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ABSTRAKT
Hořčíkové slitiny, jež jsou charakteristické svou nízkou měrnou hmotností a dobrými
pevnostními vlastnostmi po tepelném zpracování, jsou v současné době žádané hlavně
v leteckém a automobilovém průmyslu. Většina slitin hořčíku je zpracována za vysokých
teplot kvůli špatné tvařitelnosti za pokojové teploty. Způsobuje to především samotný hořčík,
jenž nepříznivě krystalizuje v hexagonální těsně uspořádané soustavě, čímž se liší od většiny
technických kovů krystalizujících v soustavě kubické. Tvařitelnost hořčíkových slitin
významně závisí na teplotě i rychlosti deformace a velikosti zrna. Důležitý je vliv
odpevňovacích procesů na konečné mechanické vlastnosti.
Předkládaná disertační práce se proto zabývá co možná nejkomplexnějším popisem
deformačního chování vybrané hořčíkové slitiny s označením AZ31, která se řadí mezi jednu
z nejčastěji používaných hořčíkových slitin pro tváření. Za tímto účelem bylo provedeno
několik vybraných experimentů, ať už se jedná o válcování za tepla nebo tlakové zkoušky na
plastometrickém simulátoru Gleeble 3800, popřípadě jiné, za účelem získání co možná
nejvíce výstupních dat a jejich následné zpracování, resp. porovnání.
Na laboratorní válcovací trati Tandem byl proveden experiment vedoucí k získání
matematického modelu středních přirozených deformačních odporů (σps) hořčíkové slitiny
s 2,8 hm. % Al. Vycházelo se z měření válcovacích sil při válcování plochých vzorků
s odstupňovanou tloušťkou. Naměřené hodnoty válcovacích sil byly převedeny na
hodnoty σps.
Na plastometru Gleeble 3800 byly provedeny tlakové zkoušky hořčíkové slitiny Mg3Al-1Zn (AZ31) při různé teplotě a deformační rychlosti. Deformační chování a zejména tvar
napěťových křivek slitiny AZ31 se významně liší při nízkých a vysokých hodnotách
Zenerova-Hollomonova parametru Z. Regresní a statistická analýza experimentálních dat
jednoznačně potvrdila, že nelze jednotnou rovnicí popsat celý soubor dat. Byly proto vyvinuty
dva matematické modely umožňující predikci deformačních napětí zkoumané hořčíkové
slitiny v závislosti na teplotě, deformaci a deformační rychlosti, a to se zahrnutím vlivu
dynamické rekrystalizace. Základní předností vyvinutých originálních modelů je jejich
relativní jednoduchost a vhodnost k rychlé aplikaci v širokém rozsahu deformačních
podmínek.
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ABSTRACT
Magnesium alloys, for which low specific weight and good strength properties after
heat treatment are characteristic, are currently demanded mainly in aeronautical and
automotive industry. Most magnesium alloys are processed in high temperatures due to
unfavourable formability at the room temperature. It is caused above all by magnesium itself,
which crystallises in the hexagonal system with tight arrangement. By this magnesium differs
from most technical metals that crystallise in the cubic system. Formability of magnesium
alloys depends significantly on temperature and strain rate and on grain size. Influence of
softening processes on final mechanical properties is important.
Present dissertation concerns therefore deals with the most complete possible
description of the deformation behavior of selected magnesium alloy AZ31 with the
designation, which ranks among one of the most commonly used magnesium alloys for
forming. For this purpose have also been several selected experiments, whether it is a hotrolled or pressure tests on Gleeble simulator plastometric 3800, or other, to obtain as much as
possible the output data and their subsequent treatment, respectively comparing.
An experiment leading to obtain the mathematical model of the mean equivalent stress
(σps) of magnesium alloy with 2.8 wt. % Al was realized in laboratory rolling mill Tandem. It
was based on the measurement of rolling forces during hot rolling of the flat samples with
varying thickness. The measured rolling force values were converted to the σps values.
Compression tests of magnesium alloy Mg-3Al-1Zn (AZ31) at different temperatures
and strain rate were made on plastometer Gleeble 3800. Deformation behaviour and
particularly shape of stress-strain curves of the alloy AZ31 differ significantly at low and high
values of Zener-Hollomon parameter Z. Regression and statistical analysis of experimental
data have confirmed unequivocally, that it was impossible to describe by a uniform equation
the whole set of data (i.e. traditional stress-strain curves, as well as those with atypical initial
stage, given by the massive twinning). That’s why two mathematical models were developed
enabling prediction of the flow stress of investigated magnesium alloy in dependence on
temperature, strain and strain rate, with inclusion of the influence of dynamic
recrystallisation. Basic advantage of the developed original models consists in their relative
simplicity and suitability for a rapid application in an extensive range of deformation
conditions.
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A JEDNOTEK
označení

název veličiny

jednotka

A

materiálová konstanta

-

A

empiricky určený koeficient

-

B

materiálová konstanta

-

Bs

střední šířka

C

materiálová konstanta

-

D

materiálová konstanta

-

d0

počáteční průměr zrna

mm

E

materiálová konstanta

-

velikost deformace

-

e0

počáteční deformace

-

eh

výšková deformace

-

ep (εp)

deformace do píku

-

ė ( ε& )

deformační rychlost

s-1

e (ε)

mm

F

materiálová konstanta

-

G

materiálová konstanta

-

H0

vstupní výška

mm

H1

výstupní výška

mm

Hs

střední tloušťka

mm

hε

historie tváření

-

J

materiálová konstanta

-

K

koeficient

-

K

materiálová konstanta

-

Ke

empiricky určená konstanta představující vliv deformace

-

Kė

empiricky určená konstanta představující vliv deformační
rychlosti

-
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značka

název veličiny

jednotka

KT

empiricky určená konstanta představující vliv teploty na
deformační napětí

-

M

materiálová konstanta

-

N

materiálová konstanta

-

n

exponent zpevnění

-

n

empiricky určený koeficient

-

n

materiálová konstanta

-

Q

aktivační energie při tváření za tepla

QFv

tvářecí faktor

kJ.mol-1
J.K-1.mol-1

R

molární plynová konstanta

R

poloměr

mm

Rm

pevnost

MPa

Rp

mez kluzu

MPa

smluvní mez kluzu

MPa

Rp0,2
T

teplota

t0,5

čas potřebný k 50 % uzdravení struktury rekrystalizací

s

U

materiálová konstanta

-

vv

reálná obvodová rychlost

W

materiálová konstanta

-

X

rekrystalizovaný podíl

%

Z

Zener-Hollomonův parametr

s-1

α

materiálová konstanta

-

α

empiricky určený koeficient

-

γ

deformační rychlost

σm
σmax (σp)

°C / K

mm.s-1

s-1

kalkulovaný střední přirozený deformační odpor

MPa

maximální (píkové) napětí

MPa
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značka

název veličiny

jednotka

přirozený deformační odpor

MPa

střední přirozený deformační odpor

MPa

σp0

skutečné deformační napětí pro nulovou plastickou
deformaci

MPa

σpn

skutečné deformační napětí pro ustálený tok kovu

MPa

σpp

napětí do píku

MPa

σp
σs ,σps
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1. ÚVOD
V současné době zažívají hořčíkové slitiny velkou expanzi v mnoha průmyslových a
spotřebních odvětvích. Způsobuje to především fakt, že produkty z hořčíkových slitin mají
relativně uspokojivé pevnostní vlastnosti navzdory své nízké hmotnosti. Nebrání tomu ani
jejich cenová nevýhodnost oproti produktům z oceli. A právě proto se v současnosti věnuje
velká pozornost vývoji zlepšování užitných vlastností hořčíkových slitin.
Jedním z nejčastějších požadavků současné průmyslové výroby je snížení ekologické
zátěže, především tedy v případě automobilového a leteckého průmyslu. Hořčíkové slitiny
díky svým specifickým vlastnostem mají zastoupení nejen tedy v nejmodernější letecké,
vojenské či lékařské technice, ale taky v automobilech, počítačích a dnes natolik běžné
spotřební věci jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty a DVD přehrávače. Jak je patrné z
obr.1, tak požadavky na produkci odlitků z hořčíkových slitin v posledních dvou desetiletích
narůstají parabolicky a předpokladem je, že se tento trend udrží ještě několik let.

Obr. 1 Požadavky na produkci odlitků ze slitin hořčíku [1]
Dle statistiky IMA (International Magnesium Association) v roce 2002 dosahovalo
množství využitého hořčíku v oblastech tvářených produktů pouze 2,5 % z celkem
Disertační práce – Miroslav Legerski
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vyrobených 365 tisíc tun primárního Mg. Je to sice 14-krát méně oproti produktům
vyráběným pomocí slévárenských metod, avšak v případě tvářených produktů je pozitivní
dosažení vyšších mechanických vlastností, zejména tažnosti a pevnosti.
Při pokojové teplotě je tvárnost hořčíkových slitin vcelku problematické a mechanické
vlastnosti jsou neuspokojivé, zato zpracováním za tepla už dosahují jejich vlastnosti
adekvátních hodnot. Proto je z praktického hlediska efektivní studovat deformační a plastické
vlastnosti za tepla zpracovávaných hořčíkových slitin pro jejich následné komerční využití
[2-7].
Tato disertační práce je zaměřena na co možná nejkomplexnější popis deformačního
chování vybrané hořčíkové slitiny s označením AZ31, která se řadí mezi jednu z nejčastěji
používaných hořčíkových slitin pro tváření. Z důvodu komplexního studia deformačního
chování vybrané hořčíkové slitiny byla proto provedena řada experimentů, mezi které patří
zejména laboratorní válcování za tepla a plastometrické zkoušky na simulátoru Gleeble 3800.
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2. TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY

2.1 Obecná charakteristika hořčíku a jeho slitin
Hořčík s chemickou značkou Mg (latinsky Magnesium) je lehký, středně tvrdý
stříbrolesklý kov, druhý nejlehčí z kovů alkalických zemin. Hořčík je šestým nejvíce se
vyskytujícím prvkem zemské kůry, ve které zaujímá přibližně 2,5 obj. %. Avšak vzhledem k
jeho značné afinitě ke kyslíku a jiným prvkům, nenachází se v přírodě v elementární podobě,
nýbrž v podobě četných sloučenin (přibližně 60), obsažených v rudách, skalách a nerostech,
které se vyskytují po celém světě.
Významným zdrojem hořčíku je také mořská voda, která je rovněž velkou měrou
využívána pro jeho výrobu. Nosnou sloučeninou hořčíku v mořské vodě je komplex
MgCl2-MgSO4, který je výchozí surovinou pro tuto technologii výroby a standardně tvoří cca.
0,14 hm. % z celkového podílu mořské vody. V případě vody z Mrtvého moře dosahuje podíl
této sloučeniny až 8,8 hm. %.
Hořčík v podobě amalgámu byl vyroben již v prvním desetiletí 19. století. O dvacet let
později se podařilo vyrobit čistý hořčík. Avšak teprve počátkem 20. století začíná jeho
průmyslová výroba, která je zpočátku omezena jen na některé průmyslově vyspělé státy.
V současné době se hořčík vyrábí v mnoha státech světa. V České republice však žádný
provoz na výrobu hořčíku není, tudíž se potřebné suroviny dovážejí ze zahraničí.
Podíváme-li se na celosvětovou výrobu primárního hořčíku dle IMA (International
Magnesium Association) shrnutou v tab. 1. tak dominantním výrobcem je v celé poslední
dekádě jednoznačně Čína. V roce 2000 připadalo na Čínu s 218.000 tunami za rok přibližně
45 % celkové světové produkce, avšak v roce 2010 to už s produkcí 654 tis. t/rok představuje
více jak 80 % celkové světové produkce.
Rovněž úměrně rostoucí je v tomto případě i samotná celková světová produkce. Když
pomineme fakt, že v letech 2008, resp. 2009 došlo k poklesu pravděpodobně ovlivněného
celosvětovou hospodářskou krizí, je každoroční nárůst produkce přibližně kolem 10 %.
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Tab. 1 Světová výroba primárního hořčíku [8].

Primární výroba hořčíku v letech 2000-2010
(v tisících tun)
Stát

2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007 2008 2009

2010

USA

74

43

35

43

43

43

43

43

50

45

45

Brazílie

9

9

7

5

11

6

6

18

15

16

16

Kanada

55

65

86

50

55

54

50

16

0

0

0

Čína

218

195

232

354

450

470

490

627

559

501

654

Francie

17

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izrael

2

30

34

30

33

28

28

25

35

29

30

Kazachstán

10

10

10

14

14

20

20

21

21

21

20

Norsko

50

35

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Rusko

40

50

52

45

45

45

50

37

37

37

40

Ukrajina

2

2

0

0

0

2

2

3

3

2

2

Srbsko

2

2

2

2

4

2

1

2

2

2

2

Celkem

479

448

468

543

655

670

690

792

722

653

809

Roční
změna

-6% +4% +16% +20% +2% +11% +14% -9% -10% +24%

Čistý hořčík se ke konstrukčním účelům používá jen zřídka, neboť má malou pevnost,
špatnou tvárnost za studena a má anizotropní vlastnosti. Jeho vlastností se však zlepšují
přísadou

některých

dalších

prvků.

Zpracování

surovin

probíhá

termickým

nebo

elektrolytickým postupem. Pyrometalurgickými způsoby výroby lze získat hořčík o čistotě
99,7 hm. %, elektrolyticky 99,9 hm. %.
Hořčík a jeho slitiny se používají v mnoha oborech. Využití nalezly například v
leteckém, resp. kosmickém průmyslu, v raketové technice, automobilovém průmyslu,
elektrotechnice a elektronice, pyrotechnice a fotografii [2,9,10,11].
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Hořčík není jen technickým prvkem, ale je rovněž velmi důležitým bioaktivním
prvkem, nezbytným pro existenci a zdravý růst organismu. Bylo dokázáno, že dlouhodobý
nedostatek doporučené denní dávky hořčíku, což u dospělé osoby činí přibližně
300 - 400 mg/den, může vést

ke vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu, vysokého

krevního tlaku či osteoporose [12].

2.1.1 Krystalová struktura a vlastnosti hořčíku
Krystalická struktura čistého hořčíku je za atmosférického tlaku hexagonální těsně
uspořádaná (HCP). Vrstevné uspořádání atomů ve směru [0001] odpovídá posloupnosti
ABABABABAB. Koeficient zaplnění této mřížky (f) je 0,7405 a koordinační číslo 12. Při
teplotě 25 °C a toleranci ±0,01 % jsou mřížkové parametry: a = 0,32092 nm, c = 0,52105 nm
a osový poměr c/a = 1,623, což je velmi blízko ideálnímu osovému poměru pro nejtěsnější
uspořádání 1,633 [2,12]. Schématické uspořádání atomů HCP mřížky hořčíku je uvedeno na
obr. 2.

c
A
B
c

a3

a2
a2

a1

a1

a

Obr. 2 Uspořádaní atomů hořčíku [13]

2.1.2 Fyzikální a chemické vlastnosti hořčíku
Hořčík je kovem II.a podskupiny periodické soustavy prvků, kde leží mezi kalciem a
beryliem. Chemická značka je Mg a atomové číslo je 12. Je to lesklý kov se dvěma
valenčními elektrony a elektronovou konfigurací odpovídající 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
Disertační práce – Miroslav Legerski
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Souhrn dalších důležitých fyzikálních vlastností čistého hořčíku je uveden v tab. 2.
Uvedené hodnoty se v případě různých slitiny s měnícím se obsahem hořčíku mohou značně
lišit [2,14].
Tab. 2 Fyzikální vlastnosti čistého hořčíku

Fyzikální vlastnost

Hodnota

Jednotky

atomová hmotnost

24,31

[u]

hustota ( při 20 °C )

1 740

[ kg.m-3 ]

teplota tavení

650

[ °C ]

teplota varu

1 107

[ °C ]

skupenské teplo tání

372

[ kj.kg-1 ]

1,03

[ kj.kg-1.K-1 ]

155

[ W.m-1.K-1 ]

26.10-6

[ K-1 ]

součinitel stahování při tuhnutí

4,2

[%]

modul pružnosti

4,5.104

[ MPa ]

měrná tepelná kapacita
( při 20 °C )
tepelná vodivost
lineární tepelná roztažnost
( 20-100 °C )

Korozivzdornost hořčíku v atmosférických podmínkách je poměrně dobrá, ale
v mořské vodě prudce klesá. Na vzduchu hořčík snadno vzplane, tudíž je dobře využitelný
v pyrotechnice a chemickém průmyslu [10,15].

