parameter as a function of the chemical composition of low alloy and 

microalloyed steels. Acta mater. 1996, vol. 44, pp. 137-148. ISSN 1359-6454 

 [51] LIN, Y.C.; CHEN, Ming-Song; ZHONI, Jue.: Study of static recrystallization kinetics 

in a low alloy steel. Computational Materials Science. 2008, vol. 44, 

str. 316-321, ISSN: 0927-0256 

[52] ŽÍDEK, M.: Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla. Praha : ALEKO, 1995. Řízené 

tváření oceli, str. 238-260,  

[53] HUCZALA, L.: Studium struktury a vlastností tyčové oceli po válcování za tepla a 

řízeném ochlazování v podmínkách Třineckých železáren a. s. Diplomová práce. 

Ostrava: FMMI VSB – TUO, 2010, 60 str.  

[54] GAJDZICA, T., KOTAS, M., BOŘUTA, J., KLIBER, J.: Analysis of Softening Processes 

by Isothermal Interrupted Tests for Vanadium Microalloyed Steel, Sborník 

konference „METAL 2011“, ISBN 978-80-87294-22-2.  

[55] SOMANI, M. C.; SUIKKANEN, P. P.; LANG, V. T. E; PORTER, D. A.; KARJALAINEN, 

L. P.: The stress relaxation technique to determine the recrystallization kinetics 

in processing of advanced steels by thermomechanical processing. (Artikkeli 

tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - MEFORM 2011, Werkstoffkennwerte für 

die Simulation von Umformprozessen, 30. März bis 1. April 2011 in Freiberg, 

Deutschland. -. Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 

Institut für Metallformung, str. 172-189 

[56] GARCÍA-MATEO, C., LÓPEZ, B., RODRIGUEZ-IBABE, J. M.: Static recrystallization 

kinetics in warm worked vanadium microalloyed steels. Materials Science and 

Engineering A303 (2001), Volume: 303, Issue: 1-2, Pages: 216-225, 

ISSN: 09215093 

[57] GALLOT, E.: Effect of heat treatment and hot working on the microstructural 

characteristics of TWIP steels, Universitat Politècnica de Catalunya. 

Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metallúrgica, Master thesis, 

74 str. 



Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 107 
 

[58] YANG, IING-HONG; LIU, QING-YOU; SUN, DONG-BAIL; LI, XIANG-YANG.: 

Recrystallization Behavior of Deformed Austenite in High Strength Microalloyed 

Pipeline Steel. Journal of Iron and Steel Research, International, Volume 16, 

Issue 1, January 2009, Pages 75–80, ISSN: 1006-706X 

[59] HORSINKA, J., KLIBER, J., KNAPINSKI, M. MAMUZIC, I.: Study of the Kinetics of 

Static Recrystallization Using Avrami Equation and Stress Relaxation Method, 

Sborník konference Metal 2012 [CD-ROM], Symposium B, Brno, 

ISBN: 978 -80-87294-15-4 

[60] PETRUŽELKA, J., OČENÁŠEK, V., HRUBÝ, J., LIČKA, S., SONNEK, P.: Analýza 

procesu tváření za tepla, VŠB-TU Ostrava, 2001, 130 str., ISBN 80-248-0036-5  

[61] PRASAD, Y.V.R.K., RAO, K.P.: Effect of homogenization on the hot deformation 

behavior of cast AZ31 magnesium alloy. Materials and Design 30, 2009, 

str. 3723-3730, ISSN: 0261-3069 

[62] PRASAD, Y.V.R.K., RAO, K.P.: Processing maps for hot deformation of rolled 

AZ31 magnesiumalloy plate: Anisotropy of hot workability. Materials Science 

and Engineering A 487, 2008, str. 316–327, ISSN: 0921-5093 

[63] MOMENI, A., DEHGHANI, K.: Hot working behavior of 2205 austenite ferrite 

duplex. Materials Science and Engineering. 2011, č. 528, str. 1448-1454, 

ISSN: 0921-5093 

[64] NING, Y. et.al.: Investigation on hot deformation behavior of P/M Ni.-base 

superalloy FGH96 by using processing maps. Material Science and Engineering 

A 527, 2010, str. 6794 – 6799, ISSN: 0921-5093 

[65] BERKOVÁ, M.: Disipace energie při tváření, Diplomová práce, FMMI, VŠB-TU 

Ostrava, 2012, 49 str. 

[66] KUNČICKÁ, L.: Určení disipace energie a tvorba procesních map z výsledků 

krutových zkoušek Diplomová práce, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 2012, 70 str. 

[67] KUBINA, T., Kliber, J., Kunčická, L., Berková, M., Horsinka, J., Bořuta, J.: 

Application of plastometric examinations for assesment dissipation energy and 

visualization processing maps, Hutnické listy, 2012, Ostrava, ISSN 0018-8069. 

Str. 20-23 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1006706X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1006706X/16/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1006706X/16/1


Disertační práce    Ing. Jaromír Horsinka 

 Strana 108 
 

[68] ŠAŠINKA, R., Mikrotvrdost kovů, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 

2012. 56 str. 

[69] JONŠTA P., HRUBÝ V., SILBERNAGEL A. Praktická metalografie. Ostrava: Kovosil, 

2008, ISBN 978-80-903694-2-9. 

[70] PYTLÍK, T. Měření mikrotvrdosti struktury kovů. Bachelor Thesis, Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, Czech 

Republic, 2010. 76 str. 

[71] SZÉKELY, F., GROMA, I., LENDVAI, J. Nonlocal effects in torsional deformation, 

Materials Science and Engineering A, Volume 277, Issues 1-2, January 2000, 

str. 148-153, ISSN: 0921-5093 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09215093
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235588%232000%23997229998%23150491%23FLA%23&_cdi=5588&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d5fda85827a4d6368d199a7ffc4c5ef5

