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Abstrakt 

V dnešní době se klade velký důraz na zlepšení užitných vlastností tvářených 

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

chováni během tvářecích procesů. Jeden ze způsobu pozorování deformačního chováni za 

tepla je simulace tvářecích procesů. K simulacím slouží plastometrické zkoušky. Jednou 

z plastometrických zkoušek je zkouška jednoosým tlakem za tepla v našem případě byl použit 

plastometr Gleeble 3500. Při simulaci byla požitá ocel 42CrMo4. Po provedení série zkoušek 

byly získaný data k dalšímu vyhodnocení, na jehož konci získáme hodnoty deformace, 

maximálního napětí, deformace do piku aj. Dosažené výsledky mohou být použity pro 

optimalizaci skutečných procesů.  

Klíčové slova: zkouška jednoosým tlakem za tepla, Gleeble 3500, křivka deformace - napětí, 

ocel 42CrMo4, deformační odpor, zkouška krutem 

Abstract 

Nowadays, great emphasis is placed on improving the utility properties of semi-

formed. For this reason, it is necessary to gain more information about materials and their 

behavior during forming processes. One way of observing the deformation behavior of the 

simulation of hot forming processes. The simulations used plastometric test. One of the tests 

is to test plastometric uniaxial pressure of the elevated temperatures in our case was used 

plastometr Gleeble 3500th When the simulation was swallowed steel 42CrMo4. After a series 

of test data were obtained for further evaluation at the end we obtain values of strain, 

maximum stress, strain into spades, etc. The results can be used for optimization of real 

processes. 

Key words: uniaxial pressure test at elevated temperatures, Gleeble 3500, strain - 

stress curve, steel 42CrMo4, deformation resistence, hot torion test 
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1. Úvod 

Pro studium deformačního chování materiálů lze využít matematické modelování 

v programech, které pracují na bázi metody konečných prvků a fyzikální modelování na 

laboratorních zařízeních, na kterých lze simulovat reálné provozní podmínky tváření. V této 

práci je předmětem zkoumání vliv vybraných plastometrických metod na vyčíslení hodnoty 

aktivační energie a na stanovení hodnot maximálních napětí, které představují maximální 

deformační odpor materiálu při daných termomechanických podmínkách tváření za tepla. Pro 

tento účel byla vybrána nízkolegovaná ocel 42CrMo4, která je hojně využívána především ve 

strojírenství. Zkoušky jednoosým tlakem byly provedeny na plastometru Gleeble 3500. 

Vyčíslené hodnoty aktivační energie a maximálních napětí byly následně porovnány 

s výsledky krutových zkoušek, které byly již dříve provedeny pro tutéž ocel na plastometru 

SETARAM při analogických podmínkách deformace jako v případě zkoušek tlakových. 

2. Deformační odpory 

2.1 Deformační odpor 

Deformační odpor neboli napětí potřebné k překonání jisté hodnoty mezního napětí 

(zjednodušeně meze kluzu) je důležité pro vznik plastické deformace. Deformační odpor je 

tedy hlavním faktorem pro výpočet energosilových veličin (např. válcovacích sil Fv [N]) 

podle rovnice (1) při tváření za tepla [1]. 

                                   (1) 

kde      - styková plocha mezi provalkem a válcem [mm
2
] 

     - střední deformační odpor [MPa] 

    - tvářecí faktor pro výpočet válcovací síly [-] 

    - střední přirozený deformační odpor [MPa] 
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Střední tvářecí faktor QFv, který je matematicky popsán v rovnici (2), určuje podmínky 

válcování. Je funkcí tvaru a geometre pásma deformace, napěťového stavu, a třecích 

podmínek mezi tvářeným materiálem a nástrojem pro případ válcování mezi válci a 

provalkem [1, 2]. 

       
  

  
  
  

  
 
 

  
            (2) 

2.2 Druhy deformačních odporů 

Přirozený deformační odpor σp MPa je určován při jednoosém stavu napjatosti. 

Přirozený deformační odpor σp pro příslušný materiál, odpovídá vlivu chemického složení, 

strukturního stavu, napětí při daných termomechanických podmínkách pro překonání napětí 

při přechodu ze stavu pružného do stavu plastického [1]. 

                            (3) 

kde    - vliv strukturního stavu [-] 

  - deformace [-] 

γ- deformační rychlost [s
-1

] 

    - časový průběh termomechanických podmínek zahrnující i historii tváření [s] 

Se stoupající teplotou se přirozený deformační odpor snižuje, výrazný vliv na průběh 

snížení má jeho metalurgický charakter (chemické složení, deformační zpevnění tuhého 

roztoku, brzděni skluzového mechanismu). Deformační rychlost má značný vliv na 

uzdravovací a změkčovací procesy. Čím je vyšší deformační rychlost tím je kratší doba pro 

průběh již zmíněných uzdravovacích procesů. Vliv deformační rychlosti je úzce spojen 

s teplotou. V oblasti zpevňovaní v diagramu deformace - napětí (σ-e), narůstá deformační 
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napětí do maximální hodnoty σmax, v oblasti napěťového piku. Po takto dosaženém σmax. 

dochází k změkčování [1, 7]. 

Střední přirozený deformační odpor σps určuje deformační chování v rozmezí od 0 do  

e1 a vzorec pro výpočet je uveden v následující rovnici (4) [2]: 

    
 

  
           

  
 

        (4) 

V podstatě jde o jednoduchou integraci v rozmezí hodnot deformací od 0 do e1 a tím 

určit plochu pod křivkou deformace - napětí jak je patrné na obr. 1 [2]. 

 

Přirozený deformační odpor závisí na těchto faktorech, teplotě, deformační rychlosti γ 

s
-1

 a na skutečné deformaci e a na historii tváření [2]. 

 

 

 

Obr. 1. Křivka napětí - deformace [2] 
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3. Křivky napětí - deformace při tváření za tepla 

3.1 Dynamická rekrystalizace  

Dynamická rekrystalizace (DRX) je jev, při kterém dochází dynamicky, za vhodných 

termomechanických podmínek plastické deformace, ke vzniku nových nedeformovaných zrn 

stejné fáze a to zejména jejich nukleací a postupným růstem. Deformace potřebná ke vzniku 

dynamické rekrystalizace je při stejných podmínkách vždy větší než pro statickou 

rekrystalizaci. Deformace nutná pro zahájení DRX je znázorněna v grafu deformace - napětí 

na obr. 2. 

OOOO 

 

 

Současné představy popisují dynamickou rekrystalizaci jako sumu dvou konkurečních 

jevů 

 

 

 

 

DRX obsahuje nukleaci zárodků a následný růst zrn, ale určujícím faktorem pro její 

průběh je rychlost tvorby zárodků. Předpokládáme tvoření zárodků koalescencí subzrn. 