2.1.3 Mechanické vlastnosti hořčíku a hořčíkových slitin
Mechanické vlastnosti hořčíku nejsou nikterak závratné. Hořčík má za studena malou
pevnost a špatnou tvárnost, která je důsledkem jeho krystalické stavby. Na rozdíl od většiny
kovů, které krystalizují v soustavě kubické, hořčík krystalizuje v soustavě hexagonální. Tato
soustava má pouze jednu potencionální skluzovou rovinu, kdežto soustava kubická má celou
Disertační práce – Miroslav Legerski
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řadu skluzových rovin. Tato skutečnost má za důsledek malé prodloužení a značnou
anizotropií v různých směrech po tváření. K negativním vlastnostem hořčíku patří i jeho
malá vrubová houževnatost.
Tvárným se stává až od teplot 225 °C, avšak jeho největší plastičnost je dosažena při
teplotách 350 až 450 °C při které jsou hořčík a jeho slitiny nejčastěji tvářeny. Pro zlepšení
mechanických vlastností se do slitin přidávají další prvky, např. hliník, který podstatně
zvyšuje pevnost a tvrdost, také zlepšuje slévárenské vlastnosti a zmenšuje smrštivost při
tuhnutí. Tažnost v počátku roste s rostoucí teplotou.
Některé hořčíkové slitiny se vyznačují dobrou svařitelností, slévatelností a také
schopností následné recyklace. Spolu s nízkou hustotou hořčíkových slitin je výhodná jejich
výborná obrobitelnost, schopnost zlepšit kvalitu povrchu dalším zpracováním a dobrá
dostupnost. Díky vysoké měrné pevnosti je možno navrhovat tenké průřezy, které si
zachovají dobrou odolnost proti únavě a creepu. Nevýhodami jsou však špatná korozní
odolnost, za vyšších teplot je to pak nízká odolnost a zhoršená svařitelnost, nedostatečná
vrubová houževnatost, vysoká reaktivita (ekologická náročnost zpracování) a taky cena.
V případě porovnání s hliníkovými slitinami je dvakrát tak dražší. Další z nevýhod je špatná
tvařitelnost za studena, nízká schopnost Mg slitin absorbovat rázovou deformaci, omezená
tvarová složitost hotových výrobků a také prudký pokles pevnosti za zvýšených teplot, které
omezuje jejich použití do teploty maximálně 120 °C. Tvařitelnost se rovněž zhoršuje s
rostoucím podílem legujících prvků [2,9,14].
Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin lze zvyšovat vhodným

tepelným

zpracováním nebo tvářením. Mechanické vlastnosti některých vybraných hořčíkových slitin
jsou uvedeny v tab. 3.

Disertační práce – Miroslav Legerski

17

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

Tab. 3 Mechanické vlastnosti vybraných slitin hořčíku pro tváření [1].

Slitiny hořčíku pro tváření (podle ASTM)
Slitina

Chemické složení

Mechanické vlastnosti

Al

Mn

Th

Zn

Zr

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

Rm

Rp0,2

[ MPa ] [ MPa ]

A

HB

[%]

-

Protlačované tyče a profily
AZ10A-F

1,2

0,2

-

0,4

-

240

145

10

-

AZ31B

3,0

-

-

1,0

-

260

200

15

-

AZ61A-F

6,5

-

-

1,0

-

310

230

16

60

AZ80A-T5

8,5

-

-

0,5

-

380

275

7

82

HM31A-T5

-

1,2

3,0

-

-

290

230

10

-

M1A-F

-

1,2

-

-

-

255

180

12

44

ZK21A-F

-

-

-

2,3

0,5

260

195

4

-

ZK40A-T5

-

-

-

4,0

0,5

276

255

4

-

ZK60A-T5

-

-

-

5,5

0,5

365

305

11

88

Plechy a desky
AZ31B-H24

3,0

-

-

1,0

-

290

220

15

73

HK31A-H24

-

-

3,0

-

0,6

255

200

9

68

HM21A-T8

-

0,6

0,2

-

-

235

170

11

-

2.1.4 Klasifikace hořčíkových slitin
Slitiny Mg lze dělit podle způsobu výroby, např. volně lité, tlakově lité, kované,
protlačované, válcované. Složení hořčíkových slitin se udává podle názvů hlavních prvků,
používaných pro hořčíkové slitiny. Značení hlavních legujících prvků v hořčíkových slitinách
je uvedeno v tab. 4.
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Tab. 4 Označení chemických prvků v hořčíkových slitinách.

Písmeno

Legující prvek

A

hliník (Al)

C

měď (Cu)

E

kovy vzácných zemin (RE)

H

thorium (Th)

K

zirkonium (Zr)

L

lithium (Li)

M

mangan (Mn)

Q

stříbro (Ag)

S

křemík (Si)

W

ytrium (Y)

Z

zinek (Zn)

X

vápník (Ca)

J

stroncium (Sr)

Tak např. označení AZ31 znamená, že slitina obsahuje 3 % Al a 1 % Zn. Celkové
složení se uvádí v celých číslech (zaokrouhlených). Upřesněním mohou být další
písmena, např. AZ31 A, B,...E, která značí stupeň čistoty slitiny. Další informace o
zpracování, žíhání je uvedeno za pomlčkou podle označení uvedeného v tab. 5.
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Tab. 5 Označení zpracování slitin [2]

Hlavní rozdělení
F

podle technologie výroby

O

žíhaná rekrystalizovaná ( jen kované produkty )

H

deformačně zpevněné

T

tepelně zpracované

W

rozpouštěcí žíhání
Podskupina H

H1, plus 1 nebo více číslic

jen deformačně zpevněná slitina

H2, plus 1 nebo více číslic

deformačně zpevněná a částečně žíhaná

H3, plus 1 nebo více číslic

deformačně zpevněná a stabilizovaná
Podskupina T

T1

ochlazování a přirozené stárnutí

T2

žíhání ( jen produkty lité )

T3

rozpouštěcí žíhání a deformace za studena

T4

rozpouštěcí žíhání

T5

ochlazení a umělé stárnutí

T6

rozpouštěcí žíhání

T7

rozpouštěcí žíhání

T8

rozpouštěcí žíhání

T9

rozpouštěcí žíhání

T10

ochlazení, umělé stárnutí a deformace za studena
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2.1.5 Legující prvky ovlivňující vlastnosti slitin hořčíku
Mechanické vlastnosti čistého hořčíku jsou relativně nízké, ale použitím
vhodných legujících prvků je můžeme vylepšit. Výběr vhodného legujícího prvku, je
tedy odvíjen od toho, které vlastnosti chceme zlepšit. Je ovšem logické, že zlepšení
jedné vlastnosti může vézt k poklesu jiné. Mezi nejvíce používané legující prvky
hořčíkových slitin patří hliník, mangan a zinek. Ojediněle se používá i křemík.
2.1.5.1 Hliník (Al)
Hliník má nejpříznivější vliv ze všech používaných legur. Zvyšuje pevnost a tvrdost
hořčíku. Mg-Al slitiny jsou do 6 hm.% obsahu hliníku tvárné za studena, při vyšším obsahu
se tváří jen za tepla. Mají-li tyto slitiny obsah hliníku v rozmezí 7 až 10 hm.%, je možné je
precipitačně vytvrzovat. Hliník rovněž působí příznivě na slévatelnost slitin, protože snižuje
jejich smrštivost.
2.1.5.2 Mangan (Mn)
Již malé koncentrace manganu ve slitinách Mg-Al-Zn zlepšují odolnost těchto slitin
proti korozi. Obsah Mn většinou nepřekračuje 0,5 hm.%. Jen v případech binárních slitin
vhodných pro svařování dosahuje koncentrace manganu 2 hm.%.
2.1.5.3 Zinek (Zn)
Zinek působí na vlastnosti hořčíku přibližně stejně jako hliník. Pokud je zinek přidán
do 2 hm.%, zlepšuje tvárnost slitin. Přísadou zinku se také zjemňuje zrno a dochází tak ke
zlepšení dalších mechanických vlastností.
2.1.5.4 Křemík (Si)
Křemík se jako legující přísada používá jen ojediněle (např. slitina AS21 resp. AS41).
Až na výjimky, se ve slitinách obsah křemíku drží pod 0,3 hm.%. Vysoká koncentrace
křemíku totiž snižuje slévatelnost a vede ke křehnutí.
2.1.5.5 Ostatní prvky
V současné době se setkáváme ve slitinách hořčíku s dalšími přísadovými prvky a to
především zirkoniem (velmi důležitá přísada pro zjemnění zrna) a lithiem. Dříve to bylo ještě
thorium, ale od toho se pro jeho radioaktivní vlastnosti v posledních letech ustupuje.
V případě slévárenských slitin pak můžeme uvažovat i s některými prvky vzácných zemin.
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Tyto přísady výrazně zlepšují vlastnosti slitin při normální i zvýšené teplotě a rozšiřují oblast
jejich následné použitelnosti.
V poslední letech se zkoušejí i další prvky jako jsou stroncium (zlepšuje odolnost proti
creepu a dává výbornou kombinaci slévatelnosti s creepovými vlastnostmi), skandium,
terbium a gadolinium [1,2,9].

2.2 Rozdělení hořčíkových slitin
Podle způsobu zpracování je možno rozdělit hořčíkové slitiny do dvou základních
skupin:
a) slévárenské slitiny
b) tvářecí slitiny.
Slévárenské metody umožňují výrobu složitých součástí, a to jak v hromadné, tak i v
malosériové výrobě. Jejich nevýhodou, ve srovnání s metodami tváření, je zbytková poréznost
odlitků a nižší mechanické vlastnosti, zejména tažnost a pevnost. V případě požadavku vyšších
mechanických vlastností je vhodné přejít na tvářené výrobky. Porovnání tvářecích a slévárenských
způsobů zpracování z hlediska tažnosti, jakožto klíčové mechanické vlastnosti, můžeme vidět na
obr. 3.

Obr. 3 Oblast mechanických vlastností slitin pro tváření a pro slévání [16]
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2.2.1 Slévárenské slitiny
Slévárenské slitiny, neboli slitiny pro odlévání, jsou zastoupeny ve větší míře, jelikož
tvoří 85 až 90 % produkce hořčíkových slitin. Výroba slévárenských hořčíkových slitin
zahrnuje různé typy slitin pro prakticky všechny technologie odlévání jako jsou: lití bez
použití tlaku, odstředivé lití, lití pod vysokým tlakem aj. Pro lití se s velké části využívá
pískových forem. Volba technologie lití závisí zejména na požadovaných parametrech tvaru,
velikosti, množství a v neposlední řadě také na slévatelnosti použité slitiny. Nejběžnější
technologií je však odlévání do pískových forem bez použití tlaku neboť prakticky všechny
slévárenské slitiny hořčíku jsou pro tuto technologii použitelné. Hořčíkové odlitky nacházejí
velké uplatnění hlavně v automobilovém a leteckém průmyslu, elektrotechnice a
telekomunikační technice.
Doposud byla vyvinuta celá řada hořčíkových slitin. Jejich základem je pak několik
typických slitin, z nichž jsou ostatní přísadou prvků zvyšujících mechanické a protikorozní
vlastnosti odvozeny.
Mezi základní binární sloučeniny patří zejména: Mg-Al, Mg-Mn, Mg-Zn, popř. Mg-Li
a více rozšířené ternární slitiny např. Mg-Al-Zn s přísadou dalších kovů. Doplňkovými prvky
jsou pak Th, Zr, Si, Ag, Ti a kovy vzácných zemin (La, Ce, Nd, Pr, Sc, Gd, Y) [1,12,14].
Slévárenské slitiny hořčíku pak můžeme podle legujících prvků rozdělit na [9]:
• slitiny hořčíku s hliníkem a zinkem
• slitiny hořčíku s křemíkem
• slitiny hořčíku s manganem
• slitiny hořčíku se zinkem, zirkoniem, kovy vzácných zemin (KVZ) a thoriem.
2.2.1.1 Slitiny Mg-Al-(Zn, Mn)
Ternární slitiny hořčíku Mg-Al-Zn, které mohou obsahovat ještě další legury (Zr, Th,
Ag a Ce), jsou mnohem rozšířenější než binární slitiny Mg-Mn a Mg-Si. Hliník v max.
obsahu do 10 hm. % působí příznivě na mechanické vlastnosti těchto slitin (zvyšuje pevnost a
tvrdost). Působení zinku je obdobné jen obsahově nesmí přesahovat hranici 3 hm. %, protože
při vyšší koncentraci zhoršuje houževnatost slitiny. Mangan působí především příznivě na
odolnost proti korozi a částečně eliminuje nepříznivý vliv železa.
Nejrozšířenější z Mg-Al slitin je slitina s označením AZ91, která je vytvrditelná a je
doplněná malým množstvím Zn a Mn.
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2.2.1.2 Slitiny Mg-Si
Standardní obsah křemíku se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5 hm. %. Na rozdíl od
slitin s manganem jsou slitiny s křemíkem přibližně eutektické. Eutektikum vzniká při teplotě
637,6 ºC a koncentrací 1,34 hm. % Si a je směsí krystalů hořčíku a křehké fáze Mg2Si. Je-li
obsah křemíku vyšší, než odpovídá eutektické koncentraci, krystalizuje fáze Mg2Si ve tvaru
jehlic a slitina křehne. Jednou z předností slitin hořčíku s křemíkem je jejich dobrá
slévatelnost a odolnost proti korozi v oxidačním prostředí.
Slitiny s křemíkem jsou jedny z prvních, které byly technicky využity.
2.2.1.3 Slitiny Mg-Mn
Rozpustnost manganu v hořčíku se s teplotou výrazně mění. Při poklesu teploty
dochází k segregaci β-fáze, bohaté na mangan. Obsah manganu v binárních slitinách bývá
obvykle 1 až 2 hm. %, což znamená, ze se jedná o slitiny heterogenní. Slitiny jsou vhodné na
výrobu méně namáhaných odlitků. Mechanické vlastnosti se snižují především vlivem hrubé
krystalizace, která je u těchto slitin typická, ale která se dá pomocí úpravy složení účinně
zjemňovat. Tuto funkci má fáze Mn5Si3, která při krystalizaci plní funkci zárodku.
2.2.1.4 Slitiny Mg-Zn-(KVZ)
Obsah zinku dosahuje hodnot od 3,5 do 6,5 hm. %. Jeho vyšší obsah způsobuje vznik
mikropórovitosti a práskání za tepla. Legováním kovy vzácných zemin (až 4 hm. % KVZ) se
slévárenské vlastnosti slitin hořčíku se zinkem výrazně zlepšují. Používaným tepelným
zpracováním je umělé stárnutí bez předchozího rozpouštěcího žíhání. Při zpracování těchto
hořčíkových slitin ve vodíkové atmosféře vznikají hydridy, které jemně precipitují a působí
tak na zpevnění základní kovové hmoty.
Pro legování kovy vzácných zemin se obvykle používá směs prvků skupiny lanthanu,
např. směs s majoritním podílem Ce obsahuje: 50 hm. % Ce, 20 hm. % Nd, 20 hm. % La,
7 hm. % Pr, zbytek připadá na Fe, Cr, Si a další nečistoty.
2.2.1.5 Slitiny Mg-KVZ
Slévárenské vlastnosti se výrazně zlepšují přidáním kovů vzácných zemin. Hořčík a
legury kovů vzácných zemin tvoří při částečné vzájemné rozpustnosti eutektikum a za vyšší
koncentrace, přibližně 40 hm. % KVZ, intermediální fázi Mg9 (Ce, La, Pr). Dobré vlastnosti
při zvýšených teplotách jsou vyvolány stabilními precipitáty, především Mg9Ce, které blokují
dislokace ve skluzových systémech a na hranicích zrn. Odolnost těchto slitin proti korozi je
poměrně dobrá.
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2.2.1.6 Slitiny Mg-Th
Teplota tání thoria má v porovnání s hořčíkem vysokou hodnotu (1842 °C), a proto je
legování s ním obtížné. Komplikace vyplývají i z toho, že thorium je i ve formě solí poměrně
silný zářič α. Během tavení a lití tyto slitiny snadno oxidují. Nejvyšších mechanických hodnot
lze dosáhnout po umělém stárnutí při teplotě 250°C [9].

