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ÚVOD 

V leteckých motorech je použito široké spektrum materiálů, které lze charakterizovat 

různými vlastnostmi, které jsou vždy cíleně využívány pro příslušné aplikace 

vzhledem k aktuálnímu umístění a provozním podmínkám příslušné oblasti motoru. 

Jsou používány slitiny hliníku, které tvoří základ méně namáhaných součástí. Dále 

byly vyvinuty speciální žáruvzdorné a žáropevné slitiny na bázi železa, chromu, niklu, 

kobaltu, titanu, aj., aby bylo dosaženo optimálního využití požadovaných parametrů 

výkonu motoru, zejména v oblastech se zvýšenou a vysokou provozní teplotou při 

splnění požadavku na nízkou hmotnost. 

Zintenzivňující se požadavky průmyslu na redukci nákladů a času za zdlouhavý vývoj 

nového designu tvářených výrobků, a zároveň redukci hmotnosti tvářených výrobků 

v oblasti automobilového a leteckého průmyslu ze zmíněných materiálů, nutí 

současné konstruktéry a technology přemýšlet o možnostech, které by tyto 

požadavky splňovaly. Zvýšení mechanických vlastností a redukce hmotnosti tedy 

může mít rozhodně příznívý ekonomický a enviromentální vliv. 

V první oblasti, tedy v oblasti vývoje a návrhu komponent, se dnes již běžně 

uplatňuje nepřeberné množství CAD programů, zjednodušující možnosti konstrukce 

a pre - validace výrobků. K simulaci procesu tváření se v kombinaci s CAD modelem 

využívá možností tzv. CAE programů, nabízejících možnosti predikce chování 

materiálu během fáze lisování. Zaměříme-li se na oblast tváření výrobků z plochých 

polotovarů (tenkých plechů), lze využít například komerčně dostupný program 

PAMSTAMP 2G 29[1]. 

Pro zajištění relevantních výsledků simulace v prostředí všech CAE programů, je 

třeba stanovit vstupní data pro popis chování použitého materiálu. To v inženýrské 

praxi znamená vytvořit příslušný materiálový model. Za tímto účelem vznikl 

požadavek na vytvoření materiálového modelu pro příslušné druhy materiálů 

(plechů), používaných k výrobě dílů statických komponentů leteckých motorů. 

Pro popis závislosti napětí - deformace v procesu lisování plechů vycházíme 

z napěťově-deformační křivky, získané jednoosou tahovou zkouškou. Pokud se 

budeme pohybovat v oblasti deformačního tečení, lze tuto závislost matematicky 

vyjádřit pomocí Hollomonovy, anebo Krupkowského aproximace. Porovnání 

vhodnosti těchto zpevňujících modelů je obsahem této práce. V případě zpracování 

plechů, je třeba navíc posoudit vliv anizotropie, objasňující rozdílné deformační 
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vlastnosti vzhledem k jednotlivým směrům zatěžování, resp. deformace. Tyto 

anizotropní vlastnosti jsou v této práci netradičně prezentovány na trojúhelníkových 

grafech, které přehledně znázorňují rozdíly směrových koeficientů anizotropie 

materiálu, vzhledem ke třem hlavním směrům odběru vzorků výchozích materiálů a 

jejich následnému zkoušení. 

Nyní se ale společně vraťme k myšlence redukce hmotnosti vyráběných dílů 

komponentů zmenšením tloušťky stěny. Při zachování požadovaných pevnostních 

vlastností, je jednou z možností provést zjemnění zrna, a tím zvýšit mechanické 

vlastnosti stávajícího materiálu.  

Zmiňované zjemnění zrna lze dosáhnout extrémní plastickou deformací (angl. SPD) 

pomocí technologie několikanásobného dělení a válcování plechů (původní anglický 

název Accumulative Roll Bonding), která patří do oblasti metod produkce 

ultrajemnozrnných materiálů [2].  

K ověření vhodnosti ARB procesu jsem shodně vybral ty materiály, pro které jsem 

v první fázi tohoto projektu vytvořil materiálový model, respektive zjistil příslušné 

mechanické vlastnosti ve výchozím stavu. Výsledky jednoho průchodu ARB procesu 

vybraných materiálů a srovnání vývoje mechanických vlastností s výchozím stavem 

jsou předmětem této práce. 

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem této práce je v první fázi posoudit výchozí mechanické vlastnosti a napěťově-

deformační charakteristiky vybraných materiálů. Výstupem tohoto studia bude 

komplexní databáze těchto mechanických vlastností a napěťově-deformačních 

charakteristik, používaných zejména k predikci chování materiálu během procesu 

lisování v CAE programu PAMSTAMP 2G. Zhodnocení nejvhodnějšího popisu 

závislosti napětí - deformace výchozích materiálů, dle Hollomanovy aproximace a 

Krupkowskeho zákona, je součástí cílů této práce.  

Výsledky studia mikrostruktury, měření tvrdosti a velikosti zrna výchozích materiálů 

bude následně využito k porovnání s výsledky experimentu, během kterého byly tyto 

materiály podrobeny zpracování procesem ARB. V této práci si kladu za cíl zaměřit 

se na studium vývoje struktury, zejména pak zhodnocení efektu zjemnění zrna 

extrémní plastickou deformací a tím možné zvýšení mechanických vlastností.  
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Možnosti vytvoření heterogenních spojů kovových materiálů, pomocí výše uvedené 

technologie, budou zmíněny v obsahu této dizertační práce. 

Postup pro dosažení výše uvedených cílů je následující: 

Provést u vybraných materiálů jednoosou tahovou zkoušku za pokojové teploty pro 

jednotlivé směry, vzhledem ke směru válcování a stanovit příslušné mechanické 

vlastnosti. Pomocí tahové zkoušky u vzorků z plechu změřit podélnou, příčnou 

deformaci a deformaci tloušťky. Na základě těchto výsledků pak pro deformační 

chování stanovit směrové (Lankfordovy) koeficienty anizotropie a zvolit nejvhodnější 

metodu grafického znázornění.  

Doplnit materiálový model o hodnoty Youngova modulu pružnosti a pro jednotlivé 

materiálové modely stanovit materiálovou konstantu k a koeficient zpevnění n dle 

Hollomanovy a Krupkowskeho aproximace. 

Na základě dat závislosti napětí – deformace, získaných tahovou zkouškou, pak 

provést srovnání naměřených dat s jednotlivými výpočtovými modely deformačního 

chování dle Hollomanovy a Krupkowskeho aproximace. 