V objemu má část subzrn charakter velkoúhlových hranic. Místa vhodná pro tvorbu zárodku 

jsou  místa s vyšší  energií mřížky většinou to jsou původní hranice zrn a deformační pásy. 

Jako zárodky pro nukleaci slouží i mimo jiné cizorodé částice jako třeba nečistoty nebo 

precipitáty [1, 5]. 

Obr. 2. Deformace pro dosažení uzdravování [2] 
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3.2 Křivka deformace - napětí  

Tvar a popis křivky deformace - napětí při tváření za tepla je komplikovaná 

dynamickými uzdravovacími procesy na rozdíl od křivky při tváření za studena. V první části, 

kdy deformační napětí a deformace rostou, dochází k intenzivnímu zpevňování, tzn. snížení 

plasticity. Tato oblast je reprezentována deformací do píku ep, která je vyjádřená rovnicí (5). 

Deformace do piku je závislá na Zener-Hollomonově parametru Z s
-1

 v rovnici (6) [3]. 

                 (5) 

        
 

   
          (6) 

kde U ; w - materiálové konstanty [-] 

Q - aktivační energie [J∙ mol
-1

] 

R ; T - univerzální plynová konstanta [J∙ mol
-1

∙K
-1

] ; teplota [K] 

Těsně před dosažením maximálního napětí σmax. v oblasti píku dojde k zahájení 

dynamické rekrystalizace. V oblasti piku, je asi 5% rekrystalizované struktury. Vznik zárodku 

a postupný růst nových zrn, vede k poklesu deformačního napětí. Oblast ustáleného 

plastického toku neboli steady state σss kde dochází k vyrovnáni plastického toku a hodnota 

napětí se ustáli na konstantní hodnotě. Pro matematický popis křivek deformace - napětí při 

tváření za tepla byly vyvinuty první matematické modely. Postupem času byly tyto modely 

dále vyvíjeny tak, aby byly schopny popsat danou křivku v celém jejím rozsahu. Model, 

uvedený v rovnici (7) byl vynalezen pracovníky Katedry tváření materiálů VŠB - TUO a 

Výzkumného ústavu Vítkovic, je třístupňový a popisuje napěťovou křivku při tváření za tepla 

se zahrnutím vlivu dynamické rekrystalizace. Autoři tohoto modelu rozdělili křivku 

deformace - napětí do tří části jak lze vidět na obr. 3. První část znázorňuje zpevňování, druhá 

část vliv dynamické rekrystalizace, a třetí část ustáleného plastického toku [2, 6].  

               
 

  
   

   
 

 
 
              (7) 
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kde A, B, D, F, G - materiálové konstanty [-]  

e - skutečná deformace [-] 

 

4.  Plastometrické zkoušky 

4.1 Určení plasticity 

Při laboratorním zkoumaní tvařitelnosti, hrají hlavní úlohu plastometrické testy 

prováděné na univerzálních plastometrech. Speciální plastometrické simulátory zkoumají 

tvařitelnost, deformační chovaní daného materiálu, různými metodami (tahem, tlakem, 

krutem, aj.) a studium tepelně aktivovaných dějů. Jeden z vybraných univerzálních 

plastometru je plastometr Gleeble firmy DSI (Dynymic systém Inc.) který má široké rozmezí 

použití zkoušení jak tahovým napětím tak i tlakovým a to buď jednoosým tlakem za tepla, 

nebo rovinným [3]. Dalším plastometrem který zkoumá deformační chování materiálu je 

torzní plastometr Setaram ve Vítkovicích, který je založen na principu krutového namáhání 

do lomu. Mezi těmi to plastometry jsou rozdíly v druhu namáhání. Každý z nich má své 

výhody i nevýhody [6]. 

Obr. 3. Důležité body křivky deformace - napětí [6] 
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4.2 Tlakové zkoušky 

Tlaková zkouška, u které dochází k deformaci válcových vzorku mezi rovnými 

kovadly (například na plastometru Gleeble od firmy DSI), je považována za standardní test 

zkoumající plasticitu materiálů. Stav napětí je podobný jako u mnoha deformačních procesů, 

na rozdíl od krutové zkoušky nedochází k problémům se vznikem krčku jako u tahové 

zkoušky nebo charakteristickém vzhledu vzorku u krutové zkoušky (materiálovému 

přeorientování). Velká míra deformace muže způsobit že ve zkoušeném vzorku dojde 

k trhlinám. Napětí se muže měnit v průběhu tlakové zkoušky v širokém rozsahu mezí tím že 

se kontroluje a řídi soudkovitost vzorku přes změnu geometrie vzorku nebo snížením třeni 

mezi konci vzorku a kovadly které mohou být upraveny nebo ošetřeny lubrikantem nebo 

změnou tvaru. Tlaková zkouška je vysoce sofistikovaný test, kterým zle zkoušet jak tváření za 

studena, tak také tváření za tepla. Pomocí počítačové kontroly lze snadno řídit a regulovat 

podmínky zkoušky. Zkoušení tlakem je také vhodná metoda pro posouzení třecích podmínek 

při tváření za tepla. Nevýhodou tlakové zkoušky je že je nepřetržitá, a pro dosažení okamžité 

deformační rychlosti vyžaduje speciální zařízení. Pokud lubrikace na koncích zkoušeného 

vzorku je velmi dobrá, dojde k potlačení nerovnoměrné plastické deformace ve zkoušeném 

vzorku a na bočních stranách válcového vzorku nevznikne nepříznivý stav napjatosti (pouze 

teoreticky). Tahové napětí vzniklé třením je nepříznivé, to způsobí, že třecí odpor zpomaluje 

pohyb vnější plochy vzorku. Soudkovitost je prospěšná při testování vzorků do lomu, avšak 

pokud výsledkem testu má být to, že u vzorku nedojde k porušení a vzniku trhlin tak je tření 

nežádoucí. Rozloženi nerovnoměrné plastické deformace je patrné na obr. 5. U nerovnoměrné 

deformace dochází k prostorové napjatosti, u které je zastoupeno krom hlavního tlakového 

napětí i přídavné tahové napětí které je způsobeno již výše zmíněnou třecí sílou.  
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Průběh nerovnoměrné plastické deformaci je ovlivněn přídavným smykovým napětím 

na stykových plochách vzorku a na kovadlech [3, 7]. Dalším faktorem ovlivňujícím rozležení 

nerovnoměrné deformace jsou geometrické parametry zkoušky a to počáteční výška v poměru 

s počátečním průměrem (h0/d0). Ke snížení smykových napětí se používá již zmíněné mazání 

neboli lubrikace, anebo úprava geometrie kovadel (rovné nebo kuželovité). Jako mazivo se 

muže použít např. roztavené sklo [1]. Oblast 1 na obr. 5 znázorňuje prostorový tlak, kdy 

všechny složky napětí jsou tlaková, příznivý stav napjatosti. Oblast 3 představuje 

nestejnorodý stav napjatosti kdy dvě složky (σ2, σ3) jsou tahové a jedna tlaková (σ1). Na obr. 