2.2.2 Tvářecí slitiny
Slitiny hořčíku krystalizují v hexagonální, těsně uspořádané soustavě (mimo slitin MgLi) a vykazují za normální teploty pouze jeden skluzový systém. Tvárnost těchto materiálů
se zlepšuje nad teplotou 220 °C, kdy vstupují do funkce další skluzové systémy a kdy se
projevují rekrystalizační procesy. Plastická deformace by měla být podle typu slitiny volena
tak, aby teplota tváření ležela pod teplotou solidu.
Tvářené slitiny hořčíku jsou nejčastěji vyráběny válcováním (plechy, sochory, tyčový
materiál, tvarované vývalky), protlačováním, tažením, zápustkovým a volným kováním.
Tvářecí teploty leží v intervalu: pro kování 220 až 300 °C, pro protlačování 300 až
400 °C a pro válcování 250 až 500 °C.
Mezi slévárenskými slitinami hořčíku a hořčíkovými slitinami, které jsou určeny pro
tváření není moc značný rozdíl ve složení ani v typech vyráběných slitin. Strukturně typy slitin
pro tváření odpovídají slitinám slévárenským. Tvářená struktura však má svá specifika. Pro
tvářené slitiny se nepoužívají jako legující prvky kovy vzácných zemin.
Slitiny hořčíku pro tváření můžeme pak podle legujících prvků rozdělit na:
• slitiny hořčíku s hliníkem a zinkem
• slitiny hořčíku s manganem
• slitiny hořčíku s thoriem
• slitiny hořčíku s lithiem
• slitiny hořčíku se zinkem a zirkoniem
Slitiny s hliníkem mají obvykle přísadu zinku (do 1,5 hm.%) a některé ještě
přísadu manganu (zvyšuje odolnost proti korozi). Slitiny s manganem mají nízké
mechanické vlastnosti, dobrou korozní odolnost a jsou výrobně i zpracovatelsky
jednoduché. Mají dobrou tvárnost i svařitelnost. Vyrábí se z nich výlisky a válcují plechy.
Slitiny se zinkem a zirkoniem mají vhodnou kombinaci legujících prvků. Zinek zvyšuje
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mechanické vlastnosti, zirkon zjemňuje zrno. Nejvyšší mechanické vlastnosti mají slitiny po
precipitačním vytvrzení.
Poněkud specifické slitiny jsou slitiny s thoriem vyvinuté v Rusku. Tyto slitiny jsou
vhodné pro vysoké teploty. Mechanické vlastnosti těchto slitin zůstávají stabilní až do teplot
350 °C [1,4]. Nejčastěji citované hořčíkové slitiny používané pro tváření spolu se
základními mechanickými vlastnostmi a přibližným chemickým složením jsou uvedeny
v tabulce 6.
Tab. 6 Nejčastěji používané hořčíkové slitiny pro tváření [16]

Označení
slitiny

Mechanické vlastnosti
Rm

Rp0,2

[ MPa ] [ MPa ]

Obsah hlavních prvků

A50

Al

Zn

Zr

[%]

[%]

[%]

[%]

AZ31

260

170

15

2,5 - 3,5

0,7 - 1,3

-

AZ61

295

180

12

5,8 - 7,2

0,4 - 1,5

-

ZK31

290

207

7

do 0,2

3

0,6

ZK60

340

250

11

do 0,2

4,8 - 6,2

min. 0,45

2.2.2.1 Slitiny Mg-Al-Zn
Je to hlavní skupina běžně používaných hořčíkových slitin pro tváření s obsahem
hliníku od 3 do 9 hm. % a zinku do 1,5 hm. %. Slitiny s nízkým obsahem přísad jsou dobře
tvárné a svařitelné, mají však horší odolnost vůči korozi. Slitiny se středním obsahem přísad
mají dobré mechanické vlastnosti , vysokou pevnost a značnou houževnatost. Slitiny s vyšším
obsahem přísad mají nejlepší mechanické vlastnosti, ovšem na úkor svařitelnosti a odolnosti
proti korozi. Typickým příkladem této skupiny je slitina AZ80A, která se používá pro výrobu
konstrukčně složitých výkovků a výlisků. Obvyklým tepelným zpracováním je precipitační
vytvrzování s následným ochlazováním na vzduchu a stárnutím. Ve slitině precipitují fáze
Mg3Al2Zn2 a Mg4Al3, které významně ovlivňují úroveň mechanických vlastností slitiny.
Použitelnost Mg-Al-Zn slitin za vyšších teplot je omezená [9,17].
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2.2.2.2 Slitiny Mg-Mn
Jsou to výrobně poměrně jednoduché slitiny. Mn příznivě působí na zjemnění zrna a
odstraňuje nepříznivé působení železa na korozní odolnost. Mechanické vlastnosti těchto
slitin jsou v porovnání s ostatními slitinami velmi nízké, lze je částečně zvýšit tvářením za
studena, příp. precipitačním vytvrzováním.
2.2.2.3 Slitiny Mg-Th
Pro vysoké teploty byly vyvinuty slitiny hořčíku s thoriem. Použitelnosti těchto slitin
se posouvá až k teplotám 350 ºC a více. Mezi tyto slitiny řadíme HK31A a HM31A, které
jsou běžně užívané ke stavbě raket různého použití. V dnešní době je výroba této slitiny
neefektivní, a to především z důvodu radioaktivních vlastností thoria [9,18].
2.2.2.4 Slitiny Mg-Li
Slitiny hořčíku s lithiem patří mezi nejlehčí a perspektivní konstrukční materiály.
Tyto slitiny lze rozdělit na slitiny binární a slitiny vícesložkové. Slitiny hořčíku a lithia
dosahují velmi nízkých měrných hmotností 1 300 kg.m3 až 1 500 kg.m3. Binární slitiny
mohou být podle obsahu lithia tvořeny tuhým roztokem a α (do 5,7 hm. % Li), eutektickou
směsí tuhých roztoků α a β (slitiny v rozmezí koncentrací 5,7 až 10,4 hm. % Li) a tuhým
roztokem β (nad 10,4 hm. % Li). Fáze alfa má hexagonální těsně uspořádanou mřížku, fáze
beta má krystalickou mřížku kubickou prostorově centrovanou. Krystalická stavba určuje ve
značném rozsahu mechanické a technologické vlastnosti jednotlivých slitin. S růstem obsahu
lithia se pevnost slitin Mg-Li snižuje, avšak modul pružnosti a mez kluzu v tlaku je vyšší než
u většiny hořčíkových slitin. Nedostatkem hořčíkových slitin s lithiem je velká reaktivita
komponent v roztaveném stavu, malá odolnost proti tečení a nestabilita mechanických
vlastností za pokojových teplot.
Výroba slitin hořčíku s lithiem je provázena řadou metalurgických problémů
spočívajících zejména v rozdílu teplot tání obou kovů, rozdílu měrných hmotností a rozdílu
tenze par [18,19].
2.2.2.5 Slitiny Mg-Zn-Zr
Obdobně jako u slévárenských slitin Zn společně se Zr výrazně zvyšují mechanické
vlastnosti. Zinek působí na zpevnění tuhého roztoku a zirkonium zjemňuje zrno slitin.
Slitina s označením ZK60A patří s hlediska mechanických vlastností k jedné
z nejlepších mezi hořčíkovými slitinami [20].
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2.3 Použití hořčíkových slitin pro tváření resp. slévárenství
V současnosti se nejčastěji setkáme se slitinami hořčíku s hliníkem, mědí a
manganem. Vyznačují se značnou mechanickou pevností a současně mimořádně nízkou
hustotou. Zároveň jsou i značně odolné vůči korozi.
V současné době jsou již rozšířeny i samotné slitiny hořčíku, které našly uplatnění už
v mnoha průmyslových odvětvích, především v tom automobilovém a leteckém.
Příklady použití některých vybraných hořčíkových slitin pro tváření jsou uvedeny
v tab. 7.
Tab. 7 Příklady užití některých hořčíkových slitin pro tváření [9].

Hořčíková slitina

Způsob využití
Slitina s nepříliš velkou pevností v tahu s velkým rozsahem

AZ31B/C

využití (výroba zavazadel, žebříků, stojanů, různého nářadí
aj.)

AZ61A
AZ80A

Slitiny s vyššími mechanickými vlastnostmi (zejména
pevnost v tahu). Použití při výrobě baterii, vojenských
komponentů, tenisových raket, stanových tyčí.

ZK60A

HK31A

Slitina pro využití za zvýšených teplot. Používá se v leteckém
průmyslu a vojenské technice.

Příklady použití některých vybraných hořčíkových slitin pro slévárenství jsou
uvedeny v tab. 8.
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Tab. 8 Příklady užití některých hořčíkových slitin pro slévárenství [10].

Hořčíková slitina

AM 60A/B

AS 41 A

AZ 81A

AZ 91C/E

Způsob využití
slitina pro lití pod vysokým tlakem s vynikající plasticitou ve
stavu –F, používaná pro vrtule a automobilová kola.
Slitina pro lití pod tlakem s dobrými creepovými vlastnostmi
do 150°C, používaná pro součásti automobilů.
Slitiny pro lití do písku nebo do kokily pro všeobecné použití
při výrobě.
Slitina využívána k výrobě součástí letadel, strojírenských
součástek, skříní převodovek.
Slitina pro lití pod tlakem pro všeobecné použití pro

AZ 91B/D

součástky automobilů a počítačů, řetězových pil, sportovních
náčiní, kamer, promítacích přístrojů, přístrojů a příslušenství.
pro domácnost
slitina pro lití do písku a do kokily pro použití při vysokých

EZ 33A

teplotách; výborné slévárenské vlastnosti; odolná proti creepu
do 250°C a tlakově těsná; používaná v letectví a obranném
průmyslu

AZ 63

slitina pro odlévání do kokil pro tzv. obětované anody
(protikorozní ochrana bojlerů, nádrží, potrubí)

Na obr. 4 můžeme vidět několik moderních způsobů využití hořčíkových slitin
v komerčních produktech. V kategorii zastupující automobilový průmysl je to vůz Porsche
Panamera obr. 4a), u něhož jsou tyrkysovou barvou zabarvené části dveří, vyrobené
z hořčíkového odlitku. Na obr. 4b) pak můžeme vidět část moderního PC tabletu, respektive
jeho rám z hořčíkových slitin. Dále je na obr. 4c) zobrazeno tělo fotoaparátu EOS-1D Mark
IV, které je vyrobeno z odolné, lehké hořčíkové slitiny s velkou odolností. Na obr. 4d) je pak

Disertační práce – Miroslav Legerski

29

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

zobrazena konstrukce běžného mobilního telefonu s odolnou kostrou vyrobenou z
hořčíkových slitin.

a) části karosérie vozu

b) rám PC tabletu

c) tělo fotoaparátu

d) kostra mobilního telefonu

Obr. 4. Příklady využití hořčíkových slitin [21-24]

Další směr, kterým se v poslední době ubírá zkoumání možného využití hořčíkových
slitin, je medicína. V tomto směru se využívá poměrně nízké korozní odolnosti hořčíkových
slitin a zejména jeho netoxicity k výrobě biodegradovatelných implantátů ( např. stentů).
Mezi důležité chemické vlastnosti hořčíku patří rovněž jeho schopnost tvořit
sloučeniny s vodíkem – tzv. hydridy. Tato vlastnost je využívána pro uchovávání vodíku pro
energetické účely, v dopravních prostředcích atd. [25].
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2.4 Deformační odpor a deformační chování hořčíkových slitin
Deformační odpor materiálu je vnitřní napětí, vznikající v tělese jako reakce na
působení vnějších tvářecích sil. Toto vnitřní napětí musí být dostatečně veliké, aby to
postačovalo k vyvolání plastické deformace. Hodnoty deformačního odporu, tedy napětí
nutného k vyvolání a průběhu plastické deformace, zásadním způsobem ovlivňují
energosilové parametry tváření (např. válcovací síly a momenty).

2.4.1 Deformační odpor (přirozený a střední přirozený)
Přirozený deformační odpor σp [MPa] je napětí potřebné k přechodu materiálu
z pružného do plastického stavu, jenž je určováno při jednoosém stavu napjatosti (např.
počáteční fáze zkoušky tlakem nebo tahem) za daných termomechanických podmínek.
Přirozený deformační odpor ( σp ) daného materiálu tedy závisí na teplotě T [K nebo °C],
deformační rychlosti γ [s-1], skutečné (logaritmické) deformaci e a rovněž na historii tváření
hε (vliv kumulace zpevnění, vývoje struktury atp.). Můžeme tedy napsat, že:

σ p = f (e, γ , T , hε )

(1)

Experimentálně se ke stanovení přirozeného deformačního odporu využívá tahových,
tlakových nebo krutových plastometrů.
V praxi je většinou napjatost složitější a proto i (ne už „přirozený“) deformační odpor
je větší o působení přídavných napětí. V tomto případě hovoříme o středním přirozeném
deformačním odporu ( σps ), jenž reprezentuje deformační chování během celého úběru o
velikosti e1 a vypočte se podle vztahu [26]:
e

σ ps

1 1
= ⋅ ∫ σ p (e)de
e1 0

(2)

2.4.2 Modely deformačních odporů
K popisu deformačního chování materiálu se využívají různé fyzikální modely. Do
první skupiny můžeme zahrnout modely značně komplikované. Jsou konstruované se snahou
maximálně se přiblížit fyzikálním základům plastické deformace. Jejich systém rovnic však
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nebývá zpravidla prakticky využíván pro jejich velkou složitost a zahrnutí velkého množství
teoretických veličin např. [27].
Druhou část tvoří modely, u nichž autoři přiznávají přístup k problematice
deformačních odporů za tepla v podstatě na základě vlastních zkušeností, ale současně
respektují poznatky založené na moderních znalostech fyzikální podstaty plastické deformace.
Tyto modely stručně a přehledně shrnul Grosman [28]. Modely

k

popisu

napěťovo-

deformačních křivek lze rozdělit do několika skupin. Tyto skupiny se liší podle typu
zvažovaných parametrů průběhu deformace a počátečního stavu materiálu.

2.4.2.1 Modely deformačních odporů za studena
V první skupině modelů je σ p = f (e) , tzn. uvažuje s hodnotu aktuální deformace e, a
v určitých formách i počáteční napětí σp0 nebo deformaci e0.
Modely v této skupině jsou používány v simulacích tváření kovů za studena pro procesy,
kde dráha deformace je téměř proporcionální a úměrná v celém objemu deformovaného
materiálu. Nevýhodou těchto používaných vztahů je schopnost popisovat napěťovou křivku
výhradně ve fázi zpevňování. Nejznámější a široce používané funkce z této skupiny jsou
vyjádřené v této podobě [26]:
Ludwikova rovnice:

σ p = σ p0 + C ⋅ en
kde

(3)

σp0 [MPa] je skutečné deformační napětí pro nulovou plastickou deformaci
(mez kluzu),

C je konstanta,
n je exponent zpevnění.
Zobecněná Ludwikova rovnice, kterou vytvořil Hartley:

σ p = σ p 0 + C ⋅ (e + e0 ) n

(4)

Swifftova rovnice (vhodná pro vysokolegovanou ocel s nízkou energií vrstevné chyby) [29]:

σ p = C ⋅ (e + e0 ) n
kde

(5)

e0 je počáteční deformace,
C je konstanta [MPa].
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Hollomonova rovnice (vhodná pro nízkouhlíkových ocel):

σ p = C ⋅ en
kde

(6)

σp je skutečné deformační napětí při deformaci e [MPa],
C je konstanta [MPa],
e je skutečná (logaritmická deformace),
n je exponent zpevnění.

Samantova rovnice [28]:

σ p = σ p 0 + C ⋅ ln e

(7)

2.4.2.2 Modely deformačních odporů za tepla
Při plastické deformaci za zvýšených teplot dochází k postupnému snižování gradientu
zpevnění, až jeho hodnota klesne na nulu a další plastická deformace probíhá při ustáleném
deformačním napětí σss. Voce navrhl analýzu tvaru křivky napětí-deformace v rozmezí meze
kluzu a ustáleného deformačního napětí [29]:
Voceho rovnice [30]:

σ p = σ pn − (σ pn − σ p 0 )⋅ exp(− n ⋅ e)
kde

(8)

σpn je skutečné deformační napětí pro ustálený tok kovu [MPa].

Misiolkova rovnice [31]:

σ p = C ⋅ e n ⋅ exp(n1 ⋅ e)

(9)

Sellarsova rovnice [32]:

σ p = σ p 0 − (σ pp − σ p 0 )⋅ [1 − exp(−n ⋅ e)]n
kde

(10)

σpp je napětí do píku [MPa].

