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Abstrakt 

V dnešní době se kladou velké poţadavky na pouţívané materiály v energetickém 

průmyslu. Z tohoto důvodu je zapotřebí získávat stále více informací o materiálech a jejich 

chování během tvářecích procesů. V tomto případě bylo deformační chování vysokolegované 

martenzitické oceli P92 zkoumáno pomocí plastometrických testů, metalografických studií a s 

vyuţitím termodynamických výpočtů. V našem případě byla pouţita plastometrická zkouška 

jednoosým tahem v rozsahu teplot 800 aţ 1250 °C a rychlostech deformace 0,1 aţ 10 s
-1

. Z 

výsledků zkoušek byly sestrojeny přehledné prostorové mapy tvařitelnosti při daných 

termomechanických podmínkách. Byl potvrzen pozitivní účinek vyšší teploty (1150 °C) i 

vyšší deformační rychlosti na hodnoty pevnosti a taţnosti oceli P92.  

Klíčová slova: vysokolegovaná ţárupevná martenzitická ocel P92, jednoosá tahová zkouška, 

Gleeble 3800, deformační chování za tepla. 

Abstract 

Nowadays are high claims in used materials for energy industry. Therefore, it is need 

to get more information about materials and their behaviour during the process. The ways how 

we can study deformation’s behaviour are plastometric and metallographic studies, 

thermodynamic calculations. In our case we used high-alloy heat resistant martenzitic steel 

P92. This steel was deformed thanks to uniaxial tension test at elevated temperature 

(800 - 1250 °C) and strain rate (0.1 - 10 s
-1

). From tension tests results were constructed 3D 

maps formability for the thermodynamic conditions. It has been confirmed positive effect of 

high temperature and strain rate for the strength and  hot ductility steel P92. 

Key words: high-alloy heat resistant martenzitic steel P92, uniaxial tension test, 

Gleeble 3800, hot deformation behaviour. 
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1. Úvod 

Deformační chování nových nebo modifikovaných ocelí při tvářecích procesech je 

spojeno s mnoha úskalími a problémy. Proto se ke studiu deformačního chování ocelí vyuţívá 

např. matematické modelování v programech zaloţených na metodě konečných prvků nebo 

fyzikální modelování na laboratorních zařízeních, na kterých lze zjednodušeně simulovat 

reálné provozní podmínky. Předmětem této práce je zkoumání deformačního chování oceli se 

zvýšeným obsahem mědi vybranou plastometrickou metodou. Pro tento účel byla vybraná 

modifikovaná martenzitická ocel P92, která nachází uplatnění zejména v energetickém 

průmyslu. Zvolená plastometrická zkouška jednoosým tahem za tepla byla provedena na 

plastometru Gleeble 3800. Získaná data z tahových zkoušek byla zpracována do podob 

prostorových map tvařitelnosti, které byly následně srovnána s ocelí P92 s niţším obsahem 

mědi. Dále bylo pomocí tří různých metod zkoumáno fázové sloţení oceli P92 při různých 

teplotách. 

2. Definice tvařitelnosti 

Tvařitelnost je schopnost materiálů plasticky se deformovat aniţ by došlo k porušení 

soudrţnosti a vzniku trhlin. Tvařitelnost je závislá na mnoha termomechanických a 

metalurgických parametrech. Tvařitelnost závisí tedy především na chemickém sloţení, 

strukturním stavu materiálu, na teplotě, rychlosti deformace, napěťovém stavu, velikostí 

deformací, deformační historii, geometrie atd. [1,2]. 

3. Deformační aspekty tvařitelnosti žárupevných ocelí 

3.1  Vliv teploty 

Se stoupající teplotou se zvyšuje frekvence pohybu atomů v materiálu a rovněţ 

dochází k porušení energetických vazeb, to má za následek sníţení deformačních odporů a tím 

zlepšení tvařitelnosti. Pohyb atomů v materiálu je entropický. Kinetika difuzních procesů se 

rovněţ zvyšuje a dochází například k uzdravovacím procesům. Dalšími procesy aktivovanými 

zvýšenou teplotou jsou koagulace a moţné rozpouštění heterogenních fází. Teplota ale můţe 

mít i negativní účinek na vlastnosti materiálů.  
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Proto se v praxi pouţívá termín interval tvářecích teplot, který se liší pro kaţdý daný 

materiál. Při překročení optimálních teplot můţe dojít k dvěma negativním jevům. Jedním je 

zhrubnutí zrna, coţ je abnormální růst zrna. Druhým je spálení, coţ je natavení hranic zrn a 

při jakékoli snaze deformovat takto spálený materiál dojde k rozdrobení struktury.Příznivý 

vliv růstu teploty na tvařitelnost je zobrazen na obrázku 1. Z hlediska tvářecích procesů jsou 

zásadními projevy uzdravení a intenzita pohybu dislokaci, které jsou usnadněny vlivem 

zvýšené teploty. Intenzivní pohyb dislokací napomáhá k snadnějšímu mechanizmu plastické 

deformace v rozmezí teplot 900 – 1200 °C. Průběh napětí v oblasti mezi teplotou nulové 

rekrystalizace a nad teplotou rekrystalizace je odlišný vlivem uzdravovacích procesů. 

Závislost deformačního napětí na teplotě lze vyjádřit rovnicí (1). Tato rovnice je závislá na 

hodnotě napětí při dané teplotě a součiniteli změkčení, který je funkcí deformace a 

deformační rychlosti [1-3].  

𝜎 = 𝜎0 ∙ exp(𝛼 ∙ 𝑇) (1) 

kde σ0 je napětí při určité teplotě [MPa] 

 α je součinitel změkčení [-] 

 T teplota [°C] 

Ze závislosti deformačního napětí na teplotě je moţné stanovit dva typy průběhu 

tvařitelnosti. Probíhá-li deformace v jednofázové oblasti, roste tvařitelnost aţ do určitého 

maxima, které je závislé na obsahu uhlíku. To odpovídá prvnímu typu průběhu tvařitelnosti. 

Na obrázku 1 je znázorněn počet zkroucení do lomu na teplotě. Sklon křivek tvařitelnosti je 

dán metalurgickými parametry, mezi které patří chemické sloţení, strukturní stav, tepelně 

aktivované děje a rychlost deformace. Druhý typ průběhu tvařitelnosti je charakterizován 

výrazným poklesem v oblasti výskytu dvoufázové struktury při velmi nízkých rychlostech 

deformace [1,5]. 
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Obr. 1: Závislost tvařitelnosti na teplotě deformace [5] 

Materiály vyznačující se jiţ zmíněným výrazným poklesem tvařitelnosti 

ve dvoufázové oblasti jsou chromové oceli poloferitické, feriticko – perlitické a komplexně 

legované chromové oceli s nízkým a středním obsahem uhlíku. Dá se říct, ţe z průběhu 

tvařitelnosti na teplotě lze téměř 80 % známých ocelí přiřadit k prvnímu typu průběhu 

tvařitelnosti. Pro první typ průběhu tvařitelnosti je charakteristické, ţe se z většiny případů 

jedná o přímkovou závislost a tak lze tento průběh vyjádřit pomocí následující rovnice: 

𝑒𝑙𝑜𝑚 = 𝐶 ∙  
𝑇𝑑

𝑇𝑡
 
𝑏

  (2) 

kde C konstanta [-] 

 b exponent [-] 

 Td/Tt homologická teplota [°C] 
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 Rovnice platí ale pouze pro konstantní rychlost deformace. Konstantu C lze nahradit 

vztahem (3). 

𝐶 = 𝑒𝑙𝑜𝑚  𝑜 ,7 ∙ 𝐴  (3) 

kde e lom 0,7 je velikost skutečné deformace do lomu při homologické teplotě rovné 0,7 

 A konstanta [-] 

 Dosazením rovnice (3) do rovnice (2) dostaneme vztah vyjadřující vliv teploty na 

tvařitelnost (4). Dále podle této rovnice lze vyjádřit závislost tvařitelnosti i pro různé 

strukturní stavy.  

𝑒𝑙𝑜𝑚 = 𝑒𝑙𝑜𝑚  0,7 ∙ 𝐴  
𝑇𝑑

𝑇𝑡
 
𝑏

= 𝑒𝑙𝑜𝑚  0,7 ∙ 𝐹𝑏  (4) 

kde Fb vyjadřuje vliv teploty na tvařitelnost [-] 

3.2  Vliv deformační rychlosti 

Deformační rychlost není totoţná s rychlostí nástroje při tváření, avšak ji lze 

ovlivňovat se změnou rychlosti nástroje. Deformační rychlost tedy definujeme jako derivaci 

příslušné deformace podle času. Deformační rychlost lze vyjádřit jako: 

𝑒 =
𝑑𝜀

𝑑𝑡
   (5) 

kde dε, dt jsou přírůstky deformace a času [-], [s] 

 ė je skutečná deformační rychlost [s
-1

] 

Čím je deformační rychlost větší, tím větší jsou deformační odpory a tím pádem i 

energosilové parametry (např. válcovací síly). S rostoucí deformační rychlostí roste také 

tvařitelnost, ale pouze do určitého maxima.  
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Po dosaţení této hodnoty tvařitelnost rapidně klesá. Z tohoto důvodu by se měla volit 

optimální deformační rychlost, která je však značně rozdílná pro jednotlivé kovové materiály. 

Dále nastává velká komplikace, protoţe při velkých rychlostech deformace se materiál začíná 

ohřívat deformačním teplem. Tím se mohou zásadně měnit podmínky samotné plastické 

deformace, zejména při tváření za studena. Pro eliminaci vzniku deformačního tepla se 

pouţívají různá maziva. Jak uţ bylo zmíněno, tak vliv samotné deformační rychlosti na 

tvařitelnost není přesně stanoven. Můţe být kladný i záporný. Proto za rozhodující parametry 

ovlivňující tvařitelnost v důsledku deformační rychlosti patří vztah deformační rychlosti a 

uzdravovacích procesů, křehkost a precipitace za tepla, deformační teplo a kluzové 

mechanizmy plastické deformace [1-4]. Rychlost uzdravovacího procesu je dána rovnicí (6) a 

je srovnatelná s rychlostí deformace. 

𝑣𝑅 =
1

𝜏𝑅
   (6) 

kde τR čas, nutný pro průběh rozhodujícího uzdravovacího procesu [s] 

 vR rychlost uzdravovacího procesu [s
-1

] 

Z toho vyplývá, ţe rychlost deformace a rychlost rozhodujícího uzdravovacího 

procesu jsou srovnatelné. Jestli-ţe pak rychlost uzdravovacího procesu převládá nad rychlostí 

deformace, dochází k sníţení hustoty dislokací a podporuje se jejich pohyb. V opačném 

případě dochází ke zpevňování, kumulaci dislokací na hranicích zrn a inkluzích, tvorbě 

zárodků vad a jejich šíření. To značně ovlivňuje tvařitelnost. Křehkost za tepla dále souvisí 

s pevností a soudrţnosti hranic zrn. Nárůstem deformační rychlosti nad kritickou hodnotu se 

zvýší deformační odpor natolik, ţe přesáhne pevnost hranic zrn. Poté je splněna podmínka pro 

vznik křehkého lomu. Nečistoty a inkluze na hranicích zrn rovněţ podporují vznik křehkého 

interkrystalického lomu. Zlepšení tvařitelnosti, zejména u feritických chromových ocelí, lze 

docílit tím, ţe zvýšíme deformační rychlost a tím zkrátíme inkubační dobu potřebnou pro 

nástup precipitace interstitických prvků. Za běţných podmínek tváření je hlavním 

mechanizmem plastické deformace prostý skluz. Při zvýšených rychlostech deformace se 

začínají uplatňovat sloţitější mechanizmy na méně příznivě orientovaných kluzných rovinách. 

