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1. ÚVOD 

V současné době zaţívají hořčíkové slitiny velkou expanzi v mnoha průmyslových a 

spotřebních odvětvích. Způsobuje to především fakt, ţe 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 uţitných vlastností hořčíkových slitin. 

Jedním z nejčastějších poţadavků současné průmyslové výroby je sníţení ekologické 

zátěţe, především tedy v případě automobilového a leteckého průmyslu.  

Při pokojové teplotě je tvárnost hořčíkových slitin vcelku problematické a mechanické 

vlastnosti jsou neuspokojivé, zato zpracováním za tepla uţ 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 vyuţití  

[1-3]. 

Tato disertační práce je zaměřena na co moţná nejkomplexnější popis deformačního 

chování vybrané hořčíkové slitiny s označením AZ31, která se řadí mezi jednu z nejčastěji 

pouţívaných 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. 

2. TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY  

2.1 Klasifikace hořčíkových slitin 

Slitiny Mg lze dělit podle způsobu výroby, např. volně lité, tlakově lité, kované, 

protlačované, válcované. Sloţení hořčíkových slitin se udává podle názvů hlavních prvků, 

pouţívaných pro hořčíkové slitiny. Značení hlavních legujících prvků v hořčíkových slitinách 

je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1 Označení chemických prvků v hořčíkových slitinách[4]. 

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) 
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2.2 Rozdělení hořčíkových slitin 

Podle způsobu zpracování je moţno rozdělit hořčíkové slitiny do dvou základních 

skupin: 

a) slévárenské slitiny  

b) tvářecí slitiny. 

Slévárenské metody umoţňují výrobu sloţitých součástí, a to jak v hromadné, tak i v 

malosériové výrobě. Jejich nevýhodou, ve srovnání s metodami tváření, je zbytková poréznost 

odlitků a niţší mechanické vlastnosti, zejména taţnost a pevnost. V případě poţadavku vyšších 

mechanických vlastností je vhodné přejít na tvářené výrobky. Porovnání tvářecích a slévárenských 

způsobů zpracování z hlediska taţnosti, jakoţto klíčové mechanické vlastnosti, můţeme vidět na 

obr. 1. 

 
Obr. 1 Oblast mechanických vlastností slitin pro tváření a pro slévání [5] 

2.2.1 Slévárenské slitiny 

Slévárenské slitiny, neboli slitiny pro odlévání, jsou zastoupeny ve větší míře, jelikoţ 

tvoří 85 aţ 90 % produkce hořčíkových slitin. Výroba slévárenských hořčíkových slitin 

zahrnuje různé typy slitin pro prakticky všechny technologie odlévání jako jsou: lití bez 

pouţití tlaku, odstředivé lití, lití pod vysokým tlakem aj. Pro lití se s velké části vyuţívá 

pískových forem. Volba technologie lití závisí zejména na poţadovaných parametrech tvaru, 

velikosti, mnoţství a v neposlední řadě také na slévatelnosti pouţité slitiny. Nejběţnější 

technologií je však odlévání do pískových forem bez pouţití tlaku neboť prakticky všechny 

slévárenské slitiny hořčíku jsou pro tuto technologii pouţitelné. Hořčíkové odlitky nacházejí 

velké uplatnění hlavně v automobilovém a leteckém průmyslu, elektrotechnice a 

telekomunikační technice. 

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) [6].  

Slévárenské slitiny hořčíku pak můţeme podle legujících prvků rozdělit na [7]: 

 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. 
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2.2.2 Tvářecí slitiny 

Slitiny hořčíku krystalizují v hexagonální, těsně uspořádané soustavě (mimo slitin Mg-

Li) 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 leţela pod teplotou solidu.  

Tvářené slitiny hořčíku jsou nejčastěji vyráběny válcováním (plechy, sochory, tyčový 

materiál, tvarované vývalky), protlačováním, taţením, zápustkovým a volným kováním. 

Tvářecí teploty leţí v intervalu: pro kování 220 aţ 300 °C, pro protlačování 300 aţ 

400 °C a pro válcování 250 aţ 500 °C.  

Mezi slévárenskými slitinami hořčíku a hořčíkovými slitinami, které jsou určeny pro 

tváření není moc značný rozdíl ve sloţení ani v typech vyráběných slitin. Strukturně typy slitin 

pro tváření odpovídají slitinám slévárenským. 

