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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. 

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem 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 
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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.  

1 PLASTOMETRY A TECHNIKY URČOVÁNÍ DEFORMAČNÍCH 

CHARAKTERISTIK ZA TEPLA 

Popis používaných plastometrů 

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

jednoúčelové, speciální nebo univerzální. 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. 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. 

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. 

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. 
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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 [7].  

2 PŘEVOD EXPERIMENTÁLNÍCH HODNOT 

2.1 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. 

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 [8]. 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.  
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 (5) 

Z toho vyplývá reprezentativní poloměr    
 

 
  , který bude v této práci následně používán. 

Jiní autoři navrhují počítat deformaci a deformační rychlost s odlišným reprezentativním 

poloměrem           [9], případně         

Geometrie průběhu deformace 

Z geometrie vychází i další teoreticky ověřitelný popis deformace a následně i deformační 

rychlosti. 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 [10]. 

Velikost os jde zobrazit graficky (podle 

Rytze) viz obrázek 1. 

Kdy po úpravách dostaneme vztah pro 

výpočet skutečné deformace:  

   
 

 
                (6) 

Již dříve bylo ověřeno [11], 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. 

Výpočet rychlosti deformace z krutové zkoušky 

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

rychlosti kroucení [12]: 

   
    

     
 (7) 

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 (7) je zanedbatelná pro 

malé deformace. U velkých hodnot deformací je ovšem již chyba značně patrná a tudíž je 

vhodné používat vztah s hyperbolickým sinem: 

   
 

  

  

 
        

 

 
 (8) 

kde     
 

  
  je rychlost kroucení. 

Obr.  1   Konstrukce lichoběžníku 
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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.  

Pro vyhodnocování smykového napětí τ [MPa] v kroucené tyči se používá základní vztah [8]: 

  
  

    
 (9) 

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. 

Na základě klasického odvození dospějeme k vztahu pro výpočet intenzity napětí na povrchu 

tyče: 

  
   

    
         (10) 

kde    je intenzita napětí na povrchu tyče, 

  je koeficient charakterizující zpevňování vlivem deformace,  

   je koeficient charakterizující zpevňování vlivem rychlosti deformace. 

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 [13, 14]: 

  
 

 
 
  

  
 
    

    
 
   

   
   

  

 
 
  

   
 
    

     
 
   

    
 (11) 

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

[10]: 

    
   

    
 

 

          
 

   
 
 

 (12) 

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: 

  
     

    
 (13) 

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

zkoušky je nasimulovat celkový proces válcování včetně 

všech deformací, deformačních rychlostí při přesně 

stanovených teplotách. 

Pro získání přesných výsledků zkoušky musí být 

specifikovány a dodrženy následující zkušební podmínky 

[15]: 

 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. 

Hlavní deformace 

Skutečná deformace při tlakové zkoušce s rovinnou deformací je dána přirozeným logaritmem 

poměru výšky   k počáteční výšce vzorku   . 

    
 

  
 (14) 

kde    je výška zkoušeného tělesa po proběhlé deformaci, 

    je počáteční výška zkoušeného tělesa. 

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

Intenzita skutečné deformace (  ) 

Intenzita deformace    je dána vztahem: 

   
 

  
        

         
         

  
 
  (15) 

Jestliže je intenzita deformace    ve zkušebním vzorku počítána za podmínek ideální rovinné 

deformace tzn.        a      , pak platí: 

        
  

 
   

    
     

  
 
  

 

  
   

 

  
  

 

  
 (16) 

S úvahou bočního šíření: 

Obr.  2  Tlaková zkouška s 
rovinnou  deformací [15] 
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               (17) 

Za těchto podmínek se intenzita deformace    bude rovnat: 

   
  

 
         

         
          

  
 
  (18) 

Resp.:   

   
  

 
   

         
  

 
  (19) 

Deformační opravný faktor (f) 

Pro převedení hlavní deformace    na intenzitu deformace je nutné použít opravný faktor f. 