To vede k tvorbě deformačních dvojčat. U uhlíkových nelegovaných ocelí se tvařitelnost 

zvyšuje se stoupající teplotou aţ do oblasti teplot přehřátí.  
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U vysokolegovaných ocelí se tvařitelnost sniţuje se stoupající deformační rychlostí. 

Matematické vyjádření závislosti deformační rychlosti na tvařitelnosti je dosti obtíţné [1-5].  

3.3 Deformační historie 

Pro zkoumání tvařitelnosti nám slouţí laboratorní zkoušky. Většina těchto zkoušek 

pracuje principiálně tak, ţe se provede spojitá deformace do lomu. Kaţdý vzorek je tedy 

deformován za určitých konstantních podmínek, jako jsou teplota a deformační rychlost. 

Jedinou proměnou je tedy deformace. U většiny reálných procesů tváření dochází k opakovaní 

několika menších dílčích úběrů. Jednotlivé úběry jsou odděleny časovými prodlevami. 

V jednotlivých časových prodlevách se materiál můţe uzdravovat a tím dojde k obnově 

plastických vlastností. Optimální pro tvářený materiál je, kdyţ po kaţdém úběru dojde 

k úplnému uzdravení. Tím se eliminuje tvorba mikrotrhlin a jejich šíření po hranicích zrn. 

Z těchto důvodů není materiálu jedno, zda je tvářen jednou velkou deformací nebo více 

menšími deformacemi.  

4. Metalurgické aspekty tvařitelnosti žáropevných ocelí 

4.1 Vliv strukturního stavu 

Největší tvařitelnost mají čisté kovy. Vyznačují se dobrou čistotou hranic zrn a 

kluzových rovin, malým počtem překáţek pro pohyb dislokací a zvýšenou kinetikou 

uzdravovacích procesů. Je známo 14 prostorových uspořádání atomů do mříţek. Z toho 

významné pro kovové materiály jsou pouze tři. Kubická prostorově centrovaná (KPC), 

kubická plošně centrovaná (KSC), hexagonální těsně uspořádaná (HTU). Kovy s KPC 

mříţkou mají monotónní průběh tvařitelnosti v závislosti na teplotě. U kovů s KSC mříţkou 

bývá za niţších teplot sklon ke křehkosti. Deformační chování slitin s monofázovou 

strukturou je ovlivněno vlastnostmi a mnoţstvím přísadového prvku. U monofázových slitin 

je neomezená rozpustnost přísadového prvku. Při rozdílu atomových poloměrů přísadového 

prvku a ţeleza větším neţ 14 % se bude jednat o substituční rozpustnost. Substitučně úplně 

rozpustné prvky ve feritu jsou chrom a vanad. V austenitu mangan, nikl, kobalt. Mezi 

nejdůleţitější interstitické prvky řadíme uhlík, vodík, dusík, kyslík, bor. Výskytem 

dvoufázové struktury se tvařitelnost výrazně sniţuje. Důvodem jsou rozdílné mechanické 

vlastnosti jednotlivých fází. Za dvoufázovou strukturu povaţujeme např. ferit + austenit. 
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Při plastické deformaci se tyto strukturní sloţky deformují kaţdá jinak, dochází k sníţení 

kinetiky rekrystalizace a rozdílné rozpustnosti doprovodných prvků. Například u 

vysokolegovaných ocelí se v oblasti spodních teplot tváření můţe vyskytovat sigma fáze. 

Jedná se o tvrdou a zároveň křehkou intermetalickou fázi vznikající u chromových feritických 

ocelí. Na rozdíl od dvoufázových slitin se v heterogenních slitinách vyskytují i chemické 

sloučeniny (vměstky), eutektika, nerozpuštěné prvky (Pb, Sn, Cu aj.). Všechny tyto 

vyjmenované sloţky blokují kluzový mechanizmus plastické deformace, sniţují kinetiku 

rekrystalizace a zeslabují kohezní pevnost hranic zrn, čímţ se drasticky zhoršuje tvařitelnost. 

Vměstky zhoršují tvařitelnost, kdyţ jsou v řádkovitém uspořádání. Zvyšují anizotropii 

mechanických vlastností. Nejpříznivější vměstky jsou globulární s vysokou teplotou tání. 

Nejškodlivější jsou nízkotající vměstky, vyloučené ve formě síťoví na hranicích zrn [1,5]. 

4.2 Tvařitelnost v litém stavu 

Plastické vlastnosti lité struktury jsou mnohem menší neţli v protvářeném stavu. 

Záleţí ale také na parametrech lití, tuhnutí a získané struktuře. Parametry tuhnutí závisí na 

tom, zda odléváme do kokil nebo pomocí plynulého odlévání. Výsledná struktura se liší 

velikostí zrna, segregacemi, licími vadami aj. V obrázku 2 lze rozpoznat typickou licí 

strukturu oceli P92, která zásadně zhoršuje tvařitelnost.  

 

Obr. 2: Makrostruktura kontislitku oceli P92 s nižším obsahem mědi 

Mezi příčiny sníţené plasticity oceli v litém stavu patři hrubozrnná a nepříznivě 

orientovaná makrostruktura, chemická a strukturní nehomogenita, zeslabené hranice zrn, 

vnitřní pnutí aj.  
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Rozdíl mezi odléváním do ingotů a plynulým litím z hlediska tvařitelnosti je ten, ţe 

plynulým litím se získá větší hloubka jemné povrchové vrstvy, dendrity jsou mnohem štíhlejší 

a mezidendritické prostory menší, úplně se eliminuje pásmová segregace, chemická a 

strukturní nehomogenita je menší. Nevýhodou jsou však středové řediny a segregace [1]. 

4.2 Působení uhlíku a dusíku 

Uhlík je v ocelích jeden z nejzákladnějších chemických prvků. Rozpouští se 

interstiticky. Jeho působení na mikrostrukturu a výsledné mechanické vlastnosti lze 

interpretovat za pomocí rovnováţného metastabilního diagramu ţelezo uhlík. Dále lze 

z diagramu odečíst maximální přípustný obsah uhlíku v ocelích, coţ je asi 2,1 hm. %. V tomto 

diagramu je jiţ zmíněný uhlík zastoupen ve formě karbidu. U ţárupevných materiálu 

způsobuje uhlík do určité míry zvýšení odolnosti proti zvýšeným teplotám neboli 

ţárupevnosti. Obsah v těchto moderních materiálech se pohybuje okolo 0,08 aţ 0,25 hm. %. 

Oceli s niţším obsahem uhlíku jsou určeny spíše pro energetiku a komponenty kotlů. 

Dalším prvkem, který dosti ovlivňuje ţárupevnost je dusík. Rovněţ tento prvek je 

austenitotvorný. S řadou prvku (V, Nb, Al, Ti) vytváří nitridy, které zjemňují zrno nebo se 

v oblastech tvářecích teplot mohou vylučovat a tím zhoršovat tvařitelnost. Přípustné hodnoty 

dusíku se pohybují v rozmezí 0,04 aţ 0,08 hm. %. Pokud je v materiálu obsaţen bór, tak se 

limitní hodnota dusíku sniţuje na 0,02 hm. % z důvodu minimalizace tvorby nitridů bóru. 

Nové vysokolegované oceli pro energetiku mají omezený obsah uhlíku 

od 0,05 do 0,015 hm. %. A to z důvodu zajištění poţadovaných pevnostních vlastností při 

tečení a pro dobrou svařitelnost, která se řídí uhlíkovým ekvivalentem, rovnice (7) [1,6,7].  

𝐶𝑒𝑡 = 𝐶 +
𝑀𝑛+𝑀𝑜

10
+

𝐶𝑟+𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

40
 (7) 

kde C, atd. jsou příslušné prvky v hm. %, které ovlivňují svařitelnost 

4.2 Působení molybdenu a wolframu 

Molybden a wolfram jsou silně feritotvorné prvky a v závislosti na dalších 

feritotvorných prvcích (Cr, Si, V, Nb) a austenitotvorných prvcích (C, Ni, Co, Cu aj) 

přítomných v oceli musí být výše těchto prvků omezena, aby se zabránilo vzniku δ-feritu. 
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V temperovaném stavu jsou wolfram a molybden rozptýleny v tuhém roztoku ve 

formě sekundárních fází M23C6 a MX. Tyto dva elementy způsobují vysoké zpevnění tuhého 

roztoku. Wolfram difunduje pomaleji neţ molybden,coţ zpomaluje uzdravovací procesy a 

Lavesovy precipitační procesy. Mnoţství těchto prvků je limitováno rozpustností v kovové 

matrici, a pokud dojde k přesycení tuhého roztoku, nastane precipitace Lavesovy fáze, 

případně M6X [2,6,7,8]. 

4.3 Působení vanadu a niobu 

Zvýšený obsah vanadu v ocelích sniţuje tvařitelnost jiţ od obsahu 0,1 hm. %, protoţe 

vytváří nitridy. Niţší obsah vanadu v oceli podporuje tvorbu jemných globulárních nitridů. 

Tudíţ schopnost ovlivňovat tvařitelnost za pomocí nitridu vanadu závisí rovněţ na obsahu 

dusíku v oceli. S nárůstem objemového podílu nitridu se zhoršuje tvařitelnost. Průběh 

tvařitelnoti ocelí s obsahem vanadu a niobu ukazuje, ţe při určité teplotě dochází k poklesu 

tvařitelnosti, obrázek 3. Hloubka a šířka prohlubní je závislá na obsahu vanadu a niobu. Ocel s 

nejniţší hodnotou vanadu (0,009 hm. %) vykazuje nejlepší taţnost (53 % při 800 °C). S 

rostoucím obsahem vanadu v ocelích klesá taţnost ocelí. Nejniţší taţnost (27 % při 800 °C) je 

u oceli obsahující 0,029 hm. % Nb.  

 

Obr. 3: Tvařitelnost ocelí v závislosti na obsahu V a Nb 
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Bylo stanoveno, ţe kinetika dynamické precipitace nitridů a karbonitridů vanadu a 

niobu jsou podobné. Pro oceli s niobem je kinetika nejrychlejší při 900 °C a pro oceli 

s vanadem při 880 °C. Lze tedy říct, ţe vanad má lepší účinek na tvařitelnost neţ niob, ale 

pouze při nízkém obsahu (do 0,048 hm. %). Nicméně jakmile se obsah vanadu zvýší nad 

hodnotu 0,1 hm. % dosahuje se podobné tvařitelnosti jako u ocelí s niobem 

o obsahu 0,029 hm %. Precipitace nitridu vanadu se zvyšuje s  větším obsahem dusíku. 

Nitridy vanadu jsou méně účinné, protoţe jsou hrubé a méně rozptýlené v tuhém roztoku neţ 

karbonitrid niobu. Je to dáno v souladu s Wagnerovou teorií hrubnutí částic [9], která 

očekává, ţe VN hrubne rychleji neţ Nb(C,N) díky vyšší rozpustnosti vanadu v austenitu neţli 

niobu. Přítomnost karbidů a karbonitridů niobu v ocelích je velmi uţitečná.Při vysokých 

teplotách austenitizace tyto precipitáty působí proti abnormálnímu hrubnutí zrna. Tím, ţe jsou 

vyloučeny na hraních zrn a kotví je na původním místě. Tento účinek je způsoben velkou 

tepelnou stálostí. Je zapotřebí vysokých teplot k rozpuštění těchto fází [1,7,8,11]. 