 

Slitiny hořčíku pro tváření můţeme 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 

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 aţ do teplot 

350 °C [6]. Nejčastěji citované hořčíkové slitiny pouţívané pro tváření spolu se základními 

mechanickými vlastnostmi a přibliţným chemickým sloţením jsou uvedeny v tab 2. 

Tab. 2 Nejčastěji pouţívané hořčíkové slitiny pro tváření [5] 

Označení 

slitiny 

Mechanické vlastnosti Obsah hlavních prvků  

Rm Rp0,2 A50 Al Zn Zr 

 [ MPa ]  [ MPa ]  [ % ]  [ % ]  [ % ]  [ % ]  

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 

2.3 Pouţití 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 jiţ rozšířeny i samotné slitiny hořčíku, které našly uplatnění uţ 

v mnoha průmyslových odvětvích, především v tom automobilovém a leteckém. 
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Příklady pouţití některých vybraných hořčíkových slitin pro tváření jsou uvedeny 

v tab. 3. 

Tab. 3 Příklady uţití některých hořčíkových slitin pro tváření [7]. 

Hořčíková slitina Způsob vyuţití 

AZ31B/C 

Slitina s nepříliš velkou pevností v tahu s velkým rozsahem 

vyuţití (výroba zavazadel, ţebříků, stojanů, různého nářadí 

aj.) 

AZ61A Slitiny s vyššími mechanickými vlastnostmi (zejména 

pevnost v tahu). Pouţití při výrobě baterii, vojenských 

komponentů, tenisových raket, stanových tyčí. 
AZ80A 

ZK60A 

HK31A 
Slitina pro vyuţití za zvýšených teplot. Pouţívá se v leteckém 

průmyslu a vojenské technice. 
 

 Příklady pouţití některých vybraných hořčíkových slitin pro slévárenství jsou uvedeny 

v tab. 4. 

Tab. 4 Příklady uţití některých hořčíkových slitin pro slévárenství [8]. 

Hořčíková slitina Způsob vyuţití 

AM 60A/B 
slitina pro lití pod vysokým tlakem s vynikající plasticitou ve 

stavu –F, pouţívaná pro vrtule a automobilová kola. 

AS 41 A 
Slitina pro lití pod tlakem s dobrými creepovými vlastnostmi 

do 150°C, pouţívaná pro součásti automobilů. 

AZ 81A 
Slitiny pro lití do písku nebo do kokily pro všeobecné pouţití 

při výrobě. 

AZ 91C/E 
Slitina vyuţívána k výrobě součástí letadel, strojírenských 

součástek, skříní převodovek. 

AZ 91B/D 

Slitina pro lití pod tlakem pro všeobecné pouţití pro 

součástky automobilů a počítačů, řetězových pil, sportovních 

náčiní, kamer, promítacích přístrojů, přístrojů a příslušenství.  

pro domácnost 

EZ 33A 

slitina pro lití do písku a do kokily pro pouţití při vysokých 

teplotách; výborné slévárenské vlastnosti; odolná proti creepu 

do 250°C a tlakově těsná; pouţívaná v letectví a obranném 

průmyslu 

AZ 63 
slitina pro odlévání do kokil pro tzv. obětované anody 

(protikorozní ochrana bojlerů, nádrţí, potrubí) 

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). 
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2.4.1 Modely deformačních odporů  

K popisu deformačního chování materiálu se vyuţívají různé fyzikální modely. Do 

první skupiny můţeme zahrnout modely značně komplikované. Jsou konstruované se snahou 

maximálně se přiblíţit fyzikálním základům plastické deformace. Jejich systém rovnic však 

nebývá zpravidla prakticky vyuţíván pro jejich velkou sloţitost a zahrnutí velkého mnoţství 

teoretických veličin např. [9]. 

Druhou část tvoří modely, u nichţ autoři přiznávají přístup k problematice 

deformačních odporů za tepla v podstatě na základě vlastních zkušeností, ale současně 

respektují poznatky zaloţené na moderních znalostech fyzikální podstaty plastické deformace. 