Voceho rovnice používaná v případě perlitických ocelí má tvar [30]:

σ p = σ pn ⋅ [1 − exp(− A ⋅ e)]B
kde

(11)

σpn je skutečné deformační napětí [MPa],
A, B jsou empiricky určeny koeficienty.
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Spittelova rovnice [33]:

σ p = A ⋅ e B ⋅ exp(C ⋅ e D + E )
kde

(12)

A, B, C, D, E jsou empiricky určeny koeficienty.
Druhá skupina je funkcí σ p = f (e, e&) , která zahrnuje jak hodnotu aktuální deformace

e, tak deformační rychlosti e& a můžeme zde zmínit např. tyto tři:
Grosmanova rovnice [34]:

σ p = C ⋅ e n ⋅ exp(n1 ⋅ e ) ⋅ e& m

(13)

Fieldsova a Backofenova rovnice [35]:
(14)

σ p = C ⋅ e n ⋅ e& m
Wagonerova rovnice [36]:

σ p = C (e + e0 )

n

 e& 
⋅  
 e&0 

m

(15)

Třetí skupina je funkcí σ p = f (e, e&, T ) , čili můžeme říci, že bere v úvahu hodnotu
aktuální deformace e, deformační rychlosti e& a teploty T. Modely této skupiny jsou užívány k
simulaci jak při tváření za tepla, tak při tváření za zvýšených teplot. Klíčový problém modelů
této skupiny spočívá v schopnosti přesně popsat deformační napětí měnící se v celém průběhu
deformace. Křivku lze rozdělit do tří části viz. obr. 5. V části I dochází ke zvýšení napětí,
v části II k poklesu napětí a ustálenému stavu napětí v části III. Existují různá řešení tohoto
problému, nicméně ta, jsou většinou vyřešena použitím oddělených vzorců pro rozdílné
deformační rozsahy.
Do této skupiny, kde jsou modely závislé na deformaci, deformační rychlosti a teplotě,
můžeme zařadit např. rovnice těchto autorů:
Cingara [37] a taky Garafalo [38], kteří navrhli vztah:

e

e 
σ = σ pp  ⋅ exp1 − 
 e p 
 e p


kde

c

(16)

σpp je píkové napětí [MPa],
ep

je deformace do píku,

c

je konstanta.
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Obr. 5. Grafické znázornění deformačního napětí pro konstantní hodnoty deformační
rychlosti a teploty deformace [39]

Napětí do piku může být určeno z Garofalovy rovnice [38]:

[

]

Z = A ⋅ sinh (α ⋅ σ pp )
kde

n

(17)

A, n, α jsou empiricky určeny koeficienty.

Tuto rovnici můžeme dále transformovat na vztah :

σ pp
kde

1

1

Z n
= sinh  
α
 A
−1

(18)

Z je Zenerův-Hollomonův parametr [s-1].
Zenerův-Hollmonův parametr je vlastně teplotně kompenzovaná deformační rychlost

vyjádřena vztahem [40]:
 Q 
Z = e& ⋅ exp

 R ⋅T 
kde

(19)

Q je aktivační energie při tváření za tepla [J.mol-1],
R je molární plynová konstanta [J.mol-1.K-1].
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Specifické pojetí modelu pro výpočet deformačního napětí vyvinul na základě
experimentálního měření Zjuzin [41]:
(20)

σ p = A ⋅ K e ⋅ K e& ⋅ K T
kde

A je empiricky získaný koeficient,

K e , K e& , K T jsou empiricky určeny konstanty představující vliv deformace, deformační
rychlosti a teploty na deformační napětí.
Vývoj Hensel-Spittelovy rovnice založený na zjištěních Zjuzina vedl ke vztahu, který
byl doplněn o další člen. Tento člen charakterizuje dynamické změkčování a rovnice pak má
tento tvar [42]:

σ p = A ⋅ e B ⋅ exp(C ⋅ e ) ⋅ e& D ⋅ exp(E ⋅ T )
kde

(21)

A, B, C, D, E jsou konstanty určené empiricky.
Některé zde uvedené vzorce neobsahují celkový popis deformačního napětí. Schindler

na základě experimentálních zjištění navrhl vzorec, jenž zahrnuje i popis ustálené větve napětí
při tváření za tepla. Vzorec navržený pro deformaci v ustáleném toku [43]:


σ p = A ⋅ e B ⋅ exp − B ⋅


e 
e p 

(22)

kde
B

ep = A ⋅ d0 ⋅ Z C

(23)

ep = A ⋅ Z C

(24)

σ p = K ⋅ σ pp

(25)

kde

A,B,C jsou empiricky určené konstanty,
d0

je počáteční průměr zrna [mm],

K

je koeficient (0,8 ÷0,85).

Pomocí kombinace Hensel-Spittel a Schindlerovy rovnice vznikl vztah:


σ p = A ⋅ e B ⋅ exp − B ⋅


kde

D

e   C − T 
⋅ e&
⋅ exp(− E ⋅ T )
e p 

(26)

A,B,C,D,E jsou empiricky určené konstanty.
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Autor Schindler [44] dále tento vztah zjednodušil, čehož bylo docíleno vyloučením
teplotní závislosti rychlostního členu i teplotní ovlivnění odpevňovacího členu:

σ s = A ⋅ eh B ⋅ exp (− C ⋅ eh )⋅ é D ⋅ exp(−G ⋅ T )

(27)

Tohoto matematického modelu, bylo již několikrát s úspěchem využito v rámci řešení
různých experimentů a posloužil i v případě získání σps u zkoumané hořčíkové slitiny.
Další tři skupiny modelů se používají v omezeném množství a proto zmínka zde
uvedená bude jen informativní. Omezení použití je z důvodu nedostatku propagace těchto
funkcí, vyplývající z relativně krátkého časového úseku od vytvoření a z nedostatku popisu
funkce tohoto druhu pro větší množství materiálů. Každopádně jsou užitečné v případě
simulací. Jsou to tyto skupiny:
Čtvrtou skupinu tvoří modely, které vyjadřují σ p = f (e, e&, T , σ w ) a berou v úvahu
hodnotu vnitřního stavu materiálu σw. Do této skupiny patří mimo jiné modely vyvinuté
Gronostajskim nebo Nakanischim.
Pátou skupinu tvoří modely, které vyjadřují σ p = f (e, e&, T , t ) , ta bere v úvahu hodnotu
teploty, deformace, deformační rychlosti a času t. Do V.skupiny patří modely např.
Marciniaka nebo skupina modelů vyvinutá přes Pietrzyka.
Poslední šestou skupinu tvoří modely, které vyjadřují σ p = f (e, e&, T , he ) , jenž bere
v úvahu hodnotu teploty, deformace, deformační rychlosti a orientace složky hlavní
deformace měnících se během deformace nebo v následujících stádiích a stupních deformace.
Funkce, které by splňovaly podmínky určené pro tuto skupinu, jsou zatím ve vývojové fázi.
Pro vývoj takových funkcí je nutné získání správného výsledku numerických simulací
vykonaných pro tvářený kov. Náčrt počátečního vývoje a zkušeností v oblasti těchto modelů
sumarizoval Grosman [28].
Na

základě

nových

výzkumů

dochází

neustále

k rozšiřování

stávajících

matematických modelu k predikci deformačních napětí v případě tvářecích operací. Příkladem
může být model vyvinutý autorem Lin [45] k predikci deformačního napětí u
vysokopevnostních legovaných ocelí, který je tvořen skupinou těchto rovnic:



εp −ε
 ε
 p

σ = σ p 1 − 


 L 
e E 
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L = ε& −0,0656 ⋅ e 0,002T

(29)
 51915 

 RT 

ε p = 7,28 ⋅10 − 4 d 00,31ε& 0, 2106 ⋅ exp

(30)

1


1
2
2


 Z  8,1434  Z  8,1434  
σ p = 122 ln  
+  
+ 1 
 A 
 A 
 



(31)

 463,34 
8 ,1434
Z = ε& ⋅ exp
 = A[sinh(0,0082 ⋅ σ )]
 RT 

(32)

kde

A je materiálová konstanta a nabývá při různých teplotách těchto hodnot:
A = 1,297.1021 (850°C)

A = 1,819.1018 (1050°C)

A = 3,757.1019 (950°C)

A = 1,359.1017 (1150°C)

2.4.3 Modely deformačních odporů a deformační chování hořčíkových slitin
Příkladem

experimentu

zabývajícím

se

modelem

deformačního

napětí

charakterizujícího dynamickou rekrystalizaci pro hořčíkovou slitinu AZ31 B uvedl Liu
v podobě dvoufázové rovnice [46]:
pro ε ≤ ε c :

σ wh = (σ s2 + (σ 02 − σ s2 )⋅ exp(− Ωε ))

0,5

(33)

a pro ε > ε c :

σ = σ wh

nd


 ε − εc 



− (σ s − σ ss ) ⋅ 1 − exp − k d 
 ε 

p





kde

σωκ je deformační napětí související s deformačním zpevněním [MPa],
σ0



 


(34)

je počáteční napětí [MPa],

kd, nd jsou materiálové konstanty [ - ].
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Tento nový deformační model vyjadřuje průběh napětí v různých deformačních
podmínkách (deformace, teplota a rychlost deformace) a je vhodný pro použití v rozmezí
teplot 350 – 500 °C, deformační rychlosti mezi 0,001 s-1 až 1 s-1, a pro deformace
menší než 1. Tento model byl porovnán s výsledky z Gleeblu. Směrodatná odchylka mezi
hodnotami predikce dle modelu a zkušebními hodnotami byla přibližně 2,32%.
Autor Noda [47] provedl vysokoteplotní zkoušky tahem za účelem popisu vhodných
tvářecích parametrů slitiny AZ31. Jak už bylo zmíněno, a autor to rovněž potvrdil, toto
chování závisí hlavně na deformační rychlosti a teplotě. V jeho případě to byly hodnoty
teploty 350°C a deformační rychlosti 3⋅10-3 s-1 kdy slitina vykazovala stálé deformační
vlastnosti a docházelo k žádanému skluzu po hranicích zrn.
Popis průběhu napětí hořčíkové slitiny AZ31 za tepla je předmětem zájmu mnoha
výzkumníků [48], ale postupy vedoucí k fenomenologickému popisu zatím nebyly příliš
úspěšné, resp. vyznačovaly se značnou složitostí či chybějící reflexí různých deformačních
mechanismů. Odlišný je přístup k dané problematice založený na matematickém modelování,
konkrétně na metodě vnitřní proměnné. Na první pohled více matematicky propracovaný, ale
i velmi složitý způsob získání matematického modelu deformačních odporů slitiny AZ31
zahrnující dvojčatění i skluz zvolili Kuc a Pietrzyk [49]. Možná je i aplikace inverzní analýzy
při řešení podobných problémů [50], ale žádný z těchto sofistikovaných postupů nevede
k zisku dostatečně jednoduchých vztahů popisujících deformační chování hořčíkové slitiny
v širokém rozsahu parametrů tváření za tepla.
Jednoduché

rovnice

k popisu

deformačního

chování

jsou

velice

užitečné

k praktickému využití při procesech tepelného zpracování. Byla provedena řada studii, která
se tím zabývala. Barnett a Beer použili k popisu vztahu mezi napětím a deformační rychlostí
mocninné rovnice [51,52]. Takuda se pro změnu zabýval exponenciálními vztahy při
vysokých hodnotách napětí [53]. Další možností je využít vztahu obsahujícího
sinushyperbolický [54,55]. Na obr.6 pak může vidět vliv teploty na průběh napětí z dat při
zpracování slitiny AZ31 od několika výše uvedených autorů vytvořené přes Beer a
Barnett [56].
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Obr. 6. Srovnání vlivu napětí a teploty AZ31 z dat různých autorů [56].
Autoři rovněž provedli metalografický rozbor a vysvětlení klíčových rysů
deformačního chování slitiny AZ31 v souvislosti s počáteční velikostí zrna, strukturou,
dvojčatěním a dynamickou rekrystalizací. Popisují rozdílnost, kdy při nízkých hodnotách
parametru Z jsou v tvářeném materiálu píkové hodnoty napětí nižší, což odůvodňují přes sílící
činnost tradiční rekrystalizace vzhledem k jeho jemnozrnnosti. Při vysokých hodnotách
parametru Z jsou v tvářeném materiálu píkové hodnoty napětí vyšší, což vysvětlují
skutečností, že při nižších teplotách se zvětšuje velikost zrna a dochází k většímu fungování
tzv.dvojčatění.
Z hlediska aktivační energie a potřebných materiálových konstant provedli autoři
McQueen, Leo a Cerri velmi komplexní rozbor hořčíkových slitin [57]. Provedli zkoumání a
porovnávání vybraných, hlavně komerčních, druhů hořčíkových slitin pomocí tahových,
tlakových a krutových zkoušek v rozsahu deformačních rychlosti 10-3 až 10 s-1 a teplot 180 až
500°C. Toto srovnání z mnoha příspěvků několika autorů můžeme vidět v tabulce 9, jak jej
shrnul a prezentoval ve svém příspěvku McQueen. Kde v případě stavu označení C (cast)
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znamená litý, E (extruded) znamená protlačovaný, a v případě zkoušení označením T
(torsion) představuje krutové zkoušení a C (compresion) tlakové zkoušení.
Tab. 9 Srovnání základních konstant hořčíkových slitin z dat různých autorů [57].

Slitina

Stav Zkoušky

Al

Zn

Mn

Q

n

A

[ % ] [ % ] [ % ] [ kJ.mol-1 ] [ - ]

[s-1]

AZ31

C

T

2,8

0,88

0,1

130

1,84 2,75E+7

AZ31.Mc´

C

T

2,8

0,88

0,1

154

1,96

AZ31 Mn

C

T

3,2

1,1

0,34

138

1,73 1,16E+7

AZ31Mn´

C

T

3,2

1,1

0,34

156

1,47

AZ31

E

3,0

1,0

155

4,2 1,09E+9

AZ31.Sp

E

T

3,0

1,0

165

1,64

AZ31

T

3,3

1,0

166

7,1

0,72

AZ31

C

153

7,1

0,85

163

2,29

AZ31.Be

E

T

3,3

1,0

0,2

0,2

AZ31Ch

T

172

1,81

AZ31B.Li

T

158

2,24

Pro tradiční slitiny AZ31 s různým složením, strukturou zrna a texturou dosáhly při
tlakových a krutových zkouškách, kde se k výpočtu využívalo rovnic typu sinh s hodnotou
α = 0,052 MPa, tyto mezní hodnoty pro aktivační energii Q = 130 - 172 kJ.mol-1 a hodnoty
n = 1,47 – 2,29.
Celkové deformační schopnosti kovů a slitin při tváření ovlivňuje kinetika a
mechanismus zpevňovacích a dynamických, resp. statických uzdravovacích procesů.
Dynamické

zpevnění

a

změkčení

vyjadřují

křivky skutečných

napětí

získaných

prostřednictvím plastometrů.
Důkaz dynamické rekrystalizace při deformaci za tepla provedl Wang [58] ve své
studii hořčíkové slitiny AZ31. Na obr.7 můžeme vidět příklad získaných napěťových křivek
na plastometru Gleeble. Autor potvrdil, že dynamické zpevnění je hlavním mechanismem
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probíhajícím při tepelně deformačním zpracování hořčíkových slitin. Hodnota aktivační
energie byla v tomto případě 136,35 kJ.mol-1.

a) γ = 0,01 s-1

b) γ = 0,1 s-1

c) γ = 1 s-1

d) γ = 5 s-1

Obr. 7. Křivky skutečných napětí při kompresi za tepla při různých deformačních
rychlostech [58]

Podobný způsob analýzy pomocí plastometru Gleeble ovšem s porovnáním AZ31 se
slitinou ZK60 provedl Yang. Z výsledků vyplývá, že při stejných deformačních podmínkách
se napěťové křivky projevovaly v různých průbězích. Na obr.8 pozorujeme klasický
napěťový průběh s dosažením píkové hodnoty napětí a poklesu k ustálenému stavu pří
různých deformačních rychlostech resp. teplotách. Toto je obecně standardní tvar napěťové
křivky, kdy dochází v rámci deformace za tepla k dynamické rekrystalizaci.
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a) T = 400 °C

b) γ = 1 s-1

Obr. 8. Průběh napěťových křivek při různých deformačních podmínkách slitiny AZ31 [59].

Na dalším obr.9 můžeme vidět rozdílný průběh napěťových křivek u slitiny ZK60.
Rovněž zde jsou vlevo křivky při teplotě 400 °C a vpravo křivky při deformační rychlosti
rovno 1 s-1.

a) T = 400°C

b) γ = 1 s-1

Obr. 9 Průběh napěťových křivek při různých deformačních podmínkách slitiny ZK60 [59].