4.4 Vliv bóru 

Bór je povrchově aktivní prvek s nízkou rozpustností ve feritu, proto se často pouţívá 

pro zvýšení kalitelnosti. V mnoha z ţáropevných ocelí se pohybuje obsah bóru okolo 0,005 aţ 

0,01 hm. %. Bylo zjištěno, ţe bór segreguje na povrchu karbidu M23C6, a sniţuje rychlost, 

kterou můţe tento karbid hrubnout. Díky tomuto stabilizuje mikrostrukturu, protoţe pomáhá 

M23C6 zakotvit hranice subzrn. S vyuţitím sekundární iontové hmotnostní spektroskopie se 

ukázalo, ţe bór nejprve segreguje na hranicích austenitického zrna během ochlazování po 

austenitizaci a pak se během několika minut připojí na karbid M23C6 [8,10].  

4.5 Vliv chromu 

Chrom je feritotvorný prvek, který se přidává do oceli za účelem zvýšení korozní 

odolnosti. Chrom sniţuje tvařitelnost a zvyšuje deformační odpory za tepla tím, ţe pomocí 

dynamického precipitačního procesu brzdí kinetiku uzdravovacích procesů. 

Tvařitelnost chromových ocelí závisí rovněţ na strukturním stavu. Zvýšený obsah chromu 

okolo 12 % zuţuje oblast stabilního austenitu a teplotní interval optimální tvářitelnosti. 

Strukturní stav také ovlivňuje mnoţství uhlíku a dusíku - viz obrázek 4. 

Zvýšení deformačních odporů je patrné pod teplotami 1100 °C. Zvláště výrazně se tento vliv 

projevuje u ocelí s feritickou strukturou za teplot niţších neţ 750 aţ 700 °C. 
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Chrom reaguje s uhlíkem za vzniku karbidů. Karbidy bohaté na chrom Cr23C6 a Cr7C3 se 

vyskytují u ocelí s obsahem 2 aţ 12% Cr. Karbid Cr7C3 se vyskytuje u chromových ocelí 

s niţším obsahem chromu zhruba (zhruba 7 %), i kdyţ za podmínek, kdy je ocel vystavena 

zvýšené teplotě,se po delším čase můţe, vyskytnou také karbid Cr23C6. V ocelích s vyšším 

obsahem dusíku můţe také docházet k tvorbě nitridu Cr2N. V některých ojedinělých 

případech se můţe v ocelích vyskytnout i karbid Cr3C2. Vylučování zmíněných karbidů 

nepříznivě ovlivňuje tvařitelnost ocelí v oblasti spodních tvářecích teplot [1,2,6,7]. 

 

Obr. 4: Fázový diagram železo - chrom 

4.6 Vliv mědi 

K významným činitelům ovlivňující vznik trhlin pří tváření za tepla patří kromě 

základního chemického sloţení oceli především také obsah ušlechtilých doprovodných prvků. 

V této souvislosti se jedná o prvky, které se vzhledem ke svým chemickým vlastnostem 

neodstraňují z oceli při metalurgických pochodech. Při ohřevu ocelí v pecní atmosféře dochází 

k oxidaci těchto prvků do podpovrchových vrstev. Dalším zpracováním pak v těchto místech 

dochází ke vzniku trhlin.  
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Velmi závaţná je situace, kdy ocel obsahuje větší mnoţství ušlechtilých doprovodných 

prvků, to pak vede k náchylnostem ke tvorbě vad (např. křehkého mezikrystalického lomu). 

Mezi ušlechtilé doprovodné prvky patří měď, cín, antimon aj [1,12]. 

Měď má v celé oblasti kubickou plošně centrovanou mříţku. Je to austenitotvorný 

prvek, ale na rozdíl od jiných austenitotvorných prvků (Ni, Mn, Co, aj.) má nízkou 

rozpustnost ve feritu. Při ohřevu ocelí s vyšším obsahem mědi dochází k povrchovému 

obohacování stopovými prvky. Při vyšším obsahu dochází k tvorbě chemických sloučenin, 

případně jejich precipitaci z tuhého roztoku. Stopové prvky v ocelích sniţují rozpustnost mědi 

v oceli - viz obrázek 5. 

 

Obr.: 5 Rozpustnost mědi v austenitu 

Měď můţe difundovat na hranice austenitického zrna a zeslabovat kohezivní pevnost. 

Zeslabení hranic zrn způsobuje penetrace kyslíku do podpovrchových vrstev, čím více 

převaţuje oxidace, tím niţší musí být obsah doprovodných prvků. Bylo zjištěno, ţe síra má 

větší afinitu k mědi neţ k manganu a ţelezu. Proto sulfidy manganu oxidují na oxidy za 

vzniku sulfidu mědi podle vztahu (8) [1,8]. 

2𝑀𝑛𝑆 + 4𝐶𝑢 + 𝑂2 = 2𝐶𝑢2𝑆 + 2𝑀𝑛𝑂 (8) 
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Další sníţení tvařitelnosti za tepla ocelí se zvýšeným obsahem mědi je způsobeno 

tvořícím se oxidem měďným Cu2O. Tento oxid se tvoří během ohřevu v oxidační atmosféře. 

Tvoří tenký film na povrchu materiálu. Má vyšší disociační tlak oproti jiným oxidům, a proto 

je také nejméně stabilní a dochází k jeho redukci oxidy ţeleza. To má za následek difuzi a 

rozpouštění mědi v austenitu při teplotách nad AC3. Mezní obsahy mědi z hlediska 

tvařitelnosti za tepla ovlivňují způsob ohřevu, podmínky namáhání při tváření aj. Není ideální 

se zaměřit pouze na jeden z doprovodných prvků a zkoumat jeho vliv na tvařitelnost, z tohoto 

hlediska je lepší komplexní přístup. Následné vztahy ukazují limitující celkový obsah 

ušlechtilých doprovodných prvků, z jejich hlediska nepříznivého vlivu na tvařitelnost oceli za 

tepla.  Podle D. A. Melforda je limitní obsah prvku dán vztahem (9). Tento vztah se týká 

redukování trub za tepla [1,2]: 

𝐶𝑢 + 3𝐴𝑠 + 8𝑆𝑛 ≤ 0,3%    𝑛𝑒𝑏𝑜   𝐶𝑢 + 4𝑆𝑛 ≤ 0,4%  (9) 

Pro různé materiály se liší výsledný vliv podle obsahu ušlechtilých prvků na 

tvařitelnost. Například studie vlivu mědi na tvařitelnost  ultra nízkouhlíkové oceli (0,005 – 

0,014) a běţné nízkouhlíkové oceli (0,18 – 0,2) představili Ch. Nagasaki a J. Kihara [12]. 

K objasnění vlivu obsahu mědi na tvařitelnost za tepla bylo pouţito tahových zkoušek za 

tepla. Vzorky byly deformovány v rozmezí teplot 600 – 1200 °C.  U ultra nízkouhlíkové oceli 

obsahující měď byla prokázána dobrá tvařitelnost v celém teplotním rozsahu, obrázek 6a. 

Všechny tyto oceli prokazují dobrou tvařitelnost ve feritu a austenitu. Pokud se ale v oceli 

nachází určité mnoţství síry (0,004 %), dochází k poklesu tvařitelnosti, obrázek 6b. Pokles 

tvařitelnosti je patrný v oblasti mezi teplotami 950 – 1100 °C. Dochází ke zkřehnutí dolního 

austenitu. Pokud se ale v této oceli nachází 0,5 % Cu, poté tvařitelnost neklesá tak rapidně. To 

ovšem platí pro niţší deformační rychlost (10
-2

). Přídavek síry v oceli, která zároveň obsahuje 

i měď, sniţuje tvařitelnost za vysokých deformačních rychlostí v oblasti nízkoteplotního 

austenitu. Z celkového hlediska má však měď malý vliv na tvařitelnost za tepla ultra 

nízkouhlíkové oceli [12,13]. 
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Obr. 6: Vliv mědi na tvařitelnost za tepla ultra nízkouhlíkové oceli [12] 

U běţné nízkouhlíkové oceli obsahující měď (0,1 %) na obrázku 7a, je znázorněn 

pokles tvařitelnosti při teplotě 770 °C a deformační rychlosti 10
-2

 s
-1

. Tento pokles je 

zapříčiněn fázovou transformací austenitu na ferit. Pro ocel obsahující 0,5 % Cu a 0,004 % 

S taţnost klesá s klesající teplotou zhruba na hodnotu 40 %, obrázek 7b. Tvařitelnost této 

oceli klesá v celém rozsahu teplot. Rapidní pokles je způsoben transformací austenitu na ferit.  

Účinek mědi na tvařitelnost nízkouhlíkové oceli bez síry je zanedbatelně malý. Ocel 

s obsahem síry sniţuje tvařitelnost v oblasti nízkoteplotního austenitu. Měď má malý účinek 

na tvařitelnost oceli s obsahem síry 0,004 hm. % [12,13]. 

 

Obr. 7: Vliv mědi na tvařitelnost nízkouhlíkové oceli [12] 
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5. Sekundární fáze v žárupevných ocelích 

5.1 Karbidické fáze 

Vznik karbidů v ocelích je úzce spjat s mnoţstvím elektronů v atomové hladině. 

Karbidotvornost jednotlivých kovových prvků stoupá se zvyšujícím se deficitem elektronů 

v atomové hladině. Čím více má prvek valenčních elektronů v atomové hladině, tím více je 

tento prvek karbidotvorný. Pořadí prvků s největším počtem elektronů 

vzhledem k Fe: Ti, Zr, Hf, Nb, V, Ta, W, Mo, Cr, Mn [13]. Karbidy jsou charakterizovány 

obecně svou křehkostí, velikostí, stavbou a způsobem rozptýlení v matrici. Ovlivňují 

mechanické vlastnosti, ale i deformační chování za zvýšených teplot. Karbidy jsou stabilní 

v oblasti austenitických teplot nebo také za vyšších teplot. Karbidy se mohou lišit svou 

krystalickou strukturou, která je dána karbidotvorným prvkem. Podle toho se karbidy 

vyskytují v třech modifikacích: kubická, hexagonální a trigonální, ortorombická [6,14]. 

karbid M23C6 

Mezi nejvýznamnější karbidickou fázi v modifikovaných 9-12% Cr martenzitických 

ocelí je karbid M23C6. Tento karbid je uveden na obrázku 8. Rozpouští se v něm substituční 

prvky, zejména chrom a uhlík, ale dále se mohou rozpouštět i molybden, wolfram, vanad a 

ţelezo. Zárodky pro nukleaci těchto částic jsou hranice austenitických zrn a laťky martenzitu. 

Disperze tohoto karbidu způsobuje precipitační zpevnění. Při vystavení pracovním teplotám 

400 aţ 600 °C a dlouhým časům dochází k hrubnutí precipitátů M23C6. To způsobuje pokles 

houţevnatosti, a za určitých podmínek můţe dojít k usnadnění vzniku interkristalického lomu. 