Tyto modely stručně a přehledně shrnul Grosman [10]. Modely k popisu napěťovo-

deformačních křivek lze rozdělit do několika skupin. Tyto skupiny se liší podle typu 

zvaţovaných parametrů průběhu deformace a počátečního stavu materiálu. 

2.4.1.1 Modely deformačních odporů za studena 

V první skupině modelů je )(efp  , tzn. uvaţuje s hodnotu aktuální deformace e, a 

v určitých formách i počáteční napětí p0 nebo deformaci e0. 

Modely v této skupině jsou pouţívány v simulacích tváření kovů za studena pro procesy, 

kde dráha deformace je téměř proporcionální a úměrná v celém objemu deformovaného 

materiálu. Nevýhodou těchto pouţívaných vztahů je schopnost popisovat napěťovou křivku 

výhradně ve fázi zpevňování. Nejznámější a široce pouţívané funkce z této skupiny jsou 

vyjádřené v této podobě [11]: 

Ludwikova rovnice: 

n

pp eC  0  (1) 

kde p0 [MPa] je skutečné deformační napětí pro nulovou plastickou deformaci 

(mez kluzu), 

  C je konstanta, 

  n je exponent zpevnění. 

Hollomonova rovnice (vhodná pro nízkouhlíkových ocel): 

n

p eC   (2) 

kde  p je skutečné deformační napětí při deformaci e [MPa], 

  C je konstanta [MPa], 

  e je skutečná (logaritmická deformace), 

  n je exponent zpevnění. 

Samantova rovnice [10]: 

eCpp ln0   (3) 

2.4.1.2 Modely deformačních odporů za tepla 

Při plastické deformaci za zvýšených teplot dochází k postupnému sniţování gradientu 

zpevnění, aţ jeho hodnota klesne na nulu a další plastická deformace probíhá při ustáleném 

deformačním napětí ss. Voce navrhl analýzu tvaru křivky napětí-deformace v rozmezí meze 

kluzu a ustáleného deformačního napětí [12]: 

Voceho rovnice [13]: 

  )exp(0 enppnpnp    (4) 
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kde  pn je skutečné deformační napětí pro ustálený tok kovu [MPa]. 

Sellarsova rovnice [14]:  

   nppppp en )exp(100    (5) 

kde  pp je napětí do píku [MPa]. 

Spittelova rovnice [15]: 

 EeCeA DB

p  exp  (6) 

kde   A, B, C, D, E jsou empiricky určeny koeficienty. 

Druhá skupina je funkcí ),( eefp
 , která zahrnuje jak hodnotu aktuální deformace 

e, tak deformační rychlosti e a můţeme zde zmínit např. tuto: 

Wagonerova rovnice [16]: 

 
m

n

p
e

e
eeC 












0

0 


  (7) 

Třetí skupina je funkcí ),,( Teefp
 , čili můţeme říci, ţe bere v úvahu hodnotu 

aktuální deformace e, deformační rychlosti e a teploty T. Modely této skupiny jsou uţívány 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. 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 pouţitím oddělených vzorců pro rozdílné deformační 

rozsahy. 

Do této skupiny, kde jsou modely závislé na deformaci, deformační rychlosti a teplotě, 

můţeme zařadit např. rovnice těchto autorů: 

Cingara [17] a taky Garafalo [18], kteří navrhli vztah: 

c

pp

pp
e

e

e

e




























 1exp  (8) 

kde   pp  je píkové napětí [MPa], 

  ep    je deformace do píku, 

  c     je konstanta. 

Napětí do piku můţe být určeno z Garofalovy rovnice [18]: 

  nppAZ   sinh  (9) 

kde   A, n,  jsou empiricky určeny koeficienty.  

Tuto rovnici můţeme dále transformovat na vztah : 

n

pp
A

Z
1

1sinh
1









 


  (10) 

kde   Z je Zenerův-Hollomonův parametr [s
-1

]. 
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Zenerův-Hollmonův parametr je vlastně teplotně kompenzovaná deformační rychlost 

vyjádřena vztahem [19]: 













TR

Q
eZ exp  (11) 

kde     Q  je aktivační energie při tváření za tepla [J.mol
-1

],  

    R  je molární plynová konstanta [J.mol
-1

.K
-1

]. 