Slitina ZK60 nemá dostatek nezávislých skluzových systémů, dochází k hromadění
dislokací resp. koncentrací napětí a to způsobuje inicializaci trhlin a následnému porušení
vzorku. Samozřejmě častěji je to pozorováno při vyšších deformačních rychlostech, potažmo
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nižších teplotách deformace. Hlavní průběhy křivek AZ31 a několik málo ZK60 mají znak
dynamické rekrystalizace, zatímco většiny průběhů ZK60 mají zřejmou fluktuaci.
Doporučení pro zpracování hořčíkové slitiny je tedy v tomto případě jasně vymezeny
teplotou 250 °C až 400 °C a deformační rychlostí 0,01 s-1 až 10 s-1 [59].
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Disertační práce je orientována na co možná nejkomplexnější popis deformačního
chování vybrané hořčíkové slitiny s označením AZ31. Většina hořčíkových slitin je
zpracovávána za vysokých teplot kvůli špatné tvařitelnosti za pokojové teploty. Způsobuje to
především samotný hořčík, jenž nepříznivě krystalizuje v hexagonální těsně uspořádané
soustavě, čímž se liší od většiny technických kovů krystalizujících v soustavě kubické.
Tvařitelnost hořčíkových slitin významně závisí na teplotě i rychlosti deformace a velikosti
zrna. Důležitý je vliv odpevňovacích procesů na konečné mechanické vlastnosti.
Hlavním cílem práce je popsat deformační odpory za tepla hořčíkové slitiny AZ31, a
to s využitím experimentálního válcování za tepla a pěchování na plastometru Gleeble 3800.
Konkrétně se zaměřuje především na tyto body:

•

Literární rozbor se zaměřením na deformační chování za tepla zpracovávaných
hořčíkových slitin, především zkoumané slitiny AZ31.

•

Vyvinutí matematického modelu středních přirozených deformačních odporů σps
z výsledků experimentálního válcování za tepla.

•

Na základě výsledků z plastometru Gleeble určení aktivační energii při tváření dané
slitiny za tepla a pomocí ní popsání kinetiky dynamických uzdravovacích procesů.

•

Vysvětlení deformačního chování zkoumané slitiny pomocí strukturních analýz.

•

Popsání přirozených deformačních odporů σp v závislosti na teplotě, deformaci a
deformační rychlosti s uvažováním různých strukturotvorných mechanismů.

•

Porovnání hodnoty σps získané odlišnými experimentálními postupy – válcováním a
pěchováním.

•

Zhodnocení možnosti popisu σp zkoumané slitiny pomocí speciálních výpočtových
modelů – tzv. neuronových sítí.

•

Provést základní výzkum statické rekrystalizace slitiny AZ31 při izotermickém žíhání.
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4. POPIS PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ

4.1 Zkoumaný materiál a vzhled vzorků použitých ke stanovení středních
přirozených deformačních odporů
K získaní hodnot středních přirozených deformačních odporů byla v tomto
experimentu použita hořčíková slitina s chemickým označením AZ31, jejíž chemické složení
můžeme nalézt v tab. 10.
Tab. 10 Chemické složení slitiny AZ31 v hm. %
Al

Zn

Mn

Cu

Mg

2,82

0,80

0,37

0,002

95,4

Vzhled použitých vzorků zkoumané hořčíkové slitiny pro válcování je pak znázorněn
na obr. 10.

Obr. 10 Tvar a rozměry vzorků v případě zjištění σps
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Každý vzorek šířky 25 mm a délky 120 mm obsahoval tři stupínky různých výšek
(4,6; 5,4; 6,5 mm). Stupňovité vzorky obdobných rozměrů byly už s úspěchem využity v
dřívějších experimentech, např. [44,60], kdy rovněž posloužily k vyhodnocení středního
přirozeného deformačního odporu σps. U každého použitého vzorku byly před vlastním
válcováním změřeny jeho základní rozměry, tzn. šířka vzorku a výška respektive tloušťka
vzorku v jednotlivých stupních. Naměřené hodnoty byly poté zapsány do excelovské tabulky,
kde posloužily k dalšímu zpracování [61].

4.2 Experimentální válcování a získání hodnot středních přirozených
deformačních odporů
Experimentální

válcování

vedoucí

k získání

hodnot

středních

přirozených

deformačních odporů probíhalo na válcovací trati Tandem, jejíž kompletní schéma je
zobrazené na obr. 11.

Obr. 11 Schéma trati Tandem [62].

Disertační práce – Miroslav Legerski

47

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

Před započetím samotného válcování vedoucímu k získání matematického modelu
středních přirozených deformačních odporů byly všechny vzorky zkoumané slitiny AZ31
vloženy do pece s přednastavenou teplotou 470 °C, kde setrvaly po dobu 30 minut. Poté byl
vzorek vyndán z pece a na vzduchu ochlazován na teplotu přednastavenou v druhé peci, která
byla zvolena tak, abychom mohli co nejreálněji zjistit vliv teploty na deformační odpory.
Z důvodu ochlazování vzorku při manipulaci mezi touto pecí a válcovací stolicí byla tato
teplota vždy vyšší než požadovaná teplota, a to o 10 ºC. Teplota vzorku ochlazovaného na
vzduchu byla sledována pomocí pyrometru.
Do pece byl předehřátý vzorek nasazen po vyrovnání povrchové teploty vzorku s
teplotou, která byla přednastavena v této peci. Teplota v peci se řídila tak, aby bylo dosaženo
rovnoměrného rozložení tvářecích teplot v požadovaném intervalu. Interval tvářecích teplot
byl v rozmezí od 200 do 450 °C. Interval teplot byl odstupňován většinou po 50 °C, abychom
mohli co nejreálněji zjistit vliv teploty tváření na deformační odpory. Při každé tvářecí teplotě
byly válcovány vždy tři vzorky slitiny AZ31.
Po uplynutí 5-ti minut, kdy jsme si mohli být jisti, že došlo k homogenitě teploty na
povrchu i uvnitř vzorku, jsme zahřátý stupňovitý vzorek po vytažení z pece okamžitě
válcovali jedním úběrem na vratné duo stolici A laboratorní válcovací tratě Tandem.
Pro pokrytí celé požadované oblasti deformací byly různě kombinovány úběry, čili
měnila se válcovací mezera (2,8 až 3,5 mm) a otáčky válců (40 až 160 ot..min-1), při různých
teplotách (200 až 450 °C). V průběhu samotného válcování byly zaznamenávány hodnoty
válcovacích sil, otáčky válců a poloha horního válce, vše v závislosti na čase. Tyto hodnoty
byly uloženy v elektronické podobě. Po proválcování byly vzorky vychlazeny na vzduchu a
poté opět proměřeny jejich tloušťky a šířky v jednotlivých stupních a zapsány do příslušné
excelovské tabulky [63].

4.3 Mikrostrukturní analýzy laboratorních vývalků
Struktura byla vyhodnocována na vzorcích po válcování (parametry viz výše) a kalení
do vody. Struktura slitiny po válcování byla analyzována na mikroskopických výbrusech,
které byly chemickému leptání. Mikroskopické výbrusy byly rovnoběžné s osou vzorku.
Metalografický výzkum byl vykonaný na světelném mikroskopu Olympus v rozsahu zvětšení
100-1000×. Kvantitativní analýza byla udělaná povrchovou metodou za použití počítačového
programu "MET-ILO" [64,65].
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4.4 Plastometrické zkoušky
Osově symetrické vzorky z hořčíkové slitiny AZ31 s chemickým složení
2,82 Al – 0,80 Zn – 0,37 Mn (v hm. %) byly podrobeny tlakovým zkouškám na simulátoru
Gleeble 3800 a ochlazovány ve vodě k získání informací o probíhajících strukturotvorných
procesech. Tlakové zkoušky byly realizovány při teplotách T = 250, 300, 350, 400 a 450 °C
při rozdílné deformační rychlosti γ = 0,01; 0,1; 1 a 10 s-1. Všechny vzorky byly nejprve
předehřáté na teplotu 450 °C a až po následném zchladnutí na požadovanou teplotu byly
deformovány [66].

4.5 Mikrostrukturní analýzy po plastometrických zkouškách
Na základě analýzy tvaru napěťových křivek byly provedeny doplňkové zkoušky
tlakem při teplotě T = 250 °C a deformační rychlosti γ = 1 s-1, resp. při T = 300 °C a

γ = 0,01 s-1. Jak je zřejmé z obr. 17 a 18 uvedených níže, za těchto deformačních podmínek
vykazují získané napěťové křivky výrazně odlišný charakter, který je nutné vysvětlit vývojem
struktury. Proto byly plastometrické zkoušky přerušovány při zvolených deformacích a
stávající struktura byla vždy fixována rychlým ochlazením vzorku. Příslušné deformace byly
voleny tak, aby byly získány informace o struktuře v oblasti malých deformací (před
napěťovým píkem), v blízkosti napěťového píku a v oblasti za píkem [66,67].

4.6 Plastometrické zkoušky (relaxační metoda)
Pomocí relaxačních metod prováděných na simulátoru Gleeble 3800 byly získány
potřebné data umožňující vytvoření matematického modelu statické rekrystalizace u
zkoumané hořčíkové slitiny AZ31. Relaxační metoda spočívá ve vykonání celého průběhu
určité deformace na jednom vzorku, který je držen po celou dobu deformace mezi kovadly a
současně je zaznamenáván pokles síly. V průběhu deformace dochází k rekrystalizaci
materiálu a k následnému poklesu síly. Výhoda této metody spočívá v získání celkové křivky
kinetiky uzdravení materiálu ve vybraných deformačních podmínkách. K experimentům byly
použity rovněž osově symetrické vzorky z hořčíkové slitiny AZ31 s chemickým složení
2,82 Al – 0,80 Zn – 0,37 Mn (v hm. %). Pro hodnověrnost dosažených výsledků byla použita
široká

škála

termodynamických

podmínek

v podobě

teploty

dosahující

hodnot

T = 250 – 400 °C a deformační rychlosti γ = 0,1; 1,0 a 10 s-1 [68].
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5. DISKUZE (VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ, SROVNÁNÍ)

5.1 Experimentální válcování a získání hodnot středních přirozených
deformačních odporů
Na obr. 12 můžeme vidět průběh naměřené válcovací síly spolu s hodnotami relativní
výškové deformace, deformační rychlosti, rozměrů vzorku před a po válcování a z těchto
hodnot vypočtené střední deformační odpory v jednotlivých stupních.

Obr. 12. Příklad naměřené válcovací síly zaznamenaných při válcování vzorku
s odstupňovanou tloušťkou při teplotě 340 °C [69]
Ze všech výše uvedených veličin, zaznamenaných během válcování a zanesených do
excelovské tabulky byly speciálním programem vypočteny hodnoty výškové deformace eh [-],
deformační rychlosti γ [s-1] a středních přirozených deformačních odporů σs [MPa]. Byly při
tom použity následující vzorce [70,71]:
eh = ln

H0
H1

kde

H0, resp. H1 [mm] je vstupní, resp. výstupní výška provalku v daném místě,
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γ=
kde

2
3

⋅

vv
R ⋅ (H 0 − H 1 )

⋅ eh

(36)

vv [mm.s-1] je reálná obvodová rychlost válců o poloměru R [mm] a člen
R ⋅ (H 0 − H1 ) reprezentuje délku pásma deformace při válcování.

σs =
kde

FΣ
QFv ⋅ R ⋅ (H 0 − H1 ) ⋅ Bs

(37)

QFv [-] je tvářecí faktor odpovídající konkrétní válcovací stolici a Bs [mm] je střední
šířka provalku v daném místě (průměr z šířky před a po válcování).
Hodnověrnost výpočtu σs je nejvíce ovlivněna přesným určením tvářecího faktoru,

který vlastně převádí příslušné deformační odpory na hodnoty přirozených deformačních
odporů (tedy těch, které odpovídají definovanému jednoosému stavu napjatosti). Dřívějšími
výzkumy na Ústavu modelování a řízení tvářecích procesů na VŠB-TU Ostrava [72] byly
získány hodnoty QFv pro stolici A tratě Tandem a popsány v závislosti na geometrickém
faktoru ld/Hs vztahem typu:


l
QFv = A − B ⋅ exp − C ⋅ d
Hs

kde



H
 + exp D ⋅ s
ld







(38)

A až D jsou pro dané zařízení konstanty, ověřené např. srovnáním energosilových
veličin zjištěných při laboratorním válcování, torzní zkoušce či válcování provozním.

Střední tloušťka provalku v daném místě Hs [mm] je:
Hs =

H 0 + H1
2

(39)

5.2 Modely středních přirozených deformačních odporů
Na základě předchozích zkušeností [73] byl zvolen jednoduchý model pro popis
středních přirozených deformačních odporů zkoumaného materiálu v závislosti na deformaci,
teplotě a rychlosti tváření. Konkrétní konstanty v tomto modelu byly stanovovány metodami
vícenásobné nelineární regrese, a to za využití statistického programu Unistat.
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Výsledkem byla rovnice v následujícím tvaru [61]:

σ s = A ⋅ eh B ⋅ exp(−C ⋅ eh ) ⋅ é D ⋅ exp(−G ⋅ T )
kde

(40)

σs je predikovaný (dle vyvinutého modelu kalkulovaný) střední přirozený def. odpor,
A, B, C, D, G jsou vypočtené konstanty.
Základní tvar rovnice (40) obsahuje zpevňovací, odpevňovací i rychlostní člen.

Z praktického hlediska je však žádoucí její další zjednodušení, které by zrychlilo výpočty σs.
Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že účinek příslušné deformační rychlosti (v rozmezí
cca 10 – 80 s-1) byl zanedbatelný a proto můžeme rovnice (40) vyjádřit ve tvaru:

σ s = 357,5 ⋅ eh 0, 006 ⋅ exp(− 0,30 ⋅ eh ) ⋅ exp(− 0,00234 ⋅ T )

(41)

tedy bez statisticky nevýznamného rychlostního členu. Dalším zkoumáním bylo rovněž
zjištěno, že vliv deformace vyjádřený pouze jedním členem je postačující a následné
zjednodušení matematického modelu nijak významně neovlivní hodnotu získaného σs, dle
této

rovnice

vypočítaného.

Kompletně

zjednodušený tvar

matematického

modelu

s vyčíslenými konstantami pak vypadá následovně:

σ s = 352,2 ⋅ exp(− 0,28 ⋅ eh ) ⋅ exp(− 0,00232 ⋅ T )

(42)

Grafické potvrzení možného zjednodušení z rovnice (41) na (42) pak vidíme
v příslušných grafech na obr. 13 znázorňující relativní odchylky ∆ od hodnot σs vyčíslených
dle rovnic (41) (v grafech zobrazeno červeně) a (42) od těch určených experimentálně.
Odchylka ∆ se počítala jako podíl rezidua a experimentálně zjištěné hodnoty σs, vynásobený
stem pro převod na procenta.
Jestliže jde o přesnost obou modelů, hlavně tedy toho výsledného, tak pro vztah (41)
vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 6,7 a hodnota R2 = 0,958, pro vztah (42)
odmocnina střední kvadratické chyby 6,2 a hodnota R2 = 0,964. Zjednodušený vztah (42) tedy
dokonce ještě přesněji popisuje danou závislost deformačního odporu než rovnice (41).
Rovněž z grafů na obr. 13 je patrná uspokojivá přesnost výpočtu σs zjištěných podle obou
rovnic. Rozptyl odchylek experimentálních a dle rovnic (41), resp. (42) zpětně vypočítaných
hodnot σs je v celém rozsahu uspokojivý a ani v případě zjednodušeného modelu (42)
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relativní odchylky nepřesahují ±10 %. Tento model by tedy byl vhodný pro implementaci do
řídicího systému provozní válcovny pásů z dané slitiny.
Zajímavostí je, že oproti dříve publikovaným příspěvkům [44,60,73,74] využívajících
k popisu σs obdobný matematický model, je patrný jistý trend u relativních odchylek hodnot
vypočtených dle rovnic (41), resp. (42) v případě deformace a deformační rychlosti.
Naopak rozptyl těchto odchylek vynesených do grafu v závislosti na teplotě je velmi
rovnoměrný, zatímco v dřívějších pracích býval patrný trend těchto odchylek právě jen na
teplotě.

a) závislost na deformaci

b) závislost na teplotě

c) závislost na deformační rychlosti
Obr. 13 Relativní odchylky hodnot σs zpětně vypočtených dle rovnic (41) a (42)
od hodnot experimentálně zjištěných [69]
V grafu na obr. 14 pak můžeme vidět teplotní závislost deformačního odporu
vypočteného z naměřených válcovacích sil – σm . Je zde patrné, že s rostoucí teplotou klesá u
hořčíkové slitiny velikost deformačního odporu.