Proto se pro lepší stabilitu za vysokých teplot přidává bór [6,7,14,15]. 

karbid M2X 

Dalším karbidem vyskytujícím se v modifikovaných chromových ocelích je M2X. 

Přítomnost této fáze je závislá na výskytu fáze MX, protoţe na úkor MX je potlačen vznik 

M2X. Vznik M2X se můţe vyskytnout při dvojím popouštění, který je charakteristický pro 

výrobu rotorů parních turbín. Opět se v něm rozpouští substituční prvky, hlavně chrom. 

Nukleační místa pro vznik zárodků jsou zejména uvnitř martenzitických latěk. Fáze M2X má 

tvar jehliček. Stabilita této fáze je silně závislá na chemickém sloţení oceli. 
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Částice M2X mohou být při působení creepových podmínek nahrazovány částicemi MX. Pří 

rozpouštění částic M2X dochází k výraznému poklesu tvrdosti [6,7,15]. 

karbid MX 

Při popouštění modifikováných 9 - 12 % Cr ocelí při teplotě nad 700 °C dochází 

přednostně k precipitaci primární fáze MX v matrici. Tato fáze je na obrázku 8. Fáze MX má 

kulovitý tvar a je bohatá na dusík a vanad. Sekundární fáze MX je tvořena výhradně čistými 

nitridy, které mají deskový, případně jehlicovitý tvar. Sekundární fáze MX přispívá 

k výraznému zvýšení ţárupevnosti (VN). Objemový podíl sekundární fáze je dán obsahem 

volného dusíku, který není vázán na AlN, TiN nebo Nb(C,N). Tyto fáze přednostně nukleují 

na dislokacích v oblastech, kde došlo k vyloučení cementitu [6,7,14]. 

 

Obr. 8: Vzhled karbidů M23C6 a MX na hranici austenitického zrna 
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5.2 Intermetalické fáze 

σ-fáze 

Jedná se intermetalickou fázi vyznačující se vysokou tvrdostí a křehkostí. Vyskytuje se 

se v binární soustavě Fe – Cr a Fe – V. Způsobuje zkřehnutí ocelí následkem vyloučením této 

fáze, zejména u chromových a chromniklových neţeravějících ţárupevných ocelí [7,14,15]. 

Lavesovy fáze 

Tyto fáze jsou rovněţ intermetalické a vznikají mezi prvky s většími rozdíly 

v atomových poloměrech. Lavesovy fáze Fe2(Mo, W) jsou bohaté na wolfram a molybden. 

Lavesovy fáze se vyskytují u vysokolegovaných chromových ocelí s vyššími obsahy 

wolframu a molybdenu. Fáze se vyznačují velkým mnoţstvím vad typu vrstevných chyb. Dále 

velkou rychlostí hrubnutí, coţ způsobuje pokles plastických vlastnosti. Lavesovy fáze u oceli 

s obsahem molybdenu okolo 1 hm. % zaručují stabilitu do teploty přibliţně 650 °C [6,7,14]. 

fáze M6X  

Jedná se o fázi, ve které X představuje uhlík nebo dusík. Jde tedy buď o karbid, nebo 

nitrid. Vznik této fáze je podmíněn vysokým obsahem molybdenu nebo wolframu. 

Pro vznik této fáze je zapotřebí dostatečný obsah substitučních prvků (Mo, W, Ni, Cr). 

Potom precipitace souvisí s ochuzením tuhého roztoku o tyto prvky. Substituční zpevnění 

vlivem prvku (Mo, W, Cr) tím pádem klesá také [7,14]. 

6. Plastometrické zkoušky tvařitelnosti materiálů 

Při zkoumaní tvařitelnosti ocelí hrají hlavní úlohu plastometrické nebo technologické 

zkoušky. Laboratorní plastometrické zkoušky lze provádět na univerzálních zkušebních 

strojích. Pomocí těchto plastometrů lze zkoumat tvařitelnost, deformační chování ocelí a 

studium tepelně aktivovaných dějů.  Plastometry se dělí podle toho, jak se deformuje zkušební 

vzorek. Vzorky se můţou deformovat např. tahově, tlakově, krutově. Kaţdý plastometr má 

své výhody a nevýhody.  
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6.1 Zkouška tahem 

Jedná se o normovanou zkoušku za studena nebo za tepla, která se řadí mezi statické 

zkoušky tvařitelnosti. Tento typ zkoušek se realizuje na zkušebních trhacích strojích, do 

kterých se upínají normované zkušební vzorky. Trhací stroje mohou být vybaveny i pecním 

zařízením, které nám umoţňuje ohřívat a regulovat teplotu vzorku během testu. 

Zkušební vzorky mohou být dvojí geometrie, a to kruhové nebo ploché. Kromě rozdílných 

průřezů se vzorky liší i v délce zkušebních tyčí. Pro krátkou kruhovou zkušební tyč se uvádí 

L0=5∙d0 a pro dlouhou tyč L0=10∙d0. U plochých vzorků se uvádí pro krátkou tyč 

délka L0=5,65∙S0
0,5

 a pro dlouhou tyč délka L0=11,3∙S0
0,5

. Princip zkoušky je zaloţen na 

postupném zatěţování zkušebního vzorku silou aţ do porušení. Během zkoušky se 

zaznamenává obvykle graf závislosti působící síly na prodlouţení tyče. Z takového záznamu 

lze po vyhodnocení vypočítat řadu důleţitých veličin charakterizující elastické a plastické 

vlastnosti (mez pevnosti, mez kluzu, taţnost, kontrakce, napětí, deformaci). Síla působící na 

vzorek upevněný v čelistech způsobuje jeho deformaci. Pro výpočet smluvního napětí se síla 

přepočítává na napětí působící na plochu. Prodlouţení vzorku se po zkoušce přepočítává na 

smluvní deformaci, která je rozdílem délek před a po testu. V počáteční fázi zkoušky se 

materiál deformuje pruţně, pro tuto fázi platí Hookův zákon (vztah mezi napětím a 

deformací). Přístroje pouţívané k realizaci tahových zkoušek za tepla jsou různého typu. Od 

dosti jednoduchých aţ po univerzální plastometry, které jsou řízeny počítačově. Dále se dělí 

podle způsobu vyvození taţné síly na mechanické a hydraulické [1,5,16]. 

6.2 Zkouška krutem 

Tato zkouška se řadí mezi nejuniverzálnější a nejpouţívanější pro studium 

deformačního chováni kovů za tepla. Výhodou zkoušky je simulace spojité, nebo přerušované 

deformace do lomu. Díky tomu se proces přibliţuje reálným podmínkám tváření. 

Spolu s tlakovou zkouškou umoţňují za předpokladu tří termomechanických parametrů 

(teplota, rychlost deformace, deformace) dodrţet dva konstantní parametry přičemţ zbylý 

parametr je proměnný. To umoţňuje základní fyzikální studium charakteristik zkoušených 

ocelí. Hlavní výhoda torzní zkoušky je dosáhnout extrémně vysokých hodnot deformace bez 

vlivu tření. U jiných zkoušek tvařitelnosti nelze tření zcela zanedbat. Zkouška je zaloţena na 

smykovém namáhání. Nevýhodou této zkoušky je fakt, ţe průběh deformace po průřezu je 

nerovnoměrný a můţe docházet k samovolnému ohřevu vlivem deformačního tepla. 
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Nerovnoměrnost deformace po průřezu způsobuje změnu intenzity deformace, kdy na volném 

povrchu je intenzita největší a v ose prakticky nulová.  Tím pádem se obtíţně definuje 

výsledná struktura. Výsledná smyková deformace po průřezu je dána integrálním součtem 

deformace. Proto následný metalografický popis musíme provádět v konkrétním stanoveném 

bodě vzorku odpovídající příslušné deformaci. Pro samotné zkoušení slouţí válcové vzorky, 

které se ohřívají odporově. Vzorek je pevně ukotven na jednom konci a druhým se za pomocí 

hydraulického motoru otáčí kolem vlastní osy. Při tomto způsobu namáhání nedochází 

k plastickým nestabilitám jako např. u tahové zkoušky. Pro krutovou zkoušku slouţí 

např. palstometr Gleeble, který je celosvětově pouţívaný anebo univerzální plastometr 

SETARAM [2,5,16,17,18,19]. 

Univerzální počítačem řízený plastometr SETARAM, který se nachází ve společnosti 

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. v Ostravě umoţňuje kromě obvyklé krutové 

zkoušky provádět např. namáhání čistou torzí, torzí s přídavným tahem, čistým tahem. Během 

samotného zkoušení se zaznamenává krouticí moment a osová síla ve vztahu k počtu 

zkroucení do lomu. Počet zkroucení do lomu během testu tedy poskytuje informace o  

tvařitelnosti za tepla. Získané hodnoty lze interpolovat na napěťovou křivku. Točivý moment 

obstarává elektromotor. Ohřev vzorku je realizován pomocí indukčního ohřevu. Měděná 

spirála obklopuje zkušební vzorek a zajišťuje ohřev na teplotu tváření a regulaci na této 

teplotě během samotného testu. Okolo vzorku je křemenná trubice s argonovou atmosférou. 

Tato trubice spolu s inertním plynem zabraňuje tvorbě okují. Teplotní rozmezí při simulaci na 

plastometru SETARAM je 600 °C aţ 1300 °C. Rychlost deformace je moţno měnit v širokém 

rozsahu 10
-4

 aţ 10 s
-1

. Po provedení zkoušky lze simulovat také kalení, kdy dojde k zchlazení 

proudem vody. Rozměry tyče jsou znázorněny na obrázku 9 [16-21]. 
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Obr. 9: Schéma vzorku pro krutouvou zkoušku [16] 

6.3 Zkouška tlakem 

Tlaková zkouška se principiálně provádí pěchováním kovových vzorků ve tvaru 

válečku nebo krouţku. Tlakové zkoušky se ve většině případů pouţívají na zjištění 

deformačních odporů. Zásadní výhodou tlakových zkoušek, prováděných na univerzálním 

plastometru Gleeble, je pouţití vysokých deformačních rychlostí. Nevýhodou je omezení 

velikosti deformace. Nejmodernějším přístrojem pro zkoumání tvařitelnosti s moţností pouţití 

různých druhů namáhání je termo-mechanický dynamický systém americké společnosti 

Dynamic Systems International – Gleeble 3800. Tlaková zkouška, u které dochází 

k deformaci válcových vzorků mezi rovnými kovadly je simulována za pomocí konverzní 

jednotky Hydrawedge. Tato tlaková zkouška není standardní pro zkoumání tvařitelnosti oceli 

za tepla, protoţe při ní převládají tlaková napětí. Nevýhodou tlakové zkoušky je existence 

tření mezi kovadly a zkušebním vzorkem. Vlivem tření dochází k nerovnoměrné deformaci a 

k tlakovým sloţkám napětí se přiřazuje sloţka tahová, která způsobuje vznik trhlin. Rozloţení 

plastické deformace ve zkušebním tělese je ukázáno na obrázku 10. 
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Obr. 10: Nerovnoměrná deformace ve zkoušeném vzorku 

Příkladem provedení jednoosé tlakové zkoušky je, ţe po uchycení zkušebního vzorku 

do čelistí plastometru následuje odporový ohřev se zpětnou kontrolou teploty pomocí 

termočlánku připájených na vzorku. Dále následuje výdrţ pro vyrovnání teploty v celém 

objemu a ochlazení na teplotu deformace. Zkušební vzorek je 12 mm vysoký a jeho průměr je 

10 mm [15-19]. 