Pak pro intenzitu deformace bude platit: 

         (20) 

kde:    
 

  
  platí pro nulové šíření,  

      s úvahou šíření. 

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: 

   
 

   
 (21) 

kde:    je šířka kovadla,   

  je šířka vzorku. 

Intenzita napětí      

lntenzita napětí      je definována jako deformační napětí dělený dvěma opravnými faktory, 

      zahrnující vliv tření a f zahrnující intenzitu deformace: 

   
  

         
 (22) 

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. 
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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. 

3.2 Rozložení deformace po průřezu a její průběh 

U výpočtů deformací byly do výše uvedených vzorců (1 – 4, 6) dosazovány hodnoty pro průměr 

  = 6 mm a délku   = 50 mm, tedy rozměry běžně používané pro krutové zkoušky [16].  

Na následujícím obrázku 3 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 4).  

 

 

 

 

 

 

Obr.  3   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.  

 

Obr.  4   Rozložení deformace po průřezu vzorku po 5 a 10 otáčkách 
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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. 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. 

Grafickou závislost deformace na počtu 

otáček vidíme na následujícím grafu 

(obrázek 5). Lze vidět, že podobných 

výsledků dosáhneme pouze pro malý 

počet otáček (  = 1). Při vyšším počtu 

otáček se začíná vychylovat lineární 

rovnice (1). Ostatní rovnice (2, 3, 6) 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 6 je uvedeno rozložení rychlosti deformace po průřezu vzorku po 

jedné otáčce a to jak porovnáním, v grafu, tak i výstřižkem z programu TTFEM. Obrázek 7 pak 

ukazuje rozložení rychlosti deformace 10 otáčkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6   Rozložení rychlosti deformace po průřezu vzorku,   = 1 

U vykresleného grafu závislosti deformační rychlosti na počtu otáček (obrázek 7) vidíme pokles 

deformační rychlosti při vzrůstajícím počtu otáček a přitom konstantní rychlosti kroucení 

vzorku (     otáček/min) u rovnice (8). Rovnice (7) 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 (8) [16]. 
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Obr.  7   Rozložení rychlosti deformace po průřezu vzorku po 10 otáčkách a Závislost rychlosti 
deformace na otáčkách pro jednotlivé rovnice a TTFEM 

3.4 Rozložení napětí po průřezu a jeho průběh 

Výpočet napětí z krutové zkoušky je poněkud složitější, než u předchozích dvou případů. 

Vzorce počítají s kroutícím momentem zařízení a proto je nutné použít přímo data 

z plastometru. V tomto případě byla do uvedených vzorců (10, 13) dosazena data získané při 

reálném experimentu na oceli P91 a plastometru SETARAM. Ocel P91 je představitelem 

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

tepelně namáhané komponenty jako například reaktory, potrubní systémy atd. [17]. Z této 

oceli byly připraveny vzorky pro krutovou zkoušku o 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. 

[18]. 

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.  

 

Obr.  8   Závislost napětí na počtu otáček pro jednotlivé rovnice a TTFEM a rozložení napětí 
po průřezu 
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Při zkoumání rozložení napětí po průřezu krutové zkoušky narážíme na použitelnost klasických 

rovnic (10 a 13). U těchto vztahů se uvažuje rovinný stav napjatosti a dosazuje se poloměr 

okraje vzorku. Pro ukázku tedy zobrazím obrázek 8 zobrazující velikost deformačního odporu 

vypočtenou pomocí rovnic 10 a 13 a pomocí programu TTFEM. 

Z grafu lze vidět, že v počáteční fázi (do dosažení píkových hodnot) si jednotlivé metody 

výpočtu vcelku odpovídají. Po překročení píku ovšem 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.  