Specifické pojetí modelu pro výpočet deformačního napětí vyvinul na základě 

experimentálního měření Zjuzin [20]: 

Teep KKKA    (12) 

kde   A je empiricky získaný koeficient, 

  
Tee KKK ,, 

 jsou empiricky určeny konstanty představující vliv deformace, deformační  

   rychlosti a teploty na deformační napětí. 

Vývoj Hensel-Spittelovy rovnice zaloţený na zjištěních Zjuzina vedl ke vztahu, který 

byl doplněn o další člen. Tento člen charakterizuje dynamické změkčování a rovnice pak má 

tento tvar [21]: 

   TEeeCeA DB

p  expexp   (13) 

kde   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, jenţ zahrnuje i popis ustálené větve napětí 

při tváření za tepla. Vzorec navrţený pro deformaci v ustáleném toku [22]: 
















p

B

p
e

e
BeA exp  (14) 

kde  
CB

p ZdAe  0  (15) 

C

p ZAe   (16) 

ppp K    (17) 

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: 

 TEe
e

e
BeA T

D
C

p

B

p 

























expexp   (18) 

kde   A,B,C,D,E  jsou empiricky určené konstanty. 

Autor Schindler [23] dále tento vztah zjednodušil, čehoţ bylo docíleno vyloučením 

teplotní závislosti rychlostního členu i teplotní ovlivnění odpevňovacího členu: 

  )exp(exp TGéeCeA D

h

B

hs   (19) 

Tohoto matematického modelu, bylo jiţ několikrát s úspěchem vyuţito v rámci řešení 

různých experimentů a poslouţil i v případě získání ps u zkoumané hořčíkové slitiny. 
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Na základě nových výzkumů dochází neustále k rozšiřování stávajících 

matematických modelu k predikci deformačních napětí v případě tvářecích operací. Příkladem 

můţe být model vyvinutý autorem Lin [24] k predikci deformačního napětí u 

vysokopevnostních legovaných ocelí, který je tvořen skupinou těchto rovnic: 
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p e



 1  (20) 

TeL 002,00656,0    (21) 









 

RT
dp

51915
exp1028,7 2106,031,0
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1ln122
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Z

A

Z
p  (23) 

  1434,8
)0082,0sinh(

34,463
exp  








 A

RT
Z   (24) 

kde  A je materiálová konstanta a nabývá při různých teplotách těchto hodnot: 

 A = 1,297.10
21

 (850°C) A = 1,819.10
18

 (1050°C) 

 A = 3,757.10
19

 (950°C) A = 1,359.10
17

 (1150°C) 

2.4.2 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 [25]: 

pro c  : 

     5,022

0

2 exp   sswh  (25) 

a pro c  : 

 










































 


dn

p

c
dssswh k




 exp1  (26) 

kde     je deformační napětí související s deformačním zpevněním [MPa], 

  0      je počáteční napětí [MPa], 

  kd, nd  jsou materiálové konstanty [ - ]. 

 

Tento nový deformační model vyjadřuje průběh napětí v různých deformačních 

podmínkách (deformace, teplota a rychlost deformace) a je vhodný pro pouţití v rozmezí 

teplot 350 – 500 °C, deformační rychlosti mezi 0,001 s
-1 

aţ 1 s
-1

, a pro deformace 

menší neţ 1. Tento model byl porovnán s výsledky z Gleeblu. Směrodatná odchylka mezi 

hodnotami predikce dle modelu a zkušebními hodnotami byla přibliţně 2,32%. 

Autor Noda [26] provedl vysokoteplotní zkoušky tahem za účelem popisu vhodných 

tvářecích parametrů slitiny AZ31. Jak uţ bylo zmíněno, a autor to rovněţ potvrdil, toto 

chování závisí hlavně na deformační rychlosti a teplotě. V jeho případě to byly hodnoty 



 Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla 

 

                                                                                                                                                                                       

Souhrn disertační práce – Miroslav Legerski  10 

 

teploty 350°C a deformační rychlosti 310
-3

 s
-1

 kdy slitina vykazovala stálé deformační 

vlastnosti a docházelo k ţádanému skluzu po hranicích zrn. 