Dalším typem zkoušky na objasnění tvařitelnosti materiálů je tzv. SICO (strain-

included crack opening) test. Jedná se o rychlou, levnou a efektivní metodu k určení 

tvařitelnosti. Rovněţ se tato zkouška můţe pouţít jako srovnávací pro hodnocení tvařitelnosti 

za tepla. SICO test je zaloţen na principu tlakové zkoušky s tím rozdílem, ţe jako zkušební 

vzorky se pouţívají dlouhé válcovité vzorky o průměru 6 nebo 10 mm. Vzorky se ohřívají 

odporově a poté se pěchují jedním nebo více úběry pomocí modifikovaných čelistí. U tohoto 

testu je dosaţeno maximální teploty v osovém směru tj. ve středu mezi čelistmi. Tuto 

podmínku lze vidět na obrázku 11 a). Hlavní tlaková síla je v axiálním směru. Díky rozdílným 

silám po průřezu vzorku dojde k nerovnoměrné deformaci a na povrchu se objeví tahové síly, 

které způsobí vznik soudkovitosti, obrázek 11 b). Pro tento test musí být zplněna podmínka, 

kdy poměr zóny s max. teplotou k průměru vzorku musí být menší neţ 4:1. Tím se zabrání 

vybočení vzorku. 
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Obr. 11: a) teplotní gradient při SICO testu, b) vznik napěťově indukovaných trhlin a 

vznik soudku 

7. Technologická zkouška tvařitelnosti 

Klínová válcovací zkouška je jedna ze zkoušek tvařitelnosti. Řadí se mezi 

technologické zkoušky. Tato zkouška umoţňuje v jednom úběru výškovou deformaci 

v rozmezí 0 aţ 70 %. U některých materiálů bylo dosaţeno i 90 % deformace. Vzorky jsou 

dvojí geometrie, a to klínovité nebo hranolovité. Klínovité vzorky se válcují mezi 

cylindrickými válci a hranolovité se valcují v excentrickém kalibru. Kritériem tvařitelnosti je 

celkový výškový úběr, který materiál snese v jednom úběru bez vzniku trhlin na bočních 

stranách. Zvýšená teplota pří válcování klínových vzorků vede ke zlepšení plastických 

vlastností, a to nemusí vézt ke vzniku trhlin na bočních stranách vzorku. Klínová válcovací 

zkouška je doplňující zkouškou pro objasnění základních údajů a pro volbu kritických 

velikostí úběru. Vzorec pro kritickou hodnotu velikosti úběru je uveden ve vztahu (10). 

Hodnota kritické deformace určuje, za předpokladu stejných podmínek tváření, velikost 

úběru.  
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𝑒𝑘𝑟 =
ℎ0−ℎ1

ℎ0
  (10) 

kde h0 je výška před válcováním [mm] 

 h1 je výška po válcování v místě počátku vzniku trhlin [mm] 

 Pro zaručený vznik trhlin na bočních stranách je dobré provést dodatečnou úpravu 

klínového vzorku spočívající ve vyfrézování vrubů tvaru „V“ na boční straně. Vruby poté 

slouţí jako iniciátory trhlin. Ve vrubech vznikají přídavná tahová napětí, coţ vede 

k dřívějšímu porušení soudrţnosti. Vzhled upraveného vzorku je na obrázku 12. Tímto se 

dosáhne větší citlivosti zkoušky. Výsledný tvar vývalku můţe být dosti nesouměrný, proto se 

k hodnocení pouţívají speciální počítačové postupy zaloţené na počítačové analýze 

naskenovaného půdorysu [1,2,22]. 

 

Obr. 12: Vzhled klínovitého vzorku s „V“ vrubem na boční stěně [22] 
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8. Charakteristika zkoumané oceli a použité zkoušky 

8.1 Ocel P92 

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky na materiály pouţívané v energetickém 

průmyslu. Pro výstavbu mimořádně namáhaných bloků kotlů o nadkritických parametrech 

páry se pouţívají materiály s vylepšenými creepovými vlastnostmi. Vlivem působení 

vysokých pracovním teplot okolo 600 °C a tlaku páry 30 MPa, musí tyto materiály dobře 

odolávat průvodním jevům oxidace pří zachování si mechanických podmínek a minimální 

době ţivotnosti 40 let. Pracovní teploty jsou omezeny na 610 °C. Díky tomu jsou stále 

vyvíjeny nové ţárupevné oceli [24,25]. 

 Jednou z nových ocelí je ocel P92. Jedná se martenzitickou ţárupevnou ocel pro 

energetický průmysl. Tato ocel vznikla v 90. letech v Japonské firmě Nippon Steel v rámci 

výzkumného programu. Výsledkem bylo vytvoření oceli NF616, dnes známé pod označením 

P92. Ocel P92 se uplatňuje zejména u vysokoenergetických potrubních systémů. Ocel P92 je 

podobná oceli P91, s tím rozdílem, ţe je legována wolframem. Navíc tato ocel vykazuje lepší 

mechanické vlastnosti za zvýšených teplot. Tyto fakta umoţňují volit potrubí s menší 

tloušťkou stěny, jak je znázorněno na obrázku 13. V Evropě ve společnosti Co-operation in 

Sience and Technology vznikla ocel E911, která má podobné chemické sloţení a mechanické 

vlastnosti jako ocel P92 [23,26]. 

 

Obr. 13: Schéma redukce tloušťky stěny pro potrubí z martenzitických ocelí [27] 
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Pro náš experiment byla pouţita jiţ výše zmíněná ocel P92. Ocel P92 má i další 

označení ASTM A335 nebo X10CrWMoVNb 9-2. Jedná se o modifikovanou martenzitickou 

ocel s 9 % Cr navíc legovanou wolframem (1,5 aţ 2,0 hm. %) a niobem (0,04 aţ 0,09 hm. %) 

pro zvýšení creepové odolnosti. Rámcové chemické sloţení je uvedeno v tabulce 1 pro obě 

oceli P92Cu a P92. V našem případě jsme obdrţeli ocel P92Cu a P92 z dvou různých taveb 

s odlišným chemickým sloţením, zejména v obsahu mědi. Na základě těchto parametrů jsme 

zkoumali deformační chovaní ocelí P92 a P92Cu. U oceli P92 s niţším obsahem mědi, která 

byla vyrobena v podniku Třinecké Ţelezárny a.s. nám bylo poskytnuto pouze rámcové 

chemické sloţení. To z důvodu ochrany citlivých dat. Další vývoj oceli P92 směřuje k pouţití 

kromě tradičních legujících prvků (Cr, Mo, V, Nb, W) také legování prvky vzácných zemin 

např. kobalt a iridium. Legováním těmito prvky je snaha omezit tvorbu delta feritu. 

V Japonsku se zaměřují na vliv zirkonu, tantalu a rhodia na tvorbu sekundárních fází. Cílem 

obou těchto výzkumů je zvýšit ţárupevnost oceli [23-26]. 

Tabulka 1: Chemické složení ocelí P92Cu a P92 

 

Mechanické vlastnosti oceli P92 

Mechanické vlastnosti oceli P92 při teplotě (20 °C) jsou zobrazeny v tabulce 2. 

Chemické sloţení oceli a přítomnost sekundárních fázi M23C6, MX, M2X, Lavesovy fáze, 

M6X ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti. Zvolený technologický postup tváření, a tím 

vyvolané dislokační zpevnění, má značný vliv na strukturu oceli P92, tím pádem i na 

mechanické vlastnosti.  

Tabulka 2: Mechanické vlastnosti oceli P92  

 

C Mn Si Cr Mo V W Nb B Cu

P92Cu 0,1 0,48 0,24 8,92 0,34 0,24 1,74 0,083 0,003 0,6

P92 0,11 0,51 0,27 8,99 0,43 0,21 1,69 0,06 0,003 0,04

Chemické složení [hm.%]

P92 X10CrWMoVNb9-2 440 620 20 66

[%][MPa]

Označení oceli Jakost oceli

Zakladní mechanické vlastnosti

Mez kluzu 

Re

Mez pevnosti 

Rm
Tažnost A Kontrakce Z
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 Oceli P92 jsou pouţívané ve stavu normalizačně ţíhaném a popouštěném, kaleném a 

popouštěném. Tepelné zpracování a sním spojená výsledná struktura je dána diagramem ARA 

– viz obrázek14. Strukturu tvoří popouštěný martenzit. Tvrdost martenzitu se odvíjí od 

rychlosti ochlazování. Teplota austenitizace při tepelném zpracování oceli P92 se pohybuje 

okolo 1050 aţ 1100 °C s následným ochlazením na vzduchu a vysokoteplotním popouštěním 

při teplotě 730 aţ 780 °C, po kterém následuje finální ochlazení na vzduchu. 

 

Obr. 14: ARA diagram oceli P92 [23] 

Během popouštění probíhají dva hlavní tepelně aktivované děje. Jedním z nich je zotavení, 

které způsobí sníţení hustoty dislokací na hranicích deformovaných austenitických zrn. 

Výsledkem zotavení je vznik charakteristické mikrostruktury, kterou tvoří subzrna a 

dislokační síťoví. Druhým procesem je precipitace karbidů, nitridů a karbonitridů [15]. 

Mechanické vlastnosti oceli P92 jsou při pracovních teplotách ovlivněny teplotní 

degradací. Průběhy meze kluzu a meze pevnosti jsou v závislosti na zkušební teplotě uvedeny 

na obrázku 15 a). Závislost taţnosti a kontrakce na obrázku 15 b). Vlivem teplotní degradace 

při teplotách 600 aţ 650 °C dochází po určité době (10
4
 hod.) k poklesu hodnot meze kluzu, a 

také meze pevnosti. Taţnost se sníţí zhruba o 1/3  a mez pevnosti i mez kluzu klesne o 

50 MPa. 
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Obr. 15: Mechanické vlastnosti oceli P92 za zvýšených teplot [23] 

8.2 Vysokoteplotní zkouška tahem 

Ke studiu deformačního chování nebo zkoumání tvařitelnosti materiálu nám slouţí 

laboratorní fyzikální modelování na univerzálních plastometrech, které mohou vyuţívat různé 

stavy namáhání např. tahové, tlakové, krutové. Pouţití tahové zkoušky je poměrně 

jednoduché. 
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 Vzorek pro tahovou zkoušku je pevně uchycen do pracovní části plastometru a je 

postupně zatěţován silou aţ do okamţiku porušení. Tahové zkoušky se dělí podle cíle: 

 zkoušky pro stanovení kriterií tvařitelnosti 

 zkoušky pro stanovení ukazatelů tvařitelnosti 

Dále se dělí podle typu na jednoduché, speciální, technologické a podle teploty za 

studena nebo za tepla. Tahová zkouška za zvýšených teplot nám, na rozdíl od běţné zkoušky, 

lépe umoţňuje simulovat a zkoumat deformační chování ocelí za tepla. Vysokoteplotní 

zkouška nám poskytuje hodnoty skutečných napětí, deformací do vzniku krčku, pevností a 

taţností. V některých případech, kdy se materiál vyznačuje velkou pevností lze zkoumat mez 

pruţnosti a mez kluzu. Všechny základní deformační parametry jsou uvedeny ve vztazích 

(11) aţ (14) [1,5,19]. 