4 MOŽNOSTI APLIKACE PLASTOMETRICKÝCH ZKOUŠEK 

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

Aktivační energie pro deformaci za tepla   [J·mol] je konstanta závislá na chemickém složení a 

mikrostruktuře za tepla tvářeného materiálu. Znalost hodnoty aktivační energie je velmi 

užitečná, například pro popis kinetiky dynamické rekrystalizace, nebo křivky napětí deformace 

při spojité deformaci. Hodnotu aktivační energie   je možné získat z následujícího empirického 

Garofalova vztahu: 

         
  

   
                 

 
 (23) 

kde      je rychlost deformace,  

 C,     je konstanty,  

         je molární plynová konstanta,  

       je píkové napětí. 

Pro ocel P91 a výsledky získané z plastometru GLEEBLE (PSCT) byla vypočtena hodnota 

aktivační energie na   = 470 000 J/mol [12]. K výpočtu aktivační energie je možno využít i 

jiných rovnic, případně softwarových programů. Na naší katedře je znám především program 

ENERGY. 

Pro popis křivek napětí deformace použijeme metodu založenou na výpočtu aktivační energie 

  a dalších konstant. Nejprve postupně stanovíme     podle následující rovnice: 

    
 

 
        

      
 
  

 
 

 
 

 (24) 

kde:      je vypočtené píkové napětí,  

     je rychlost deformace,  

    je aktivační energie,  

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

T  je absolutní teplota,  

 A,    je konstanta,  

 n  je směrnice grafické závislosti   pp f
RT

Q
  sinhlnln   
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Další postup spočívá ve stanovení hodnoty píkové deformace εpc podle rovnice: 

                     
 

 
  (25) 

Pro úplný matematický popis křivky napětí - deformace byla použita následující rovnice, která 

umožňuje popsat změnu charakteru křivky za inflexním bodem: 

        
 

    
       

 

    
 

 

 (26) 

Po dosazení do rovnice (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. Počítáno bylo od teploty 1173 K do 1533 K v krocích po 50 K. Příklad takto vypočtených 

křivek si můžeme zobrazit graficky viz. Obrázek 9. Tento obrázek znázorňuje křivky při teplotě 

1273 K.  

Rovnice 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. 

Kalkulované hodnoty napětí 

jsou pak v následujícím 

obrázku 10 porovnány 

s experimentálně naměřenými 

údaji 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. Tato pak prezentuje jednoduchý a 

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

ustálení [19]. 

Aproximační model 

Základní myšlenka o vnitřním principu fungování vhodného jednoduchého modelu vznikla při 

pohledu na tvar křivky napětí - deformace s určitým aperiodickým překmitem.  

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 [19, 20, 21]. 

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

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

První, lineární část křivky napětí – deformace je dobře popsatelná aproximační funkcí typu 

lineární funkce bez absolutního členu (což odpovídá Hookovu zákonu): 

       (27a) 

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

 D - koeficient úměrnosti, D  0, 

  - deformace,   0. 

Na základě principů uvedených v literaturách [19, 20, 21] byla pro druhou, nelineární část 

křivky navržena jednoduchá aproximační funkce ve tvaru rozdílu dvou klesajících exponenciál 

s různými koeficienty: 

                                                             (27b) 

de     - 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 

parametrech materiálu a vakancí [22]. U parametrů     lze navíc předpokládat jejich explicitní 

závislost na teplotě. 

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 úměrnosti  : 

                  (28a) 
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                                            (28b) 

  
 

  
                                   (28c) 

Je tak jasné, že nespojitá aproximační funkce bude funkcí pěti parametrů {      0, z} a její 

definice, vhodná už přímo pro SW zpracování, je následující: 

      

 

  
                                                     

                                                          

  (29) 

Aplikace metody na naměřená data 

Navrženou aproximační funkci křivky napětí - deformace bude vhodné aplikovat pouze na data, 

kdy ještě nedošlo k porušení soudržnosti ocelového vzorku 

Samotná nespojitá lineárně - nelineární aproximační funkce (29) 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.  

Na obrázku 11 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 (29) výborně popisuje naměřená data a zřejmě i 

vystihuje podstatu fungování chování ocelového vzorku při plastometrické zkoušce. 