Studium vývoje mikrostruktury výchozího materiálu a ARB materiálu, je cílem 

prezentovat na mikrostrukturních snímcích o 200 a 500 násobném zvětšení. 

Porovnání, resp. studium strukturních změn, pak realizovat měřením velikosti zrna 

průsečíkovou metodou. Změny pozorované na mikrostruktuře, pak podpořit výsledky 

měření tvrdosti dle Brinella a mikrotvrdosti dle Vickerse, doplněné o měření 

mikrotvrdosti dle Knoopa u vzorků zpracovaných procesem ARB v oblasti spoje a 

základního materiálu. 

Z výsledků naměřené tvrdosti na povrchu vzorků, kde je očekávána nejintenzivnější 

deformace, stanovit příspěvek pevnosti po aplikaci extrémní plastické deformace. 

1. APLIKACE EXTRÉMNÍ PLASTICKÉ DEFORMACE ARB 

ARB je proces využívající extrémní plastické deformace (SPD) pomocí průběhu 

vlastního válcování k dosažení jemnozrnné struktury (UFG). V prvním kroku spočívá 

v přípravě válcovaných plechů, kde je mimo samotné vnější parametry tváření 

(teplota, velikost úběru, apod.), kritická příprava povrchu spojovaných materiálů [3]. U 

některých materiálů se pro uskutečnění spojení materiálu provádí ohřev, který by se 

měl pohybovat pod teplotou rekrystalizace, aby se podpořil proces zjemňování zrna a 
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omezily účinky dynamické, popř. statické rekrystalizace [4]. Formace spoje je 

zajišťována kombinací nebo jedním z mechanismů mechanické a termické aktivace 

povrchových atomů, dodáním energie atomům dochází k jejich rozkmitu a sdílení 

elektronů na rozhraní spojovaných materiálů. Nastává vytvoření pevného spoje. 

Teoretický předpoklad formování spoje tlakovým svařováním, nasvědčuje o 

přítomnosti difuzních procesů na rozhraní spojovaných materiálů [5], které by se 

analogicky měli vztahovat i pro případ ARB procesu. Jak tedy bylo řečeno, nejedná 

se ve své podstatě pouze o vyvinutí deformace samotné pro dosažení jemnozrnné 

struktury, ale dochází rovněž ke vytváření spoje mezi válcovanými pásy. 

Na obr. 1, lze vidět princip formování spoje na rozhraní válcovaných plechů 

vycházející z požadavku tlakového svařování, kdy je třeba přiblížit atomy 

spojovaných plechů na vzdálenost rovnající se parametru mřížky. [5]. 

 

 

a) po opracování, bez následného stlačení 

b) po aplikaci tlaku, vyvolaná plastická 

deformace a stlačení výstupků; je to stav při 

vzniku spoje okrajových krystalů na povrchu 

stykových ploch 

c) po difuzi, rekrystalizaci a překrystalizaci kovu 

v místě vzniku svarového spoje 

 

Obr. 1: Schéma spojení dvou povrchů plastických kovových těles v pevném stavu [5] 

Z výše uvedených skutečností můžeme tedy shrnout, že se při procesu 

několikanásobného dělení a válcování uplatňují zejména tyto faktory, které mají 

hlavní podíl na formování spoje [2, 6]: 

• Teplota (T), Deformace (e), čistota a rovinnost spojovaných ploch. 

Pro formování ultrajemnozrnné struktury budou klíčové zejména tyto parametry 

tváření: 

• ohřev pod teplotou rekrystalizace, ≥50% výškový úběr tloušťky materiálu (td). 
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Obr. 2 Schéma ARB procesu [2] 

Princip metody je znázorněn na obrázku 2. Během experimentu byly vzorky 

zvolených materiálů vyválcovány z příslušné teploty, s 50 % úběrem tloušťky 

materiálu. Systémem překládání a opětovného válcování bude docházet k navýšení 

počtu vrstev, spojů, kumulaci deformace tak, jak to uvádí tab. Tab.1. 

Tab. 1: Kumulace počtu vrstev, spojů a ekvivalentní deformace [7] 

Počet Cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

Počet vrstev 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2n

Počet spojů 1 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2n-1
Interval vrstev (µm) 500 250 125 63 31 16 8 4 2 1 1000/2n

Celkový úběr (%) 50,0 75,0 87,5 93,8 96,9 98,4 99,2 99,6 99,8 99,9 (1-1/2n)x100
Ekvivalentní deformace 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 (2/√3 ln2) e=0,8n  

Pevnost spoje závisí na přípravě podmínek pro adhezi spojovaných materiálů. Mezi 

tyto podmínky zahrnujeme čistotu, slícování a tlak. Po dosažení kontaktu jsou jevy, 

které nastávají, nejlépe popsány pomocí adhezní hypotézy [8], která vysvětluje 

důvody odporu proti relativnímu pohybu v souvislosti adhezními spoji vytvořenými 

mezi dvěma spojovanými povrchy, které jsou absolutně čisté a dosahují mezi sebou 

meziatomární vzdálenosti. 

Parametry ovlivňující adhezi materiálů detailněji studoval Gilbreath [6] a vyjmenovává 

materiálové vlastnosti jako tlak na rozhraní materiálů, dobu kontaktu, teplotu a další, 

které mají dopad na koeficient adheze, definovaný jako poměr pevnosti spoje 

k pevnosti základního materiálu. Studium, provedené ve vysokém vakuu, nasvědčuje 

tomu, že je adheze inverzně rovná hodnotě tvrdosti, zvětšuje se zvyšujícím se 
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zatížením i dobou kontaktu a teploty. Navíc jakékoliv malé množství kyslíku snižuje 

adhezi spojovaných materiálů. Všechny výše uvedené faktory byly přizpůsobovány 

během experimentu, pro dosažení spoje válcovaných materiálů. 

Celkový proces formace jemnozrnné struktury a spojování materiálu během ARB 

procesu je uskutečňován, jak již bylo zmíněno, zejména smykovou deformací. Tento 

jev bývá pozorován u konvenčního válcování metodou vloženého kolíku. Tuto 

metodu popisuje ve své práci Inoue [9]. Dále popisuje ze zkušenosti s konvenčním 

válcováním, významný vliv geometrického poměru Ld/td na velikost smykové 

deformace, znázorněného dle obr. 3. V této práci se proto detailněji zaměřuji na 

potvrzení této hypotézy měřením tvrdosti dle Knoopa v oblasti základního materiálu a 

spoje. 