𝑅𝑒 =
𝜎𝑒

𝑆0
    (11) 

𝑅𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑆0
  (12) 

𝐴 =
𝑙0−𝑙1

𝑙0
∙ 100  (13) 

𝑍 =
𝑆0−𝑆1

𝑆0
∙ 100  (14) 

kde Re, Rm jsou mez kluzu a mez pevnosti [MPa] 

 A, Z  je taţnost a kontrakce (zúţení) [%] 

 σe, σmax jsou napětí na mezi kluzu a mezi pevnosti [MPa] 

 l0, l1 jsou délky zkušební tyče před a po zkoušce [mm] 

 S0, S1 jsou průřezy tyčí před a po zkoušce [mm
2
] 
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Tyto vztahy jsou uváděny v literaturách jako smluvní, protoţe tahová zkouška probíhá 

ve dvou fázích deformace. V prvé fázi je deformace rovnoměrná s jednoosým stavem 

napjatosti. Tato fáze probíhá od určité hodnoty napětí. Danou hodnotu napětí ohraničuje 

konec meze úměrnosti (Hookův zákon) a začátek meze kluzu. Po překročení hodnoty meze 

kluzu, která je potřebná pro vyvození plastické deformace, se začíná zkušební tyč protahovat 

ve směru hlavní tahové sloţky napětí. Ve druhé fázi deformace dochází v materiálu ke vzniku 

mikroskopických dutin (trhlin), které jsou zapříčiněny velkou deformací v rámci tahového 

zatíţení. Tyto formace mikroskopických dutin se vyskytují převáţně na hranicích zrn. 

Označují se jako kavity (kavitace). V některých případech můţe kavitace vést k předčasnému 

selhání i při daleko menších deformacích. Pro daný materiál závisí rozsah kavitace na 

deformačních parametrech (rychlost deformace, teplota deformace). Působení kavit lze 

pozorovat pouze při zatíţení tahovou silou. Lokální kavitace nám ve druhé fázi deformace 

způsobí zúţeni neboli vznik krčku. V tomto místě uţ neplatí jednoosý stav napjatosti, ale 

nastává nerovnoměrný prostorový stav napjatosti. Z tohoto důvodu smluvní hodnoty 

nekorespondují přímo s reálnými výsledky. Pro výpočet skutečných hodnot lze pouţít vztahy 

skutečného napětí (15) a logaritmického skutečného prodlouţení (16) [5,16]. 

𝜎 =
𝐹∙𝑙1

𝑆0 ∙𝑙0
=

𝐹

𝑆0

𝑙1+∆𝑙

𝑙0
=

𝐹

𝑆0
 1 +

∆𝑙

𝑙0
 =

𝐹

𝑆0
 1 + 𝜀 = 𝜎(1 + 𝜀)  (15) 

𝜀 =  
𝑑𝑙

𝑙1
= 𝑙𝑛

𝑙1

𝑙0
= ln(1 + 𝜀)

𝑙

𝑙0
 (16) 

Nelineární část, která odpovídá nevratným plastickým deformačním změnám lze 

vyjádřit Ramberg – Osgoodova zákonem zpevnění [1] (17). 

𝜎 = 𝐾 ∙ 𝜀𝑝
𝑛   (17) 

kde 𝜎  je skutečné napětí [MPa] 

 K  je pevnostní koeficient a lze ho určit z regresní analýzy [MPa] 

 εp je skutečná plastická deformace [-] 

 n je exponent deformačního zpevnění určený z regresní analýzy [-] 



Diplomová práce  Bc. Radek Mendrok 

Stránka | 32 

U tahových zkoušek za tepla se uvádí nejvyšší přípustná teplota zkoušení 1300 aţ 

1350 °C a rychlost deformace maximálně 1000 s
-1

. Průměr vzorku se uvádí v rozměrech 6 aţ 

13 mm a délka 5 aţ 70 mm. V dnešní době, kdy jsou tahové stroje řízeny počítačově, se 

spojité tahové zkoušky za tepla provádí na univerzálních plastometrech jako je 

např. Gleeble firmy Dynamic Systems Inc. (USA) [1,5,28]. 

Moţnosti vyuţití tahové zkoušky za tepla slouţí pro posouzení tvařitelnosti, kde 

nejlepší určující hodnotou je kontrakce (můţe být zvýrazněna případným pouţitím vrubu na 

vzorku). Podle některých autorů jsou oceli s hodnotami kontrakce nad 60 % dobře tvárné za 

tepla. Při hodnotách pod 60 % se tvařitelnost sniţuje. Tahová zkouška za tepla se nepouţívá 

k samostatnému posouzení tvařitelnosti, ale vyhodnocuje se spolu s výsledky dalších 

zkoušek [1,5]. 

Nevýhodou tahových zkoušek je, ţe naměřené křivky napětí - deformace neudávají 

přesné výsledky o deformačních vlastnostech zkoumaného materiálu. Celý průběh chování 

napěťové křivky materiálu je zaloţen výhradně na původních rozměrech vzorku. Přesné údaje 

o deformačních parametrech nám udává pouze v oblasti působení první fáze deformace. Tedy 

v oblasti, kde převládá pouze jednoosý stav napjatosti. V oblasti plastické nestability (tvorba 

krčku) začnou být výpočty skutečného napětí a deformace závislé na geometrii vzorku [5,16]. 

8.3 Plastometr Gleeble 3800 

Kaţdý tvářecí proces je charakterizován pomocí unikátních hodnot procesních 

parametrů jako teplota, celková deformace, deformační rychlost. Znalost mechanických 

vlastností materiálů pod definovaným rozsahem výrobních parametrů je základem pro proces 

modelování s pouţitím pokročilých numerických metod. Hodnocení průběhů napětí na 

deformaci je jeden z hlavních cílů plastometrických testů. Mezi dvě základní funkce Gleeblu 

patří: 

 fyzikální simulace termomechanických procesů 

 zjišťování materiálových charakteristik pro numerické simulace 
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 Plastometr Gleeble 3800 je jeden z mnoha systémů americké společnosti DSI. Jedná se 

o nejmodernější model vyvíjený společnosti DSI. Gleeble 3800 je velice pokročilý servo-

hydraulický plastometr, který díky svému speciálnímu řídícímu počítačovému systému 

splňuje nejnáročnější poţadavky na dynamické termomechanické zkoušení, simulaci reálných 

víceúběrových procesů tváření nebo tepleného zpracování. Gleeble systém s modulem 

Hydrawedge II, který byl zprovozněn jako první  v České republice, nese označení HDS-20. 

Jedná se o simulátor deformací za tepla, který je zkonstruován s vyuţitím hlavních komponent 

plastometru Gleeble 3800 [21,29]. 

 Samotný Gleeble 3800 je plně integrovaný termomechanický testovací systém, který 

je schopen simulovat termomechanické parametry různých metalurgických procesů. Jde o 

plně digitální systém řízení, ukládání a zpracování dat. Funguje na základě běţného 

uţivatelského rozhraní platformy Windows a spolu s pouţitím výkonných procesorů vytváří 

uţivatelsky příjemné rozhraní pro vytváření, spouštění a analýzu dat. Gleeble 3800 má vodou 

chlazené pracovní čelisti, proto lze dosáhnout maximální teploty aţ 1700 °C. Gleeble 3800 

pracuje s přímým odporovým ohřevem a lze dosáhnout rychlosti ohřevu aţ 10000 °C∙s
-1

 

v závislosti na zvoleném materiálu, jeho chemickém sloţení a velikosti vzorku a na typu 

pouţitých čelistí. Samozřejmostí je moţnost přesné regulace teploty v celém průběhu testu. 

Vysoce vodivé čelisti můţou být ocelové nebo měděné, drţí vzorek a tím umoţňují dosahovat 

vysoké rychlosti ochlazování. Lze dosahovat rychlostí ochlazování aţ 10000 °C∙s
-1

 na 

povrchu vzorku. Rychlost ochlazení se odvíjí od druhu čelistí nebo pouţití zrychleného 

ochlazování (vzduchové trysky nebo kalení vodou). Termočlánky navařené na vzorku nebo 

vhodný infračervený pyrometr poskytují signály pro přesné řízení teploty. Povrchovou teplotu 

mohou snímat aţ čtyři termočlánky. Frekvenci snímaní dat lze nastavit aţ na 50 kHz. 

Díky vysokorychlostnímu ohřevu lze spustit tepelné procesy 3 aţ 10 krát rychleji neţ u 

konvenčních strojů vybavených pecním zařízením. Mechanický systém je kompletně 

hydraulický a je schopný vyvinout sílu v tlaku aţ 20 tun a v tahu aţ 10 tun.  Přístroj je 

schopen dosáhnout rychlosti posunu příčníku (nástroje) aţ 2000 mm∙s
-1

. LVDT snímače, 

zátěţové články nebo bezkontaktní extenzometry zajišťují přesný průběh testovacího 

programu. Mechanický systém umoţňuje obsluze naprogramovat změny během daného testu 

z jednoho druhu ovládacího prvku na jiný. Dále umoţňuje měnit dle potřeby např. zdvih 

čelistí. To činí systém všestranným a nezbytným pro simulaci termomechanických procesů. 

Srdcem Gleeblu 3800 je řídicí systém třetí generace. Tento systém 

poskytuje všechny signály potřebné pro řízení tepelných a mechanických zkoušek. 
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Plastometr můţeme ovládat pomocí počítače, zcela manuálně nebo kombinovaně. Ovládací 

prostředí se skládá z pracovní stanice s operačním systémem Windows a výkonným 

integrovaným procesorem pro ovládání konzole.  

 Další součástí plastometru Gleeble 3800 je mobilní jednotka Hydrawedge II. Modul 

vznikl roku 1991 a jeho hlavním smyslem je poskytovat lepší simulaci spojitých nebo 

přerušovaných testů za tepla. Jedná se o flexibilní mechanickou zaráţku, umoţňující zastavení 

hydraulického beranu v předem definované poloze. Systém musí být schopen vyvinout takové 

hodnoty deformací, rychlostí deformací a časů jaké jsou dosahovány při reálných procesech. 

Díky modulu jsou výzkumníci schopni provádět vysokorychlostní a víceúběrové simulace za 

tepla, které se podobají skutečným provozním podmínkám. To přináší významné informace 

pro řešení a optimalizaci válcovacích nebo kovářských plánů. Jednotka Hydrawedge II spolu 

s plastometrem Gleeble je na obrázku 16 [16,21,29]. 

 

Obr. 16: Plastometr Gleeble 3800 s mobilní jednotkou Hydrawedge II a pohled na 

pracovní komoru plastometru 
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9. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zkoumání deformačního chování ţárupevné 

martenzitické oceli se zvýšeným obsahem mědi při tváření za tepla pomocí vybrané 

plastometrické zkoušky tvařitelnosti při daných termomechanických podmínkách. Vybranou 

plastometrickou zkouškou byla zvolena jednoosá tahová zkouška za tepla realizována na 

univerzálním plastometru Gleeble 3800. Pro tuto studii byly vybrány oceli s označením 

X10CrWMoVNb9-2 neboli T/P92 a modifikovaná ocel T/P92Cu s vyšším obsahem mědi. 

Předmětem zkoumání bylo určit vliv obsahu mědi v oceli P92 na její deformační chování při 

tváření za tepla. Dále bylo zkoumáno fázové sloţení třemi metodami a to metalografickou 

analýzou, termodynamickými výpočty (programem Thermo - Calc) a speciálním 

dilatometrickým testem na plastometru Gleeble 3800.  