5 jsou patrné tři oblasti, oblast 1 je oblastí odpovídající nejmenší deformaci, oblast 2, které 

naleží největší soustředění deformace, oblast 3 kde se nachází střední velikost deformace.  

Deformační tření při tlakové zkoušce je založeno na působení nástroje (kovadel) na vzorek. 

Působením deformační síly, kloužou přemisťované částice kovu po pracovní části nástroje, 

což vyvolává vznik třecích sil. Takto vzniklé třecí síly braní klouzavému pohybu a ovlivňuji 

průběh deformace v celém deformovaném vzorku [3]. Ani při použití adekvátního maziva 

(lubrikantu) nelze zlepšit situaci tak, aby došlo k uplatnění homogenní deformace.  

 
Obr. 5. Rozloženi nerovnoměrné plastické deformace ve 

zkoušeném vzorku, a naznačené stavy napjatosti a přídavná napětí 

[15]. 
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Avšak při použití tekutého skla jako maziva a isotermických podmínek je možné 

provést tlakovou zkoušku za tepla bez znatelného projevení soudkovitosti [7]. Okamžitá 

deformační rychlost u tlakové zkoušky je vlastně derivace deformace podle času, jak je 

znázorněno v rovnici (8). Výška vzorku se s časem kontinuálně snižuje. Rychlost nástroje 

(kovadel) se musí taky snižovat v poměru k záporné hodnotě výšky, jestliže deformační 

rychlost má být konstantní [8]. 

  
  

  
 

     

  
  

   

   
  

 

 
       (8) 

Při normálním testu, když rychlost nástroje (kovadel) je konstantní, deformace zůstává 

konstantní. 

  
  

  
 

      

  
  

 

  
 
  

  
 

  

  
      (9) 

kde v - rychlost nástroje (kovadel) [mm∙s
-1

] 

h, h0 - výška, počáteční výška vzorku [mm] 

t - čas [s] 

ε - deformace [-] 

Okamžitá deformační rychlost však není konstantní. Mezi tlakové zkoušky patří 

zkoušení válcových vzorků za tepla, zkoušení tenkých prstencových vzorků za tepla, zkouška 

tlakem za tepla rovinnou deformací. Tlaková zkouška prstencových vzorků byla vyvinuta pro 

měření třecích sil na rozhraní vzorek - nástroj (kovadla). Rovněž lze také tento test použít pro 

získání hodnot napětí v tlaku. Když jsou vzorky stlačeny v osovém směru, poté jejich 

výsledné rozměry závisí na velikosti stlačení ve směru tloušťky a třecích podmínkách na 

vnitřním povrchu prstence. Zkouška tlakem za tepla rovinnou deformací využívá omezeného 

šíření díky působení tuhých konců. Test rovinnou deformací se stále více používá pro zjištění 

spolehlivých měření napěťových křivek za zvýšených teplot [7, 8]. 



11 

 

 

4.3 Zkouška jednoosým tlakem  

Zkouška jednoosým tlakem prováděná na válcových vzorcích je velmi efektivní 

metoda vývoje materiálových charakteristik pro návrh procesů a jejich optimalizaci: 

 Studium křivek napětí - deformace, reakce deformovaného materiálu při 

konstantní teplotě a deformační rychlosti. 

 Studium kinetiky deformace indukovanou změnami mikrostruktury, 

rekrystalizace, velikosti zrna 

Vývoj v oblasti počítačového modelování, které je založen na metodě konečných 

prvků, umožňuje popis toku kovů, zkoumaní stavu namáhaní při tepelných operacích, napětí, 

deformace, deformační rychlosti, predikci teplotního pole ve zpracovávaném materiálu, a 

studium vývoje mikrostruktury. Schopnost termomechanických simulací a jejich vlastností 

zchladit vzorek během tlakové zkoušky umožňuje najít spojení mezi pozorovaným, vztahem 

napětí - deformace a vývojem mikrostruktury pozorovaného deformovaného materiálu.  

Zkouška jednoosým tlakem je založena na principu pěchování válcových vzorků mezi 

rovnými kovadly. Dochází k namáhání tlakovou silou válcových vzorků počáteční výšky h0 

[mm] a počátečního poloměru r0 [mm]. Příklad takového zkoušky, prováděné na plastometru 

Gleeble firmy DSI, je představen na obr. 6. Plastometr  Gleeble je vybaven odporovým 

ohřevem vzorků a zpětnou kontrolou počítačovým systémem. Typický test válcových vzorků 

probíhá tak že jako první nastává odporový ohřev vzorku na předem určenou teplotu, poté je 

zařazena výdrž na této teplotě, následuje ochlazení na deformační teplotu a provedení 

samotné deformace, a poté vydrž na teplotě, a na konec ochlazení na okolní teplotu. Pro 

regulaci a řízení požadovaných zkušebních parametrů se používá počítačová kontrola closed - 

loop neboli uzavřená smyčka [8].  
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První přiblížení průběhů napětí je vypočítáno za předpokladu, že vzorek zachovává 

svůj objem konstantní, a to udrží vzorek ve tvaru válce. Při uzavření tohoto předpokladu jsou 

vypočítány: deformační rychlost, napětí a deformace dle následujících rovnic (10, 11, 12) [4]. 

       
  

      
    

         (10) 

      
 

 
          (11) 

         
  

 
           (12) 

Kde F - deformační síla [N] 

h - okamžitá výška [mm] 

v - rychlost stlačení [m∙s
-1

]  

 

Obr. 6. Zkouška jednoosým tlakem za 

zvýšené teploty válcových vzorku 
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Index a byl zaveden k rozpoznání hodnot napětí, deformační rychlosti, a deformace 

vypočtené od hodnot nestranných. Napětí je ovlivněno mnoha faktory zejména, třením mezi 

vzorkem a nástrojem (kovadly), nerovnoměrností rozložení teploty ve vzorku, deformačním 

teplem, termofyzikálními vlastnostmi zkoušeného materiálu, materiálovou citlivostí na teplotu 

a deformační rychlost. Relativní chyba v toku napětí byla definována jako: 

    
      

  
          (13) 

Homogenní isotermická deformace s působením tření je závislá na předpokladu že 

napětí má ve všech místech zkoušeného materiálu stejnou hodnotu za probíhající deformace. 