 
Obr. 3 Geometrie procesu válcování / extrémní plastické deformace ARB [9] 

2. STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ 

Zvolené materiály obsahují zástupce hliníkových slitin, chrom-niklových slitin, titanu a 

jeho slitin, kobaltových slitin a nerezových ocelí. S vyjímkou nerezových ocelí, 

hliníkových a titanových slitin jsou níže uvedené materiály používány zejména pro 

vysokoteplotní aplikace. Z tohoto důvodu musely být i teploty pro válcování vzorků 

voleny k vyším teplotám ke snížení deformačního odporu (tvrdosti) a zajištění 

zvýšení adheze spojovaných ploch dle předpokladu zmiňovaného výše. 

Dle AWS D17.1 [10] jsou materiály přehledně rozděleny do osmi skupin, které jsou 

dále rozděleny na podskupiny, v závislosti na tom, zda lze dané materiály dále 
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tepelně zpracovat ve smyslu zvýšení mechanických vlastností precipitačním 

vytvrzením, či nikoliv. V tabulce 2 jsou do sloupce „Slitiny použité v experimentu“ 

uvedeny názvy materiálů určených pro stanovení materiálových charakteristik a 

porovnání výpočetních modelů dle Krupkowkeho a Hollomona. 

Tab. 2 Zařazení materiálů použitých v experimentu [10] 

I A Uhlíkové a slitinové oceli nejsou zastoupeny

I B Tepelně zpracovatelné slitinové oceli nejsou zastoupeny

II A Korozivzdorné oceli CRES 347

II B Precipitačně vytvrditelné korozivzdorné oceli 17-4 PH

III A Nikl a niklové slitiny HA 230, INCO 625, EI 435

III B Precipitačně vytvrzující niklové slitiny EI 437, INCO 718, Waspaloy

Tepelně nezpracovatelné hliníkové slitiny nejsou zastoupeny

Tepelně zpracovatelné hliníkové slitiny Al 2024

V Hořčíkové slitiny nejsou zastoupeny

VI Titan a slitiny titanu Ti-Cp (A70, Grade 4), Ti-Cp (A55, Grade 3), Ti6Al4V

VII Kobaltové slitiny HS 188

VIII Slitiny, které nelze zařadit do skupiny I - VIII zbytek

IV

Druh slitiny

Rozdělení materiálů dle AWS D17.1

Skupina Materiály použité v experimentu

 

2.1 METODIKA TESTOVÁNÍ MATERIÁLU 

V první fázi je třeba stanovit rozbor základních materiálových vlastností, pro využití v 

rámci simulačního programu PAM-STAMP 2G, pracující na bázi MKP (metody 

konečných prvků) u procesů lisování. Program využívá příslušné zpevňující modely, 

které se volí v závislosti na použitém materiálu. Výchozím bodem pro přiblížení 

výsledků simulace s reálnými výsledky, je ověření vlastností dodávaného plechu 

pomocí zkoušek doplňující matematický model. Základní zkouškou pro ověření 

většiny požadovaných charakteristik je tahová zkouška, která umožňuje zjistit: 

1. Smluvní mez kluzu Rp0,2 a mez pevnosti Rm 

2. Tažnost A5 a kontrakci Z 

3. Youngův modul pružnosti E (Hookův zákon) 

4. Materiálovou konstantu K (Hollomanova/Krupkowskeho aproximace) 

5. Koeficient zpevnění n (Hollomanova/Krupkowskeho aproximace) 

6. Směrové koeficienty anizotropie r0, r45, r90 (Lankfordovy koeficienty)  
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Z vybraných materiálů, dodávaných formou plechu, byly vytvořeny vzorky ve třech 

směrech orientovaných vzhledem ke směru válcování dle obrázku 4, tzn. ve směru 

podélném 0°, diagonálním 45°, příčném 90°. 

 

Obr 4: Anizotropie plechů [11] 

Ty byly následně podrobeny statické zkoušce tahem dle normy ČSN 10002-1 [12], na 

mechanickém zkušebním stroji INSTRON s datovým výstupem závislosti síla-

posunutí. 

2.1.1 Hollomanova aproximace [1] 

Výpočet materiálové konstanty K, a exponentu zpevnění n je proveden v tabulkovém 

editoru EXCEL a vychází z Hollomanovy aproximace definované rovnicí 1 [1], 

n
Kεσ =p     [MPa]       (1) 

Kde,  pσ …. napětí v oblasti deformačního toku [MPa] 

K …… koeficient pevnosti, hodnota pevnosti pro ε=1 [MPa] 

 ε …… skutečná deformace [-] 

n …… koeficient deformačního zpevnění [-] 

resp. z jejího linearizovaného tvaru dle rovnice 2, 

εσ lnnKlnln +=          (2) 

následnou substitucí pak dostaneme obecný tvar funkce přímky dle rovnice 3, 

xy 21 bb +=           (3) 

kde y = ln σ 
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x = ln ε  

b1 = ln K 

b2 = n 

2.1.2 Krupkowskeho aproximace [1] 

n

0 )(K pεεσ +∗=   [MPa]       (4) 

Kde,  σ …. napětí v oblasti deformačního toku [MPa] 

K …… koeficient pevnosti [MPa] 

 ε0 …… počáteční deformace [-] 

 εp …… plastická deformace [-] 

n …… koeficient deformačního zpevnění [-] 

n
)/(U neTSK ∗=   [MPa]       (5) 

2.1.3 Součinitele plastické anizotropie r0, r45, r 90 [13] 

)/t(tln 

)/b(bln 

01

01
=

i
r    [-]       (6) 

kde  t0…...  počáteční tloušťka [mm] 

b0…..  počáteční šířka [mm]  

t1.......  konečná tloušťka [mm]  

b1......  konečná šířka [mm] 

Z hlediska obtížného měření změny tloušťky a za předpokladu platnosti zákona 

stálosti objemu před a po plastické deformaci nahrazujeme výpočet součinitele 

plastické anizotropie vztahem popsaným změnou délky: 

)
/bl

/bl
(ln 

)/b(bln 

11

00

01
=

i
r

   [-]       (7)  

K porovnání chování materiálu, se dle uvedené normy [13], zavádějí následující 

pojmy jako 

střední hodnota součinitele plastické anizotropie r (normálová anizotropie), 

)(
4

1
90450 rrrr ++=   [-]       (8) 

stupeň plošné anizotropie r∆ (zkr. plošná anizotropie) 
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)2(
2

1
90450 rrrr +−=∆   [-]       (9) 

Rovněž lze dopočítat medián exponentu deformačního zpevnění 

)2(
4

1
90450 nnnnm ++=  [-]       (10) 

kde n0, n45 a n90 jsou hodnoty exponentu deformačního zpevnění ve směrech 0°, 45° 

a 90° vůči směru válcování plechu. 