10. Tahové zkoušky za tepla 

Pro uskutečnění experimentu bylo zapotřebí jako první zhotovit vzorky pro tahové 

zkoušky. Tahové zkoušky byly provedeny na klasické oceli P92 a na modifikované oceli 

P92Cu s vyšším obsahem mědi. U oceli s niţším obsahem mědi označené jako P92 byly 

vzorky zhotoveny z bezešvé trubky ve stavu po válcování za tepla. Zhotovit vzorky přímo 

z bezešvé trubky nešlo, proto se musela trubka nejdříve překovat pomocí vřetenového lisu. 

Poté byl polotovar válcován do tvaru pásku na modelové válcovací trati TANDEM, která se 

nachází rovněţ v areálu VŠB-TUO. Následně byl pásek nařezán na malé hranoly, které se 

poté obrobily do finální podoby vzorku. Z kaţdého materiálu bylo zhotoveno celkem 24 

vzorků o průměru 10 mm a délce 116,5 mm. Na kaţdém konci vzorku byl zhotoven závit pro 

uchycení do pracovních čelistí. U kaţdého vzorku byly pouţity čelist z korozivzdorné oceli 

AISI304, obrázek 17. U těchto čelistí je kontaktní plocha se vzorkem dlouhá 4,25 mm. Díky 

této konstrukci a tepelným vlastnostem se vzorky vyznačují delší ohřívanou zónou zkušební 

tyče o délce 20mm. Vzorky byly ohřívány elektricky odporově. Kaţdý z čtyřiadvaceti vzorků 

byl nejprve ohřátý na teplotu 1250 °C rychlostí 10 °C∙s
-1

. Po dosaţení jednotné teploty ohřevu 

1250 °C následovala výdrţ 60 sekund a následné ochlazení 10 °C∙s
-1

 na zvolenou teplotu 

deformace. Jednotlivé izotermické tahové zkoušky do lomu probíhaly při námi zvolených 

teplotách deformace 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250 °C. Kaţdé 

teplotě deformace odpovídala rychlost taţení vzorku (1,9, 19, 190 s
-1

). 
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Těmto rychlostem taţení odpovídaly deformační rychlosti 0,1, 1, 10 s
-1

 a rovněţ v závislosti 

na celkové deformaci střední deformační rychlosti 0,17, 1,6, 16 s
-1

. Tahové zkoušky byly 

provedeny na univerzálním plastometru Gleeble 3800, který je součástí Laboratoře 

intenzivních procesů tváření materiálů Regionálního materiálově technologického 

výzkumného centra RMTVC na VŠB-TUO. Ze záznamů jednotlivých tahových zkoušek byla 

určena celková taţnost (vzhledem k ohřívané části vzorku) a smluvní pevnost vztaţena na 

výchozí průřez vzorku.  

 

Obr. 17: Zkušební tyč pro tahové zkoušky za tepla a použité nerezové čelisti 

11. Diskuze výsledků 

11.1 Analýza dat z tahových zkoušek 

Po provedení tahových testů na plastometru Gleeble 3800 jsem pomocí výpočetního 

programu Gnuplot sestrojil trojdimenzionální grafy z datových záznamů zkoušek. Gnuplot je 

program pro generování 2D a 3D grafů, funkcí či dat. Program je kompatibilní se všemi 

platformami a operačními systémy (Windows, Linux, OS/2 atd.). Výsledek program 

vykresluje rovnou na obrazovku vašeho počítače do grafického souboru nebo ve formě 

textového dokumentu. Samotný program je distribuován jako free licence. To umoţňuje jeho 

volné šíření. Gnuplot je vyuţíván jako vykreslovací prostředek programy GNU Octave a 

Maxima. Před samotným vykreslením grafů pomocí Gnuplotu muselo dojít nejdříve 

ke zpracování dat pomocí programu Excel.  
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Data uloţena v podobě textového souborů byla zpracována a poté vyhodnocována 

programem Excel. Po kaţdém samotném tahovém testu byly okamţitě odečteny maximální 

síly a prodlouţení zkušebních tyčí, které byly potřebné k výpočtům smluvní pevnosti za tepla 

v MPa (18) a taţnosti za tepla v % (19). 

𝑅𝑚𝑇 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙1000

𝑆0
  (18) 

𝐴𝑇 =
∆𝑙

𝑙0
∙ 100  (19) 

kde Fmax je maximální síla při tahovém testu [kN] 

 S0 je počáteční průřez [mm
2
] 

 Δl, l0 celkové prodlouţení a počáteční délka [mm] 

Na základě výsledků smluvních pevností a taţností za tepla byly sestrojeny mapy 

tvařitelnosti v závislosti na teplotě a rychlosti taţení, které odpovídaly deformační rychlosti 

stanovené z intenzity deformace a rychlosti taţení pro podmínky rovnoměrné deformace 

podle vztahu (20). Deformační rychlosti odpovídaly pouţití korozivzdorných čelistí s 

ohřívanou délkou vzorku 20 mm. 

𝑒 = 1,155 ∙
ln 

𝑙

𝑙0
 

 𝑙−𝑙0 
∙ 𝑣𝑇   (20) 

kde l, l0 jsou konečná délka a počáteční délka [mm] 

 vT je rychlost taţení [mm∙s
-1

] 

Z důvodu optimalizace časové náročnosti zkoušek,kdy bylo z kaţdé oceli vytvořeno 

24 vzorků,byl sestaven tahový plán. Ten rozvrhoval kolik vzorků a při jakých teplotách se 

bude zkoušet pro jednotlivé rychlosti taţení. Pouze pro střední rychlost taţení 19 mm∙s
-1

 se 

provedly všechny testy pro zadané teploty deformace. U nejniţší rychlosti taţení byly 

vynechány tahové zkoušky při teplotách 850, 950, 1050°C, naopak u nejvyšší rychlosti 

taţení to byly teploty 1000, 1100, 1200 °C.  
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Kvůli vynechaným teplotám nešlo prostorové grafy sestrojit pomocí programu Excel. 

Ten totiţ neumí pracovat s neúplnou maticí, proto jsem byl nucen pouţít jiţ zmíněný 

výpočetní program Gnuplot. Tento program uţ s neúplnou maticí pracovat dokáţe a to tak, ţe 

pro jednotlivé teplotní kroky (mnou naprogramovanými) si hodnoty jednoduše dopočítá. Čím 

jemnější krok zvolíme, tím hladší průběh křivek získáme. 

11.2 Pevnost za tepla 

Pro sestrojení prostorových map pevnosti za tepla jsou vstupní data v tabulce 3. 

Tabulka představuje neúplnou matici.  

Tabulka 3: Vstupní data pro sestrojení prostorových map pevnosti za tepla 

 

V závislosti na teplotě a rychlosti taţení byly vytvořeny 3D mapy pevnosti. Na 

obrázku 18 a) je pevnost za tepla pro ocel P92 s vyšším obsahem Cu (označená jako P92Cu). 

Jak je patrné z obrázku, tak největší vliv z parametrů má teplota. Vliv klesající teploty 

zapříčinil narůst pevnosti (deformačního odporu) v celku monotónně,v průběhu deformačního 

odporu se nevyskytovaly ţádné lokální maxima a minima. Určitý zlom nárůstu deformačního 

odporu je patrný okolo teploty 1050 °C. Vliv rychlosti taţení (deformační rychlosti) na průběh 

deformačního odporu za tepla je nepatrný. Maximální hodnota deformačního odporu pro tuto 

ocel při nejvyšší rychlosti taţení a nejniţší teplotě je 283 MPa. 
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Pro ocel P92 s niţším obsahem mědi byl rovněţ sestrojen prostorový graf pevnosti za 

tepla v závislosti na zadaných termomechanických podmínkách (teplota a rychlost 

taţení).Prostorová mapa pevnosti pro ocel P92 je na obrázku 18b). Znovu je patrné, ţe 

největší účinek na nárůst deformačního odporu oceli P92 má sniţující se teplota. Čím niţší 

teplota, tím vyšší hodnoty pevnosti za tepla. Nejmenší hodnoty deformačních odporů jsou 

pochopitelně při nejvyšších teplotách deformace. Pohybují se okolo hodnoty 50 MPa. 

Zvyšování rychlostí taţení nemá velký vliv na nárůst deformačních odporů, jak tomu bylo 

v případě oceli P92Cu. Pří nejniţší rychlosti taţení je patrná změna průběhu deformačního 

odporu okolo teplot 1000 aţ 1050 °C. Pro zbylé dvě rychlosti taţení je uţ nárůst bez 

viditelného zlomu. Pro obě oceli (P92 a P92Cu) je vliv deformační rychlosti na průběh 

pevnosti za tepla zanedbatelný. Maximální hodnota pevnosti za tepla oceli P92 je 274 MPa při 

800 °C a rychlosti taţení 190 mm∙s
-1

.  

Analýzou obou prostorových grafů ocelí P92Cu a P92 je na první pohled patrné, ţe 

zvýšený obsah mědi nijak nezhoršuje ani nezlepšuje průběh deformačních odporů. Rovněţ 

nezhoršuje kohezivní pevnost, tím ţe je rozpuštěna v austenitu. Zvýšený obsah mědi nemá 

negativní vliv na pevnost ocelí (P92Cu a P92) za tepla. 
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Obr. 18: 3D pevnosti za tepla zkoumaných ocelí a) P92Cu, b) P92 

11.3 Tažnost za tepla 

Stejně jako v případě pevnosti také u taţnosti za tepla jsou data pro sestrojení 

prostorových grafů v tabulce 4. Tabulka opět představuje neúplnou matici. Chybějící hodnoty 

taţnosti sem dopočítal stejně jako u pevnosti za tepla programem Gnuplot.  



Diplomová práce  Bc. Radek Mendrok 

Stránka | 41 

Tabulka 4: Vstupní data pro sestrojení prostorových map tažnosti za tepla 

 

Prostorová mapa taţnosti je závislostí teploty deformace a rychlostí taţení 

(deformace). Na obrázku 19 a) je prostorový graf taţnosti za tepla pro danou ocel P92Cu. 

V tomto případě lze vidět výrazný vliv rychlosti deformace a teploty na výslednou taţnost 

zkoumané oceli za tepla. Při nejniţší rychlosti taţení 1,9 mm∙s
-1

 taţnost klesá v rozmezí teplot 

1250 aţ 1150 °C. Důvodem tohoto poklesu můţe být prudký nárůst velikosti austenitického 

zrna (hrubnutí). Při teplotě 1150 °C a nejniţší deformační rychlosti je dosaţeno maxima. Od 

této teploty klesá taţnost (tvařitelnost). Při 900 °C je patrná minimální hodnota taţnosti. 

