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Abstrakt 

Slitiny hliníku již dlouhou dobu nalézají velmi široké uplatnění v různých odvětvích 

průmyslů jako konstrukční materiál. Z toho důvodu jim je stále věnována pozornost v oblasti 

tváření. Teoretická část této práce se zabývá rozborem tvařitelnosti slitin hliníku společně 

s požadavky pro snížení rizik vzniku vad během válcování za tepla. V experimentální části 

bylo zkoumáno deformační chování slitiny hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 za tepla ve stavu 

po odlití do klasické kokily. Na základě zkoušek jednoosým tlakem byla sestavena  

Hensel-Spittelova rovnice popisující přirozený deformační odpor v závislosti na teplotě (250 

až 500 °C), deformaci (max. 1,0) a deformační rychlosti (0,3 až 30 s-1
). Zkouškami 

jednoosým tahem do lomu byl dále určen vliv teploty na smluvní mez pevnosti a tvařitelnost 

vyjádřenou poměrným prodloužením (tažností). Zároveň byl zjišťován vliv způsobu lití na 

tvařitelnost zkoumané slitiny s pomocí dřívějších výsledků získaných pro stejnou slitinu, ale 

odlévanou do elektromagnetické kokily. 

Klíčová slova: slitina hliníku, tvařitelnost za tepla, deformační odpor, klasická kokila, 

elektromagnetická kokila 

Abstract 

For a long time aluminium alloys have a wide application in various industries such as 

construction material. It is reason why they are still studying in forming. The theoretical part 

of this thesis is devoted to analysis of formability aluminium alloys, together with 

requirements for reducing the risk of defects during hot rolling. In practical part of thesis are 

results of deformation behaviour of the aluminium alloy EN AW-Al Mg4.5Mn0.7 after its 

casting into the classic mould. Deformation resistance for temperatures 250 to 500 °C, strains 

to 1.0 and strain rates 0.3 to 30 s
-1

 was described by the Hensel-Spittel model from the 

uniaxial compression tests results. The effect of temperature on yield strength and formability 

expressed elongation (ductility) was determined from the uniaxial tension tests results. Also 

we examined the effect of a method of casting on formability with using earlier results for the 

same aluminium alloy but its casting into the electromagnetic mould. 

Key words: aluminium alloy, hot formability, deformation resistence, classic mould, 

electromagnetic mould 
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Seznam použitých symbolů a veličin 

Označení Název Jednotka 

A tažnost % 

e deformace - 

ess deformace do počátku „steady state“ - 

ė deformační rychlost s
-1

 

F síla N 

G modul pružnosti ve smyku MPa 

hs střední výška mm 

ld délka pásma deformace mm 

Q aktivační energie J·mol
-1

 

R univerzální plynová konstanta J·mol
-1

·K
-1

 

Re mez kluzu MPa 

Rm mez pevnosti MPa 

T teplota °C 

TT teplota tání K 

Z Zener-Hollomovův parametr s
-1

 

α tuhý roztok - 

Δl prodloužení mm 

λ součinitel tepelné vodivosti W·m
-1

·K
-1

 

ρ hustota kg·m
-3

 

σ deformační napětí MPa 

σd deformační odpor MPa 

σmax maximální napětí MPa 

σp přirozený deformační odpor MPa 

σss deformační napětí v ustáleném stavu MPa 

τkr kritické skluzové napětí MPa 
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1. Úvod 

Slitiny hliníku patří kromě ocelí k nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. 

Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, jenž se v čistém stavu nachází ve formě 

oxidu hlinitého. Z taveniny tohoto oxidu ve směsi s kryolitem se elektrolytickou cestou 

získává kovový hliník. Výroba hliníku byla patentována v roce 1886 a v průmyslovém 

měřítku byla zahájená od roku 1890. V roce 1906 byla vyvinuta první slitina hliníku, která je 

známá jako dural (AlCu4Mg). Tato slitina znamenala převrat ve stavbě vzducholodí a letadel. 

V dnešní době jsou nejvíce používané slitiny hliníku celosvětově unifikovány a jejich vývoj je 

v podstatě ukončen [1]. 

Mezi přednosti slitin hliníku lze zejména počítat nízkou měrnou hmotnost a poměrně 

dobrou pevnost. Měrné pevnostní charakteristiky (např. poměr Rm/ρ) některých slitin hliníku 

jsou srovnatelné s charakteristikami ocelí, případně jsou ještě lepší. Slitiny hliníku 

(neobsahující měď) velmi dobře odolávají atmosférické korozi, jsou dobře svařitelné  

v ochranných atmosférách a zároveň jsou dobrými tepelnými a elektrickými vodiči [1]. 

Nedostatkem slitin hliníku je jejich nízká tvrdost a tedy snadné zhmoždění povrchu 

zpracovaných polotovarů a výrobků, obtížně se třískově obrábějí a mechanicky leští (materiál 

se „maže“) [1]. 

V současné době je stále věnována velká pozornost tváření slitin hliníku. Konstrukční díly 

ze slitin hliníku, vyrobené tvářením, nalézají totiž velmi široké uplatnění s ohledem na jejich 

nízkou hmotnost a také velmi dobré mechanické vlastnosti. 

Velmi důležitými aspekty při tváření slitin hliníku za tepla je co největší homogenita 

výchozího polotovaru a optimalizování válcovacího procesu tak, aby se předcházelo vzniku 

fyzikálních vad jak na povrchu, tak i uvnitř tvářeného polotovaru. Tyto vady totiž mohou vést 

až k praskání hran rozvalků či delaminaci jejich konců. 

V experimentální části bylo studováno deformační chování slitiny AlMg4,5Mn0,7  

za tepla za účelem získání podkladů k realizovatelným modifikacím technologie válcování 

bram o tloušťce 260 mm na stolici Duo 800 v AL INVEST Břidličná, a.s. Pro to jsou 

nezbytné informace o technologické tvařitelnosti a deformačních odporech za tepla této slitiny 

v litém stavu. 
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2. Charakteristika slitin hliníku pro tváření 

Slitiny hliníku lze obecně rozdělit na slitiny určené pro tváření a slitiny slévárenské. 

Podle metalurgického charakteru lze slitiny hliníku dále dělit na vytvrditelné nebo 

nevytvrditelné. Toto rozdělení souvisí s jejich chemickým složením a tudíž s jejich polohou 

v rovnovážném diagramu odpovídající soustavy. Zároveň záleží na přesycení tuhého roztoku 

přísadovými prvky, dosahovaným při rychlém ochlazení slitin z oblasti tuhého roztoku α.  

Ve zjednodušené formě pro binární slitiny hliníku je obecný způsob jejich rozdělení 

znázorněn na obr. 1 [1, 2]. 

 

Obr. 1 Část obecného rovnovážného diagramu binárních slitin hliníku [1] 

Obecně platí, že tuhé roztoky jsou dobře tvárné. Proto také slitiny určené pro tváření jsou 

tvořeny homogenním tuhým roztokem nebo alespoň jeho přítomností za vyšších teplot.  

Za nižších teplot se v základní hmotě tvárného a houževnatého tuhého roztoku následkem 

změny rozpustnosti obvykle objevují ve struktuře další fáze, většinou tuhé a křehké chemické 

sloučeniny přísadových prvků vzniklé segregací. Což ovlivňuje výslednou tvařitelnost dané 

hliníkové slitiny [2]. 

Základní binární slitiny hliníku pro tváření jsou soustavy s přísadovými prvky Al-Cu,  

Al-Mg, Al-Mn, Al-Si a Al-Zn. Jejich rozdělení podle ČSN EN 573-1 až 3 je uvedeno  

v tab. 1. V těchto soustavách tvoří hliník s přísadami substituční tuhý roztok α, který  

se vyznačuje dobrou tvárností a zároveň je pevnější a tvrdší než čistý hliník. Rozsah tuhého 

roztoku α je dán příslušným rovnovážným binárním diagramem a vždy se s klesající teplotou 

snižuje [2, 3]. 
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Tab. 1 Rozdělení slitin hliníku určených pro tváření podle ČSN EN 573-1 až 3 [2] 

Skupina Hlavní slitinové prvky 

1000 čistý Al minimálně 99,00 % a více 

2000 Al-Cu 

3000 Al-Mn 

4000 Al-Si 

5000 Al-Mg 

6000 Al-Mg-Si 

7000 Al-Zn 

8000 Al s různými prvky 

Kromě binárních slitin hliníku jsou pro technickou praxi důležité také ternární soustavy. 

Za základní ternární slitiny hliníku pro tváření lze považovat soustavy Al-Mg-Mn, Al-Mg-Si, 

Al-Cu-Mg a Al-Zn-Mg [2, 3]. 

Od všech těchto slitin se požaduje dobrá tvařitelnost jak za tepla, tak i za studena. 

Díky moderním technologickým zařízením a progresivním technologiím, lze dnes použít pro 

tváření i slitiny, které v minulosti byly aplikovány pouze ve slévárenství, jako např. slitiny 

hliníku s vysokým obsahem Si, které dnes nahrazují automatové slitiny [2]. 

Současně je nutno zdůraznit, že u všech slitin jednotlivých sérií lze měnit široké spektrum 

jejich mechanických, fyzikálních i chemických vlastností a to přesným chemickým složením, 

technologickými parametry tváření a tepelným zpracováním. Příkladem je obr. 2, na kterém je 

znázorněno přehledné porovnání pevností vybraných typů tvářených slitin hliníku. [3]. 