Popis průběhu napětí hořčíkové slitiny AZ31 za tepla je předmětem zájmu mnoha 

výzkumníků, ale postupy vedoucí k fenomenologickému popisu zatím nebyly příliš úspěšné, 

resp. vyznačovaly se značnou sloţitostí či chybějící reflexí různých deformačních 

mechanismů. Odlišný je přístup k dané problematice zaloţený na matematickém modelování, 

konkrétně na metodě vnitřní proměnné. Na první pohled více matematicky propracovaný, ale 

i velmi sloţitý způsob získání matematického modelu deformačních odporů slitiny AZ31 

zahrnující dvojčatění i skluz zvolili Kuc a Pietrzyk [27]. Moţná je i aplikace inverzní analýzy 

při řešení podobných problémů [28], ale ţádný 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 uţitečné 

k praktickému vyuţití při procesech tepelného zpracování. Byla provedena řada studii, která 

se tím zabývala. Barnett a Beer pouţili k popisu vztahu mezi napětím a deformační rychlostí 

mocninné rovnice [29,30]. Takuda se pro změnu zabýval exponenciálními vztahy při 

vysokých hodnotách napětí [31]. Další moţností je vyuţít vztahu obsahujícího 

sinushyperbolický [32,33]. Na obr.2 pak můţe vidět vliv teploty na průběh napětí z dat při 

zpracování slitiny AZ31 od několika výše uvedených autorů vytvořené přes Beer a 

Barnett [34]. 

 
Obr. 2. Srovnání vlivu napětí a teploty AZ31 z dat různých autorů [34]. 

 

Autoři rovněţ 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 niţší, coţ odůvodňují přes sílící 

činnost tradiční rekrystalizace vzhledem k jeho jemnozrnnosti. Při vysokých hodnotách 

parametru Z jsou v tvářeném materiálu píkové hodnoty napětí vyšší, coţ vysvětlují 

skutečností, ţe při niţších 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 [35]. Provedli zkoumání a 
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porovnávání vybraných, hlavně komerčních, druhů hořčíkových slitin pomocí tahových, 

tlakových a krutových zkoušek v rozsahu deformačních rychlosti 10
-3

 aţ 10 s
-1

 a teplot 180 aţ 

500°C. Toto srovnání z mnoha příspěvků několika autorů můţeme vidět v tab. 5, jak jej 

shrnul a prezentoval ve svém příspěvku McQueen. Kde v případě stavu označení C (cast) 

znamená litý, E (extruded) znamená protlačovaný, a v případě zkoušení označením T 

(torsion) představuje krutové zkoušení a C (compresion) tlakové zkoušení.  

 

Tab. 5 Srovnání základních konstant hořčíkových slitin z dat různých autorů [35]. 

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 0,2 166 7,1 0,72 

AZ31   C       153 7,1 0,85 

AZ31.Be E T 3,3 1,0 0,2 163 2,29   

AZ31Ch   T       172 1,81   

AZ31B.Li   T       158 2,24   

 

Pro tradiční slitiny AZ31 s různým sloţením, strukturou zrna a texturou dosáhly při 

tlakových a krutových zkouškách, kde se k výpočtu vyuţívalo 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 [36] ve své 

studii hořčíkové slitiny AZ31. Na obr.3 můţeme vidět příklad získaných napěťových křivek 

na plastometru Gleeble. Autor potvrdil, ţe dynamické zpevnění je hlavním mechanismem 

probíhajícím při tepelně deformačním zpracování hořčíkových slitin. Hodnota aktivační 

energie byla v tomto případě 136,35 kJ.mol
-1

. 

  

a)  = 0,01 s
-1

 b)  = 0,1 s
-1

 

Obr. 3. Křivky skutečných napětí při kompresi za tepla při různých deformačních 

rychlostech [36] 
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Podobný způsob analýzy pomocí plastometru Gleeble ovšem s porovnáním AZ31 se 

slitinou ZK60 provedl Yang. Z výsledků vyplývá, ţe při stejných deformačních podmínkách 

se napěťové křivky projevovaly v různých průbězích. Na obr.4 pozorujeme klasický 

napěťový průběh s dosaţením 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. 

 

a) T =  400 °C                                                           b)  = 1 s
-1

 

Obr. 4. Průběh napěťových křivek při různých deformačních podmínkách slitiny AZ31 [37]. 

Na dalším  obr.5 můţeme vidět rozdílný průběh napěťových křivek u slitiny ZK60. 