Disertační práce – Miroslav Legerski

53

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

225

200

σm [MPa]

175

150

125

100

75
150

200

250

300

350

400

450

500

T [°C]

Obr. 14 Průběh teplotní závislosti deformačního odporu vypočteného z naměřených
válcovacích sil

5.3 Mikrostrukturní analýzy po válcování
Zkoumaná hořčíková slitina se v původním stavu po odlévání vyznačovala
jednofázovou hrubozrnnou strukturou se zrnem průměrné velikosti 80 µm. Zrna byla
rovnoosá a ve struktuře se nevyskytovala anizotropie. Po deformaci při teplotě 200 – 250 °C
byla pozorována protažená zrna s velkým množstvím oblastí dvojčatění a s počátečním
stavem dynamické rekrystalizace už při nízkých hodnotách deformace (obr. 15a), které
nasvědčovaly významnému účinku tohoto mechanizmu v procesu deformace slitiny AZ31.
V případě vyšších hodnot deformace pokračoval proces dynamické rekrystalizace, objevovala
se nová zrna zpočátku na hranicích primárních zrn a docházelo k prodloužení původního zrna
(obr. 15b). Válcování v nízkých teplotách přispívá k podstatně většímu dvojčatění.
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a) T = 250 °C, eh = 0,31, γ = 41 s-1

b) T = 200°C , eh = 0,54, γ = 24s-1

Obr. 15 Struktura vybraných vývalků ze slitiny AZ31 [65]
Pokračující

dynamická

rekrystalizace

umožnila

značné

zjemnění

struktury.

Po válcování při teplotě 350 – 400 °C byla struktura složená z jemných rekrystalizovaných
zrn průměrné velikosti v rozsahu 10 – 20 µm (obr. 16a). Množství dvojčat pozorovaných v
dynamicky rekrystalizované struktuře (viz. obr.16b) bylo významně nižší ve srovnání se
zvětšeným množstvím dvojčatění pozorovaného během válcování v nízkých teplotách.
Se zvyšující teplotou rostla i průměrná hodnota velikosti zrna, zatímco změna rychlosti
deformace měla na velikost zrna minimální vliv. V analyzovaném rozsahu teplot válcování
350-450 °C se velikost dynamicky rekrystalizovaného zrna pohybovala v rozmezí 10-40 µm.
Ovlivnění průměrné velikosti zrna po rekrystalizaci bylo zjištěno pouze u deformační teploty,
nikoliv u zvyšující se rychlosti deformace [67].

a ) T = 350°C , eh = 0,27, γ = 8 s-1

b) T = 450°C, eh = 0,54, γ = 14s-1

Obr. 16 Struktura vybraných vývalků ze slitiny AZ31 [65]
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5.4 Vyhodnocení plastometrických výsledků ( aktivační energie )
Na obr. 17 a 18 jsou uvedeny příklady získaných křivek napětí-deformace a porovnán
vliv teploty, resp. deformační rychlosti na jejich tvar.

Obr. 17 Vliv deformační rychlosti na tvar napěťových křivek při konstantní T = 300 °C

Obr. 18 Vliv teploty na tvar napěťových křivek při konstantní γ = 1 s-1

Disertační práce – Miroslav Legerski

56

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

Zenner-Hollomonův parametr Z [s-1], uvedený při jednotlivých křivkách, mohl být
vypočten poté, co byla zjištěna hodnota aktivační energie Q [kJ.mol-1] při tváření za tepla.
K tomu byl využit originální interaktivní software ENERGY [43,75] určený k regresnímu
vyčíslování konstant ve vztahu určeném původně pro empirický popis ustálené větvě
napěťové křivky při tváření za tepla, který je vhodný i v případě popisu píkového
(maximálního) napětí σmax [MPa] [76]:
−Q
n
γ = C. exp
.[sinh(α .σ max )]

 R.T 

kde

(43)

γ [s-1] je rychlost deformace,
C [s-1], α [MPa-1] a n jsou materiálové konstanty,
R = 8,314 J·mol-1·K-1,
T [K] je teplota deformace.
Deformaci ep odpovídající napěťovému píku lze popsat v závislosti na parametru

Z jednoduchým vztahem [77]:

ep = U ⋅ Z W

(44)

kde U a W jsou materiálové konstanty.
Při zpracování experimentálních dat programem ENERGY ovšem vyšlo najevo, že je
nelze popsat rovnicemi (43) a (44) v celém rozsahu deformačních podmínek. Data bylo nutno
rozdělit na dvě skupiny podle toho, jaký byl tvar odpovídajících křivek deformace-napětí.
Jak je zřejmé z obr. 17 a 18, při nízkých hodnotách parametru Z mají křivky tradiční tvar
ovlivněný dynamickou rekrystalizací, zatímco při vysokých hodnotách Z křivky vykazují
atypickou náběhovou fázi. Z obr. 19 je zřejmé, jak se toto odlišné deformační chování projeví
na hodnotách píkového napětí a výpočtu aktivační energie.
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Obr. 19 Závěrečná regrese při výpočtu aktivační energie
Vypočtené hodnoty aktivační energie i dalších materiálových konstant jsou shrnuty
v tab. 11.
Tab. 11 Materiálové konstanty v rovnicích (43) a (44)

Veličina Jednotky

High Z

Low Z

Q

[J.mol-1]

154830

157420

n

[-]

1,6765

6,9385

α

[MPa-1]

0,0459

0,0034

C

[s-1]

6,07E+09

5,28E+16

U

[-]

0,20563

0,00208

W

[-]

0,005

0,153

Jak je zřejmé z obr. 20, čistě matematicky určenou hranicí mezi „High Z“ a „Low Z“
v tab. 11 je hodnota Z = 2,9E+13 s-1. Proložené křivky reprezentují výpočty dle vztahů (43) a
(44) s konstantami uvedenými v tab. 11.
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Obdobných hodnot aktivačních energii, jakožto i dalších materiálových konstant
dosáhlí i jiní autoři, což dokládají některé dříve publikované práce [78,79].

Obr. 20 Závislost parametru Z na píkovou hodnotu napětí a deformace
Nutnost popisu souřadnic napěťového píku či deformačního odporu v případě tváření
jednoho materiálu za tepla různými rovnicemi byla pozorována již vícekrát, ale příslušná
hranice byla vždy dána konkrétní teplotou, resp. fázovým složením [43,80].

5.5 Mikrostrukturní analýza po plastometrických zkouškách
Výsledky metalografické analýzy jsou reprezentovány fotografiemi mikrostruktury na
obr. 21 a 22.
Fotografie na obr. 21a v podstatě reprezentuje výchozí strukturu materiálu po ohřevu
s poměrně hrubými, rovnoosými zrny. V některých zrnech lze pozorovat známky dvojčatění.
U vzorku tvářeného při nízké hodnotě parametru Z (obr. 21) dochází před dosažením
napěťového píku k jistému dvojčatění, ale zásadní je evidentní nástup dynamické
rekrystalizace (obr. 21b). Po dosažení napěťového píku jsou zrna zjemňována rekrystalizací a
jejich tvar se znovu stává pravidelně rovnoosým.
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a) ε = 0,05

b) ε = 0,15

c) ε = 0,40
Obr. 21 Mikrostruktury vzorků analyzovaných při
T = 300 °C, γ = 0,01 a různé deformaci [66]
Naopak v případě vysoké hodnoty parametru Z (obr. 22) je v počátečních fázích tváření
dominujícím deformačním mechanismem dvojčatění – viz obr. 22a. V okolí napěťového píku
se některá zrna rozpadají na menší, ale tento jev pravděpodobně není spojen s tradičně
chápanou dynamickou rekrystalizací, protože její projevy při velkých deformacích jsou
naprosto odlišné. Jak je vidět na obr. 22c, rekrystalizace se projevuje masivní nukleací
nových zrn přednostně na dvojčatech a hranicích zrn původních.
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a) ε = 0,15

b) ε = 0,25

c) ε = 0,50
Obr. 22 Mikrostruktury vzorků analyzovaných
při T = 250 °C, γ = 1 a různé deformaci [66]

5.6 Popis

přirozených

deformačních

odporů

pomocí

speciálních

výpočtových modelů - tzv. neuronových sítí
Znalost průběhu napěťových křivek pro teploty a deformační rychlosti mimo změřené
hodnoty vyžaduje vytvoření matematického modelu, který by s dostatečnou přesností postihl
obecně nelineární vztahy mezi výsledným napětím a velikosti deformace při různých
hodnotách parametrů teploty a deformační rychlosti. Tyto vztahy je možno obecně získat
analýzou a popisem fyzikálně-chemických dějů probíhajících ve sledovaném objektu,
statistickým zpracováním vstupních a výstupních údajů, a nebo využitím prvků umělé
inteligence. Jaké možnosti skytá oblast umělé inteligence, konkrétně využití umělých
neuronových sítí, je prezentováno v této kapitole. Nejprve je vysvětlen princip a pravidla
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využití umělých neuronových sítí v oboru modelování statických systémů. Je zde kladen
důraz na možnosti zvýšení přesnosti výsledků aplikací hybridní metody s využitím umělých
neuronových sítí při současném předzpracování vstupních dat dle předpokládaných
matematických vztahů popisujících alespoň přibližně děje probíhající ve sledovaném objektu.
Schopnost sítě najít závislosti mezi napětím a vstupními parametry je ověřena přesností
naučení se sítě na vstupní data při aplikaci úplně všech naměřených dat do trénovací množiny.
Skutečné možnosti predikce napěťových křivek umělou neuronovou sítí byly ověřeny
omezeném počtu dat, která nebyla zařazena do procesu učení sítě. Z trénovací množiny byla
proto vyjmuta data odpovídající naměřené napěťové křivce při teplotě T = 300 °C a
deformační rychlosti γ = 1 s-1 a po naučení byla sítí předložena tato data pro ověření.
Chyba nepřesáhla 7 MPa, a to ještě v místech největšího růstů nebo poklesu křivky.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším údajem, získaným z napěťových křivek je souřadnice
maxima, bylo by rovněž možno zúžit rozsah nezávislé proměnné nebo umělou neuronovou síť
naučit určovat přímo jen maxima [81].
Cílem tedy bylo ověřit možnosti využití umělých neuronových sítí (ANN) k výpočtu
(predikci) napěťových křivek hořčíkové slitiny Mg-3Al-1Zn, které jsou základem pro
následné studium deformačního chování této slitiny v teplotním rozsahu 250 °C až 450 °C a
při změně deformační rychlosti v rozsahu od 0,01 s-1 do 10 s-1 s cílem určit aktivační energii
při tváření a matematicky popsat základní parametry dynamické rekrystalizace [66].

5.6.1 Modelování pomocí umělých neuronových sítí
V technické praxi se velice často setkáváme s požadavkem vytvořit matematický
model systému (objektu), který by s dostatečnou přesností popisoval vztah mezi výstupní
veličinou y a okamžitými hodnotami veličin vstupních x viz obr.23.

Obr. 23 Schéma otevřeného statického systému
Tento vztah je možno obecně získat z analýzy fyzikálních, popřípadě jiných
zákonitostí, které se uplatňují ve skutečném objektu, nebo je tento vztah výsledkem
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matematického zpracování výstupních údajů naměřených na objektu při různých hodnotách
vstupů. Je jasné, že přesný popis vnitřních zákonitostí objektu by měl vést rovněž k
přesnějším a obecnějším výsledkům, avšak často je systém tak složitý, že nejsme schopni tyto
zákonitosti přesně popsat, nebo nejsme schopni přesně určit parametry analyticky
vytvořeného modelu v různých situacích.
Jednou z dalších možností, která ve své podstatě patří do druhé skupiny (dle způsobu
získání modelu chování objektu), je využití umělých neuronových sítí. Ty jsou sice většinou
spojovány s úlohami analýzy scén, rozpoznávání písma a podobně, ale jejich významné
vlastnosti, jako je učení a zevšeobecňování, je předurčují také pro některé úlohy výpočtu
odezvy výstupu systému na konkrétní hodnoty vstupních veličin.
Ve skutečnosti nemá na první pohled matematický popis neuronové sítě nic
společného s matematickým popisem struktury a vlastností zkoumaného objektu
(matematický popis neuronové sítě je v zásadě zjednodušeným matematickým modelem
propojené soustavy biologických neuronů např. lidského mozku). Přesto výsledky
interpretované kvalitně naučenou neuronovou sítí mohou vykazovat postačující přesnost aniž
známe či umíme popsat skutečně probíhající jevy ve sledovaném objektu.
Náhradní a zjednodušený popis neuronu můžeme vyjádřit velmi známým vztahem,
který vychází například z [82]:

 n

y = g  ∑ wi ⋅ xi 
 i =0

kde

(45)

γ je výstup neuronu,
g je přenosová funkce neuronu,
xi jsou vstupy neuronu,
wi jsou synaptické váhy,
n je počet vstupů.
Výstup modelu neuronu dostaneme jako obecně nelineární funkci váženého součtu

vstupů neuronu. Obecná topologie umělé neuronové sítě (viz. obr. 24), která je vhodná pro
řešení dané úlohy, obsahuje tolik neuronů ve vstupní vrstvě, kolik má vstupů skutečný objekt.
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Obr. 24 Schéma topologie umělých neuronových sítí
Výstupy neuronů vstupní vrstvy jsou propojeny se všemi vstupy neuronů tvořících
vnitřní (skrytou) vrstvu neuronové sítě. Těchto vrstev může být i více, ale pro zde uvedené
účely si vystačíme pouze s vrstvou jedinou. Rovněž počet neuronů ve vnitřní vrstvě může být
libovolný, avšak přesnost predikcí nemusí být zákonitě s větším počtem neuronů vyšší. Praxe
ukazuje, že jsou dosahovány uspokojující výsledky při použití trojúhelníkové topologie sítě.
Výstupní vrstva má tolik neuronů, kolik má objekt výstupů (v našem případě jen jeden).
Každý vstup neuronu ve výstupní vrstvě je propojen s výstupem jednoho neuronu ze skryté
vrstvy. Aby ANN dokázala správně predikovat výstupní hodnoty pro libovolné hodnoty
vstupů z předem definovaného rozsahu, musí nejprve projít fází učení, kdy jsou jí
předkládána naměřená vstupní data a odpovídající očekávána hodnota na výstupu.
Učení spočívá v tom, že se postupně podle určitého algoritmu nastavují váhy wi jednotlivých
neuronů tak, aby bylo dosaženo minimální odchylky mezi očekávanými hodnotami výstupu a
predikovanými neuronovou sítí. V našem případě byl aplikován algoritmus Backpropagation
a celý výpočet byl proveden v programu „Neuronek“ [83]. Po úspěšném naučení ANN se síť
již chová jako objekt sám (je jeho počítačovým modelem). Nyní je možno získat predikce
výstupních hodnot po přivedení vstupních dat na neurony vstupní vrstvy.

5.6.2 Aplikace umělých neuronových sítí pro predikci napěťových křivek
Jako data pro učení (trénování) umělé neuronové sítě, ale i pro ověření (validaci) její
funkčnosti byly použity výsledky měření osově symetrických vzorků vyrobených z hořčíkové
slitiny AZ31, které byly podrobeny tlakovým zkouškám na simulátoru Gleeble 3800 a
ochlazovány ve vodě k získání informací o probíhajících strukturotvorných procesech.
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Tlakové zkoušky byly realizovány při pěti hodnotách teplot T = 250°C, 300°C, 350°C, 400°C,
450°C a při rozdílných deformačních rychlostech γ = 0,01 s-1; 0,1 s-1; 1 s-1 a 10 s-1.
Vstupními údaji byla teplota, deformační rychlost a deformace. Výstupní údaj byl jen
jeden a to hodnota skutečného napětí.
Grafické vyjádření těchto závislosti označujeme jako napěťové křivky a jejich tvar
můžeme shlédnout na obr. 25, kde je zobrazení křivek při konstantní deformační rychlosti

γ = 1 s-1, ale při různých teplotách.