 

Obr. 2 Porovnání vybraných typů tvářených slitin hliníku z hlediska pevnosti [4] 



  Charakteristika slitin hliníku pro tváření 
 

7 

 

Při přehledu slitin hliníku pro tváření je nutno také uvést základní procesy tváření těchto 

slitin a jejich hlavní produkty. Jedná se o [3]: 

 válcování - pásy, plechy, fólie 

 tažení – tyče, trubky, profily a dráty 

 kování - výkovky 

2.1 Slitiny nevytvrditelné 

V této skupině jsou zařazeny slitiny soustav Al-Mg a Al-Mn. Tyto slitiny neobsahují 

měď, proto mají dobrou odolnost proti korozi i bez povrchové ochrany. Nelze je ovšem 

tepelným zpracováním podstatně zpevnit neboli vytvrdit. Jejich předností je dobrá 

tvařitelnost, svařitelnost, odolnost proti vibračnímu zatížení a dobrá lomová houževnatost [1]. 

Slitiny Al-Mg tvoří řadu AlMg2 až 6 (při obsahu hořčíku větším než 6 hm. % mají sklon 

ke korozi po hranicích zrn a to zejména při mechanickém zatížení, proto se obvykle 

nepoužívají). Nízkou pevnost těchto slitin (v žíhaném stavu Rm = 140 až 200 MPa) lze zvýšit 

tvářením za studena, ale pouze deformací do 30 %. Při vyšších deformacích značně klesá 

jejich tvařitelnost a odolnost proti korozi. Jsou využívány zejména v potravinářském  

a chemickém průmyslu [1, 3]. 

Slitiny Al-Mn se tepelně nevytvrzují, protože nízké přesycení tuhého roztoku α umožňuje 

pouze nepatrné zvýšení pevnosti. Vlastnosti těchto slitin a jejich použití jsou obdobné jako u 

slitin Al-Mg. Průmyslově je vyráběna pouze slitina AlMn1, která v měkkém stavu dosahuje 

pevnosti Rm = 130 MPa a deformačně zpevněná 220 MPa. Často je používána jako poněkud 

pevnější náhrada čistého hliníku [1, 3]. 

2.2 Slitiny vytvrditelné 

Mezi nejvýznamnější představitele vytvrditelných slitin hliníku patří slitiny Al-Cu-Mg, 

Al-Mg-Si a Al-Zn-Mg. Tyto slitiny jsou tepelně zpracovatelné, především precipitačně 

vytvrditelné, v důsledku čehož lze u nich dosáhnout podstatně vyšších pevnostních vlastností. 

Mezi hlavní nevýhody slitin, u nichž je hlavním legujícím prvkem měď nebo hořčík, patří 

jejich špatná odolnost vůči korozi a zhoršená tvařitelnost [2, 3]. 

Nejvíce používanými slitinami hliníku této skupiny jsou slitiny Al-Cu-Mg, tzv. duraly. 

Jedná se zejména o slitiny AlCu4Mg, AlCu4Mg1 a AlCu4Mg1Mn, u kterých lze dosáhnout 

značného vytvrzení po tepelném zpracování (Rm až 530 MPa). Hlavními výrobky z těchto 

slitin jsou výlisky a plechy, povrchově chráněné proti korozi tenkou vrstvou hliníku 
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(plátované duraly). Aplikovány jsou především v leteckém a automobilovém průmyslu. 

Nejtvárnějším duralem je AlCu2Mg a to v důsledku menšího obsahu mědi. Tyto slitiny  

se používají zejména pro výrobu nýtů, protože na rozdíl od nýtů z jiných duralů s vyšším 

obsahem mědi jsou nýtovatelné bez předchozího změkčení tepelným zpracováním, aniž by 

hrozilo nebezpečí vzniku trhlin v závěrné hlavě [1, 3]. 

Slitiny Al-Mg-Si lze na rozdíl od slitin Al-Mg vytvrdit tepelným zpracováním (Rm až 350 

MPa) a to zejména díky přítomnosti intermetalické fáze Mg2Si. Tyto slitiny se chovají 

podobně jako samokalitelné oceli a také tím nabývají vyšších pevnostních vlastností. 

Významnou vlastností těchto slitin hliníku s hořčíkem je jejich výborná schopnost k plastické 

deformaci. Používají se zejména v letectví, stavebnictví a v oblasti sportovních výrobků, např. 

rámy jízdních kol [1, 2]. 

Nejpevnějšími slitinami hliníku jsou slitiny Al-Zn-Mg-Cu. V České republice je 

normován pouze jeden typ této slitiny a to AlZn6Mg2Cu. Po tepelném zpracování může 

dosáhnout pevnosti Rm = 500 až 580 MPa. Jejich využití je však značně omezené a to 

z důvodů velmi nízké tvařitelnosti, sklonu ke korozi pod napětím a nižší lomové 

houževnatosti [1].  
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3. Tvařitelnost slitin hliníku za tepla 

Tvařitelnost umožňuje vlivem vnějších sil přetvořit materiál do požadovaného tvaru  

a rozměrů, přičemž nesmí dojít k porušení jeho celistvosti. Je ovlivněná typem krystalické 

mřížky, chemickým složením, tvářecí teplotou materiálu, typem napjatosti a stavem tvářeného 

materiálu po případném tepelném zpracování. Zároveň je charakterizována deformačním 

odporem materiálu [2]. 

Z hlediska vhodnosti slitin hliníku k plastické deformaci je rozhodující jejich chemické 

složení, protože větší obsah legujících prvků sice přispívá k vyšším mechanickým hodnotám, 

ale zároveň k nižší schopnosti podrobit se plastické deformaci. Příkladem je tab. 2, ve které je 

uveden přehled tvařitelnosti vybraných slitin hliníku, který vypracovala americká 

metalurgická společnost ASM International. Za základ vzala slitinu AlMgSi, která 

představuje 100 % tvařitelnosti [2, 3]. 

Tab. 2 Přehled hodnocení tvařitelnosti vybraných slitin hliníku dle ASM International [3] 

Slitina (ČSN EN 573-3) Hodnocení tvařitelnosti [%] 

EN AW 

Al99,5 160 

Al99Cu 135 

AlMn1Cu 120 

AlMg0,7Si 100 

AlMg1SiCu 60 

AlCu6BiPb 35 

AlMg4 25 

AlCu4SiMg 20 

AlMg4,5Mn0,5 20 

AlCu4Mg1 15 

AlZn5,5MgCu 9 

AlZn7MgCu 8 

Poznámka: EN – European Norm; A – Aluminium; W – Wrought - tvářený 

Tváření slitin hliníku lze provádět za tepla nebo za studena. Ale z hlediska tvařitelnosti 

jsou nejlépe tvárné nízkolegované slitiny hliníku za tepla. U slitin s heterogenní strukturou je 

jejich tvařitelnost horší. Nejhůře tvařitelné jsou slitiny hliníku, v nichž legující prvky vytváří 

intermediální fáze zhoršující jejich celkové plastické vlastnosti [2]. 

Při tváření za tepla je důležité použití vhodného způsobu ohřevu a dodržení teplot tváření, 

protože jak je známo hliník a jeho slitiny mají vysokou hodnotu tepelné vodivosti  

(λ = 230 W·m
-1

·K
-1), což vede k rychlému odvodu tepla z tvářeného dílu. Zároveň je důležité 
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vědět, zdali tváříme vytvrditelné slitiny. Pak v žádném případě nesmí být překročena 

rozpouštěcí teplota. Ani pro ostatní slitiny nejsou vhodné při ohřevu příliš vysoké teploty, 

protože při nich dochází k natavování měkkých nízkotavitelných složek. Také příliš nízká 

teplota ohřevu je nevhodná, protože v důsledku snížené plastičnosti materiálu mohou vznikat 

na povrchu tvářených dílů praskliny. Současně je nutné, aby tvářecí nástroj byl předehřátý  

na teplotu 50 až 150 °C (u obtížněji tvářitelných slitin hliníku na teplotu 220 až 250 °C), aby 

nedocházelo k rychlému ochlazování tvářeného dílu. Zároveň teplota nesmí být příliš vysoká, 

protože nástroje ohřáté na příliš vysokou teplotu se na tvářený materiál lepí [2]. 

3.1 Mechanismus plastické deformace slitin hliníku 

Plastická deformace kovů vzniká v důsledku působení vnější síly, která vyvolá takový 

napěťový stav v tvářeném materiálu, který je vyšší než mez kluzu a zároveň menší než 

pevnost příslušného materiálu. Výsledkem je trvalá změna tvaru tělesa, při které došlo 

k posunutí atomů tvářeného materiálu o vzdálenost větší než je mřížková konstanta. 

Například u čistého hliníku při teplotě 20 °C je hodnota mřížkové konstanty 4,0415·10
-10

 m, 

avšak s rostoucí teplotou roste i mřížkový parametr a při teplotě 600 °C dosahuje hodnoty  

4,117·10
-10

 m. Na obr. 3 je znázorněno schéma krystalické mřížky hliníku a jeho slitin [2]. 

 

Obr. 3 Schéma krystalické mřížky hliníku a jeho slitin [2] 

Plastická deformace slitin hliníku za tepla se uskutečňuje skluzovým mechanismem 

(viz obr. 4). Při něm dochází k přemisťování celých vrstev atomů v krystalické mřížce, a to 

v rovinách a směrech s nejhustěji obsazenými atomy, tj. v tzv. skluzových systémech. 

Slitiny hliníku vykazují celkem 12 skluzových systémů, které tvoří 4 roviny typu {111} a tři 

směry ˂101˃ [2, 3]. 
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Obr. 4 Schéma mechanismu plastické deformace skluzem [5] 

Počet rovin skluzu se ovšem může měnit v závislosti na teplotě, chemickém složení  

a předcházejícím stupni deformace. To lze potvrdit i výzkumem, který provedli na Technické 

univerzitě v Liberci [6, 7], kde bylo mimo jiné ověřeno, že k dobré trvalé deformaci slitin 

hliníku přispívá i tvářená struktura [2]. 

Ke skluzu v určité skluzové rovině je zapotřebí tzv. kritické skluzové napětí τkr. 