Stupeň plošné anizotropie exponentu deformačního zpevnění ∆n: 

)2(
2

1
90450 nnnn +−=∆

  [-]       (11) 

Pro vzájemné porovnávání tvářitelnosti zkoušených materiálů je používán index 

tvářitelnosti I [14] : 

1000..min mnrI
α

=    [-]       (12) 

kde rαmin je minimální hodnota součinitele normálové anizotropie z hodnot ve 

směrech 0°, 45° a 90° vůči směru válcování plechu, nm je průměrná hodnota 

exponentu deformačního zpevnění. 

Pokud je ∆r > 0, cípy se tvoří ve směrech 0˚ a 90˚ ke směru válcování plechu. 

Pokud je ∆r < 0, cípy se tvoří ve směrech +45˚ a -45˚ ke směru válcování plechu. 

Pokud je ∆r = 0, cípy se netvoří.  

Čím nižší je hodnota ∆r a vyšší střední hodnota normálové anizotropie r , tím méně 

dochází ke ztenčování stěny výtažků a plech je vhodnější k hlubokému tažení [15]. 

2.2 MODELOVÁNÍ KŘIVKY NAPĚTÍ-DEFORMACE ARB MATERIÁLU 

Počáteční analýza zvýšení pevnosti pro ARB zpracovaný titan (Ti-Cp) ukazuje, že 

standardní Hollomanův vztah dle rovnice 1 není vhodný k predikci zpevnění 

materiálu při ARB procesu. Tato skutečnost byla zjištěna pomocí výsledků hodnot  

k-n získaných z výchozích vzorků proložením naměřených hodnot s hodnotami 

získanými výpočtem dle rovnice 1. Tyto rozdíly jsou způsobeny výraznou odchylkou 

mezi dvěma deformačními oblastmi. To lze očekávat s výraznou změnou vlastností 

materiálu způsobených postupným zpracováváním (ve spojitosti se SPD). 

V závislosti na tom, že experimentální data vykazují zpevňující se trend, mohou být 

popsána exponenciální funkcí. Proto lze vytvořit jednoduchý model, ve kterém může 

být mez pevnosti po (i) cyklech ARB, 
iU _

σ , vyjádřena následovně [16]: 
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iUUiU _0__
σσσ ∆+=   [MPa]       (13) 

kde 
iU _

σ∆  je příspěvek pevnosti materiálu po (i) cyklech ARB [MPa] s ohledem na 

pevnost výchozího materiálu 
0_U

σ  

3. MATERIÁLOVÝ ROZBOR – VYBRANÝ MATERIÁL 

3.1.1 INCO 718 

Z průběhu porovnání skutečných a 

dopočítaných hodnot závisloti napětí – 

deformace, dle obrázku 5 vyplývá, že 

vhodnějším zpevňujícím modelem pro 

dodávaný materiál, je model dle 

Krupkowskeho s přibližně 11% odchylkou 

v definovaném místě porovnání, tzn. v bodě 

inflexe. Nižší hodnotu směrového 

koeficientu anizotropie dle porovnání na 

obrázku 6, lze pozorovat u vzorků 

odebraných souběžně (0°) se směrem 

válcování. Stupeň plošné anizotropie 

s hodnotou nižší než nula a vyšší hodnota  

Tab. 3: Chemické složení IN 718 [17] 

Min. Max.

Uhlík - 0,08

Mangan - 0,35

Křemík - 0,35

Fosfor - 0,015

Síra - 0,015

Chrom 17,00 21,00

Molybden 2,80 3,30

Niob (Kolumbium) 4,75 5.5

Železo

Kobalt - 1,00

Titan 0,65 1,15

Hliník 0,20 0,80

Nikl 50,00 55,00

Tantal - 0,05

Bor - 0,006

Měď - 0,30

zbytek

INCO 718  (AMS 5596)

Legující prvek
hm. % leg. prvku

 
indexu tvařitelnosti potvrzuje vhodnost materiálu k lisování se sklonem tvořit cípy ve 

směrech +45˚ a -45˚ ke směru válcování plechu.  

Aplikace ARB se u vybraných materiálů realizovala při dvou teplotách 1070 °C a 

1114 °C, s ekvivalentní deformací 0,29 a 0,36. Se zvyšující se teplotou, resp. 

hodnotou ekvivalentní deformace, bylo pozorováno zmenšení velikosti zrna ze 7,5 

µm na příslušných 3,5 µm a 2,5 µm. Porovnáním výsledků dle tabulky 4 lze soudit, 

že zvyšující teplota, a tím pádem vyšší ekvivalentní deformace, měla v tomto případě 

efekt zvýšení pevnostních vlastností. Pevnost v tomto případě byla navýšena o 220 

MPa pro teplotu válcování 1070 °C a 230 MPa pro teplotu 1114 °C. Na obrázku 7 

jsou uvedeny mikrostruktury příslušných řezů výchozího materiálu. Mikrostruktura 

vykazuje rovnoměrné rozložení, a velikost primárního zrna se v závislosti na hloubce 

protváření nijak významně neliší. Na podélném řezu lze pozorovat výskyt dvojčat. 

Výskyt precipitátů nelze na výbrusu pozorovat, což je pochopitelné vzhledem ke 

stavu dodaného materiálu po rozpouštěcím žíhání. Hodnoty tvrdosti výchozího 
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materiálu dosahují HBW 2,5/187,5 = 214 a mikrotvrdosti HV 300střed vzorku = 255, HV 

300povrch vzorku = 229. Obrázek 8 prezentuje příčně a podélně odebrané vzorky na 

makrostruktrní a mikrostrukturní pozorování. Opět byly pozorovány oblasti spoje a 

delaminace. Delaminaci lze přičíst nízké úrovni dosažené skutečné deformaci 

v tloušťce a oxidaci na povrchu vzorků. 
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Obr. 5: INCO718, Závislost skutečného napětí – skutečné deformace, II. Oblast 

diagramu jednoosé tahové zkoušky 
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Obr. 6: Směrové koeficienty anizotropie INCO 718, plech tl. 1 mm 
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Tab. 4: Vybrané materiálové vlastnosti INCO718 před a po aplikaci ARB 