Třecí napětí τ MPa, mezi vzorkem a nástrojem (kovadly) je reprezentováno jako konstantní 

smykové napětí: 

     
  

  
          (14) 

kde mf - třecí faktor [-] 

Tření mezi nástrojem (kovadly) a zkoušeným vzorkem způsobuje již zmíněnou 

soudkovitost, která je pevně spojena s třecím faktorem mf, pak koeficient soudkovitosti B[-] 

definujeme jako poměr rozměrů po deformaci s rozměry před deformací: 

  
      

      
 
          (15) 

kde rm - je maximální poloměr po deformaci [mm] 

Účelem zkoušky jednoosým tlakem je získání údajů a charakteristik chovaní 

zkoušených materiálů při podmínkách odpovídajících tepelně tvářecím procesům. Výsledkem 

pak může být průběh napětí, deformační rychlosti a nebo teploty v závislosti na velikosti 

provedené deformace. Na základě výsledků této zkoušky pak lze optimalizovat příslušné 

podmínky v reálných provozních procesech.  
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Dalším krokem je vývoj konstruktivních vzorců. Vzorce jsou použity v procesech 

modelovaní. Tyto výsledky slouží jako prostředek pro predikci deformační historie pro každý 

element v materiálových procesech, včetně deformace, deformační rychlosti, průběhu napětí 

(deformační síly). Chováni materiálů během procesů tváření je charakterizováno rovnicemi, o 

průběhu napětí na deformaci, deformační rychlosti, a teplotě. Typické rovnice jsou 

reprezentovány buď formou empirických vzorců, nebo formou zjednodušených algebraických 

vzorců, které můžeme použit v procesu modelování. Nejschopnější konstruktivní modely jsou 

ty, které odrážejí vzájemné propojení mezí průběhem plastické deformace a mikrostrukturou 

zkoumanou v deformovaném materiálu. Vývoj těchto funkcí je základní stavební kámen pro 

přesnou simulaci tvářecích procesů. Avšak modely, které zahrnují vliv mikrostruktury při 

plastické deformaci, jsou velmi sofistikované a obtížně řiditelné. Nejběžnějším způsobem 

zpracovaní plastometrických testů spočívá v použití hyperbolické funkce sinu, která je 

kombinovaná s Arrheniovým typem teplotního výrazu, jak je naznačeno v rovnici (16)          

[4, 7, 8]. 

                    
 

   
       (16) 

Kde A, α, n - materiálové konstanty [-] 

σ - mez kluzu [MPa] 

Q - aktivační energie pro plastickou deformaci [J∙mol
-1

] 

4.4 Princip torzního plastometru 

Krutová zkouška je jedna z nejpoužívanějších metod pro hodnocení deformačního 

chování kovů. Princip torzního plastometru je ve své podstatě docela jednoduchý. U vzorků 

které mají tvar válcových tyčí jsou konce upevněny do čelistí. Jedna z čelisti je pevně 

ukotvena, a druhá z čelistí vykonává rotační pohyb a muže se posouvat v podélném osovém 

směru. Takže testovaná část tyče je rovnoměrně kroucena podél své osy. Kroucením se 

teoretický průřez tyče a její zkoušené část nemění.  
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V průběhu zkoušky může docházet ke změně délky vzorku a mohou vznikat přídavná 

axiální napětí. Krouticí moment a osová síla jsou měřeny ve vztahu k počtu zkroucení do 

lomu. Počet zkroucení do lomu během testu poskytuje informace o tvařitelnosti materiálů. 

Díky tomu lze získané hodnoty přepočítat na křivku deformace - napětí anebo hodnotu 

deformačního odporu (smluvního napětí). Např. vzorec pro výpočet deformační rychlosti, 

který závisí na rychlosti kroucení o m∙s
-1

, reprezentativním poloměru zkoušené tyče R mm 

který se nachází ve 2/3 vnějšího poloměru tyče, a samotné délce tyče L mm je uveden 

v rovnici (17). 

  
       

       
          (17)

  

Univerzální plastometr SETARAM, instalovaný ve společnosti Materiálový a 

Metalurgický výzkum Vítkovice a.s., je vybaven počítačovým programem kontroly a řízení, 

který shromažduje data z prováděného testu a umožňuje regulaci a ovládání zkoušky. 

SETARAM v sobě zahrnuje důležité součásti, jako je elektricky pohaněný motor který 

umožňuje samotný rotační pohyb čelisti a tím umožňuje samotnou plastickou deformaci 

krutem. Rychlost otáček se muže pohybovat v rozmezí 1 - 2100 ot./min. a při použití externí 

převodovky muže dosáhnout rychlost otáček 10
-1

 ot./min. Maximální točivý moment se může 

pohybovat okolo hodnoty 10 Nm. Další důležitou součástí je zařízení pro indukční ohřev 

zkoumaného vzorku. Teplota hraje hlavní roli, protože při testu je důležité dosáhnout 

rovnoměrného rozložení teploty po celém vzorku. Jak je patrné na obr. 7. plastometr je 

vybaven trubici ve které je ochranná atmosféra která zabraňuje zokujení povrchu vzorku. 
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Součastí plastometru je i možnost rychlého řízeného ochlazení zkoušeného vzorku 

tlakovou voudou buď vpruběhu samotné zkoušky nebo v době kdy dojde ve zkoušenem 

vzorku k v porušení (vznik lomu) z důvodu  zachovaní struktury lomové plochy  pro nasledný 

metalografický rozbor [1 - 4]. 

4.5 Výhody a nevýhody zkoušky 

Mezi hlavní výhody krutové zkoušky patři zejména vyloučení vnějšího tření při 

samotném testu, také možnost provádět zkoušku nepřetržitě (spojitě) až do lomu, nebo naopak 

zkoušet vzorek přerušovanou deformací. Zkouškou s přerušovanou deformací lze napodobit 

reálnou simulaci reálného tváření. Další předností je veliký rozsah dosažených velikosti 

stupňů deformace, nebo regulace termomechanických parametrů. Mezi tyto parametry patří 

např. deformační rychlost, teplota. Rozmezí teplot zkoušení se pohybuje od 600 °C do 1350 

°C. Rozměry zkušebního vzorku jsou průměr zkoušené tyče D = 6 - 10 mm; délka zkoušené 

části vzorku L = 10 - 50 mm v některých případech až 100 mm. Deformační rychlost se 

pohybuje v rozmezí 10
-4

 s
-1 

až 10 s
-1

. Mezi nevýhody patří zejména nerovnoměrné rozložení 

deformace po délce a v příčném průřezu vzorku. Nerovnoměrnost v příčném průřezu nám 

způsobí, že jsou odlišné deformace v ose a na vnějším povrchu zkoušeného materiálů. 

Nerovnoměrnost deformace má za příčinu vzniku přídavných smykových napětí [1 - 4, 10]. 