Jeho velikost je možno odvodit za předpokladu skluzového mechanismu ze sil působících 

mezi atomy. Nejpřesnější výpočet navrhl Mackenzie [2, 8]: 

 (1) 

kde G - modul pružnosti ve smyku [MPa] 

Teoretické kritické skluzové napětí τkr pro hliník je 900 MPa, lze ho vypočítat s použitím 

vztahu (1), kde modul pružnosti ve smyku G hliníku má hodnotu 27 000 MPa (u slitin hliníku 

se jeho hodnota pohybuje ve většině případů v rozmezí ± 1 000 MPa). Hodnota kritického 

skluzového napětí je ovšem závislá na velikosti a rychlosti předchozí deformace,  

a také na teplotě. Díky tomu, že skluz neprobíhá najednou, ale postupně, tak skutečné kritické 

napětí je nižší. Z toho důvodu má naměřené kritické napětí hliníku hodnotu cca 2,4 MPa, což 

je podstatně nižší než hodnota vypočítaná podle vztahu (1). Je to dáno přítomností dislokací 

(čárových poruch), které zapříčiňují to, že celková trvalá deformace je výslednicí velkého 

počtu elementárních pokluzů [2, 8]. 

3.2 Dynamické uzdravovací procesy slitin hliníku při tváření za tepla 

Tváření za tepla je definováno jako tváření nad teplotou rekrystalizace, což je teplota 

odpovídající přibližně 40 % z teploty tání materiálu (Tt) vyjádřené v Kelvinech. U slitin 

hliníku se v praxi jedná o tváření v rozmezí teplot 200 až 500 °C [2, 9].  
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Tvářením dochází ke zpevňování materiálu, protože roste hustota poruch jeho krystalové 

mřížky a vznikající dislokace si vzájemně začnou překážet. Když už to materiál nemůže 

vydržet, začne se dalšímu zpevňování bránit některým ze strukturotvorných procesů, které 

nazýváme uzdravovací. Podle podstaty probíhajících dějů, množství uvolněné energie a podle 

změn vlastností kovu, k nimž dojde, je možno během plastické deformace rozlišit dvě 

charakteristické skupiny uzdravovacích pochodů, tj. dynamické zotavení a dynamická 

rekrystalizace. Oba tyto pochody podstatně zvyšují tvařitelnost (viz obr. 5) [9, 10].  

 

Obr. 5 Schéma vlivu uzdravovacích procesů na technologickou tvařitelnost vyjádřenou jako 
otáčky do lomu pro hliník a slitinu AlMg5 [10] 

Při dynamickém zotavení slitin hliníku klesá hustota dislokací (tzv. anihalací), dochází 

k jejich přeskupování a vzniku subzrn (tzv. polygonizace). V důsledku čehož klesá vnitřní 

energie materiálu, což ale nepostačuje k dokonalému uzdravení, protože nedochází ke vzniku 

nových zrn a struktura zůstává stále deformovaná. Kdežto při dynamické rekrystalizaci  

na energeticky nejvýhodnějších místech (zejména na hranicích deformovaných zrn) vznikají 

zárodky nových zrn, která následně rostou na úkor deformovaného okolí. 

Takto rekrystalizovaná zrna už nemají protažený tvar, jsou rovnoosá a hlavně menší než zrna 

výchozí [9, 10]. 
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Slitiny hliníku obvykle během plastické deformace za tepla jen dynamicky zotavují. 

Konvenční pohled na dynamickou rekrystalizaci slitin hliníku se teoreticky nepřipouští 

z důvodu jejich vysoké energie vrstevné chyby. U čistého hliníku [11] a u některých slitin 

obsahujících precipitáty (zejména intermetalické sloučeniny hliníku s Fe, Si, Ni a Mn) [12] 

ovšem k dynamické rekrystalizaci dochází, a to především za nižších deformačních rychlostí  

a za vyšších teplot. Důvod této skutečnosti nebyl doposud spolehlivě vysvětlen. Příklady slitin 

hliníku s rozsahem teplot a deformačních rychlostí, při nichž dochází k dynamické 

rekrystalizaci, jsou uvedeny v tab. 3, společně s optimálními podmínkami tváření těchto slitin 

[10, 12]. 

Tab. 3 Přehled vybraných slitin hliníku pro tváření s rozsahem teplot a deformačních 
rychlostí, při nichž dochází k dynamické rekrystalizaci (DRX) [12] 

Slitina 

(ČSN EN 573-3) 

Rozsah teplot T a deformačních 
rychlostí , při nichž dochází k 

DRX 

Optimální podmínky 
tváření za tepla 

T [°C]  [s
-1

] T [°C]  [s
-1

] 

EN AW 

Al99,5 450 - 600 0,001 - 2 600 0,001 

AlCu4Mg1 380 - 500 0,001 - 10 500 0,001 

AlCu2Mg1,5Ni 325 - 525 20 - 200 450 200 

AlMg1 350 - 550 0,001 – 0,1 500 0,001 

AlMg2 300 - 500 0,001 – 0,1 475 0,001 

AlMg5 350 - 475 0,001 – 0,1 450 0,001 

AlMg1SiCu 510 - 550 0,003 – 0,3 550 0,03 

AlZn4,5Mg1 425 - 550 1 - 10 500 10 

AlZn5,5MgCu 300 - 500 0,001 - 1 460 0,1 

Přítomnost dynamické rekrystalizace u slitin uvedených v tab. 3 doložili Prasad  

a Sasidhara [12], kteří pro tyto slitiny sestavili procesní mapy, vycházející z výsledků různých 

autorů. Procesní mapy představují explicitní odezvu mikrostrukturních mechanismů 

materiálů. Jsou sestaveny z dynamických materiálových modelů, založených na principech 

nerovnovážné termodynamiky dějů (disipace energie) při plastické deformaci za tepla  

a na nestabilitě plastického toku. Příklad procesní mapy pro slitinu AlZn5,5MgCu je uveden 

na obr. 6 [12, 13]. 
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Obr. 6 Procesní mapa pro slitinu AlZn5,5MgCu (izočáry s přiřazenými hodnotami 
představují efektivitu disipace energie v procentech a šrafovaná oblast vyznačuje oblast 

nestability plastického toku) [12] 

Další problém při stanovování mechanismů dynamického uzdravování u slitin hliníku 

představuje velmi vysoká rychlost statického zotavení a statické rekrystalizace v řádu 

několika sekund po plastické deformaci, která překrývá dynamickou tvářecí texturu. 

Pozorování této struktury tedy vede k nespolehlivým závěrům [10]. 

3.3 Deformační odpor slitin hliníku při tváření za tepla 

Odpor kovů proti plastické deformaci je charakterizován tzv. deformačním odporem σd 

[MPa] a jeho mírou je deformační napětí σ [MPa]. U monokrystalů je velikost deformačního 

odporu dána kritickým napětím a shoduje se zde s krystalografickou mezí kluzu. U slitin 

hliníku, tedy polykrystalických látek, je měřítkem deformačního odporu napětí na rozhraní 

pružného a plastického stavu tělesa. Při daných podmínkách deformace má určitou velikost, 

která je závislá na fyzikálních vlastnostech materiálu [2]. 

Příklady křivek deformace-napětí různých slitin hliníku jsou znázorněny na obr. 7. 

Z průběhu křivek je zřejmé, že po dosažení jisté hodnoty deformace dojde k rovnováze mezi 

deformačním zpevňováním a dynamickým uzdravováním, takže deformační napětí se již 

nadále nemění a je dosaženo tzv. ustáleného stavu (známého také jako steady-state). 
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Obr. 7 Porovnání křivek napětí-deformace vybraných slitin hliníku při teplotě 400 °C a 

rychlosti deformace 10 s
-1

 (křivky po vyhlazení) [12] 

Mimo jiné, sledováním deformace ess [-], při níž se dosahuje ustálené hodnoty 

deformačního napětí σss [MPa], se zabýval Hrubý [14], který prováděl měření deformačních 

odporů slitiny AlMg3 při různých teplotách deformace. Experimentálně naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 4. Z výsledků je patrné, že s rostoucí rychlostí deformace ė [s
-1

]  

roste i hodnota deformace ess [-] potřebná k ustálenému deformačnímu napětí σss [MPa], 

kdežto s rostoucí teplotou hodnota této deformace klesá [2, 13]. 

Tab. 4 Naměřené hodnoty deformace do ustáleného stavu plastické deformace slitiny  
AlMg3 [13] 

T [°C]  [s
-1

]  [-] [MPa] 

310 

0,1 0,10 130 

1,0 0,13 170 

10,0 0,17 200 

370 

0,1 0,08 86 

1,0 0,10 130 

10,0 0,13 150 

430 

0,1 0,06 64 

1,0 0,07 84 

10,0 0,09 109 

490 

0,1 - - 

1,0 0,054 45 

10,0 - - 
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Deformační odpor je závislý na řadě parametrů, kterými jsou teplota, rychlost deformace, 

stav napjatosti tvářeného materiálu, chemické složení materiálu, stupeň deformace  

a podmínky tření mezi nástrojem a materiálem. Ovšem při tváření za tepla je jeho řídicí 

proměnnou především teplota (obr. 8) a rychlost deformace (obr. 9) [2, 12]. 

 

Obr. 8 Porovnání hodnot deformačního odporu slitiny AlMg1 při deformační rychlosti  
1 s

-1
 a za různých teplot (křivky po vyhlazení) [12] 

 

 

Obr. 9 Porovnání hodnot deformačního odporu slitiny AlMg1 při teplotě 400 °C  
a při různých rychlostech deformace (křivky po vyhlazení) [12] 
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Z obr. 8 je patrné, že se zvyšující teplotou tváření slitin hliníku se hodnota deformačního 

odporu snižuje, kdežto s rostoucí deformační rychlostí se jeho hodnota zvyšuje (viz obr. 9). 