V tomto bodě se zdá být 

pravděpodobné, že existuje 

závislost výše uvedených 

parametrů na rychlosti 

deformace.  

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 (29) s možností vytvoření 3D aproximačního 

modelu závislosti napětí na deformaci a teplotě, což si ovšem žádá širší rozsah vstupních dat. 
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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. 

Vyhodnocení přerušovaných zkoušek 

Jako příklad reálného experimentu je na obrázku 12 znázorněn průběh tří křivek 

napětí - deformace z přerušovaného zkušebního režimu pro teplotu 950 °C zkoumané 

mikrolegované oceli 38MnVS6.  

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 Druhou pak metoda 

offset strain 0,02. Výpočet byl proveden 

pomocí následujících rovnic [23, 24]: 

  
       
       

 (30) 

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

      je maximum deformačního napětí  první deformace.  

  
     
     

 (31) 

kde       je maximální deformační napětí první deformace,  

    je napětí při deformaci 0,02 první deformace, 

    je napětí druhé deformace opět při deformaci 0,02.  

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 [23]. 

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

matematický vztah popisující závislost stupně změkčení   na čase   ve tvaru Avramiho rovnice: 

               (32) 

kde      je z rekrystalizovaný podíl v závislosti na čase     

  a    jsou konstanty.  
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Pro určení konstant k a n jsme použili lineárně regresní analýzu v programu Excel. Se znalostí 

konstant jsme sestavili Avramiho rovnice pro výpočet stupně změkčení ve tvaru: 

                           (33) 

                          (34) 

                           (35) 

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

kterou jsme použili pro vypočet stupně změkčení   v rovnici (36). Vypočtená hodnota aktivační 

energie je   = 358258 J.mol-1. 

Ze získaných dat byly pomocí regresní analýzy rovnice (33 - 35) nahrazeny rovnicí (36), která je 

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

               
   

  
                          (36) 

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  .  

Na obrázku 13 je zobrazeno 

porovnání stupně změkčení 

experimentálně naměřených 

hodnot metodou mean flow 

stress s vypočtenými 

hodnotami, které jsou 

vypočítané pomocí rovnic 

(33 - 35) a (36). Rovnice mají 

Avramiho tvar, pro jejich 

sestavení byla použita 

regresní analýza v programu 

Excel. Rovnice (33 - 35) jsou 

platné pro konkrétní teploty 

950, 900 a 850 °C. Rovnice 

(36) 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. 

Mezi mechanické metody patří přerušované zkoušky a metody napěťové relaxace 

(stress - relaxation). 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 [25]. 
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Průběh experimentu 

Testy napěťové relaxace se provádějí podle následujícího schématu (obrázek 14). 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) 

[26].  

Námi vyhodnocované data byly získány na 

univerzálním plastometru Gleeble 3800 

americké firmy Dynamic Systems INC 

v Czestochowé, Polsko. 

Obrázek 15 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. 

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 [26]. 

Postup výpočtu metodou napěťové relaxace 

Z obrázků lze popsat vývoj napětí v první a třetí oblasti obrázku 15 podle jednoduché rovnice 

[27]: 

       log   (37) 

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 [27]: 

               log             log    (38) 

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

Z této rovnice rovněž můžeme spočítat podíl rekrystalizované fáze v daném čase [28]: 

  
                  

                         
 (39) 

kde α  je sklon křivek,  
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Obr.  14   Typický průběh relaxačního testu 

Obrázek 15  Napěťovo relaxační křivka 
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    zotavovací fáze,   

    konečná fáze,  

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

Odpovídající hodnoty konstant z obrázku 15 jsou zobrazeny v tabulce 1: 

Tab. 1:   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. 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 16). 

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 [29]. 

Dosazením do Avramiho rovnice 

získáme krásný sigmoidální průběh 

křivky, kopírující již dříve zobrazenou 

křivkou rekrystalizovaného podílu 

metodou napěťové relaxace. 

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, 

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 17).  