Materiálová charakteristika Hodnota Jednotka Norma/Metoda

Rp0.2 - 0° 492 [MPa] ČSN EN 10002

Rp0.2 - 45° 493 [MPa] ČSN EN 10002

Rp0.2 - 90° 519 [MPa] ČSN EN 10002

Rm - 0° 955 [MPa] ČSN EN 10002

Rm - 45° 934 [MPa] ČSN EN 10002

Rm - 90° 955 [MPa] ČSN EN 10002

A5 - 0° 39.1 [%] ČSN EN 10002

A5 - 45° 40.1 [%] ČSN EN 10002

A5 - 90° 43.4 [%] ČSN EN 10002

Z - 0° 45.2 [%] ČSN EN 10002

Z - 45° 51.3 [%] ČSN EN 10002

Z - 90° 47.3 [%] ČSN EN 10002

E - 0° (Young's Modulus) 80.676 [Gpa] -

E - 45° (Young's Modulus) 71.913 [Gpa] -

E - 90° (Young's Modulus) 80.634 [Gpa] -

K - 0° (Hollomon Law) 1.89 [Gpa] -

K - 45° (Hollomon Law) 1.84 [Gpa] -

K - 90° (Hollomon Law) 1.85 [Gpa] -

n - 0° (Hollomon Law) 0.313 [-] ČSN ISO 10275

n - 45° (Hollomon Law) 0.307 [-] ČSN ISO 10275

n - 90° (Hollomon Law) 0.299 [-] ČSN ISO 10275

K - 0° (Krupkowski Law) 1.993 [Gpa] -

K - 45° (Krupkowski Law) 1.962 [Gpa] -

K - 90° (Krupkowski Law) 1.993 [Gpa] -

n - 0° (Krupkowski Law) 0.399 [-] -

n - 45° (Krupkowski Law) 0.411 [-] -

n - 90° (Krupkowski Law) 0.406 [-] -

ε0 - 0° (Krupkowski Law) 0.030 [-] -

ε0 - 45° (Krupkowski Law) 0.035 [-] -

ε0 - 90° (Krupkowski Law) 0.036 [-] -

n̄ 0.23 [-] -

Δn 0.00 [-] -

r - 0° 0.44 [-] ČSN ISO 10113

r - 45° 0.80 [-] ČSN ISO 10113

r - 90° 0.74 [-] ČSN ISO 10113

̄r ̄ 0.50 [-] ČSN ISO 10113

Δr -0.20 [-] ČSN ISO 10113

I 214 [-] -

HBW 2.5/187.5 213.5 [-] EN ISO 6506-1

HV 300 255 [-] ČSN EN ISO 6507-1

HV 300 - povrch 229 [-] ČSN EN ISO 6507-1

Velikost zrna 7.5 [µm] ČSN EN ISO 643 

σNom_DefPlast 766 [MPa] ČSN EN 10002

σHollomon_DefPlast 905 (Odch. 18%) [MPa] ČSN EN 10002

σKrupkowski_DefPlast 854 (Odch. 11%) [MPa] ČSN EN 10002

T 1070 (1114) [°C] -

Počet plechů v paketu

Rozměry vzorku délka výška šířka

Výchozí rozměry vzorku [mm] 210 4 22

Výsledné rozměry vzorku [mm] 293 (297) 3 (2.8) 22.3 (22.5)

ε [%] 39.52 (41.43) 25 (30) 1.36 (2.27)

e [-] 0.33 (0.35) 0.29 (0.36) 0.01 (0.02)

Materiálová charakteristika Hodnota Jednotka Norma/Metoda

HBW 2,5/187,5 278 (283) [-] EN ISO 6506-1

HV 300 309 (259) [-] ČSN EN ISO 6507-1

HK 0,025 - základní materiál 353 (293) [-] ČSN ISO 4545

HK 0,025 - spoj 281 (320) [-] ČSN ISO 4545

Velikost zrna 3.5 (2.5) [µm] ČSN EN ISO 643 

σU_0 720 [MPa] ČSN EN ISO 18265

σU_i 940 (955) [MPa] ČSN EN ISO 18265

ΔσU_i 220 (235) [MPa] ČSN EN ISO 18265

INCO 718 dle AMS 5596

Výchozí tloušťka plechu: 1 mm

Aplikace ARB

4
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Obr. 7: Niklová slitina INCO 718 – výchozí stav 

   
 PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ ŘEZ PLOCHA  

200 X ZVĚTŠENO 

   
 PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ ŘEZ PLOCHA  

500 X ZVĚTŠENO 
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Obr. 8: Niklová slitina INCO 718 – 1 průchod ARB 

 

PODÉLNÝ ŘEZ, 15 X ZVĚTŠENO 

  

SPOJ / DELAMINACE, PODÉLNÝ ŘEZ, 200 X ZVĚTŠENO 
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3.2 HETEROGENNÍ SPOJE 

3.2.1 HA230 + CRES 347 

Možnosti spojení dvou různých druhů materiálů, pomocí technologie ARB, bylo 

ověřováno na kombinaci materiálů HA 230 (niklová slitina) a materiálu CRES 347 

(nerezová ocel). Oba dva materiály jsou tvořeny zejména primárním zrnem s KPC 

mřížkou. Parametr mřížky a je u γ-železa 3,65 v porovnání s parametrem mřížky 

niklu a = 3,82. Z tohoto důvodu se oba materiály jeví jako vhodné pro spojovaní 

pomocí tlakového svařování – technologií ARB. 

Tab. 5: Vybrané materiálové vlastnosti kombinace materiálů CRES347 a HA 230 

HV 300 HK 0,025 HK 0,025 Velikost zrna

1 2 3 avg. avg. základní mat. spoj avg. μm

HA 230+CRES  347 354 363 361 359 450 389 476 4.5

HA 230+CRES  347 246 248 243 246 268 318 394 8

Vlastnosti heterogenních materiálů po aplikaci ARB
HBW 2,5/187,5Materiál

 

Aplikace ARB byla realizována za teploty 1095 °C, s výslednou ekvivalentní 

deformací 0,41 v tloušťce materiálu. Měřením tvrdosti bylo potvrzeno navýšení meze 

pevnosti o 255 MPa (HA 230) a  540 MPa (CRES 347), při současném, mírném 

zvětšení zrna (viz. tabulka 5) v porovnání s výchozím materiálem.  

4. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z porovnání jednotlivých modelů dle tabulky 6 vyplývá, že pro popis deformačního 

toku pro příslušné hodnoty napětí, lze u vybraných materiálů ve všech případech 

využít modelu dle Krupkowskeho. Zde je případně navíc uvedeno výhodnější 

(přesnější) možnost využití dle Hollomonova výpočetního modelu. Porovnání 

odchylky od reálně naměřených dat bylo provedeno v rámci závislosti skutečného 

napětí – skutečné deformace v oblasti inflexního bodu (viz. grafické znázornění II. 

oblasti grafu tahové zkoušky v jednotlivých kapitolách disertační práce popisující 

příslušné materiály). 