Deformační odpor σd [MPa] se odvozuje od přirozeného deformačního odporu σp [MPa], 

jenž je materiálovou charakteristikou zjišťovanou za přesně definovaného stavu napjatosti 

(jedno nebo dvojosého) při konstantní teplotě a při konstantní rychlosti deformace. V případě 

deformační odpor σd se ovšem zahrnují ještě další aspekty spojené s konkrétní technologií 

tváření (např. vliv vnějšího tření) [2]. 

Měřítkem deformačního odporu mohou tedy být hodnoty zjištěné jednoduchou tahovou 

zkouškou, ale jen do deformace maximálně cca 0,5%. Za touto hranicí musí být deformační 

odpor extrapolován. Pro hodnocení průmyslových tvářecích pochodů jsou však vhodnější 

modelové pěchovací zkoušky, popř. jiné zkoušky, které zahrnují vliv vnějšího tření [2]. 

Efektivní metodu ke stanovení deformačního odporu za relativně širokého rozsahu 

deformací navrhli autoři Cook, Larke, Watts a Ford jak uvádí Petruželka [15]. Metoda je 

založena na úvaze, že „zbrzděná“ (třením ovlivněná) oblast zaujímá tím menší podíl objemu, 

čím je vzorek vyšší (při ho = ∞ je tato oblast nulová a v celém objemu je tedy homogenní 

deformace) [2]. 



  Vybrané vady při válcování slitin hliníku za tepla 
 

18 

 

4. Vybrané vady při válcování slitin hliníku za tepla 

Během válcování za tepla se může objevit celá řada fyzikálních vad a to jak na povrchu, 

tak i uvnitř tvářeného polotovaru. Tyto vady jsou nežádoucí a to nejen kvůli výslednému 

vzhledu povrchu, ale i z toho důvodu, že mohou mít nepříznivý vliv na pevnost, tvařitelnost  

a další fyzikálně-metalurgické vlastnosti válcovaného materiálu. Hlavním cílem je tedy  

co největší eliminace příčin vzniku těchto vad [16]. 

Mezi základní požadavky pro snížení rizika vzniku válcovenských vad patří co největší 

homogenita výchozího polotovaru bez staženin a vycezenin s co největší tažností podél 

středové roviny. Zároveň je důležité dodržení všech válcovacích pochodů a faktorů majících 

vliv na válcování, mezi které patří zejména dodržení válcovacích teplot, deformačních 

rychlostí, velikostí úběrů, vhodné zařazení žíhacích pochodů, ale také i používání maziv, stav 

povrchu válců a jejich tuhost. V opačném případě může dojít ke snížení tažnosti materiálu, 

změnám napětí napříč válcovaným polotovarem a k nerovnoměrné deformaci na okrajích, 

vlivem čehož pak může dojít např. k praskání hran rozvalku či delaminaci jeho konců [16]. 

4.1 Praskání hran rozvalku 

K praskání hran slitin hliníku může docházet zejména při válcování bram za tepla  

na hladkých válcích a to vlivem vzniku přídavných tahových napětí. Během válcování  

se polotovar deformuje pouze v pásmu deformace, tj. v oblasti styku materiálu s válci. Jestliže 

se ovšem válcuje pouze horizontálními hladkými válci bez použití válců vertikálních, tak 

dochází k samovolnému šíření materiálu, výsledkem čehož je vyboulení provalku na hranách. 

U materiálů s nízkou tažností pak vlivem přídavných tahových napětí mohou na těchto 

hranách vznikat trhliny (viz obr. 10) [16]. 

 

Obr. 10 Praskliny na hraně rozvalku ze slitiny AlMg2,5 po válcování za tepla  

(tloušťka 50 mm) [17] 



  Vybrané vady při válcování slitin hliníku za tepla 
 

19 

 

Příčinami praskání hran rozvalků se zabýval např. Shey [18] a lze je rozdělit do tří 

hlavních vlivů. Prvním z nich je vliv tažnosti materiálu na praskání jeho hran, čímž se 

zabývali Latham a Cockcroft [19], kteří prokázali, že s rostoucí tažností klesá náchylnost 

materiálu k praskání jeho hran [16]. 

Dalším vlivem je změna napětí po šířce válcovaného materiálu. Zatímco v centrálních 

částech rozvalku dochází k podélné deformaci, tak v jeho krajních oblastech dochází 

přednostně k bočnímu šíření. To má za následek postupný pokles tlaku z centrálních částí 

směrem k okrajům. Okraje rozvalku se deformují ve směru válcování jenom z toho důvodu, 

protože jsou připojeny k jeho tělesné hmotě, vlivem čehož dochází k interakci tlakových  

a přídavných tahových napětí. Výsledkem je pak nerovnoměrná velikost napětí po šířce 

rozvalku, která může vést až k praskání hran rozvalku. Velmi často k tomuto praskání při 

válcování za tepla dochází při posledních úběrech, kdy už je teplota válcovaného materiálu 

nižší [16]. 

Třetím vlivem je nerovnoměrná deformace na okrajích. Při válcování za tepla relativně 

tlustých bram malými úběry, dochází k průniku deformace pouze do zlomku z celkové 

tloušťky materiálu. Povrch válcovaného polotovaru teče ve všech směrech (podélně i příčně), 

zatímco jeho střed pouze v podélném směru. Dochází tedy k „přetečení“ povrchových vrstev 

válcovaného materiálu do šířky (oproti jeho středu), vlivem čehož nedochází k přímé tlakové 

deformaci takto „přeteklých“ vrstev, ale pouze k jejich tahové deformaci ve směru toku 

sousedního objemu materiálu. Výsledkem jsou pak vysoká tahová napětí v krajních částech 

rozvalku, která vedou ke vzniku trhlin u materiálů s nižší tažností. Nižší tažnost zapříčiňuje 

vznik trhlin na hranách rozvalku i při válcování bram malé tloušťky s použitím velkých úběrů. 

Příčné válcování s malým počtem průchodů ještě více zhoršuje situaci, jak uvádějí ve svém 

výzkumu Kasz a Varley [20], a může dojít k popraskání hran i u relativně velmi dobře 

tvárných materiálů jakým je např. hliník [16]. 

U slitin hliníku však kromě výše uvedených vlivů vstupuje do problematiky praskání hran 

rozvalku i další vliv a to segregace precipitátů. Tímto problémem se zabývali např. Thompson 

a Burman [21], kteří provedli výzkum na řadě ingotů ze slitiny Al-Mg válcovaných za tepla. 

Tito autoři dospěli k závěru, že většina okrajových trhlin rozvalků slitin Al-Mg, které se 

průmyslově válcují, lze přičíst segregacím precipitátů v okrajových částech ingotů. 

Jejich přítomnost vede k iniciaci a šíření okrajových trhlin vlivem napětí vzniklých během 

válcování za tepla. Přítomnost těchto precipitátů se dokonce jeví jako podstatnější problém  

při vzniku okrajových trhlin než vliv šíření a vznik přídavných tahových napětí. Tento 
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výsledek byl potvrzen výzkumem Oha a Kobayashiho [22], kteří provedli řadu zkušebních 

válcování obdélníkových tyčí ze slitiny AlZn6Mg2Cu [16]. 

K předcházení vzniku okrajových trhlin při válcování slitin hliníku za tepla je zapotřebí 

buďto zvýšit čistotu válcovaných slitin anebo pozměnit podmínky samotného výrobního 

procesu. Příkladem jsou výsledky z provozních podmínek, kdy zvýšením homogenity slitin  

se sníženou tvařitelností (jako jsou např. Al-Cu a Al-Mg), došlo k výraznému snížení 

zmetkovitosti při výrobě. Zároveň je velmi důležitá snaha o zamezení vzniku přídavných 

tahových napětí podporujících vznik okrajových trhlin. Z toho důvodu je velmi důležitý 

poměr hs/ld [-], kde hs je střední výška rozvalku během úběru [mm] a ld je délka pásma 

deformace [mm] (viz obr. 11, na kterém jsou znázorněny i důsledky válcování s vysokým 

poměrem hs/ld). Vhodné je tedy vyrábět výchozí polotovary kontinuálním litím, protože tento 

způsob umožňuje jejich výrobu v takových rozměrech, které následně zaručují válcování  

v příznivém poměru hs/ld. Při válcování tlustých bram je ovšem v prvních průchodech 

nehomogenní deformace nevyhnutelná a u materiálů s omezenou tažností je velké riziko 

vzniku okrajových trhlin. Ještě horší situace nastává při válcování ingotů, které mají v průřezu 

osmiúhelníkový tvar, protože na jejich boční hrany budou působit pouze přídavná tahová 

napětí a tudíž je zde velmi vysoké riziko vzniku okrajových trhlin [16, 23]. 

 

Obr. 11 Důsledky nehomogenní deformace při válcování s vysokým poměrem hs/ld [18] 

Thompson a Burman [21] rovněž uvádějí, že k předcházení vzniku okrajových trhlin je 

zapotřebí zvýšit tažnost válcovaného materiálu a optimalizovat podmínky válcování. 

Vyšší tažnost materiálu lze získat snížením obsahu činidel podporujících jeho křehkost (sodík, 

vodík) a to buďto odplyněním anebo kombinací vhodného tepelného zpracování a vhodných 

válcovacích teplot. Také uvádějí, že nejvhodnější kombinace výchozího tvaru ingotu  

a velikosti jednotlivých úběrů musí být zjištěna metodou pokus-omyl, aby se během celého 
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válcovacího procesu udržel přibližně obdélníkový průřez a zamezilo se tak vzniku okrajových 

trhlin [16, 23]. 