Obr. 7. Křemenná trubice, která chrání vzorek před zokujením a s spirála 

indukčního ohřevu. 
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5.  Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je zabývat se vlivem vybraných plastometrických metod 

na určení hodnoty aktivační energie a především vyčíslení hodnot maximálního deformačního 

odporu (maximálního napětí) zvolené oceli při jejím tváření za tepla v daných 

termomechanických podmínkách. Pro tento účel byla vybrána ocel 42CrMo4, která byla 

podrobena zkoušení jednoosým tlakem na plastometru Gleeble 3500. Pomocí speciálního 

software bude, na základě dosažených výsledků, vyčíslena hodnota aktivační energie a další 

materiálové konstanty, které jsou vhodné k predikci maximálního napětí zkoumané oceli. 

Výsledné hodnoty aktivační energie a maximálních napětí, odpovídajících 

jednotlivých křivkám napětí – deformace, budou následně porovnány s hodnotami, které byly 

získány již dříve na základě výsledků krutových zkoušek na torzním plastometru SETARAM, 

které byly provedeny při analogických parametrech deformace jako v případě tlakových 

zkoušek. 

6. Experiment 

6.1 Ocel 42CrMo4 

Pro experiment byla použita ocel 42CrMo4, jedná se o nízkolegovanou ušlechtilou 

chrom - molybdenovou ocel určenou k zušlechťování. Její chemické složení je uvedeno v  

tab. 1. 

  

 

Tab. 1.  Chemické složení oceli 42CrMo4 v [hm%] vzorku použitých při 

experimentu  [9] 

C Mn Si P S Cr Mo

[hm %]

0,431 0,77 0,276 0,016 0,026 1,14 0,175
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Zkoumaná ocel je vhodná pro kalení, doporučené rozmezí kalicích teplot je 820 °C až 

860 °C. Díky své dobré prokalitelností je vhodná pro hodně namáhané strojní součásti. Po 

zakalení ocel dosahuje tvrdosti okolo 58 HRC. Do průměru 100 mm lze zušlechtěním 

dosáhnout pevnost nad 1000 MPa, a zároveň si materiál zachovává ještě slušnou 

houževnatost. Zároveň není náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalení probíhá do oleje nebo 

syntetických polymerů protože ocel je náchylná ke vznikům trhlin (kalicích) v těch místech 

kde je vrubový účinek anebo kde se můžou vyskytovat povrchové vady. Po zakalení získá 

ocel zvýšené mechanické vlastnosti zejména zvýšený odpor pro opotřebení. Ocel 42CrMo4 

patří k nejčastěji používané oceli k zušlechťování. Technologické vlastnosti, mezi které patří 

doporučené rozmezí tvářecích teplot pro tváření za tepla, je od 1100 °C až 850 °C. Obrábění 

se provádí, když je ocel vyžíhaná na měkko, pokud má však nízkou pevnost lze obrábět i ve 

stavu zušlechtěném. Pokud ocel 42CrMo4 obsahuje větší hm% síry tak se tím zlepší 

obrobitelnost. Souhrn mechanických vlastností oceli 42CrMo4 je uveden v tab. 3 a přehled 

tepelného zpracování oceli 42CrMo4 je uveden v tab. 4 [13].  

 

 

Průměr Re min. Rm A min. Z min. KV min.

[mm] [J]

d≤16 900 1100-1300 10 40 30

16<d≤40 750 1000-1200 11 45 30

40<d≤100 650 900-1100 12 50 30

100<d≤160 550 800-950 13 50 30

160<d≤250 500 750-900 14 55 30

[MPa] [%]

Tab. 2. Mechanické vlastnosti ve zušlechtěném stavu [13] 
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6.2 Popis experimentu 

Pro zkoušky jednoosým tlakem na plastometru Gleeble byly ze zkoumané oceli 

připraveny válcové vzorky o rozměrech D = 10 mm; H = 15 mm. Byly zvoleny čtyři teploty, 

při kterých byly vzorky podrobeny tlakové síle, 1100 °C, 1000 °C, 900 °C, 800 °C. Celkem 

bylo podrobeno zkoušce 24 vzorků. Vzorky byly označeny 1 až 24. U každé teploty bylo 

namáháno 6 vzorků postupnými nominálními rychlostmi deformace v rozsahu 0,02; 0,09; 

0,47, 2,3 s
-1

. Válcový vzorek oceli 42CrMo4 byl uchycen mezi čelisti (kovadla) a pomocí 

odporového ohřevu ohřát na teplotu 1100 °C rychlostí ohřevu 5 °C∙s
-1

 poté následovala výdrž 

300 s na této teplotě z důvodu dosažení homogenní teploty v celém zkoušeném vzorku a poté 

následovalo ochlazení na teplotu deformace rychlostí 10 °C∙s
-1

. U vzorku které byly zkoušeny 

při teplotě 1100 °C již nebylo zařazeno ochlazení, jak u ostatních vzorků které mají nižší 

teploty deformace. Po již zmíněné výdrži a následném ochlazení na teplotu deformace byla 

opět zařazena výdrž 120 s, a poté byla provedena samotná deformace zkoumaného vzorku.  

 

 

v oleji nebo 

synt. 

polymery

ochlazovat v 

peci

ochlazovat na 

vyduchu

Popouštěni 

po 

povrchovém 

kalení

[°C]

840-880 680-720 820-860 540-680 820-850 120-200

Normalizační 

žíhaní

Žíhaní na 

měkko
Kalení Popouštění

Povrchové 

kalení 

Tab. 3. Tepelné zpracování oceli 42CrMo4 [13] 
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6.3 Plastometr Gleeble 

Plastometr Gleeble je přístroj s plně počítačovým řízením tepelně mechanických 

procesů. Je to dynamický přistroj, který muže simulovat termomechanické parametry 

metalurgických procesů. V principu se jedná o tlakový (tahový) plastometr. V našem případě 

byl  použit plastometr Gleeble 3500.. Je to plně integrované digitální zařízení pracující 

s kontrolou regulace a řízení pomocí uzavřené smyčky (closed - loop). Plastometr používá pro 

zpracování naměřených dat platformu Windows, což usnadňuje využití pro vytváření simulací 

a analýzu a samotné vyhodnocení dat v široké oblasti průmyslu. Plastometr je vybaven 

vysokorychlostním ohřívacím systémem. Jedná se o přímý odporový ohřev kdy rychlost 

ohřevu je až 10 °C∙s
-1

. Pomocí zpětné kontroly a odporového ohřevu lze udržovat 

v materiálech homogenní teplotní pole (stálou teplotu). Díky vysoké tepelné vodivosti čelistí 

lze dosáhnout vysokých rychlostí ochlazování přesahujících 10 °C∙s
-1

 na povrchu vzorku. 