Tab. 6: Aplikovatelnost zpevňujících modelů dle Hollomana a Krupkowskeho 

Napěťově - deformační model

C
re
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Na základě grafického znázornění závislosti napětí – deformace v předchozích 

kapitolách, tzn. v II. oblasti tahového diagramu, zabývající se jednotlivými materiály, 

můžeme vzájemně porovnat jednotlivé materiály a jejich napěťově-deformační 

chování při tváření za studena.  
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Obr. 9: Střední hodnoty součinitele plastické anizotropie jednotlivých materiálů 

Za předpokladu, že čím nižší je hodnota ∆r a vyšší střední hodnota normálové 

anizotropie r , tím méně dochází ke ztenčování stěny výtažků a plech je vhodnější k 

hlubokému tažení, je z výsledků výpočtu středních hodnot součinitele plastické 

anizotropie dle obrázku 9 v kombinaci s výsledky výpočtu stupně plošné anizotropie  

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

C
R

ES 34
7

IN
C

O
7

1
8

Ti 6
-4

A
l 2

0
2

4

IN
C

O
 6

2
5

Ti-C
p

4
9

0
0

1
7

-4
P

H

H
S 1

8
8

EI 4
3

5

EI 4
3

7

W
A

SP

H
A

 2
3

0

Ti-C
p

4
9

0
1

Stupeň plošné anizotropie Δr 

 

Obr. 10: Stupeň plošné anizotropie ∆r vybraných materiálů  

dle obrázku 10, zřejmé, že zejména materiály jako kobaltová slitina HS 188, niklová 

superslitina EI 435 budou v porovnání s ostatními materiály vhodné pro hluboké 
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výlisky. Analogicky k deformačnímu vyjádření stupně anizotropie ∆r, je na obrázku 11 

vyjádřen charakter zpevňování pro příslušné směry, vzhledem k válcování plechu, 

stupněm plošné anizotropie exponentu deformačního zpevnění ∆n. 
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Obr. 11: Stupeň plošné anizotropie exponentu zpevnění u vybraných materiálů 

Vysoká hodnota exponentu zpevnění brání lokalizaci plastické deformace a tím 

přispívá k rovnoměrnějšímu šíření deformace a tím není efekt zeslabování tloušťky 

stěny plechu při lisování tak intenzivní. Má vyznamný vliv zejména při specifickém 

napěťovám stavu, tzv. vypínání. Pro výlisky s tvarově složitými přechody, je vhodné 

tedy volit materiály s vyšší hodnotou mediánu deformačního zpevnění dle obrázku 
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Obr. 12: Střední hodnota exponentu deformačního zpevnění vybraných materiálů 

Porovnáním hodnot indexu tvařitelnosti dle obrázku 13, lze dát do širší souvislosti 

deformační chování materiálu, zastoupené minimální hodnotou směrového 
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koeficientu příslušného materiálu v kombinaci se střední hodnotou (mediánem) 

exponentu deformačního zpevnění. Čím vyšší je hodnota indexu tvařitelnosti, tím 

vice je materiál vhodný k hlubokému tažení. 
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Obr. 13: Index tvařitelnosti vybraných materiálů 

Zásoba plasticity definovaná poměrem Rp0,2/Rm je pro vybrané materiály k porovnání 

uvedena na obrázku 14. Čím jsou hodnoty nižší, tím je materiál vhodnější k tváření, 

resp. má vyšší zásobu plasticity [18, 19]. 
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Obr. 14: Hodnoty poměru Rp0,2/Rm u vybraných materiálů 
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Obr. 15: Hodnoty mikrotvrdosti na povrchu a v centrální části výchozího materiálu 

Naměření vyšších hodnot tvrdosti na povrchu plechu dle obrázku 15, potvrzuje efekt 

vyšího stupně protváření, v porovnání s hodnotami naměřenými v centrální části 

vzorků vychozího stavu materiálu. 

Za předpokladu, že čím vyšší je hodnota ekvivalentní deformace, tím větší by měl být 

efekt zjemnění zrna, lze z výsledků uvedených na obrázku 16 usuzovat, že 

k největšímu zjemnění by mělo dojít u obou verzí materiálů Ti-Cp, Ti6Al4V a EI 435. 

Výsledky měření zrna uvedené na obrázku 17 však tento předpoklad u všech 

materiálů nepotvrzují.  

Po aplikaci extremní plastické deformace ARB bylo dle obrázku 46, u materiálů 

Waspalloy, HA 230, HS 188, Ti-Cp dle AMS4901, CRES 347, pozorováno zvětšení 

zrna, způsobené zřejmě citlivostí materiálu na zvýšenou teplotu, resp. citlivostí 

materiálu na zhrubnutí zrna vlivem expozice na vyšších teplotách. Tyto rozdíly ovšem 

nebyli marginální. Materiál Al 2024 nevykazoval žádné změny ve velikosti zrna po 

aplikaci ARB zřejmě vlivem celkové nízké válcovací teploty. Dalšími materiály, které 

nevykazovali změny velikosti zrna po aplikaci extrémní plastické deformace byly EI 

435, Ti-Cp dle AMS4900. Materiály, u kterých lze potvrdit zjemnění zrna jsou EI437, 

INCO718, INCO 625 z obou válcovacích teplot 1070°C a 1114 °C. U materiálů 17-

4PH a Ti6Al4V bylo pozorováno méně výrazné zjemnění zrna. 



Souhrn Disertační práce  Ing. David Žáček 

Strana 22 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Hodnoty ekvivalentní deformace pro specifické teploty válcování

e

e HT

 

Obr. 16: Hodnoty ekvivalentní deformace ARB u vybraných materiálů 

Materiály, u kterých bylo zjištěno zjemnění zrna a zároveň navýšení tvrdosti jsou 

INCO 718 z nižší válcovací teploty, INCO 625 a EI 437. 

Zajímavějšími výsledky, potvrzující účinek extrémní plastické deformace, se jeví 

naměřené hodnoty dle Brinella na povrchu vzorků dle obrázku 18. Pro popis 

deformace, soustředěné zejména do oblasti styku materiálu s válci (viz. obrázek 3) 

se jeví toto měření jako vhodné. Dle výsledků, uvedených na obrázku 17, všechny 

materiály s vyjímkou AL 2024 potvrzují zvýšení tvrdosti u všech materiálů. 