4.2 Delaminace konců rozvalku 

Některé slitiny hliníku jsou při válcování tlustých bram za tepla náchylné ke vzniku 

výrazných trhlin na koncích rozvalku. Projevují se podélnou delaminací materiálu, nejčastěji 

v polovině tloušťky rozvalku (viz obr. 12). Důsledkem vzniku takovéto válcovenské vady je 

např. vážné nebezpečí záběru části rozvalku mezi pracovní a opěrný válec stolice kvarto. 

Delaminované konce je v každém případě nutné odstřihávat, což zásadně zhoršuje předváhu 

dosahovanou na dané válcovně [16, 23]. 

 

Obr. 12 Delaminace rozvalku ze slitiny AlMg4,5Mn0,7 (tloušťka 96 mm) [23] 

K delaminaci konců rozvalku dochází u slitin hliníku s nižší tvařitelností jako jsou slitiny 

Al-Mg s vyšším obsahem hořčíku. Zárodky trhlin se na koncích rozvalku začínají objevovat 

v určitých fázích válcování za tepla a při určitých geometrických poměrech hs/ld. 

Hodnotu tohoto poměru, od níž dochází k nukleaci delaminace, uvádějí autoři různě, např. 

Kasz a Varley [20] stanovili tuto hodnotu na hs/ld = 1,33, Meadows a Pearson [24]  

na hs/ld = 1,55 a Shey [18] při experimentálním válcování sochorů ze slitiny AlMg8  

na hs/ld = 0,5 až 0,7. Obecně lze ale říci, že riziko vzniku delaminace konců je tím větší, čím 

větší je poměr hs/ld. Přesnou příčinu vzniku těchto defektů je ovšem velmi obtížné stanovit  

a mezi jednotlivými výzkumníky nepanuje jednoznačná shoda. Jednou z příčin může být,  

jak uvádějí Kasz a Varley [20], že vlivem nehomogenní deformace dojde ke vzniku zárodků 

trhlin v místech pórů z výchozího litého stavu. Následně při vysokém poměru hs/ld, jak uvádí 
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Polakowski [25], dochází ke zvětšování vzniklých trhlin a při dalším válcování dochází 

k jejich razantnímu šíření vlivem intenzivního prodlužování v povrchových oblastech 

rozvalku, na rozdíl od osových partií, kde vznikají přídavná smyková napětí tahového 

charakteru. Rajak a Reddy [26] rovněž uvádějí, že delaminace konců rozvalku je podporována 

menšími jednotlivými úběry, menším průměrem pracovních válců a vyšším třením mezi 

tvářeným materiálem a válci [16, 23]. 

Významnou roli však nehrají jen geometrické a mechanické parametry, ale  

i fyzikálně-metalurgické vlastnosti válcovaného materiálu. Za důležitou je možno v daných 

slitinách považovat mobilitu atomů hořčíku a jejich interakci s dislokacemi při deformaci 

různou rychlostí a za různých teplot, na což upozorňuje Lloyd [27]. Dle Cappucciho [28]  

ke vzniku trhlin přispívají rovněž nehomogenity uspořádané přes tloušťku tvářeného odlitku. 

Místně zvýšená koncentrace částic (např. spojených s výskytem větších stopových obsahů 

železa nebo chrómu) znamená lepší příležitost pro iniciaci mikrodutin a jejich následnou 

koalescenci vedoucí až k lomu. Thompson a Burman [21], jak je již uvedeno u praskání hran 

rozvalku, doporučují např. snížit současně obsah sodíku a vodíku v materiálu. Zároveň Zhu, 

Dahle a Ghosh [29] poukazují na to, že existují velmi složité vlivy obsahu zinku a scandia  

na deformační odpory i tvařitelnost slitin Al-Mg za různých teplot [16, 23]. 

K předcházení delaminace konců rozvalku je tedy zapotřebí válcovat při co nejmenším 

geometrickém poměru hs/ld. Zároveň je zapotřebí před válcováním dosáhnout co největší 

čistoty materiálu jeho tepelným zpracováním. Účinným opatřením je i úprava tvaru konců 

bramy (např. konvexní zkosení náběhových hran). Takto zkosené hrany pak působí jako 

„svorky“ a v průběhu válcování nedochází ke vzniku přídavných smykových napětí 

v osových částech rozvalku. Z pohledu obrábění je tato úprava ovšem velmi náročná [16, 23]. 

 



  Cíle práce 
 

23 

 

5. Cíle práce 

Cílem experimentu je zmapování deformačního chování slitiny hliníku 

EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 za tepla ve stavu po odlití do klasické kokily. Na základě zkoušek 

jednoosým tlakem bude sestavena Hensel-Spittelova rovnice popisující přirozený deformační 

odpor v závislosti na teplotě, deformaci a deformační rychlosti. Zkouškami jednoosým tahem 

do lomu bude dále určen vliv teploty na smluvní mez pevnosti a tvařitelnost vyjádřenou 

poměrným prodloužením (tažností). 

Získané výsledky budou zároveň použity pro zhodnocení vlivu způsobu lití na deformační 

chování zkoumané slitiny. K porovnání poslouží již dříve získané výsledky na obdobné slitině 

hliníku, avšak odlévané do elektromagnetické kokily. 

Plastometrické zkoušky tahem a tlakem za tepla budou provedeny na plastometru 

Gleeble 3800, nacházejícím se v Laboratoři intenzivních procesů tváření materiálů 

Regionálního materiálově technologického výzkumného centra na Fakultě metalurgie  

a materiálového inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. 
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6. Specifikace použitých zařízení a provedených zkoušek 
tvařitelnosti 

6.1 Plastometr Gleeble 3800 

Plastometr Gleeble 3800, který byl jako první v České republice instalován na Fakultě 

metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technické univerzitě Ostrava, je pokročilý 

servo-hydraulický plastometr, který díky svému speciálnímu řídícímu počítačovému systému 

splňuje nejnáročnější požadavky na dynamické termomechanické zkoušení a simulaci 

reálných víceúběrových procesů tváření nebo tepelného zpracování. Jedná se o nejmodernější 

model vyvíjený renomovanou firmou Dynamic Systems Inc. (USA) a společně se simulačním 

modulem Hydrawedge II tvoří Simulátor deformací za tepla HDS-20 (obr. 13), který je 

v celosvětovém měřítku všeobecně považovaný za standard v oblasti výzkumu deformačního 

chování materiálu za tepla [31, 32, 33]. 

 

Obr. 13 Plastometr Gleeble 3800 se simulačním modulem Hydrawedge II tvořící systém 
HDS-20 společně s pohledem do pracovního prostoru vakuové komory (výřez vpravo dole) 

a také se svářečkou termočlánkových drátů (vlevo dole) [33] 

Samotný plastometr Gleeble 3800 je plně integrovaný termomechanický testovací systém 

s uzavřenou (zpětnovazebnou) řídící smyčkou, který je schopen simulovat termomechanické 

parametry různých metalurgických procesů. Pomocí programů pracujících na řídicím počítači 

s operačním systémem Windows umožňuje digitální řízení systému, ukládání a zároveň 

zpracování naměřených dat. Během simulace tepelného zpracování lze pomocí odporového 

ohřevu dosáhnout maximální teploty vzorku 1700 °C a to rychlostí až 10 000 °C·s
-1

. 
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Rychlost teplotních změn, délka ohřívané zóny a teplotní profil po délce vzorku závisí  

na velikosti vzorku, jeho chemickém složení a na typu použitých čelistí (tzn. na jejich tvaru  

a materiálu – měděné nebo ocelové). Samozřejmostí je možnost přesné regulace teploty  

v celém průběhu testu. Ochlazování vzorku lze volit volné (s odvodem tepla do čelistí při 

maximální ochlazovací rychlosti řádově 102
 °C·s

-1
), s pomocí vzduchových trysek nebo 

kalením vodou (s rychlostí ochlazování řádově 103
 °C·s

-1
). Termočlánky navařené na povrchu 

vzorku poskytují signály pro přesné řízení teploty. Povrchovou teplotu mohou snímat až čtyři 

termočlánky s frekvencí snímaní dat maximálně 50 kHz. Díky vysokorychlostnímu ohřevu lze 

spustit tepelné procesy 3 až 10 krát rychleji než u konvenčních strojů vybavených pecním 

zařízením. Zároveň mechanický systém umožňuje obsluze naprogramovat změny během 

daného testu z jednoho druhu ovládacího prvku na jiný anebo umožňuje měnit dle potřeby 

např. zdvih čelistí. To činí systém všestranným a nezbytným pro simulaci termomechanických 

procesů [31, 32, 33]. 

Mobilní jednotka Hydrawedge II umožňuje přesnější simulace spojitých nebo 

přerušovaných tlakových testů za tepla o deformačních rychlostech od 0,005 až 100 s-1
 

s možností simulace až 20 za sebou jdoucích úběrů. Jedná se o flexibilní mechanickou 

zarážku, umožňující zastavení hydraulického beranu v předem definované poloze (obr. 14). 

Díky tomuto modulu je možno provádět vysokorychlostní a víceúběrové simulace za tepla, 

které se podobají skutečným provozním podmínkám. To přináší významné informace  

pro řešení a optimalizaci válcovacích nebo kovářských pochodů [31, 32, 33]. 

 

Obr. 14 Schématický nákres systému Hydrawedge [34] 
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6.2 Plastometrická zkouška jednoosým tahem za tepla 

Zkoušky jednoosým tahem za tepla umožňují simulovat a zkoumat deformační chování 

materiálů za tepla. Výsledky zkoušek nám poskytují hodnoty síly F [N] a prodloužení vzorku 

do jeho přetržení Δl [mm], díky nimž lze vypočítat smluvní mez pevnosti za tepla Rm [MPa]  

a tažnost za tepla A [%]. Pomocí těchto parametrů lze následně vyhodnotit výslednou 

tvařitelnost zkoumaného materiálu [33]. 