Obr. 25 Vliv teploty na tvar napěťových křivek při konstantní hodnotě γ = 1 s-1
Úkolem výzkumu bylo zjistit, jakých nejlepších výsledků aproximace naměřených dat
můžeme docílit s pomocí ANN, a to v celém naměřeném rozsahu veličiny deformance.
Nejprve byla vytvořena ANN se třemi neurony ve vstupní vrstvě, kde x1 = teplota,
x2 = deformační rychlost a x3 = deformace. Lepších výsledků však bylo dosaženo při aplikaci
hybridní metody s využitím (ANN) při současném předzpracování vstupních dat dle
předpokládaných matematických vztahů popisujících alespoň přibližně děje probíhající ve
sledovaném objektu. ANN sice dokáže díky nelineární funkci v kombinaci s nastavením
prahu jednotlivých neuronů aproximovat i nelineární vazby mezi vstupy, ale využitím pro
ANN typických univerzálních funkcí jako je například hyperbolický tangens, je přesnost
aproximace omezena. Pokud je skutečná nelineární závislost známá, nebo alespoň
předpokládaná, jeví se vhodným rozšířit soubor vstupních proměnných o nové, které
vzniknou matematickou úpravou původních. Názorným příkladem může být aproximace
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kvadratické funkce pomocí ANN. Pokud nepoužijeme jen jeden vstup x, ale vytvoříme vstupy
tři na které přivedeme 1, x, x2, pak při použití lineární funkce neuronů dosáhneme po naučení
sítě velice přesných výsledků a teoreticky vystačíme pouze s jedním neuronem [81].
Při aplikaci této metody na náš případ bylo dosaženo nejlepších výsledků při použití
pěti neuronů ve vstupní vrstvě. Vedle x1 = teplota, x2 = deformační rychlost a x3 = deformace,
byly přidány hodnoty x4 = exp(deformace) a x5 = (deformace)2. Skrytá vrstva obsahovala
3 neurony.
Výsledky prezentující kvalitu aproximací napěťových křivek naučenou ANN můžeme
pozorovat na obr. 26. Je zde vidět, že ANN se naučila vypočítávat jednotlivé křivky poměrně
přesně, i když u zkráceného měření (v pořadí druhá křivka) je chyba až 34 MPa. Aby bylo
možno porovnat schopnosti ANN s výsledky získanými při použití nelineární regrese, byla
zde ANN co možná nejlépe naučena na kompletně všechna naměřená data.

Obr. 26 Porovnání naměřených a predikovaných napěťových křivek
hořčíkové slitiny Mg-3Al-1Zn
Schopnost sítě správně predikovat tvar napěťových křivek je ve skutečnosti možno
posoudit až při použití validačních dat, která nebyla použita pro učení (trénování) sítě.
Vzhledem k poměrně malému množství naměřených dat, byla pro validaci použita jen jedna
křivka, která byla z trénovací množiny dat vyjmuta. Šlo o měření při T = 300°C a γ = 1 s-1.
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Naučené síti byla následně předložena data tohoto měření. Výsledky srovnání
naměřených dat a výsledku výpočtu napěťové křivky pomocí ANN při T = 300°C a γ = 1 s-1
jsou uvedeny na obr. 27. Maximální chyba zde nepřesáhla hodnotu 7 MPa a největší chyby
jsou situovány do oblastí s prudkým růstem funkční hodnoty

Obr. 27 Porovnání naměřené a predikované napěťové křivky při T = 300°C a γ = 1 s-1
Aplikací hybridní metody s využitím umělých neuronových sítí při současném
předzpracování vstupních dat dle předpokládaných matematických vztahů popisujících
alespoň přibližně děje probíhající ve sledovaném objektu bylo dosaženo uspokojivých
výsledků při výpočtu napěťových křivek. Pro křivku při T = 300°C a γ = 1 s-1, která byla
použita jako testovací, byly rozdíly mezi vypočtenou hodnotou a naměřenou v celém rozsahu
deformací menší než 7 MPa. To odpovídá chybě okolo 4,8 % vzhledem k hodnotě maxima
křivky.
Vzhledem k tomu, že pro následné výpočty je nejdůležitější znalost souřadnic maxim
jednotlivých napěťových křivek pro různé teploty a deformační rychlosti, bylo by možné
omezit rozsah hodnot deformací, pro které by byla umělá neuronová síť naučena. Lze pak
očekávat další zpřesnění řešení. V případě, že by bylo provedeno dostatečné množství měření,
bylo by rovněž možné predikovat jen maximum křivky. V tom případě by bylo nutno naučit
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umělou neuronovou síť jen z informací o maximech jednotlivých naměřených napěťových
křivek [81].

5.7 Model přirozených deformačních odporů
Výsledné napěťové křivky získané z naměřených dat během tváření jsou zobrazeny na
obr. 28, z něhož lze vysledovat vliv teploty, resp. deformační rychlosti na jejich průběh.
Je zřejmé, že získané křivky mají tvar dvojího typu. První typ je tradiční, kdy měnící se
deformační napětí v celém průběhu deformace vykazovalo fáze zpevňování, pokles napětí
vlivem dynamické rekrystalizace a steady-state ( viz obr.28 křivky získané pro T = 450 °C a

γ = 0,1 s-1, resp. T = 350 °C a γ = 0,01 s-1 ). Druhý typ napěťové křivky je atypický svou
konkávní náběhovou fází – tuto skupinu reprezentují křivky získané pro T = 400 °C a

γ = 10 s-1, resp. T = 300 °C a γ = 1 s-1 (viz obr. 28).

Obr. 28 Vliv teploty a deformační rychlosti na tvar napěťových křivek
Regresní a statistická analýza experimentálních dat jednoznačně potvrdila, že nelze
popsat celý soubor dat (tedy napěťové křivky tradiční i atypické) jednotnou rovnicí.
Následně proto bylo pracováno jen s křivkami tradičního tvaru [84].
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5.7.1 Model pro tradiční napěťové křivky
Na základě předchozích zkušeností [85,86] byl využit následující model pro popis
skutečných napětí zkoumaného materiálu v závislosti na teplotě, deformaci, deformační
rychlosti a píkové deformaci reprezentující vliv dynamické rekrystalizace:



σ c = A ⋅ ε B ⋅ exp  − B ⋅


kde

ε  C
⋅ γ ⋅ exp (− D ⋅ T )
ε p 

(46)

σc je predikované (dle vyvinutého modelu kalkulovaný) skutečné napětí [MPa],
ε je skutečná (logaritmická) deformace [-],
εp je deformace do píku [-],
γ je deformační rychlost [s-1],
T je teplota [°C],
A, B, C, D jsou materiálové konstanty [-].

Tyto konstanty jsou stanovovány metodami vícenásobné nelineární regrese, a to s využitím
statického programu Unistat 5.5. Tímto postupem byla získána následující rovnice, popisující
experimentální data v širokém rozmezí deformačních podmínek, ale už ne v oblasti steadystate:



σ c = 743⋅ ε 0,23 ⋅ exp − 0,23⋅


ε  0,095
⋅γ
⋅ exp(− 0,0045⋅T )
ε p 

(47)

Deformaci εp odpovídající napěťovému píku lze popsat v závislosti na parametru
Z jednoduchým vztahem [87]:

ε p = U ⋅ ZW
kde

(48)

U a W jsou materiálové konstanty [-].
Výše uvedené konstanty společně s aktivační energií nutnou pro výpočet parametru

Z byly získány již v dřívější části experimentu [66].
Na obr. 29 jsou graficky porovnány vybrané napěťové křivky naměřené při
plastometrických zkouškách a zpětně vypočítané dle vyvinutého matematického modelu (47).
Je zřejmé, že model typu (46) principiálně není schopen popsat křivku ve fázi steady-state, a
data z těchto oblastí velkých deformací je tedy třeba vyloučit při regresních a statistických
analýzách.
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Obr. 29 Porovnání přirozených deformačních odporů experimentálně zjištěných a zpětně
vypočtených dle modelu při vybraných hodnotách deformační rychlosti a teploty [84]
Pro analyzovaný vztah (47) vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 1,55 a hodnota
R2 = 0,993. Pro detailnější zhodnocení kvality popisu skutečných napětí vyvinutým modelem
byly vypočteny odchylky hodnot skutečných napětí zjištěných z plastometrických
experimentů σ [MPa] od predikovaných (z modelů vypočítaných) hodnot σc [MPa].
Pro tyto účely byla definována relativní odchylka ∆ [%]:

∆=

σ −σ c
⋅100
σ

(49)

Tuto rovnici lze vyjádřit jako podíl rezidua a experimentálně zjištěné hodnoty
skutečných napětí, vynásobený stem pro převod na procenta. V grafech na obr. 30 lze vidět
relativní odchylky ∆ v závislosti na jednotlivých parametrech tváření. Je patrná uspokojivá
přesnost výpočtu skutečných napětí zjištěných podle zjištěné rovnice. Rozptyl odchylek
experimentálních a dle rovnice (47) zpětně vypočítaných hodnot skutečných napětí je v celém
rozsahu vcelku rovnoměrný a relativní odchylky nepřesahují ±15 %. Vyvinutý model se tedy
jeví jako vhodný k popisu skutečných napětí zkoumané hořčíkové slitiny.
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a) závislost na teplotě

b) závislost na deformaci

c) závislost na deformační rychlosti
Obr. 30 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů zpětně vypočtených
dle rovnice (47) od hodnot experimentálně zjištěných [84]

5.7.2 Model pro atypické napěťové křivky
Atypický průběh napěťových křivek s konkávní náběhovou fází byl při vysokých
hodnotách parametru Z způsoben masivním dvojčatěním [66]. Jejich matematický popis
průběhu napěťových křivek nebyl jednoduchou záležitostí. Bylo zřejmé, že by se mělo jednat
o kombinovanou matematickou funkci, přitom však musí být respektována fyzikální podstata
dané závislosti.
První návrhy směřovaly k součtové funkci, která by respektovala odlišný průběh
závislosti do dosažení inflexního bodu na náběhové části křivky i po jeho překročení. Byla
navržena funkce, jejíž první člen (do dosažení inflexního bodu) odpovídal exponenciální
závislosti, a druhý (po dosažení inflexního bodu) odpovídal již dříve vyvinuté funkci pro
popis této závislosti bez konkávní náběhové fáze. Navržená součtová funkce velice dobře
popisovala experimentální data, což potvrzuje index korelace dosahující hodnoty 0,999.
Nevýhodou pro praktické využití této funkce však byla potřeba nejprve určit pozici inflexního
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bodu a rovněž patrný zlom na křivce při malých změnách hodnot napětí v těsné blízkosti
tohoto bodu.
Pro odstranění těchto nedostatků byly v další fázi navrženy a testovány další typy
kombinovaných funkcí. Jako nejvhodnější pro popis atypického průběhu napěťových křivek
se ukázala funkce (50), která je schopna velice dobře popsat atypický průběh napěťových
křivek jak v náběhové fázi do dosažení inflexního bodu, tak v navazující fázi:

σc = F +
kde

G
⋅ exp( − K ⋅ ε )
1 + exp(1 + H ⋅ exp( − J ⋅ ε ))

(50)

F, G, H, J, K jsou materiálové konstanty, resp. parametry funkce.
K vyhodnocení parametrů funkce byla využita nelineární regresní analýza s využitím

statistických programů Statgraphics Plus 5.0 a Unistat. Zvláštní pozornost byla přitom
věnována počátečním odhadům parametrů funkce. Dosažené výsledky jsou diskutovány na
příkladech dvou napěťových křivek získaných při různých teplotách a deformačních
rychlostech.
Zpracováním experimentálních údajů získaných při teplotě 200 °C a deformační
rychlosti 0,01 s-1, resp. při teplotě 350 °C a deformační rychlosti 10 s-1 byly stanoveny
hodnoty parametrů F až K uvedené v tab. 12.

Tab. 12 Parametry funkce, stanovené pro různé experimentální podmínky

Parametry

T = 200 °C , γ = 0,01 s-1

T = 350 °C , γ = 10 s-1

F

52,93

54,71

G

737,8

642,2

H

3,735

4,484

J

12,34

11,89

K

1,280

2,310
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Průběh stanovených regresních funkcí v porovnání s naměřenými hodnotami je patrný
z obr. 31. Je zřejmé, že nalezené funkce velice dobře popisují experimentální data.
To potvrzují i hodnoty indexu korelace, v obou případech vyšší než 0,998.

Obr. 31 Porovnání hodnot skutečných napětí experimentálně zjištěných
a zpětně vypočtených (kalc.) dle modelu (50)
při vybraných hodnotách deformační rychlosti a teploty [88]

U stanovených parametrů regresní funkce bylo provedeno testování jejich statistické
významnosti. Bylo zjištěno, že všechny stanovené parametry jsou na hladině významnosti
α = 0,05 statisticky významné a tedy by měly být ve funkci ponechány. Dále bylo ověřeno, že
hodnoty reziduí skutečných napětí v závislosti na napětí vykazují v obou sledovaných
příkladech homoskedasticitu (viz obr. 32). Navržený regresní model tedy lze bez jakýchkoliv
úprav použít k popisu experimentálně stanovených údajů [88].
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a) při T = 200 °C , γ = 0,01

b) při T = 350 °C , γ = 10 s-1
Obr. 32 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů zpětně
vypočtených dle rovnice (50) od hodnot experimentálně zjištěných
v závislosti na deformaci
Deformační chování a zejména tvar napěťových křivek zkoumané slitiny AZ31 se
významně liší při různých hodnotách Zenerova-Hollomonova parametru Z. Atypický tvar
křivky s konkávní náběhovou fází v oblasti zpevňování, způsobenou intenzivním dvojčatěním
při Z > 2.9E+13 s-1, zatím vzdoroval uspokojivému matematickému popisu. Podařilo se
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odvodit originální matematickou funkci, přesně popisující tvar takovéto křivky i s
uvažováním dynamického změkčování, a byly vyčísleny hodnoty příslušných parametrů pro
dvě vybrané atypické napěťové křivky. Statistickým zpracováním byla posouzena
významnost jednotlivých parametrů regresní funkce jakož i homoskedasticita pomocí
relativních odchylek naměřených a zpětně vypočtených hodnot [88].

5.8 Komplexní matematický model
Pro vytvoření komplexního matematického modelu závislosti průběhu napětí na
deformaci, deformační rychlosti a teplotě byla funkce (50) doplněna na tvar [89]:

σc = F +
kde

G
⋅ exp( − K ⋅ ε ) ⋅ γ L ⋅ exp (− M ⋅ (T − 273) )
1 + exp(1 + H ⋅ exp( − J ⋅ ε ))

(51)

L, M jsou materiálové konstanty, resp. parametry funkce.
Takto upravená funkce byla použita k vytvoření modelu na základě celkem 262

experimentálně stanovených hodnot napětí v širokém rozsahu deformací i za napěťovým
píkem (ale ne už v oblasti steady-state), deformační rychlosti (v rozmezí od 0,01 s-1 do 10 s-1)
a teploty (v rozmezí od 200 °C do 400 °C). K vyhodnocení parametrů funkce byla využita
nelineární regresní analýza s využitím statistických programů Statgraphics Plus 5.0 a Unistat.
Stanovené hodnoty parametrů rovnice (51) pro široký rozsah termomechanických podmínek
jsou uvedeny v tab. 13.

Tab. 13 Parametry funkce (51) [89]

Parametr

F

G

H

J

K

L

M

Hodnota

205,4

2799

4,00

13,4

1,28

0,07

0,0052

Pomocí celkového F-testu bylo zjištěno, že navržený matematický model je na hladině
významnosti α = 0,05 statisticky významný a tedy vhodný k popisu závislosti deformačních
odporů na příslušných vysvětlujících proměnných. Tuto skutečnost potvrdila i vysoká
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hodnota indexu korelace, která činila 0,98. Rovněž testování jednotlivých parametrů modelu
vedlo k závěru, že jejich hodnoty jsou na hladině významnosti α = 0,05 statisticky významné.
Navržený model tedy lze v navržené podobě využít k predikci průběhu napěťových křivek za
různých podmínek.
Porovnání průběhu napěťových křivek při různých teplotách a deformačních
rychlostech stanovených na základě navrženého modelu s experimentálně stanovenými
hodnotami je provedeno na obr. 33.

Obr. 33 Porovnání deformačních odporů experimentálně zjištěných (body) a zpětně
vypočtených (čáry – kalc.) dle modelu (51) při vybraných hodnotách deformační rychlosti a
teploty [89]
Je zřejmé, že nalezená funkce velice dobře popisuje experimentální data. Pro
analyzovaný vztah (51) vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 6,89 a hodnota indexu
determinace R2 = 0,97. Pro detailnější zhodnocení kvality popisu deformačních odporů
vyvinutým modelem byly vypočteny odchylky hodnot deformačních odporů zjištěných
z plastometrických experimentů σ [MPa] od predikovaných (z modelů vypočítaných) hodnot

σc [MPa], a to pro oba vyvinuté modely – rovnice (46) a (51). Pro tyto účely byla využita
relativní odchylka ∆ [%]:
∆=

σ −σc
⋅100
σ

Disertační práce – Miroslav Legerski

(52)

76

Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla

která už byla použita dříve např. při zjištění modelu pro tradiční napěťové křivky. V grafech
na obr. 34 lze vidět relativní odchylky ∆ v závislosti na vybraných parametrech tváření.

a) závislost na teplotě

b) závislost na deformaci

b) závislost na deformační rychlostii
Obr. 34 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů
zpětně vypočtených dle vyvinutých modelů (46) ♦ a (51) ▲ od hodnot
experimentálně zjištěných [89]
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Je patrná uspokojivá přesnost výpočtu přirozených deformačních odporů zjištěných
podle zjištěné rovnice. Rozptyl odchylek experimentálních a dle vyčíslených rovnic (46) a
(51) zpětně vypočítaných hodnot deformačních odporů je v celém rozsahu vcelku
rovnoměrný, bez evidentních trendů, a relativní odchylky v obou případech nepřesahují
±15 %. Vyvinuté modely se tedy jeví jako vhodné k popisu deformačních odporů zkoumané
hořčíkové slitiny.