Informativně byla provedena analýza mikrotvrdosti dle Knoopa v oblasti ARB 

základního materiálu (ZM) a ARB spoje. Rozdíly ve tvrdosti nenaznačují vliv 

povrchového tření na rozhraní spojovaných materiálů, a tím i výsledný efekt na 

zjemnění zrna a následný nárůst mikrotvrdosti v oblasti spoje s vyjímkou materiálů 

Waspalloy a HS 188. Navíc, důvodem měření v různých oblastech průřezu vzorků je 

snaha zjistit vliv protváření na mechanické vlastnosti. 

Převedením hodnot tvrdosti dle Brinella na pevnost, byl stanoven přírustek pevnosti, 

uvedený na obrázku 19. V tomto případě lze příspěvek pevnosti, v závislosti na 

zjemnění zrna, uvažovat pouze u těch materiálu, kde byla redukce velikosti zrna 

potvrzena. To znamená u materiálů EI437, INCO718, INCO 625 a eventuelně 17-

4PH a Ti6Al4V. Z rozboru makrostruktury a mikrostruktury vzorků, podrobených 

extrémní plastické deformaci vyplývá, že se podařilo téměř u všech materiálů 

dosáhnout lokálních spojů. Z důvodu rozsáhlého souboru materiálů a zároveň  

absence vhodnější válcovací stolice, nebylo možné odladit parametry tváření do  
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stavu produkce uniformních vývalků s dosažením spoje po celém průřezu, resp. 

v celé délce vzorku. Rozpojení plechů, tzv. delaminace byla zřejmě způsobena více 

faktory jako:  

• nízký poměr Ld/td, tzn. neoptimalizované parametry tváření 

• oxidace povrchu spojovaných plechů 

• velký tvářecí odpor, daný typem materiálů charakterizovaných jako žáropevné, 

i když částečně snížený ohřevem materiálu 

 
Obr. 17: Porovnání hodnot velikosti zrna před a po aplikaci ARB 

 

Obr. 18: Naměřené hodnoty tvrdosti dle Brinella 
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Obr. 19: Příspěvek pevnosti po aplikaci ARB u vybraných materiálů 

ZÁVĚR 

V této práci lze nalézt výsledky rozboru mechanických vlastností a napěťově-

deformačních charakteristik, které mají využití v matematickém modelování procesu 

lisování plechů. V rámci této práce se podařilo popsat materiálové vlastnosti pro 13 

materiálů (korozivzdorné oceli: CRES 347, 17-4 PH; chrom-niklové superslitiny: 

Hayness 230, Inconel 625, EI 435, EI 437, Inconel 718, Waspalloy; hliníkovou slitinu: 

AISI 2024; titan a titanové slitiny: Ti-Cp dle AMS 4900 a AMS 4901, Ti 6Al4V; 

kobaltovou slitinu: Hayness 188). Tyto materiály jsou dodávany ve formě plechů, 

používaných pro aplikace v leteckém průmyslu, zejména pak pří výrobě nerotačních 

komponentů. Kompletním porovnáním průběhu deformačních křivek příslušných 

materiálů s výpočtovými modely dle Hollomanovy a Krupkowskeho aproximace 

v oblasti trvalé deformace, je na základě výsledků této práce umožněno inženýrům v 

praxi vhodně zvolit příslušný model deformačního chování při procesu lisování za 

studena nebo přímo použít reálně naměřená data tahové zkoušky vložením do 

databáze programu PAMSTAMP 2G. Tím je zajištěno zpřesnění výsledků simulace. 

Za přispění prezentovaných trojúhelníkových grafů můžeme vhodně usuzovat na 

úroveň anizotropního chování každého z uvedených materiálů.  

Pro úplný popis chování materiálu během procesu lisování za studena, zejména pak 

v oblasti porušení materiálu, bude ještě nutné posoudit limitní deformace materiálu a 
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sestrojit tzv. FLC (Failure Limit Curve) diagramy nebo též známé jako FLD (Failure 

Limite Diagram) diagramy pro vybrané materiály. 

Během zpracovávání materiálové základny byly provedeny rozbory mikrostruktury 

pomocí světelné mikroskopie (LOM), následné měření velikosti zrna výchozích 

materiálů. Prostřednictvím naměřených hodnot tvrdosti výchozího stavu materiálu 

můžeme následně kvantifikovat příspěvek tvrdosti, resp. pevnosti u stejných 

materiálů zpracovaných ARB procesem.  

Z výsledků experimentu, ve kterém byly vzorky podrobeny extrémní plastické 

deformaci, lze konstatovat, že pomocí kombinace ohřevu v peci za přítomnosti 

argonu, jako krycího plynu, tzn. termální aktivace a 50% úběru tloušťky materiálu 

pomocí válcování, tzn. mechanické aktivace spojovaných povrchů, nebylo dosaženo 

úplného, ale jen částečného spojení (svaření) sválcovávaných plechů.  Porovnáním 

charakteru deformace vyplývá, že materiály byly vždy z větší části výrazně tvářeny 

v délce a tloušťce vzorků, z nichž některé vykazovaly neúplné spojení všech vrstev, 

zejména v centrální části vzorku. Tato skutečnost byla zřejmě způsobena 

nerovnoměrnou deformací povrchových vrstev, které byly protvářeny více a došlo ke 

spojení jednotlivých vrstev na rozdíl od centrální části vzorku, kde nedošlo k tak 

intenzivní deformaci. Tento jev lze připsat nedostatečné tuhosti válcovací stolice, 

průběhem deformace napříč válcovaným materiálem reprezentovaný poměrem Ld/td, 

nízkou teplotou volenou z důvodu eliminace statické a dynamické rekrystalizace, 

která by případně vedla k vyrušení požadovaného deformačního zpevnění, 

respektive zjemnění struktury.  

Vlivem různé úrovně protváření materiálu na okraji (v oblasti styku válců s 

materiálem) a centrální části vzorků je doporučeno aplikovat více průchodů ARB 

k dosažení uniformního zjemnění zrna napříč celým průřezem válcovaného 

materiálu. Měření mikrotvrdosti dle Knoopa neprokázalo u většiny materiálů výraznou 

změnu tvrdosti v centrální části sválcovávaných plechů, to znamená v oblasti spoje. 

Zároveň měření velikosti zrna neprokázalo ve všech případech zjemnění zrna 

v závislosti na dosažení ekvivalentní deformace, tak jak se předpokládalo. Tento jev 

je zřejmě způsoben charakterem orientací zrna při měření a možnými relaxačními 

mechanismy mikrostruktury, realizované termomechanickým zpracováním vzorků. 