4.5 Počítačová simulace účinnosti 

Na základě vhodné série experimentálních měření je možné sestavit takzvanou procesní mapu, 

jednoduchým zakreslením velikosti citlivosti deformace, případně i nestability deformace do 

souřadnic rychlosti deformace   a teploty T uvažovaného procesu. Výsledný trojrozměrný, 
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Obr. 16  Křivka uzdravení - rekrystalizovaný 
podíl vypočtený z relaxační křivky 

Obr. 17  Křivka uzdravení - rekrystalizovaný podíl 
vypočtený z relaxační křivky a z Avramiho rovnice 
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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 [30, 31]. 

Energie disipovaná systémem 

Pro sestavení procesních map je důležité znát koeficient m, tj. koeficient citlivosti plastického 

toku materiálu k deformační rychlosti. Dále pak bezrozměrný parametr  , neboli účinnost 

disipace energie a  , tedy parametr plastické nestability. Tyto se vypočtou pomocí 

následujících rovnic: 

  
  

  
 
     

     
 
     

      
 (40) 

  
 

    
 

  

   
 (41) 

  
      

 
    

     
   (42) 

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

  … energie disipovaná v důsledku metalurgických změn [J] 

Experiment a vyhodnocení výsledků 

Experiment byl proveden na 

tlakovém plastometru 

Gleeble a na krutovém 

plastometru SETARAM. 

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.  

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 18, 

soubor křivek pro vybrané teploty a rychlosti 

deformace pro ocel 9Cr a deformaci 0,3 u PSCT.  

Pro vytvoření procesní mapy byl využit 

počítačový program Surfer, který umožňuje 
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Obr. 18 Závislost napětí na rychlosti deformace v logaritmickém 
měřítku při různých teplotách a deformaci 0,3 z PSCT. 
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deformaci 0,3 
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vytvářet prostorové i izo-2D mapy. V rámci experimentu byla pro dopočet chybějících bodů 

programem použita 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 (obrázek 19).   

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 [32, 33].   

Obrázek 20 uvádí výslednou procesní 

mapu získanou pomocí výše 

zmíněných programů pro deformace  

 = 0,3. Oproti předchozímu případu 

je v ní zahrnuta i oblast nestability 

deformace.  

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 a na plastometru Gleeble 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 sinh 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 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. 

Obr. 20  Výsledná procesní mapa pro ocel P91,  =0,3. 
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4.6 Metalografická analýza a zkoušky tvrdosti 

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 odřezány části, které 

byly zataveny do bakelitu, mechanicky broušeny, leštěny a leptány dle Adler - Mattinga. 

Následně byly pořízeny snímky a ty 

vyhodnoceny. Na snímku (obrázek 21) je 

uveden vzorek při padesátinásobném 

zvětšení. Tento vzorek byl kroucen při teplotě 

1000 °C spojitě do lomu. Rychlost kroucení 

byla 40 s-1. 

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.  

Měření bylo provedeno dle 

Vickerse čtyřbokým pravidelným 

diamantovým jehlanem s 

vrcholovým úhlem 136° [34]. 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 22) potvrzuje teoretický nárust mikrotvrdosti od průřezu 

směrem k povrchu [35]. 
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Obr. 21  Struktura vzorku po krutové zkoušce.  
50 x zvětšení. 

Obr. 22  Průběh mikrotvrdosti po průřezu vzorku 
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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 je uveden snímek z ocele P91 (9Cr). Ty byly na plastometru podrobeny deformaci 

při teplotě 1100 °C a rychlosti deformace      s-1. Zvětšení je tentokrát 200 (obrázek 23). 

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. Při zkoumání mikrotvrdosti 

v podélném řezu se neprokázala 

závislost na historii zkoušky (teplota, 

rychlost deformace).  

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. 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). Tato 

kapitola přináší celou řadu vzorců, které následně použiji při porovnání s počítačovou simulací 

v dalších kapitolách. 

Obr. 23  Struktura vzorku ze středu deformované 
oblasti. 200 x zvětšení. 
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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 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 
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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. 

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. 
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