Příčina tohoto minima je působení precipitátu M23C6 v kombinaci s nízkou teplotou. Při 

dalším sniţování teploty ale dochází k opětovnému nárůstu tvařitelnosti. Vysvětlením můţe 

být působení dvojí struktury. V této části dochází k deformaci ve dvoufázové oblasti, ale jak 

ukáţe následující kapitola (fázové sloţení), tak při této teplotě se nevyskytuje ţádný ferit ale 

pouze austenit a sekundární fáze. Nelze tedy uvaţovat vliv dvoufázové struktury. Tím pádem 

nelze spoléhat na rozdílnou tvařitelnost feritu a austenitu [24]. Totoţný průběh taţnosti je i u 

střední rychlosti taţení s tím rozdílem, ţe při teplotě 1000 °C je náhlá změna průběhu taţnosti 

oproti zbylým rychlostem taţení. Pro nejvyšší rychlost deformace taţnost klesá od teploty 

1250 °C monotónně v celém rozsahu teplot.  
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V druhém případě, kdy jsme pouţili ocel P92 je průběh tvařitelnosti v závislosti na 

parametrech deformace odlišný oproti oceli P92Cu, obrázek 19 b). Pro nejniţší rychlost taţení 

je patrný nárůst tvařitelnosti s rostoucí teplotou do určitého maxima, který je při 1150 °C. 

S dalším zvyšování teploty tvařitelnost rapidně klesá. Důvodem můţe být znovu abnormální 

růst austenitického zrna. Pro zbylé dvě deformační rychlosti 19 a 190 mm∙s
-1

 je průběh skoro 

stejný jako u nejniţší deformační rychlosti ale s menšími rozdíly v průběhu tvařitelnosti. U 

střední rychlosti taţení se vyskytuje minimum při teplotě 950 °C a pro nejvyšší rychlost to je 

při 900 °C. V těchto oblastech můţe být pokles taţnosti způsoben precipitáty M23C6, které 

brzdí pohyb dislokací (vyčerpaní plasticity). S dalším postupným sniţováním teploty opět 

nastává nárůst tvařitelnosti jako tomu bylo u oceli P92Cu. U rychlosti taţení 190 mm∙s
-1

 není 

patrný takový rapidní pokles tvařitelnosti v teplotní oblasti 1150 aţ 1250 °C. Tento jev je 

pouze u niţších rychlostí taţení. 
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Obr. 19: 3D mapy tažnosti za tepla pro oceli a) P92Cu, b) P92 

11.4 Fázové složení 

Fázové sloţení oceli P92 bylo zkoumáno třemi způsoby. Pomocí výpočetního 

programu Thermo – Calc, dilatometrickým testem a metalograficky. První ze způsobů byl 

výpočet fází při různých teplotách. K tomu byl pouţit výpočetní program Thermo – Calc 

(SWE). Thermo – Calc v průběhu posledních 30 let získal celosvětovou reputaci jako nejlepší 

a nejvýkonnější softwarový balík pro termodynamické výpočty. 
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Je široce pouţíván pro různé výpočty, včetně výpočtu stabilních a metastabilních 

rovnováţných fází, jednotlivých částí fází a jejich sloţení, termodynamických parametrů 

(entalpie, tepelné kapacity a aktivity) atd. Všechny výpočty jsou zaloţeny na 

termodynamických údajích, které jsou v databázích programu. Existuje široký výběr databází 

pro různé účely a materiály. Databáze vytváří odborníci vyhodnocující experimentální a 

teoretická data v návaznosti na dobře zavedené CALPHAD techniky. Software obsahuje dva 

módy. Jeden mód je pro grafické znázornění a druhý pro samotné výpočty. Výpočetní modul 

je ve formě příkazového řádku [31]. Samotný výpočet fázového sloţení při různých teplotách 

a rovnováţných podmínkách nám dal informace o jednotlivých fázích v oceli P92. Jednotlivé 

fáze jsou uvedeny v tabulce 5. Nad teplotou 1504 °C by se měla vyskytovat pouze čistá 

tavenina spolu s rozpuštěnými karbidy a nitridy. S klesající teplotou se objevují primární a 

sekundární fáze podle digramu z programu Thermo – Calc, obrázek 20. Jednotlivé fáze jsou 

austenit (γ), ferit (α) a sigma fáze (σ) [24,30]. 

 

Obr. 20: Fázový diagram Fe-xCr-0,1C stanovený programem Thermo - Calc 

pro ocel P92 [30] 
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Čistě austenitická struktura by se měla objevit v teplotním intervalu 1178 aţ 895 °C. 

Tato oblast by měla korespondovat s nejlepšími podmínkami pro tváření. Nad teplotou 1178 

°C se vyskytují společně austenit a delta ferit. Pouze feritická oblast se vyskytuje pod teplotou 

824 °C. Při teplotách pod 1499 °C se vyskytují sekundární fáze a pevné částice jako nitrid 

titanu TiN (do 1499 °C), karbonitrid niobu Nb (C,N), nitrid vanadu VN a částice M23C6 [24]. 

Tabulka 5: Fázové složení při různých teplotách spočteno programem Termo – Calc 

 

Druhou metodou zjištění fázového sloţení byl zvolen modifikovaný dilatometrický 

test, který byl proveden na plastometru Gleeble 3800. Jedná se spíše o připomínající relaxační 

test ale bez předchozí deformace. Dilatometrická studia jsou uţitečná při zjišťování teplot 

fázových přeměn. Lze také sestavovat izotermické a anizotermické rozpadové diagramy. Při 

tomto typu testu lze dosahovat teplot ohřevu aţ 1400 °C a maximální ochlazovací rychlosti 

aţ 1000 °C∙s
-1

. Devízou tohoto experimentu je simulace na shodném zařízení s moţností 

určení předchozí deformace na ARA diagram zkoumaného materiálu. Tato vlastnost je 

důleţitá pro optimalizaci řízeného ochlazování po doválcování. Vzorek pro tento test má tvar 

válečku s průměrem 8 mm a výškou 12 mm. Zkoumaný vzorek byl ohříván rychlosti 5 °C∙s
-1

 

na teplotu a poté ochlazován rychlostí 1 °C∙s
-1

. Oba konce byly ve styku s kovadly, 

fixovanými v jedné konstantní poloze. Teplotní změny vedly ke změněně objemu vzorku, coţ 

vedlo k vyvození malé síly zaznamenané systémem Gleeble 3800. Výsledky ukazují křivky, 

obrázek 21 [24,29]. Kdy na obrázky 21a) je křivka teplota ohřevu v závislosti na síle, 

v případě obrázku 21b) je uvedena naměřená síla v závislosti na teplotě ochlazování. 
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Obr. 21: Výsledek dilatometrického testu 

Výsledky ukazují výraznou skokovou změnu v oblasti teplot 850 °C, coţ vede 

k závěru, ţe došlo k fázové přeměně. V intervalu teplot 1050 aţ 1070 °C je další výkyv síly 

způsoben nejspíše rozpuštěním nebo precipitací částic M23C6, a při teplotách nad 1030 °C 

rozpouštěním nitridů. Poslední jev není zcela objektivní a vyţadoval by pro přesné vysvětlení 

pouţití fázové transmisní elektronové mikroskopie [24,30]. 
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Poslední metodou pro stanovení fázového sloţení byl metalografický rozbor. 

Vzorky oceli P92 v protvářeném stavu byly tepelně zpracovány za účelem zkoumání fázového 

sloţení při zvolených teplotách. Typem tepelného zpracování bylo zvoleno kalení při 

teplotách 700, 800, 850, 900, 1030, 1070, 1100, 1200 °C. Nejprve došlo k předehřevu na 

teplotu 1280 °C a výdrţi 20 min pro kaţdý vzorek. Poté následovalo ochlazení na zvolené 

kalicí teploty s výdrţí 5 minut a zakalení do vody. Následně byly vzorky studovány 

metalograficky pomocí optické mikroskopie. Vybrané výsledky dokumentuje obrázek 22. Po 

zakalení do vody je struktura martenzitická. Dle daného matematického vztahu, odvození pro 

teplotu začátku vzniku martenzitu (21), by měla být teplota martenzit start okolo 280 °C 

[24,30].  

𝑀𝑠 = 550°𝐶 − 450𝑀𝑛 − 20𝐶𝑟 − 17𝑁𝑖 − 10𝑊 − 20𝑉 − 10𝐶𝑢 − 11𝑁𝑏 − 11𝑆𝑖 + 15𝐶𝑜 (21) 

kde Ms je teplota martenzit start [°C] 

 C atd. jsou označení chemických prvků v [hm. %] 

Touto metodou byl potvrzen výsledek výpočtu, ţe při teplotě 1200 °C se na hranicích 

původního austenitického zrna vyskytuje malý podíl reziduálního delta feritu. Pod teplotou 

1200 °C se vyskytuje pouze austenit a sekundární fáze. Před zakalením z niţších teplot se 

nevyskytuje ferit v matrici, coţ není v souladu s výpočtem pomocí programu Thermo – Calc 

jak ukazuje tabulka 3 [24]. 
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Obr. 22: Metalografické snímky po zakalení do vody oceli P92  
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12. Závěr 

Pomocí plastometrických experimentů bylo zkoumáno deformační chování ocelí P92 a 

P92Cu se zvýšeným obsahem mědi (0,6 hm. %) při tváření za tepla. Přídavek Cu měl ovlivnit 

vybrané uţitné vlastnosti martenzitické oceli určené pro výrobu bezešvých trub. Konkrétní 

informace v tomto směru nelze publikovat vzhledem know – how 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN a.s. 

Zkoušky jednoosým tahem provedené na plastometru Gleeble 3800 poslouţily po 

jednotném předehřevu na teplotu 1250 °C pro konstrukci prostorových map pevnosti a 

tvařitelnosti v závislosti na zvolených termodynamických podmínkách tváření. 

Teplota deformace se pohybovala v rozsahu 1250 aţ 800 °C a rychlost deformace řádově 

odpovídala hodnotám 0,1 aţ 10 s
-1

. Deformační rychlost neměla zásadní vliv na hodnoty 

smluvní pevnosti za tepla, naopak s klesající teplotou se pevnost u obou ocelí monotónně 

zvyšovala. Pevnost, resp. deformační odpory obou zkoumaných ocelí, jsou prakticky shodné. 

Je překvapivé, ţe zvýšení obsahu mědi z 0,04 na 0,6 % prakticky neovlivnil tvařitelnost oceli 

P92 za tepla. Nejvyšších hodnot taţnosti bylo u všech rychlostí taţení dosaţeno při teplotě 

1150 °C. Po překročení této teploty tvařitelnost rapidně klesala. Nejniţší tvařitelnost byla u 

všech kombinací teploty a rychlosti taţení zaznamenána v okolí teploty 850°C. Téměř u všech 

kombinací teploty a rychlosti taţení byly zaznamenány trendy nárůstu tvařitelnosti při teplotě 

800 °C, coţ je zvláštní vzhledem k fázovému sloţení dané oceli.  

Získané poznatky byly konfrontovány s výsledky analýzy fázového sloţení oceli P92 

v závislosti na teplotě. Nejprve byl pouţit výpočet na základě rovnováţných 

termodynamických podmínek a chemického sloţení pomocí programu Thermo – Calc. 

Druhou metodou bylo zjištění teplot fázových přeměn a rozpuštění sekundárních částic na 

základě dilatometrie. Touto metodou byly v zásadě potvrzeny výsledky výpočtů. Teplota 

fázové transformace ferit/austenit byla zhruba 850 °C, k rozpouštění částic M23C6 a 

precipitátů docházelo při teplotách 1030 °C aţ 1070 °C. Metalografický rozbor struktury 

zakalených vzorků prokázal přítomnost delta feritu na hranicích původních austenitických zrn 

jen při teplotě 1200 °C. Před zakalením z niţších teplot se v oceli vyskytoval pouze austenit a 

sekundární fáze, coţ není v souladu s výpočtem pomocí programu Thermo – Calc. 
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