Pomocí termočlánku nebo infračervených pyrometrů, jež poskytují signály pro zpětnou 

kontrolu, můžeme snadno regulovat teploty vzorků. Díky vysokorychlostnímu ohřevu jsou 

zkušební testy 3 až 10 krát rychlejší, nežli konvenční přístroje vybavené pecním systémem. 

Mechanický systém je plně integrovaný hydraulický servo systém. Je schopen vyvinout sílu 

v tlaku (tahu) až 98 kN což je asi zatížení 10 tun. Také je schopen rychlosti výtlaku až      

1000 mm∙s
-1

. Díky snímačům zatížení nebo bezkontaktním laserovým extenzometrům lze 

poskytovat zpětnou kontrolu pro přesné provedení zkoušky. Mechanický systém umožňuje 

během testu naprogramovat změny režimu. Díky téhle funkci plastometr ukazuje svou 

všestrannost která je nutná pro simulaci tepelně mechanických procesů. Kontrolní režimy, 

které jsou k dispozici, zahrnují mnoho různých extenzometrů pro skutečné napětí, skutečnou 

deformací. Kontrolní systém plastometru Gleeble 3500 je série tří řídicích systémů. Tyto 

systémy poskytují všechny potřebné signály pro kontrolu tepelně mechanických zkoušek a 

jejich poměných. Můžeme plastometr řídit pomocí počítače zcela ručním ovládáním nebo 

použit kombinaci počítačové a manuální kontroly. Prostředí pro ovládání na Gleeble 3500 se 

skládá z pracovní stanice s operačním systémem Windows a pracovní konzole jak lze vidět na 

obr. 7. Každý aspekt řídícího systému lze ovládat pomocí počítače a lze jej také ručně ovládat 

pomocí ovládací konzole nebo zle vše předem naprogramovat. Jakmile je test nebo simulace u 

konce všechny potřebné výsledky jsou automaticky načteny a ihned k dispozici pro následnou 

analýzu [3, 11, 14,]. 
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7.  Diskuze výsledků  

7.1 Zjištěné napěťové křivky 

Data získané z testu na plastometru Gleeble 3500 byly použity pro konstrukci křivek 

deformace - napětí (e - σ), a křivek deformace - okamžitá deformační rychlost (e -γ). 

K vyhodnocení a samotné konstrukci křivek, získaných dat byl použit software firmy 

Microsoft, konkrétně program EXCEL. Při testu byla zaznamenávána v příslušném čase 

příslušná hodnota deformace, napětí aj. Z důvodu tlakové zkoušky bylo nutné určité hodnoty 

se záporného tvaru převést na hodnoty kladné. Pomocí programu EXCEL byly sestrojeny 

příslušné křivky deformace - napětí (e - σ), pro každý zkoušený vzorek. Sestrojené grafy 

sloužily pro získání potřebných dat pro další vyhodnocení. Ze získaných grafů (e - σ)byly pro 

každý zkoušený vzorek určeny souřadnice napěťových píku, konkrétně byly zjištěny  

maximální  napětí σmax  a deformace odpovídající napěťovému píku ep při daných nominálních 

deformačních rychlostech a teplotách deformace. Křivky také sloužily pro predikci zda u 

jednotlivých vzorků došlo k uzdravovacím procesům během samotné deformace, jestli bylo 

dosaženo ustáleného stavu neboli steady- state σss a jak probíhala samotná deformace 

v zkoušeném vzorku. Na obr. 8 lze vidět křivky napětí deformace při nominální deformační 

rychlosti 0,02 s
-1

, ale při různých teplotách. U křivek s teplotami deformace 1100 až 900 °C, 

jsou zřetelné oblasti napěťového piku, a také oblasti ustáleného plastického toku.  

Obr. 7. Plastometr Gleeble 3500 [14] 
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Při těchto teplotách je průběh deformace takový že v první části grafů dochází 

k zpevňování do určité hodnoty (deformace do píku ep) která přibližně koresponduje se 

začátkem DRX, po překročení této hodnoty převládne v materiálu DRX a dojde k poklesu 

napětí a až při vysokých hodnotách deformace dojde k ustálenému plastickému toku tedy ke 

konstantní hodnotě napětí.   

 

Když se nominální deformační rychlost zvýšila na hodnotu 0,09 s
-1

, tak došlo ke 

zvýšení deformačních odporů a také k jinému průběhu deformace. Na obr. 9 jsou u prvních tří 

křivek při teplotách 1100 až 900 °C ještě patrné oblasti naznačující že v materiálu proběhla 

DRX, avšak ne tak zřetelné jak u předchozí nižší deformační rychlosti která je reprezentovaná 

na obr. 8. Poslední křivka (pro teplotu 800 °C) ukazuje, že v materiálu došlo k DRX, akorát 

její vliv na průběh křivky není tak velký jak u předchozích křivek.  

 

Obr. 8. Křivky deformace napětí při nominální rychlosti 0,02 s
-1

 a teplotách   

1100 - 800 °C. 

Obr. 8. Křivky deformace napětí při nominální rychlosti 0,02 s
-1

 a teplotách   

1100 - 800 °C. 
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Obr. 9. Křivky deformace napětí při nominální rychlosti 0,09 s
-1

 a teplotách   

1100 - 800 °C. 

Na obr. 10. když už hodnota nominální deformační rychlosti byla 0,47 s
-1

, tak pouze 

při teplotě deformace 1100 °C došlo v materiálu k DRX. U zbylých dvou kdy teploty byly 

1000 a 900 °C již DRX neměla výrazný vliv na dané napěťové křivky. Poslední křivka nemá 

patrnou oblast napěťového píku, tedy pík nebyl registrován. Vzhled této křivky připomíná 

jako by došlo k deformaci za studena. Dochází pouze ke zpevňování materiálu a k žádným 

dynamickým uzdravovacím procesům jako DRX nebo zotavení. Vlivem stoupající nominální 

deformační rychlosti deformace a klesající teploty deformace se hodnoty maximálního napětí 

u každé křivky posouvá směrem k vyšším deformacím a napětím. Toto souhrnně popisuje 

Zener - Hollomonův parametr. 
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Při nejvyšší nominální deformační rychlosti 2,3 s
-1

 nemá DRX výrazný vliv na tvar 

napěťových křivek. V prvním případě kdy je teplota 1100 °C dojde k vytvoření DRX ve 

zkoušeném materiálu a poté následnému ustálení napětí na konstantní hodnotě. Při porovnaní 

všech čtyř obrázků obr. 8. až obr. 11. jsou patrné ovlivňující faktory při zkoušení a to teplota 

a deformační rychlost. Vyšší teplota deformace ovlivňuje velikost deformačních odporů 