Zkouška tahem probíhá ve dvou fázích deformace. V první fázi dochází od určité hodnoty 

napětí k rovnoměrné deformaci s jednoosým stavem napjatosti. Danou hodnotu napětí 

ohraničuje konec meze úměrnosti (Hookův zákon) a začátek meze kluzu, od níž se začíná 

zkušební tyč protahovat ve směru hlavní tahové složky napětí. Ve druhé fázi deformace 

dochází k tzv. kavitaci, kdy zejména na hranicích zrn vznikají mikroskopické dutiny neboli 

kavity. Jejich přítomnost může v některých případech vést až k předčasnému přetržení 

vzorku. Rozsah kavitace pro daný materiál je závislý na deformačních parametrech,  

tj. na rychlosti deformace a na teplotě deformace. Vznik kavit lze pozorovat pouze při zatížení 

tahovou silou. Vlivem lokální kavitace dochází k zúžení neboli vzniku krčku (viz obr. 15). V 

tomto místě už neplatí jednoosý stav napjatosti, ale nastává nerovnoměrný prostorový stav 

napjatosti [33]. 

 

Obr. 15 Schématický nákres levých čelistí plastometru společně s vzorkem před a po 
porušení, na němž došlo ke vzniku krčku [34] 

Zkoušky jednoosým tahem za tepla na plastometru Gleeble 3800 mohou být prováděny 

na dlouhých válcovitých vzorcích o průměru 10 či 6 mm a to rychlostí 0,001  

až 2000 mm·s
-1

 při maximální síle 98 kN. Jsou vhodné zejména ke zkoušení materiálu 

spojitou deformací do lomu za nepříznivého stavu tahové napjatosti. Přídavné zařízení určené 

pro vysoce přesné měření velmi malých deformací, spolu s algoritmem pro výpočet napětí, 
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umožňuje přesné stanovení hranice mezi pružnou a plastickou deformací (tedy mez kluzu) za 

zvýšených teplot [31]. 

6.3 Plastometrická zkouška jednoosým tlakem za tepla 

Zkoušky jednoosým tlakem za tepla se provádějí na válcových vzorcích mezi dvěma 

rovnými kovadly (viz obr. 16). Tyto zkoušky se řadí mezi zkoušky tvařitelnosti, avšak nejsou 

standardem pro zkoumání tvařitelnosti materiálů, protože při nich převládají tlaková napětí. 

Jejím hlavním účelem je především určování deformačních odporů při jednoosém stavu 

napjatosti [33, 35]. 

 
Obr. 16 Schématický nákres zkoušky jednoosým tlakem 

Jednou z nevýhod zkoušky tlakem jsou smyková tření vznikající na stykových plochách 

mezi kovadly a čely vzorků, vlivem čehož dochází k nerovnoměrné deformaci po výšce 

zkoušeného tělesa. Tato nerovnoměrné deformace způsobuje soudkovitost vzorku (viz  

obr. 17), která komplikuje následné výpočty. Pro odstranění tohoto problému lze použít 

například kuželové čelní plochy či nanášet na stykové plochy mazivo [33, 35]. 

 
Obr. 17 Nerovnoměrné deformace ve zkoušeném vzorku s důsledkem soudkovitosti [36] 
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Zkoušky jednoosým tlakem za tepla na plastometru Gleeble 3800 se provádějí nejčastěji 

na krátkých válcovitých vzorcích o průměru 10 mm a výšce 12 anebo 15 mm, při velmi 

širokém rozsahu deformačních rychlostí 10-3
 až 102

 s
-1

 a o zatěžovací síle maximálně 196 kN. 

Využívají se zejména ke zjišťování spojitých i přerušovaných napěťových křivek, které jsou 

základem pro vývoj matematických modelů deformačních odporů a predikci tvářecích sil [31, 

32]. 
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7. Specifikace experimentu a zkoumané hliníkové slitiny 

7.1 Slitina EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 

Slitina hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7, označována dle normy ČSN EN 573-3 také jako 

EN AW-5083, je materiál středně pevný, velmi dobře chemicky odolný a tepelně 

nevytvrditelný. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností a velmi dobrou odolností vůči korozi, 

avšak při dlouhodobému působení teplot (60 až 70 °C) má sklon ke korozi pod napětím  

a také k interkrystalické korozi. Svařitelnost těchto slitin je vyhovující, svařené spoje 

odolávají korozi téměř jako základní materiál. Jejich obrobitelnost řeznými nástroji je snížená 

pokud se nacházejí v měkkém stavu (tj. litém) a je vyhovující v tvrdém stavu (tj. po tváření za 

studena). Zároveň ve stavu měkkém mají dobré plastické vlastnosti. Směrné chemické složení 

těchto slitin společně s jejich mechanickými vlastnostmi je uvedeno v tab. 5 a 6 [37]. 

Tab. 5 Chemické složení slitiny hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 dle ČSN EN 573-3 [23] 

ČSN EN 
573-3 

Prvek [hm. %] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

Min. - - - 0,40 4,0 0,05 - - 
zbytek 

Max. 0,40 0,40 0,10 1,0 4,9 0,25 0,25 0,15 

 

Tab. 6 Mechanické vlastnosti slitiny hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 

dle ČSN EN 573-3 [37] 

Slitina Stav 
Rm [MPa] 

Rp0,2 [MPa] 
Min. Max. 

EN AW 

Al Mg4,5Mn0,7 

měkký 275 350 125 

1/4tvrdý 305 380 215 

1/2tvrdý 340 400 250 

Slitiny EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 se používají zejména pro středně namáhané konstrukce, 

které mají odolávat korozi a mořské vodě. Využití nalézají v potravinářském a chemickém 

průmyslu, pro vnitřní a vnější architekturu, a pro konstrukce vozidel a plavidel. Mezi typické 

výrobky z těchto slitin patří [37]:  

 potrubí, 

 cisterny a nádoby na tekutiny pracující při tlaku do 1,6 MPa a teplotách -196  

až +150 °C, 

 součásti přístrojů a ochranné kryty. 
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7.2 Popis experimentálních prací 

Z AL INVEST Břidličná, a.s. byl dodán vzorek bramy (tloušťky 290 mm) ze slitiny 

hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 odlité do klasické kokily. Následným řezáním a obráběním 

byly z dodané bramy vyrobeny vzorky pro jednotlivé plastometrické zkoušky, tj. pro zkoušky 

jednoosým tahem za tepla a pro zkoušky jednoosým tlakem za tepla. Obě plastometrické 

zkoušky byly provedeny na plastometru Gleeble 3800 s mobilní jednotkou Hydrawedge II 

tvořící společně Simulátor deformací za tepla HDS-20. 

Zkouška jednoosým tlakem za tepla 

Pro zkoušky jednoosým tlakem za tepla, provedené za účelem studia deformačního 

odporu zkoumané slitiny, byly vyrobeny válcovité vzorky o průměru 10 mm a výšce 15 mm 

(obr. 18). Vzorky byly jednotně předehřívány na teplotu 500 °C, po 3 minutové výdrži  

na této teplotě následovalo jejich ochlazování rychlostí 1 °C·s
-1

 na teplotu deformace  

a po 30 sekundové výdrži na této teplotě byla provedena tlaková deformace vzorku. 

Nominální teploty deformace byly zvoleny 500 °C, 440 °C, 360 °C a 250 °C. Nominální 

rychlosti deformace byly nastaveny v hladinách 0,3 s-1
, 3 s

-1
 a 30 s

-1. Všechny vzorky  

ze zkoumané slitiny byly podrobeny jednoosému tlaku se stejným výškovým úběrem 

odpovídajícímu skutečné (logaritmické) deformaci 1,0. Vyhodnocován byl průběh 

přirozeného deformačního odporu σp [MPa] v závislosti na skutečné deformaci e [-]  

při zvolených teplotách T [°C] a deformačních rychlostech  [s
-1

]. 

 

Obr. 18 Výkres vzorku pro zkoušení tlakem 

Zkouška jednoosým tahem za tepla 

Pro zkoušky jednoosým tahem za tepla, provedené za účelem zjišťování tvařitelnosti 

zkoumané slitiny, byly vyrobeny válcovité tyče o průměru 10 mm a celkové délce 116,5 mm 

(obr. 19). Z důvodu zvoleného tvaru a materiálu čelistí byla délka odporově ohřívané  

a deformované části vzorku 20 mm. Teplotní parametry ohřevu a ochlazování vzorků byly 
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obdobné jako při zkoušení tlakem. Všechny vzorky byly jednotně předehřívány na teplotu 

500 °C s následnou 3 minutovou výdrží na této teplotě. Poté byly vzorky ochlazovány 

rychlostí 2 °C·s
-1

 na zvolenou teplotu deformace a po následné 30 sekundové výdrží na této 

teplotě byly realizovány tahové deformace do lomu. Teploty deformace byly voleny v rozsahu 

od 500 až do 200 °C, rychlost pohybu příčníku byla konstantní (70 mm·s
-1), čemuž na začátku 

testu odpovídala deformační rychlost cca 4 s-1
. Na základě naměřených výsledků byla 

vyhodnocována smluvní mez pevnosti za tepla Rm [MPa] a tvařitelnost za tepla vyjádřená 

poměrným prodloužením do lomu, tj. tažností A [%]. 

 

Obr. 19 Výkres vzorku pro zkoušení tahem [32] 
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8. Matematické zpracování dat a diskuze výsledků 

8.1 Křivky deformace-napětí 

Z provedených plastometrických zkoušek jednoosým tlakem za tepla byly získány 

experimentální hodnoty popisující průběh křivek deformace-napětí, které bylo nutno vyhladit 

vyhodnocovacím softwarem plastometru Gleeble 3800. Zároveň bylo nutné matematickými 

korekcemi zohlednit vliv nerovnoměrného šíření vzorku (tzv. soudkovitosti) a měnících se 

podmínek tření při vysokých stupních deformace. Příklad rozdílu mezi experimentálně 

naměřenými hodnotami napěťových křivek a matematicky korigovanými je uveden  

na obr. 20. 