Rovněţ zde jsou vlevo křivky při teplotě 400 °C a vpravo křivky při deformační rychlosti 

rovno 1 s
-1

. 
 

 

a) T =  400°C                                                                 b)   = 1 s
-1

 

Obr. 5 Průběh napěťových křivek při různých deformačních podmínkách slitiny ZK60 [37]. 

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, potaţmo 

niţších 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 aţ 400 °C a deformační rychlostí 0,01 s
-1

 aţ 10 s
-1 

[37]. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Disertační práce je orientována na co moţná 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, jenţ nepříznivě krystalizuje v hexagonální těsně uspořádané 

soustavě, čímţ se liší od většiny technických kovů krystalizujících v soustavě kubické. 

Tvařitelnost hořčíkových slitin významně závisí na teplotě i rychlosti deformace a velikosti 

zrna. Důleţitý je vliv odpevňovacích procesů na konečné mechanické vlastnosti. 

Hlavním cílem práce je popsat deformační odpory za tepla hořčíkové slitiny AZ31, a 

to s vyuţitím 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 ps  

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 p v závislosti na teplotě, deformaci a 

deformační rychlosti s uvaţováním různých strukturotvorných mechanismů. 

 Porovnání hodnoty ps získané odlišnými experimentálními postupy – válcováním a 

pěchováním.  

 Zhodnocení moţnosti popisu p zkoumané slitiny pomocí speciálních výpočtových 

modelů – tzv. neuronových sítí. 

 Provést základní výzkum statické rekrystalizace slitiny AZ31 při izotermickém ţíhání. 

4. POPIS PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ  

4.1 Zkoumaný materiál a vzhled vzorků pouţitých ke stanovení středních 

přirozených deformačních odporů 

K získaní hodnot středních přirozených deformačních odporů byla v tomto 

experimentu pouţita hořčíková slitina s chemickým označením AZ31, jejíţ chemické sloţení 

můţeme nalézt v tab. 6. 

 

Tab. 6 Chemické sloţení slitiny AZ31 v hm. % 

Al Zn Mn Cu Mg 

2,82 0,80 0,37 0,002 95,4 

 

Kaţdý vzorek šířky 25 mm a délky 120 mm obsahoval tři stupínky různých výšek 

(4,6; 5,4; 6,5 mm). U kaţdého pouţitého vzorku byly před vlastním válcováním změřeny jeho 

základní rozměry, tzn. šířka vzorku a výška respektive tloušťka vzorku v jednotlivých 
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stupních. Naměřené hodnoty byly poté zapsány do excelovské tabulky, kde poslouţily k 

dalšímu zpracování [38].  

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.  

Před započetím samotného válcování vedoucímu k získání matematického modelu 

středních přirozených deformačních odporů byly všechny vzorky zkoumané slitiny AZ31 

vloţeny 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 vţdy vyšší neţ poţadovaná 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 dosaţeno 

rovnoměrného rozloţení tvářecích teplot v poţadovaném 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 kaţdé tvářecí teplotě 

byly válcovány vţdy tři vzorky slitiny AZ31. 

Po uplynutí 5-ti minut, kdy jsme si mohli být jisti, ţe došlo k homogenitě teploty na 

povrchu i uvnitř vzorku, jsme zahřátý stupňovitý vzorek po vytaţení z pece okamţitě 

válcovali jedním úběrem na vratné duo stolici A laboratorní válcovací tratě Tandem.  

Pro pokrytí celé poţadované oblasti deformací byly různě kombinovány úběry, čili 

měnila se válcovací mezera (2,8 aţ 3,5 mm) a otáčky válců (40 aţ 160 ot..min
-1

), při různých 

teplotách (200 aţ 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 uloţeny 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 [39]. 

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 podrobeny chemickému leptání. Mikroskopické výbrusy byly rovnoběţné s osou 

vzorku. Metalografický výzkum byl vykonaný na světelném mikroskopu Olympus v rozsahu 

zvětšení 100-1000×. Kvantitativní analýza byla udělaná povrchovou metodou za pouţití 

počítačového programu "MET-ILO" [40]. 

4.4 Plastometrické zkoušky 

Osově symetrické vzorky z hořčíkové slitiny AZ31 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  = 0,01; 0,1; 1 a 10 s
-1

. 