(maximálního napětí), se stoupající teplotou klesá hodnota deformačních odporů 

(maximálního napětí),  se stoupající teplotou klesá hodnota deformačních odporů a hodnota 

deformace do piku ep, což vede k rychlejšímu nástupu uzdravovacích procesů (dynamická 

rekrystalizace nebo dynamické zotavení).  Čím vyšší je deformační rychlost tím vyšší je také 

deformační odpor oceli 42CrMo4. A kombinace nízké teploty a vysoké deformační rychlosti 

posouvá napěťové píky směrem k vyšším deformacím a napětím. Nejmenší deformační 

odpor, nejnižší hodnotu deformace do píku ep a tím i nejrychlejší nastup deformace, vykazuje 

kombinace teploty 1100 °C a nízké deformační rychlosti 0,02 s
-1

. Naopak nejvyšší deformační 

odpor a největší hodnotu ep bylo dosaženo kombinací nejnižší teploty 800 °C a nejvyšší 

nominální deformační rychlosti 2,3 s
-1

. Navíc v tomto případě nedošlo k DRX ale 

k dynamickému zotavení, které není tak účinné v uzdravení deformované struktury [1 - 5, 7, 

9, 12]. Kombinaci nejnižší teploty a nejvyšší deformační rychlosti lze vidět na obr. 11. 

Obr. 10. Křivky deformace napětí při nominální rychlosti 0,47 s
-1

 a 

teplotách   1100 - 800 °C. 
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7.2 Okamžitá deformační rychlost 

Obecně deformační rychlost není totožná s rychlostí pracovního nástroje. Matematické 

vyjádřeni okamžité deformační rychlosti je ukázáno v rovnici (8) [7, 12]. V našem testu se 

nominální deformační rychlost neodpovídala zjištěné okamžité deformační rychlosti proto je 

ve výpočtech uvažovaná okamžitá deformační rychlost. V našem případě ke zjištění hodnot 

okamžitých deformačních rychlostí byl opět použit program EXCEL. A to tak že se zahrnula 

průměrná hodnota deformace podělená průměrnou hodnotou času. Pro jednu konkrétní 

hodnotu okamžité deformace se bral průměr z osmi předešlých a následujících hodnot 

deformace a jejich rozdíl byl podělen rozdílem naměřených časů. Tímto způsobem byla 

získaná jedna hodnota okamžité deformační rychlosti. Grafické znázornění takto vypočtené 

deformační rychlosti je demonstrováno na obr. 12. Kde je závislost deformace na okamžité 

deformační rychlosti (e - γ) a také křivka napětí deformace pro nominální deformační rychlost 

0,02 s
-1

 a teplotě 1100 °C.  

 

Obr. 11. Křivky deformace napětí při nominální rychlosti 2,3  s
-1

 a teplotách     

1100 - 800 °C. 
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Obr. 12. a) graf s nízkou (0,02) nominální rychlostí deformace při teplotě 1100 °C, 

b) graf s vysokou (2,3) nominální rychlostí deformace při teplotě 1100°C. 

a) 

b) 
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7.3 Určení aktivační energie a dalších konstant 

 Hodnotu aktivační energie Q [kJ∙mol
-1

]  lze získat pomocí programu ENERGY který 

využívá k výpočtu rovnici (16). Jako vstupní hodnoty pro tuto rovnici jsou maximální napětí 

σmax získané z křivek deformace napětí, a hodnoty deformačních rychlostí jednotlivých 

vzorků, hodnoty deformace a teploty. Materiálové konstanty jsou v našem případě neznámé 

spolu s aktivační energii, která je také obsažena v rovnici. Rovnice přetavuje nelineární 

závislost dvou poměných. Pro vyřešení problému tedy použijeme program ENERGY, který 

dokáže převést nelineární regresi na jednotlivé lineární regrese, zjistíme zbylé konstanty. 

První zjednodušení rovnice (16) platí pro vysoké teploty, kdy se převede rovnice (16) na 

rovnici (18) a získáme konstantu n [-]. Druhé zjednodušení platí pro nízké teploty a získáme 

rovnici (19). Závislost materiálové konstanty  α [-]je znázorněna v rovnici (20).  

         
 

   
      

                     (18)

  

         
 

   
                     (19) 

  
 

 
             (20) 

Pomocí těchto rovnic dostaneme potřebné materiálové konstanty pro výpočet 

aktivační energie. Při použití programu ENERGY lze pracovat v manuálním nebo 

automatickém režimu. Získaná data jsou v manuálním režimu vyhodnocována za použití 

lineárních regresí. Automatickým režimem, který využívá nelineární regrese řešené metodou 

nejmenších čtverců, mohou být zpřesněny výsledky manuálního režimu. Na obr. 13. je 

závislost lineární regrese pro určení materiálových konstant Q a C. Kdy na vodorovné ose 

jsou vyneseny převracené hodnoty teplot.  
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Pro určení nástupu DRX nebo dynamického zotavení slouží deformace do píku ep. 

Deformace do piku je reprezentována rovnici (5). Pro vypočet ep bylo zapotřebí vyčíslit 

konstanty U a w. Tyto konstanty byly vypočítaný ihned po zjištění aktivační energie Q. 

Všechny materiálové konstanty a hodnoty aktivační energie jsou v tab. 5. Dále jsou hodnoty 

maximálního napětí a deformace do piku, naměřené a vypočtené pomoci programu ENERGY 

v tab. 4. Hodnoty maximálního napětí neboli maximálního deformačního odporu jsou ve třech 

sloupcích. První sloupec značí odečtené hodnoty z grafů deformace napětí, ve sloupci 

označeném jako „calcul. M.“ se nachází hodnoty manuálně zjištěné pomoci ENERGY, a ve 

sloupci s názvem „calcul. A.“ se nachází hodnoty vypočítané automatickým režimem. To 

samé platí i pro hodnoty deformace do piku. 

 

 

 

 

Obr. 13. Regrese zhotovena programem ENERGY pro vyhodnocení 

materiálových konstant C a Q 
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Tab. 4.  Tabulka s naměřenými a vypočtenými hodnotami deformačních odporů 

a deformací do piku oceli 42CrMo4. 

T γ max [MPa] ep 

[°C] [1/s] measur. calcul. M. calcul. A. measur. calcul. M. calcul. A. 

1100 0,0226 48 52 47 0,18 0,21 0,2 

1100 0,0914 64 64 62 0,22 0,24 0,24 

1100 0,5320 85 82 83 0,29 0,29 0,29 

1100 2,8300 103 102 108 0,41 0,35 0,36 

1000 0,0222 72 77 73 0,23 0,27 0,27 

1000 0,1010 94 94 93 0,31 0,32 0,32 

1000 0,5630 119 117 120 0,5 0,39 0,39 

1000 2,4800 146 138 145 0,54 0,46 0,47 

900 0,0235 109 117 113 0,34 0,39 0,38 

900 0,1050 136 138 138 0,43 0,46 0,45 

900 0,5000 175 163 166 0,71 0,54 0,54 

900 2,4300 195 189 195 0,79 0,64 0,66 

800 0,0223 169 173 169 0,58 0,58 0,55 

800 0,0907 195 196 194 0,62 0,67 0,66 

800 2,32 252 252 255 0,65 0,95 0,97 

 

Pro sloupce označené symbolem „calcul. M.“ a „calcul. A.“ byly použity různé 

aktivační energie, které jsou v tab. 5. Pro první zmiňovaný sloupec byla použita aktivační 

energie zjištěna manuálně, která má vyšší hodnotu, nežli má vypočtená automaticky. 