Ohřev vzorků byl nicméně nutný pro snížení deformačního odporu a dosažení 

spojení sválcovávaných plechů. Ne u všech vzorků bylo pozorováno zvýšení tvrdosti, 
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resp. pevnosti po aplikaci ARB. Případné zvýšení pevnosti, kde nebylo potvrzeno 

zjemnění zrna, lze připisovat deformačnímu zpevnění. Ze skutečností uvedených na 

na straně 24, lze pozorovat přírustek zpevnění z přepočtených hodnot tvrdosti. U 

precipitačně vytvrditelných materiálů jako INCO 718 a Waspalloy došlo 

k významnému zvýšení tvrdosti způsobené již zmíněným příspěvkem deformačního 

zpevnění. 

Aplikace technologie byla rovněž použita k sválcování chrom-niklové slitiny HA230 

v kombinaci s austenitickou ocelí CRES 347. Bylo dosaženo spojení obou materiálů. 

Vlastní vědecký přínos práce vyplývá z možností využití výsledků porovnání 

výpočetních modelů a jejich vzájemném srovnání pro aplikační účely v procesu 

lisování za studena. Vliv anizotropie plechů na proces lisování za studena byl rovněž 

popsán. To v konečném důsledku může napomoci inženýrům v praxi zvolit vhodnou 

metodu zpracování těchto materiálů. Další přínos lze vnímat v dosažení dílčích 

výsledků při formaci spoje pomocí procesu ARB u materiálů, které doposud nebyly 

tímto procesem zpracovány. Základní parametry válcování jako je teplota, úběr a tím 

výsledná skutečná deformace mohou být použity jako výchozí krok pro další výzkum. 

Vliv těchto základních parametrů termomechanického zpracování, na vývoj 

mikrostruktury, zejména pak zjemnění zrna, a tím na možnost zvýšení pevnostních 

vlastností je součástí popisu v  kapitolách příslušných materiálů. Jedinečné je i 

nastínění možnosti výroby heterogenních spojů na kombinaci materiálů HA230 a 

CRES347 je v této práci. 

CONCLUSION 

Investigation of mechanical properties and stress – strain characteristics is part of 

this Ph.D thesis to support mathematic modeling/simulation of cold sheet metal 

stamping process. Material properties were established for thirteen materials like a 

corrosion and creep resistant stainless steels CRES 347 and precipitation 

hardenable stainless steel 17-4 PH; nickel - chromium based alloys: Hayness 230, 

INCO 625, EI 435, EI 437, INCO 718, WASP; aluminium alloy: Al 2024; Titanium and 

titanium alloys: Ti-Cp per AMS 4900 & AMS 4901, Ti 6Al4V; cobalt alloy HS 188. 

These materials are available in sheet metal form to produce non – rotational (static) 

components in aerospace industry. Suitable stress – strain model (Hollomon vs. 

Krupkowski) can be choosen based on comparison calculated vs. real tensile test 
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results presented within this document. Real stress – strain datapoints can be used 

directly by PAMSTAMP 2G program as well. Realization of this approach brings 

better accuracy of the results. Anisotropy behaviours (Lankford’s coeficients) are 

presented by triangles diagrams for each of materials. FLC (Failure Limit Curve) 

diagrams, also known as FLDs (Failure Limite Diagrams) have to be established to 

provide full picture of limit strain properties during cold stamping (drawing) process, 

yet. 

Light Optical Microscopy (LOM) observations were provided to describe initial 

conditions of selected metal sheets, especially grain size measurement in 

combination with hardness measurement. Relationship of hardness / strength 

increment versus grain size refinement by application ARB process was analyzed by 

comparison of initial vs. ARB processed conditions on selected materials. 

The results of experimental part present achievement local bonds of selected metal 

sheet samples by application of SPD method regarding to ARB process. It means by 

aproximately 50% reduction in thickness (mechanical activation) and combination 

with heating (thermal activation). Dimensional character of ARBed samples 

demonstrate predominant elongation in length & reduction in thickness. The most of 

these samples indicate delamination effect in central part of ARBed samples. This 

effect was probably caused by hyperbolic distribution of strain during roll bonding 

process. Subsurface areas were formed more intensive than central ones. Reasons 

of this effect can be caused by several factors like a rolling mill stiffness, Ld/td ratio, 

application of low heating to avoid dynamic/static recrystallization and recovery effect 

of thermomechanical treatment. Application of higher temperature could disestablish 

effect of grain size refinement for reasons above. More ARB passes are 

recommended to provide uniform grain size refinement across the thickness because 

of hyperbolic distribution of strain. 

There were not confirmed any significant changes within ARB joint areas regarding to 

Knoop microhardness measurements. Grain size refinement has not been reached at 

all selected materials depending of equivalent strain achievement in thickness. Not all 

of selected samples demonstrated an increase of hardness or strength, after ARB 

application respectively. Strength increment, which was not confirmed by grain size 

refinement can be attributed by strain hardening. Incremental reinforcement, 

represented by hardness values can be observed on figure 19. Significant increase in 



Souhrn Disertační práce  Ing. David Žáček 

Strana 28 

hardness can be caused by strain hardening effect for precipitation hardenable 

materials such as INCO 718 and Waspalloy, because of grain size refinement wasn’t 

observed. These kind of effects mentioned above can be caused by factors like a 

grain size measurement method, relaxation mechanism during thermomechanical 

treatment. Application of heating was neccessary to reduce strain resistance to 

generate weld joint. 

Application technology was also used to roll bonding of chromium - nickel alloy 

HA230 in combination with austenitic CRES 347. The weld joint connections had 

been reached for these two materials. 

The main scientific contribution of this work comes from the possibility to use 

hardening models comparison for application purposes of cold drawing process. 

Influence of anisotropy was described in terms of cold drawing process as well. All 

above can help engineers in field apply right approach to each sheet metal material. 

Next benefit can be given by achievement of partial bond formation by using the ARB 

process for materials, that haven’t been processed before. Adhesion, as inversion 

factor to hardness, was increased by hardness reduction thru hot working. Basic 

rolling parameters like temperature, thickness reduction and resulting equivalent 

strain can be used as initial step for further research work. Influence of 

termomechanical treatment on microstructure evolution, especially improvement of 

mechanical properties thru grain size refinement is described within chapter of each 

specific materials. Possibility to generate heterogeneous bonds by combination of 

materials HA230 and CRES347 in this work is also unique. 
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