 

Obr. 20 Ukázka korekce průběhu křivek deformace-napětí pro teplotu 500 °C  
(před vyhlazením); zeleně – experimentální hodnoty; červeně – po matematické korekci 

Experimentálně naměřené křivky deformace-napětí (na obr. 20 vyznačena zeleně) 

vykazují z teoretického hlediska neodůvodnitelný nárůst deformačního odporu při 

deformacích vyšších než cca 0,5, což způsobuje problémy při následném predikování 

deformačního odporu. Toto je možné řešit velmi složitými metodami, kterými se zabýval  

Li a kol. [38, 39]. V mém případě pro korekci křivek byla použita jednoduchá metoda 

modifikace tvaru napěťových křivek, která vychází ze znalosti tvaru křivky deformace-napětí 

s výraznou oblastí ustáleného plastického toku σss [MPa]. Na jejím základě byla odvozena 

matematická funkce, která tvar napěťových křivek v této oblasti koriguje (na obr. 20 



 Matematické zpracování dat a diskuze výsledků 
 

33 

 

vyznačena červeně). Tato funkce byla dále použita pro celou sadu experimentálně obdržených 

křivek odpovídajících zkoumané slitině hliníku [40]. 

Takovýmto postupem byly získány reálné průběhy křivek deformace-napětí pro všech 12 

provedených testů (kombinace 4 různých teplot a 3 různých deformačních rychlostí). 

Při porovnávání jednotlivých napěťových křivek se však projevil mimořádný rozptyl 

experimentálně naměřených dat, daný pravděpodobně heterogenitou výchozí licí struktury  

a snad i chemickým složením odlitku. Tento rozdíl je nejmarkantnější zejména v případě 

nejnižší teploty tváření (250 °C), kdy není pozorován žádný fyzikálně zdůvodnitelný trend 

deformačního odporu v závislosti na rychlosti deformace (viz obr. 21). 

 

Obr. 21 Korigované a zatím nevyhlazené křivky deformace-napětí pro teplotu 250 ° C  
a různé deformační rychlosti 

Příklad vyhlazených křivek deformace-napětí je uveden na obr. 22. Z průběhu 

napěťových křivek lze konstatovat, že při vysokých teplotách deformace dochází k velmi 

strmému nárůstu deformačního odporu s velmi rychlým přechodem do ustáleného plastického 

toku, kdežto při nižších teplotách deformace je přechod od ustáleného plastického toku 

pozvolný. S klesající teplotou a se zvyšující se deformační rychlostí se tvar křivek postupně 

mění a připomíná běžné křivky ovlivněné dynamickou rekrystalizací, ovšem bez výrazného 

poklesu napětí po dosažení jen obtížně lokalizovatelného píku. Na obr. 22 je znázorněn 

konkrétně vliv teploty tváření na velikost deformačního odporu. Je zřejmé, že s rostoucí 

tvářecí teplotou deformační odpor klesá. 
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Obr. 22 Průběh křivek deformace-napětí při deformační rychlosti 3 s
-1

 a různých teplotách 
tváření (křivky po vyhlazení) 

8.2 Aktivační energie při tváření za tepla 

Pro každou křivku deformace-napětí byla určena skutečná střední deformační rychlost ė 

[s
-1

] (většinou mírně odlišná od nominální hodnoty) a hodnota píkového (maximálního) napětí 

σmax [MPa]. Následně speciálním interaktivním programem ENERGY 4.0 [41, 42] byly  

za pomoci regresních metod vypočteny materiálové konstanty ve známé sinushyperbolické 

rovnici Sellarse a McTegarda [43], která popisuje závislost maximální napětí σmax [MPa] 

na Zener-Hollomonově parametru Z [s
-1]. Jednou z hledaných materiálových konstant je 

aktivační energie při tváření za tepla Q [J·mol-1
], která v parametru Z představuje vliv 

materiálových faktorů, a to zejména vliv chemického složení. Parametr Z, což je v podstatě 

teplotně kompenzovaná deformační rychlost, se vypočte podle vztahu: 

 (2) 

kde  - deformační rychlost  [s
-1

] 

 Q - aktivační energie   [J·mol-1
] 

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

 T - teplota tváření   [K] 
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U mnou zkoumané slitinu hliníku a použitý rozsah deformačních podmínek vyšla hodnota 

aktivační energie jako Q = 221 kJ·mol-1
. Pro srovnání, u dříve provedeného výzkumu na 

slitině hliníku stejného typu, ale odlévané do elektromagnetické kokily [23], vyšla hodnota 

aktivační energie Q = 214 kJ·mol-1, tedy hodnota velmi blízká. 

Vyčíslením jednotlivých materiálových konstant bylo možno sestavit základní 

sinushyperbolickou rovnici ve tvaru: 

 (3) 

Rovnice (3) umožňuje velmi rychlou a jednoduchou predikci maximálního přirozeného 

deformačního odporu zkoumané slitiny hliníku při konkrétní kombinaci teploty a deformační 

rychlosti. 

V tab. 7 jsou porovnány hodnoty maximálního napětí experimentálně naměřené  

i vypočtené dle rovnic (2) a (3) pro všechny zvolené kombinace teploty a skutečné střední 

deformační rychlosti. Z výsledků je patrné, že v některých případech dochází k nepřesnosti 

mezi naměřenými a predikovanými hodnotami. Tato skutečnost je zapříčiněná značným 

rozptylem plastometrických dat popsaným výše v kapitole 8.1 Křivky deformace-napětí. 

Tab. 7 Experimentálně naměřené a dle vyvinutých rovnic predikované hodnoty maximálního 
napětí v závislosti na teplotě a deformační rychlosti 

T [°C]  [s
-1

] 
max [MPa] 

naměřené vypočtené 

500 0,31 62 71 

500 3,20 89 95 

500 29,50 117 118 

440 0,31 103 101 

440 3,20 126 125 

440 22,90 150 145 

360 0,30 153 149 

360 3,10 187 173 

360 29,00 194 196 

250 0,30 244 240 

250 3,10 250 264 

250 28,00 251 286 
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8.3 Modely přirozeného deformačního odporu 

Po korekci a vyhlazení experimentálně naměřených křivek deformace-napětí byly 

přirozené deformační odpory (neboli též hodnoty napětí σp [MPa]) popsány matematickým 

modelem v závislosti na třech nezávisle proměnných, tj. deformaci e [-], deformační rychlosti 

ė [s
-1

] a teplotě T [°C]. Matematické vyjádření deformačního odporu nejen na teplotě  

a deformační rychlosti, ale i na deformaci u zkoumané slitiny ovšem naráželo na dva 

problémy. Prvním z nich byl měnící se charakter křivek deformace-napětí v závislosti  

na deformačních podmínkách, kdy tvar některých křivek se jevil jako by byl ovlivněn pouze 

dynamickým zotavením (ploché křivky vyjádřené víceméně jen ustáleným tokem), kdežto 

jiné se zdály být ovlivněné dynamickou rekrystalizací (křivky s mírným poklesem napětí před 

ustáleným tokem). Druhá potíž spočívala ve velmi prudkém nárůstu napětí při počátečních 

deformacích a to zejména u křivek za vysokých teplot (viz obr. 23 a 24), kde jsou použita 

experimentální data po korekcích a vyhlazování odpovídající nominální deformační rychlosti 

3 s
-1

. Prostorová mapa napětí na obr. 24 byla získaná interpolací experimentálních dat 

v programu OriginPro 9, což je vlastně kombinace 3D a odpovídajícího 2D grafu. Pro úspěšné 

vykreslení obou grafů bylo nutné pracovat s minimální deformací rovnou 0,04. 

 

Obr. 23 Deformační odpory při deformační rychlosti 3 s
-1

 a různých teplotách 
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Obr. 24 Interpolovaná prostorová mapa deformačních odporů při deformační rychlosti 3 s
-1

 a 

různých teplotách s projekcí do základny 

Pro popis deformačních odporů byla zvolena složitá fenomenologická rovnice Hensela  

a Spittela [30] s celkem 9 parametry. Těchto 9 tzv. materiálových konstant bylo určováno 

metodami nelineární regrese za pomoci statistického software UNISTAT 5.6, vycházejíc 

z vyhlazených a korigovaných experimentálních dat jednotlivých křivek deformace-napětí. 

Použitá rovnice, z titulu své fenomenologické konstrukce (tj. bez fyzikálního základu 

s implementací účinku dynamické rekrystalizace), ale není schopna s dostatečnou přesností 

pracovat s velmi malými hodnotami deformace. Z toho důvodu byla pro regresní analýzu 

použita data odpovídající deformaci minimálně 0,04. Po nalezení vhodné kombinace 

nástřelových hodnot jednotlivých parametrů se povedlo komplexně popsat deformační odpory 

zkoumané slitiny hliníku následující rovnicí, která je platná v celém rozsahu experimentálních 

podmínek: 

          

(4) 
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kde e - deformace   [-] 

  - deformační rychlost [s
-1

] 

 T - teplota tváření  [°C] 

Ze statistického hlediska vykazuje komplexní vztah (4) solidní shodu s výchozími 

experimentálními daty, kde koeficient determinace R
2
 = 0,9691 a odmocnina střední 

kvadratické chyby je 10,9. Reálně je však nepřesnost při popisu jednotlivých křivek 

deformace-napětí modelem (4) tak významná, že byla odvozena ještě jedna rovnice 

Henselova-Spittelova typu, která ovšem neobsahuje data pro teplotu 250 °C, při níž 

experimentální výsledky vykazovaly největší nespolehlivost. Model pro minimální teplotu 

360 °C (s jistou možností extrapolace pro teploty nižší) má tvar: 

          
(5) 

Vztah (5) má již podstatně vyšší přesnost, kde koeficient determinace R2
 = 0,9803  

a odmocnina střední kvadratické chyby je 6,0. 