Všechny vzorky byly nejprve předehřáté na teplotu 450 °C a aţ po následném zchladnutí na 

poţadovanou teplotu byly deformovány [41].  
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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 = 1 s
-1

, resp. při T = 300 °C a 

= 0,01 s
-1

. Jak je zřejmé z obr. 10 a 11 uvedených níţe, 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 vţdy 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 [41,42]. 

4.6 Plastometrické zkoušky (relaxační metoda) 

Pomocí relaxačních metod prováděných na simulátoru Gleeble 3800 byly získány 

potřebné data umoţňující vytvoření matematického modelu statické rekrystalizace u 

zkoumané hořčíkové slitiny AZ31. Relaxační metoda spočívá ve vykonání celého průběhu 

určité deformace na jednom vzorku, který je drţen 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. Pro hodnověrnost 

dosaţených výsledků byla pouţita široká škála termodynamických podmínek v podobě 

teploty dosahující hodnot T = 250 – 400 °C a deformační rychlosti  = 0,1; 1,0 a 10 s
-1

 [43]. 

5. DISKUZE (VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ, SROVNÁNÍ) 

5.1 Experimentální válcování a získání hodnot středních přirozených 

deformačních odporů  

Na obr. 6 můţeme 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. 6. Příklad naměřené válcovací síly zaznamenaných při válcování vzorku 

s odstupňovanou tloušťkou při teplotě 340 °C [44] 
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Ze všech výše uvedených veličin, zaznamenaných během válcování a zanesených do 

excelovské tabulky byly speciálním programem vypočteny hodnoty výškové deformace eh [-],  

deformační rychlosti  [s-1
] a středních přirozených deformačních odporů s [MPa]. Byly při 

tom pouţity následující vzorce [45]: 

1

0ln
H

H
eh   (27) 

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

 
h

v e
HHR

v





103

2
 (28) 

kde   vv [mm.s
-1

] je reálná obvodová rychlost válců o poloměru R [mm] a člen 

 10 HHR   reprezentuje délku pásma deformace při válcování. 

  sFv

s
BHHRQ

F


 

10

  (29) 

kde  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 s 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 byly získány 

hodnoty QFv pro stolici A tratě Tandem a popsány v závislosti na geometrickém faktoru ld/Hs 

vztahem typu: 
























d

s

s

d
Fv

l

H
D

H

l
CBAQ expexp  (30) 

kde  A aţ 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: 

2

10 HH
H s


  (31) 

5.2 Modely středních přirozených deformačních odporů 

Na základě předchozích zkušeností [46] 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 vyuţití statistického programu Unistat.  

Výsledkem byla rovnice v následujícím tvaru [38]: 

)Gexp()exp(A TéeCe D

h

B

hs   (32) 

kde  s je predikovaný (dle vyvinutého modelu kalkulovaný) střední přirozený def. odpor, 

  A, B, C, D, G jsou vypočtené konstanty. 
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Základní tvar rovnice (32) obsahuje zpevňovací, odpevňovací i rychlostní člen. 

Z praktického hlediska je však ţádoucí její další zjednodušení, které by zrychlilo výpočty s. 

Statistickým zpracováním bylo zjištěno, ţe účinek příslušné deformační rychlosti (v rozmezí 

cca 10 – 80 s
-1

) byl zanedbatelný a proto můţeme rovnice (32) vyjádřit ve tvaru: 

   Tee hhs  00234,0exp30,0exp5,357
006,0

  (33) 

tedy bez statisticky nevýznamného rychlostního členu. Dalším zkoumáním bylo rovněţ 

zjištěno, ţe vliv deformace vyjádřený pouze jedním členem je postačující a následné 

zjednodušení matematického modelu nijak významně neovlivní hodnotu získaného s, dle 

této rovnice vypočítaného. Kompletně zjednodušený tvar matematického modelu 

s vyčíslenými konstantami pak vypadá následovně: 

   Tehs  00232,0exp28,0exp2,352  (34) 

Grafické potvrzení moţného zjednodušení z rovnice (33) na (34) pak vidíme 

v příslušných grafech na obr. 7 znázorňující relativní odchylky  od hodnot s vyčíslených 

dle rovnic (33) (v grafech zobrazeno červeně) a (34) od těch určených experimentálně. 