V druhém případě byla použita hodnota aktivační energie zjištěna automaticky. Zbývající dva 

sloupce označené symboly T a γ jsou pro teplotu a okamžitou deformační rychlost.  

Tab. 5.  Aktivační energie Q pro ocel 42CrMo4 zjištěna pomocí ENERGY 

Materiál: 42CrMo4-Gleeble 

  Manual     Automatic   

Q 392,62 kJ/mol Q 343,59 kJ/mol 

n 
(1100°C) 6,27 

 
n (1100°C) 4,8353 

  (800°C) 0,00894 1/MPa  (800°C) 0,0109 1/MPa 

C 1,83E+15 1/s C 5,18E+12 1/s 

U 0,00762   U 0,00842   

W 0,108   W 0,121   



30 

 

Pro porovnání jaký je rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami lze vidět na 

obr. 14. Kdy jde o závislost převracené hodnoty teploty na maximálním napětí. Z grafu je 

patrné že hodnoty se nijak zvlášť moc neliší. 

7.4 Srovnání s krutovou zkouškou 

K porovnání s krutovou zkouškou slouží hodnoty aktivační energie, maximálního 

napětí a deformace do piku. Automaticky zjištěna hodnota aktivační energie u krutové 

zkoušky, což je zpřesněná manuálně zjištěna hodnota, je Q=344,33 kJ∙mol
-1

. Automaticky 

vypočtená aktivační energie u tlakové zkoušky je Q=343,59 kJ∙mol
-1

. Porovnání manuálně 

vypočtených hodnot aktivačních energií u krutovky je Q=375,44 kJ∙mol
-1

 a u tlakové zkoušky 

Q=392,62 kJ∙mol
-1

.  Výsledky zjištěné v automatickém režimu jsou si velmi podobné, hodny 

se skoro vůbec neliší. Maximální napětí, okamžité deformační rychlosti a deformace do piku 

dosažené krutovou zkouškou a získaná zkouškou jednoosým tlakem provedenou na 

plastometru Gleeble 3500 jsou znázorněna v tab. 6. Hodnoty deformační odporů za různých 

teplot deformace se nijak zvláště neliší. Porovnání největšího deformačního odporu u krutové 

zkoušky σmax=237 MPa  a u tlakové zkoušky σmax= 255 MPa.  

 Obr. 1. Porovnání naměřených a vypočtených hodnot pomocí 

ENERGY 
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Tab. 6.  Porovnání okamžitých deformačních rychlostí, maximálních napětí a 

deformací do piku získaných plastometry Gleeble 3500 a Setaram. 

T [°C] 

Gleeble Setaram 

γ [s-1] 
calcul. A. 

γ [s-1] 
calcul. A. 

σmax [Mpa] ep [-] σmax [Mpa] ep [-] 

1100 0,0226 47 0,2 0,0196 50 0,15 

1100 0,0914 62 0,24 0,0958 68 0,18 

1100 0,5320 83 0,29 0,4790 88 0,22 

1100 2,8300 108 0,36 2,3200 110 0,26 

1000 0,0222 73 0,27 0,0197 78 0,2 

1000 0,1010 93 0,32 0,0958 99 0,24 

1000 0,5630 120 0,39 0,4770 122 0,28 

1000 2,4800 145 0,47 2,3000 145 0,34 

900 0,0235 113 0,38 0,0194 116 0,27 

900 0,1050 138 0,45 0,0948 139 0,32 

900 0,5000 166 0,54 0,4760 163 0,39 

900 2,4300 195 0,66 2,3100 187 0,47 

800 0,0223 169 0,55 0,0191 164 0,39 

800 0,0907 194 0,66 0,0937 188 0,47 

800 2,3200 255 0,97 2,3400 237 0,68 

 

 

 

 

  

 

 



32 

 

8.  Závěr 

Na základě plastometrických experimentů byla určována aktivační energie Q oceli 

42CrMo4 při tváření za tepla. Zkoušky jednoosým tlakem, provedené na plastometru Gleeble 

3500, vedly k získání křivek deformace – napětí v rozsahu teplot 800 až 1100 °C a 

nominálních deformačních rychlostí 0,02 až 2,3 s
-1

. Tyto parametry stejně jako teplota 

austenitizace 1100 °C byly zvoleny podobně jak u zkoušek provedených dříve na torzním 

plastometru, což umožnilo porovnat výsledky získané dvěma různými plastometrickými 

metodami. 

Záznamy jednotlivých zkoušek tlakem byly analyzovány. Z analýzy vyplynulo, že 

skutečná deformační rychlost se v některých případech dosti významně liší od deformační 

rychlosti nominální. To platilo zejména pro vysokou rychlost tváření, které v našem případě 

byla 2,3 s
-1

. Manuální hodnoty zpřesněné automatickým režimem pro výpočet aktivační 

energie proto využíval okamžité deformační rychlosti, vypočtené pro podmínky dosažení 

napěťového píku. Píková napětí posloužila k určení aktivační energie na základě řešení 

klasického sinushyperbolického vztahu, a to metodami lineární i nelineární regrese ve 

speciálním software ENERGY 4.0. Z výsledků zkoušek tlakem vyšla aktivační energie Q = 

343,59 kJ·mol
-1

, což je velmi podobné s hodnotou Q = 344,33 kJ·mol
-1

, již dříve zjištěnou pro 

daný materiál pomocí spojitých zkoušek krutem. Důležité bylo také to, že obě sady 

experimentů byly prováděny na materiálu z jedné tavby a nebyly tedy ovlivněny případnými 

rozdíly v chemickém složení oceli. 

Porovnání výsledků získaných dvěma základními plastometrickými metodami 

potvrdilo jejich vzájemnou kompatibilitu a správnost použitých metod, jimiž se 

z energosilových parametrů zkoušek tlakem i krutem vypočítávají křivky deformace – napětí. 

Matematické modely popisující obě souřadnice napěťového píku v závislosti na teplotě a 

rychlosti deformace dávají v případě obou typů zkoušek velmi podobné výsledky 

maximálních napětí. U tlakové zkoušky σmax=255 MPa a krutové zkoušky σmax=237 MPa. 
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