Využitelnost vyvinutých regresních modelů je však nejlépe posouditelná pomocí 

srovnávacího grafu (obr. 25), kde na vodorovné ose je pro každou napěťovou křivku 

deformace v rozsahu 0,04 až 1,0. Ke každé plastometricky určené křivce deformace-napětí 

byly dopočteny odpovídající hodnoty σp [MPa] s krokem deformace 0,02, což bylo následně 

vyneseno do srovnávacího grafu. V rámci každé teplotní skupiny byly vyneseny hodnoty 

odpovídající třem hladinám nominální deformační rychlosti (zleva doprava od nejnižší po 

nejvyšší, jíž odpovídají relativně největší hodnoty deformačního odporu). 

Soulad experimentálních hodnot a křivek predikovaných dle rovnice (5) je obecně mnohem 

lepší než v případě rovnice (4). To se netýká jen absolutních hodnot napětí, ale i tvaru křivek 

v oblasti ustáleného plastického toku, kdy model (4) vykazuje příliš klesající tendence (viz 

např. teplota 360 °C). 
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Obr. 25 Srovnání experimentálně naměřených a vypočtených hodnot napětí, kde rozsah 
teplot 250 až 500 °C byl vypočten dle rovnice (4) a 360 až 500 °C dle rovnice (5) 

Zajímavé je srovnání modelu (5) s již dříve vyvinutým modelem deformačních odporů 

typu Hensel-Spittel pro stejný typ slitiny hliníku, avšak odlévaný do elektromagnetické 

kokily [23]. Porovnání obou modelů je znázorněno na obr. 26. 

Obr. 26 Srovnání napětí vypočtených dle modelů vyvinutých pro slitinu 

EN AW-Al Mn4,5Mn0,7 odlévané do elektromagnetické [23] a klasické kokily 

(deformační rychlost 3 s-1
) 
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Z obr. 26 je zřejmé, že pro oblast malých deformací (cca do 0,3) jsou rozdíly 

deformačních odporů vypočtených dle obou modelů nepodstatné. Hodnoty napětí 

vypočítávaná dle dřívějšího modelu jsou však pro velké deformace příliš nízké. Tato 

skutečnost je dána tím, že dřívější model byl vyvinut pouze pro deformace maximálně 0,6, 

což se ukázalo být jako nedostatečné. 

Využitelnost predikované rovnice (5) byla vyzkoušena porovnáním s experimentálně 

naměřenými hodnotami přirozeného deformačního odporu (viz obr. 27). Z průběhu křivek 

deformace-napětí můžeme vidět, že hodnoty napětí vypočtené dle rovnice (5) zapadají  

do trendu vlivu obsahu hořčíku na přirozený deformační odpor slitin hliníku,  

u nichž je hořčík hlavním legujícím prvkem. Z obr. 27 je patrné, že s rostoucím obsahem 

hořčíku dochází k nárůstu přirozeného deformačního odporu. Srovnání je však zapotřebí brát 

s nadhledem, protože zkoumaná slitina hliníku, pro niž byla rovnice (5) predikována, 

obsahuje i malé množství manganu, které bude mít taktéž vliv na výsledný deformační odpor. 

Pro srovnání byly použity experimentálně naměřené hodnoty od různých autorů [10, 12]. 

 

Obr. 27 Vliv obsahu hořčíku na přirozený deformační odpor slitin hliníku, u nichž je 
hlavním legujícím prvkem mangan 
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8.4 Tvařitelnost při zkoušení tahem za tepla 

Pomocí výsledků z plastometrických zkoušek jednoosým tahem za tepla byla 

vyhodnocována smluvní mez pevnosti za tepla Rm [MPa] a tvařitelnost za tepla vyjádřená 

poměrným prodloužením do lomu, tj. tažností A [%]. Výsledky jsou dokumentovány  

na obr. 28. 

 

Obr. 28 Výsledky zkoušek jednoosým tahem za tepla 

Z průběhu křivek lze vidět, že smluvní pevnost za tepla zkoumaného slitiny hliníku 

s klesající teplotou stále v celku monotónně roste. Kdežto křivka tažnosti má podstatně 

složitější tvar s výskytem výrazného píku. Tažnost s poklesem teploty plynule roste až do 

teploty cca 315 °C, pak však dochází k jejímu abnormálně prudkému poklesu, po němž 

následuje v oblasti teplot 200 až 300 °C mírné snižování tvařitelnosti. 

Zajímavé je opět srovnání s dříve dosaženými výsledky pevnostních a plastických 

vlastností slitiny hliníku stejného typu, avšak odlévané do elektromagnetické kokily [23] 

(viz obr. 29). Již na první pohled je zřejmé, že zkoušení slitiny odlévané do klasické kokily 

(plné kosočtverce a nepřerušované čáry v grafu) vedlo k mnohem většímu rozptylu výsledků 

než u elektromagnetické kokily (prázdné kosočtverce a přerušované čáry v grafu), a to 

zejména v případě tažnosti. Potvrzuje se tak významná heterogenita výchozí struktury po 

odlévání do klasické kokily, která je pro technologickou tvařitelnost materiálů samozřejmě 

nepříznivá. 
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Obr. 29 Vliv teploty a způsobu odlévání (elektromagnetická [23] a klasická kokila) 
 na pevnostní a plastické vlastnosti 

Hodnoty smluvních pevností za tepla zkoumané slitiny se s výjimkou nejnižších teplot  

u obou typů kokil téměř dokonale shodují. Lze tedy očekávat zanedbatelný vliv způsobu lití  

na deformační odpory při válcování bram ze slitiny EN AW-Al Mg4,5Mn0,7. 

Vliv způsobu lití na tvařitelnost zkoumané slitiny za tepla je ovšem velmi výrazný. 

Ve srovnání s materiálem odlévaným do elektromagnetické kokily lze při odlévání  

do klasické kokily očekávat nižší tvařitelnost při teplotách nad cca 390 °C, což jsou 

nejpodstatnější teplotní podmínky při válcování bram za tepla. Maximum plastických 

vlastností zkoumané slitiny hliníku odlévané do klasické kokily je na rozdíl  

od elektromagnetické kokily posunuto k podstatně nižším teplotám (cca 315 °C oproti 440 °C 

v případě elektromagnetické kokily). 
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9. Závěr 

V této práci bylo zkoumáno deformační chování slitiny hliníku EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 

za tepla se strukturou odpovídající lití do klasické kokily. Zároveň byl porovnáván vliv 

způsobu lití na deformační chování zkoumané slitiny hliníku s pomocí dříve získaných 

výsledků pro stejný typ slitiny, ale odlévané do elektromagnetické kokily. 

Ze získaných křivek deformace-napětí byla stanovena hodnota aktivační energie slitiny 

AlMg4,5Mn0,7 při tváření za tepla (Q = 221 kJ·mol-1
), s jejíž pomocí jsme byli schopni 

vyvinout rovnici umožňující rychlou predikci maximálního deformačního odporu v závislosti 

na Zener-Hollomonově parametru. 

Fenomenologickými rovnicemi typu Hensel-Spittel byla popsána závislost napětí  

na deformaci (max. 1,0), teplotě (250 až 500 °C) a deformační rychlosti (0,3 až 30 s-1
).  

Při teplotě 250 °C ovšem napěťové křivky vykazovaly vysokou nepřesnost a proto byla tato 

teplota vyloučena ze zpracovávaných dat. Výsledkem byl poté model popisující deformační 

odpory v rozsahu 360 až 500 °C s dostatečnou přesností i pro nejvyšší deformace. 

Při srovnání mnou vyvinutého modelu s modelem již dříve vyvinutým pro stejnou slitinu, 

ale odlévanou do elektromagnetické kokily je zřejmé, že za vysokých deformací se oba 

modely rozcházejí a dřívější model vykazuje podstatně nižší deformační odpory. Tato 

skutečnost bude zapříčiněna použitým rozsahem deformací, kdy dřívější model byl vyvinut 

pouze do deformací 0,6, kdežto mnou vyvinutý model byl stanoven až do deformací 1,0. 

Smluvní pevnost za tepla zkoumané slitiny hliníku vykazuje monotónní nárůst s klesající 

teplotou. Tažnost s poklesem teploty plynule roste až do dosažení píku (cca 315 °C), po němž 

následuje její velmi prudký pokles do teploty cca 300 °C s dalším mírným snižováním 

tvařitelnosti do teploty 200 °C. U tohoto typu slitiny hliníku odlévané do klasické kokily lze 

tedy čistě z hlediska tvařitelnosti doporučit tváření za tepla v rozsahu teplot 350 až 480 °C. 

Hodnoty smluvních pevností za tepla stejných slitin, ale odlévaných do jiných kokil 

(elektromagnetická, klasická) vykazují velmi obdobný průběh při všech teplotách zkoušení 

(250 až 500 °C). Z hlediska tvařitelnosti lze ovšem u slitiny hliníku odlévané klasické kokily 

očekávat podstatně nižší tvařitelnost při teplotách nad cca 390 °C. 

Zároveň zkoumaná slitina odlévaná do klasické kokily vykazuje výrazně větší rozptyl 

plastických vlastností oproti slitině odlévané do elektromagnetické kokily, což potvrzuje 

nežádoucí heterogenitu jejího strukturního stavu a snad i chemického složení v makroobjemu. 
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Získané výsledky jsou základem pro zvážení reálných možností, jak optimalizovat 

stávající technologii válcování slitiny EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 na stolici Duo 800  

v AL INVEST Břidličná, a.s. 
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