5.9 Srovnání středních přirozených deformačních odporů z válcování a
plastometrických experimentů
Jak bylo dříve zjištěno za pomocí mikrostrukturních analýz, změny deformačního
chování nespočívají ve fázových transformacích, ale v silném efektu dvojčatění v počátečních
fázích tváření v případě vysokých hodnot parametru Z. Naopak při nízkých hodnotách
Zenerova-Hollomonova parametru dominuje vliv dynamické rekrystalizace. Tyto skutečnosti
se projevily i při popisu přirozených deformačních odporů.
Zkoumaná hořčíková slitina byla již dříve [61] podrobena experimentálnímu válcování
vedoucímu k získání matematického modelu středních přirozených deformačních odporů.
Pokus o srovnání hodnot středních přirozených deformačních odporů vypočtených na základě
válcovacích, resp. plastometrických experimentů představuje tab. 14.
Tab. 14 Příklad srovnávacích výpočtů středních přirozených deformačních odporů [84]

σs plastometr σs válcování

T

γ

ε

[°C]

[s-1]

[-]

[MPa]

[MPa]

300

30

0,5

163

157

300

70

0,5

179

157

400

30

0,5

91

125

400

70

0,5

102

125
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Je při tom třeba brát v úvahu, že model z válcování [61] byl získán pro vysoké
deformační rychlosti γ = 10 – 80 s-1 a tedy odpovídá spíše podmínkám pro atypický průběh
napěťových křivek. Pro nízké hodnoty Z nebyl tento model konstruovaný. Model
z plastometru

byl

naopak

konstruován

pro

nízké

hodnoty

deformační

rychlosti

(γ = 0,001 – 10 s-1), což v důsledku komplikuje srovnání výsledků a jejich soulad [84].
Vyvinutý model z plastometrických zkoušek (46) pracuje s přirozeným deformačním
odporem. Pro přepočet na hodnoty středních přirozených deformačních odporů pomocí
numerického integrování byl využit program MATHCAD verze 12.
Přes výše uvedené skutečnosti a zejména fakt, že model z válcování nereflektuje
změny deformační rychlosti, lze na základě srovnávacích výpočtů konstatovat kompatibilitu
obou modelů. Pro nízké deformační rychlosti je přesnější plastometrický model. V případě
reálných deformačních rychlostí při válcování se ovšem jeví jako vhodnější dříve zjištěný
jednoduchý model pro popis středních přirozených deformačních odporů, který byl za tímto
účelem konstruován.

5.10 Model statické rekrystalizace
Pro hodnověrnost dosažených výsledků byla použita široká škála termodynamických
podmínek v podobě teploty dosahující hodnot T = 250 – 400 °C a deformační rychlosti

γ = 0,1; 1,0 a 10 s-1. Deformace dosahovala hodnot ε = 0,10 – 0,25 a velikost počátečního zrna
byla 30,3; 38,2 a 45,6 µm. Souhrn těchto všech výše uvedených termodynamických
parametrů je možné vidět v tab. 15.
V tab. 15 jsou rovněž patrné jednotlivé graficky určené hodnoty času potřebného
k dosažení 50 % rekrystalizace, označovaného jako t0,5 [s]. Příklad takto graficky určených
hodnot je zobrazen na obr. 35.
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Tab. 15 Přehled použitých dat k získání modelu statické rekrystalizace a určených hodnot t0,5
T

γ

ε

d0

t0,5

[°C]

[s-1]

[-]

[µm]

[s]

250

0,1

0,2

38,2

2,3

250

0,1

0,2

45,6

3,7

250

0,1

0,25

38,2

3,7

250

1

0,15

38,2

2,4

250

10

0,1

38,2

4,1

250

10

0,15

38,2

2,3

300

0,1

0,1

38,2

2,1

300

0,1

0,1

30,3

1,6

300

0,1

0,1

45,6

2,7

300

1

0,1

38,2

1,5

350

1

0,1

38,2

1,4

350

1

0,15

38,2

1,0

350

10

0,15

38,2

1,0

400

10

0.15

38,2

0,5

Obr. 35 Příklad stanovení času t0,5 při různých termodynamických podmínkách
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Vytvořit model statické rekrystalizace je důležité zejména v případě procesů, ve
kterých se deformace uskutečňuje za nižších teplot a její velikost je malá. Deformace
materiálu z počátku způsobuje nárůst hustoty dislokací, což zvyšuje odpor materiálu a změnu
plastických vlastností materiálu.
Na základě literárního rozboru a dřívějších zkušeností [90,91] byly využity a
experimentálně vyčísleny následující rovnice k popisu kinetiky statické rekrystalizace.
Nelineární regresní analýzou provedenou pomocí statistického software Unistat 5.6 se
podařilo popsat rovnici určující veličinu t0,5. Další regresí pak byla získána hodnota konstanty
0,70 v rovnici (53) popisující rekrystalizovaný podíl X v závislosti na době žíhání t [s].
Vyčíslené tvary obou rovnic pak vypadají následovně:
0, 7

 t  

X = 1 − exp − ln (2) 

 t0,5  


(53)

 29950 
t0,5 = 6,8 ⋅10− 4 ε −0,35γ −0, 04 d 00, 24 exp

 RT 

(54)

Pro grafické zhodnocení souladu experimentálně zjištěných a dle rovnice (54)
vypočtených hodnot t0,5 slouží obr. 36. Přestože rozptyl experimentálních hodnot
t0,5 (viz tab. 15) je poměrně značný, přesto se podařilo s poměrně dobrou přesností získat
model t0,5 = f(ε,γ,d0,T) zkoumané slitiny AZ31.

Obr. 36 Grafické zobrazení experimentálně zjištěných a dle modelu (54)
vypočtených hodnot t0,5 [68]
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Na obr. 37 pak můžeme vidět příklady dosažené shody mezi daty naměřenými při
plastometrických zkouškách a křivkami představujícími nově vyvinutý model popisující
kinetiku statické rekrystalizace – rovnice (53) a (54).

Obr. 37 Rekrystalizovaný podíl X [ - ] v závislosti na čase t pro naměřená a dle modelu (53)
vyčíslená data
a) T = 623 K, ε = 0,15, γ = 10 s-1, d0 = 38,2 µm
b) T = 523 K, ε = 0,25, γ = 0.1 s-1, d0 = 38,2 µm

Na obr. 38 jsou uvedeny dva vybrané příklady plně rekrystalizované struktury
hořčíkové slitiny AZ31 po absolvování plastometrických zkoušek a po dovršení statické
rekrystalizace za různých podmínek. Výsledné rekrystalizované zrno se liší svou velikostí, jež
závisí na podmínkách tváření a žíhání. Dostatečně přesný matematický model popisující
velikost výsledného rekrystalizovaného zrna se zatím nepodařilo odvodit.
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a) T = 250 K; ε = 0,15; γ = 10 s-1

b) T = 350 K; ε = 0,15; γ = 1 s-1

Obr. 38 Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 po statické rekrystalizaci při vybraných
termodynamických podmínkách [68]

Popisem dynamické i statické rekrystalizace hořčíkové slitiny AZ31 se v poslední
době zabývali rovněž Lee et al. [92]. Jak vyplývá z grafu na obr. 39, pro námi zvolené
rozsahy předchozí deformace i teploty žíhání vyšly autorům práce [92] hodnoty času t0,5 = 1,3
– 2,2 s. To vzhledem k aplikovaným řádově nižším deformačním rychlostem představuje
dobrou shodu s experimentálními daty uvedenými v tab. 15.

Obr. 39 Čas t0,5 jako funkce pre-strain a teploty [92]
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Po úspěšně realizovaných předchozích experimentech s dynamickou rekrystalizaci a
aktivačními energiemi [88] se tak podařilo doplnit zkoumání hořčíkové slitiny o model
popisující statickou rekrystalizaci [68].
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6. ZÁVĚRY
Disertační práce shrnuje nové poznatky o deformačním chování a rekrystalizaci
hořčíkové slitiny AZ31 v souvislosti s jejím tvářením za tepla v laboratorních podmínkách.
Na základě válcování plochých vzorků s odstupňovanou tloušťkou a matematického
zpracování válcovacích sil registrovaných v širokém rozsahu termomechanických podmínek
byl vyvinut matematický model popisující střední přirozený deformační odpor ( σs )
zkoumané hořčíkové slitiny v závislosti na teplotě (200 až 450 °C), deformaci a deformační
rychlosti. Vzhledem k existující funkční závislosti mezi deformační rychlostí a deformací
bylo možno model metodami regresní a statistické analýzy optimalizovat a zjednodušit
vyloučením vlivu deformační rychlosti (10 až 80 s-1). Co se týče přesnosti vyvinutých
modelů, tak zjednodušený tvar rovnice dokonce ještě lépe popisuje danou závislost
deformačního odporu. Zjištěný rozsah odchylek experimentálních a dle rovnic zpětně
vypočítaných hodnot středních přirozených deformačních odporů v celém svém rozsahu
nepřesahuje ±10 %.
Plastometricky získané spojité křivky deformace-napětí byly především využity
k výpočtu aktivační energie při tváření slitiny AZ31 za tepla, a to na základě analýzy
píkových napětí. Osově symetrické zkoušky tlakem byly provedeny v rozsahu teplot 250 až
450 °C a deformačních rychlostí 0,01 až 10 s-1. Aktivační energii bylo nutno vypočítat
odděleně

pro

dvě

oblasti

hodnot

teplotně

kompenzované

deformační

rychlosti

(tedy Zenerova-Hollomonova parametru Z). Důvodem jsou odlišné deformační mechanismy,
ovlivňující mj. i tvar křivek napětí-deformace. Jak prokázaly metalografické analýzy, při
vysokých hodnotách parametru Z je v počátečních fázích tváření dominujícím mechanismem
dvojčatění, vedoucí k atypickému konkávnímu tvaru napěťové křivky v počáteční fázi,
zatímco při nízkých hodnotách parametru Z je tradiční tvar křivky deformace-napětí dán
dislokačním zpevňováním a dynamickou rekrystalizací. Ve vlastních hodnotách aktivační
energie (155 až 157 kJ·mol-1) se tyto jevy projevily jen nevýrazně, ale další konstanty
v rovnicích popisujících vliv parametru Z na hodnotu píkového napětí (resp. maximálního
přirozeného deformačního odporu) i na deformaci odpovídající zahájení dynamické
rekrystalizace se lišily významně.
Nejobtížnější při matematickém zpracování plastometrických dat byl vývoj modelů
popisujících přirozené deformační odpory hořčíkové slitiny AZ31 za tepla. Byl zejména
získán originální matematický vztah popisující křivku deformace-napětí s atypickou konkávní
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náběhovou fází. Modely využívající dříve zjištěné hodnoty aktivační energie a zahrnující vliv
dynamické rekrystalizace umožňují s dobrou přesností predikovat deformační odpor daného
materiálu v závislosti na teplotě, deformaci a deformační rychlosti, a to zhruba až do nástupu
ustáleného plastického toku.
Srovnání modelů středních přirozených deformačních odporů získaných rozdílnými
experimentálními postupy (válcováním a přepočtem z plastometricky získaných napěťových
křivek) je komplikováno různými rozsahy aplikovaných deformačních rychlostí. Rozdíly ve
výsledcích vypočtených dle těchto modelů jsou výraznější při vysokých teplotách a nízkých
deformačních rychlostech.
Statická rekrystalizace slitiny AZ31 byla určována relaxační metodou na tlakovém
plastometru Gleeble. Podařilo se vyvinout matematický model popisující rekrystalizovaný
podíl v závislosti na teplotě deformace a izotermického žíhání (250 až 400 °C), době výdrže
na teplotě a v méně významné míře i na předchozí deformaci, deformační rychlosti a velikosti
výchozího zrna.
Vyvinuté rovnice popisující střední přirozené deformační odpory hořčíkové slitiny
AZ31 a kinetiku jejího dynamického i postdynamického uzdravování jsou snadno využitelné
v praxi. Největší význam pro rozvoj příslušného vědního oboru však mají nové poznatky o
vlivu různých deformačních mechanismů na tvar křivek napětí-deformace a originální
komplexní matematický model umožňující jeho predikci v závislosti na deformaci, teplotně
kompenzované deformační rychlosti a potažmo na roli těchto deformačních mechanismů.
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CONCLUSIONS
The Dissertation thesis summarises new information on deformation behaviour and
recrystallisation of magnesium alloy AZ31 in connection with its hot forming in laboratory
conditions.
On the basis of rolling of flat samples with a graded thickness and mathematical
processing roll force registered in a wide range of thermo-mechanical conditions a
mathematical model was developed describing the mean flow stress ( σs ) of investigated
magnesium alloy in dependence on the temperature (200-450 °C), the deformation and the
strain rate. Due to the existing functional dependence between the strain rate and the
deformation it was possible to optimise and simplify this model by regression and statistical
analysis methods by exclusion of the influence of strain rate (10 to 80 s-1). What concerns
accuracy of the developed models, a simplified form of the equation even better describes the
dependence of the flow stress. The established range of deviations of experimental values of
mean natural flow stress and the values calculated retroactively by the equations does not
exceed in its entirety ± 10%.
Continuous strain-stress curves obtained with use of plastometry were primarily used
for calculation of the activation energy at hot forming of the alloy AZ31 rolled, on the basis of
the analysis of peak stresses. Axially symmetric pressure tests were carried out in the
temperature range 250-450 °C and at strain rates of 0.01 to 10 s-1. It was necessary to
calculate the activation energy separately for two areas of values of the temperaturecompensated strain rate (i.e. Hollomon's-Zener parameter Z). The reason for this are different
deformation mechanisms, influencing among others also the shape of the stress-strain curves.
As demonstrated by metallographic analyses, at high values of the parameter Z twinning is at
the early stages of forming the dominant mechanism, leading to atypical concave shape of the
stress curve at the initial stage, while at low values of the parameter Z is the traditional shape
of the strain-stress curve is given by the dislocation strengthening and by dynamic
recrystallisation. These phenomena manifested themselves only slightly in the values of the
activation energy (155-157 kJ • mol-1), but other constants in the equations describing the
influence of the parameter Z on the value of peak stress (or the maximum natural flow stress)
and on the deformation corresponding to an initiation of dynamic recrystallisation differed
significantly.
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The most difficult part at mathematical processing of plastometric data was the
development of models describing the natural flow stresses of the magnesium alloy AZ31 at
hot rolling. We have obtained particularly the original mathematical relationship describing
the strain-stress curve with atypical concave start-up phase. The models using previously
determined values of the activation energy and incorporating the influence of dynamic
recrystallisation make it possible to predict with reasonable accuracy the material flow stress
in dependence on the temperature, strain and strain rate, approximately till the onset of steady
plastic flow.
Comparison of models of mean natural flow stresses obtained by different
experimental methods (rolling and conversion from the stress curves obtained by plastometry)
is complicated by different ranges of applied strain rates. The differences in results calculated
by these models are more pronounced at high temperatures and at low strain rates.
Static recrystallisation of the alloy AZ31 was determined by the relaxation method on
the pressure plastometer GLEEBLE. We have managed to developed a mathematical model
describing the recrystallised portion in dependence on the deformation temperature and
isothermal annealing (250-400 °C), soak time at the temperature, and in smaller extent also on
the previous deformation, strain rate and the initial grain size.
The developed equations describing the mean natural flow stress of the magnesium
alloy AZ31 and kinetics of its dynamic recovery and post-dynamic recovery are easily
applicable in practice. The greatest importance for development of the relevant discipline
have, however, new findings on the influence of different deformation mechanisms on the
shape of the stress-strain curves, as well as the original complex mathematical model enabling
its prediction in dependence on the deformation, temperature compensated strain rate and thus
on the role of these deformation mechanisms.
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