Odchylka  se počítala jako podíl rezidua a experimentálně zjištěné hodnoty s, vynásobený 

stem pro převod na procenta. 

  
a) závislost na deformaci b) závislost na teplotě 

 
c) závislost na deformační rychlosti 

Obr. 7 Relativní odchylky hodnot s zpětně vypočtených dle rovnic (33) a (34) 

od hodnot experimentálně zjištěných [44] 

Jestliţe jde o přesnost obou modelů, hlavně tedy toho výsledného, tak pro vztah (33) 

vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 6,7 a hodnota R
2
 = 0,958, pro vztah (34) 

odmocnina střední kvadratické chyby 6,2 a hodnota R
2
 = 0,964. Zjednodušený vztah (34) tedy 

dokonce ještě přesněji popisuje danou závislost deformačního odporu neţ rovnice (33). 

Rovněţ z grafů na obr. 7 je patrná uspokojivá přesnost výpočtu s zjištěných podle 

obou rovnic. Rozptyl odchylek experimentálních a dle rovnic (33), resp. (34) zpětně 

vypočítaných hodnot s je v celém rozsahu uspokojivý a ani v případě zjednodušeného 
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modelu (34) relativní odchylky nepřesahují ±10 %. Tento model by tedy byl vhodný pro 

implementaci do řídicího systému provozní válcovny pásů z dané slitiny. 

Zajímavostí je, ţe oproti dříve publikovaným příspěvkům [23,46] vyuţívajících 

k popisu s obdobný matematický model, je patrný jistý trend u relativních odchylek hodnot 

vypočtených dle rovnic (33), resp. (34) 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. 

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 protaţená zrna s velkým mnoţstvím oblastí dvojčatění a s počátečním 

stavem dynamické rekrystalizace uţ při nízkých hodnotách deformace (obr. 8a), 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 prodlouţení původního zrna 

(obr. 8b). Válcování v nízkých teplotách přispívá k podstatně většímu dvojčatění.  

 

  
  

a) T = 250 °C, eh = 0,31,  = 41 s
-1

 b) T = 200°C , eh = 0,54,  = 24s
-1

 

Obr. 8 Struktura vybraných vývalků ze slitiny AZ31 [47] 

Pokračující dynamická rekrystalizace umoţnila značné zjemnění struktury. 

Po válcování při teplotě 350 – 400 °C byla struktura sloţená z jemných rekrystalizovaných 

zrn průměrné velikosti v rozsahu 10 – 20 µm (obr. 9a). Mnoţství dvojčat pozorovaných v 

dynamicky rekrystalizované struktuře (viz. obr.9b) bylo významně niţší ve srovnání se 

zvětšeným mnoţstvím 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 [42]. 
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a ) T = 350°C , eh = 0,27,  = 8 s
-1

 b) T = 450°C, eh = 0,54,  = 14s
-1

 

Obr. 9 Struktura vybraných vývalků ze slitiny AZ31 [47] 

5.4 Vyhodnocení plastometrických výsledků ( aktivační energie ) 

Na obr. 10 a 11 jsou uvedeny příklady získaných křivek napětí-deformace a porovnán 

vliv teploty, resp. deformační rychlosti na jejich tvar. 

 

Obr. 10 Vliv deformační rychlosti na tvar napěťových křivek při konstantní T = 300 °C 
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Obr. 11 Vliv teploty na tvar napěťových křivek při konstantní  = 1 s
-1

 
 

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 vyuţit originální interaktivní software ENERGY [22] 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 max [MPa] [48]: 

 n
TR

Q
C ).sinh(.

.
exp. max








  (35) 

kde   [s-1
] je rychlost deformace, 

 C [s
-1

], [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 [49]: 
W

p ZUe   (36) 

kde U a W jsou materiálové konstanty. 

Při zpracování experimentálních dat programem ENERGY ovšem vyšlo najevo, ţe je 

nelze popsat rovnicemi (35) a (36) 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. 10 a 11, při nízkých hodnotách parametru Z mají křivky tradiční tvar 

ovlivněný dynamickou rekrystalizací, zatímco při vysokých hodnotách Z křivky vykazují 

atypickou náběhovou fázi. Z obr. 12 je zřejmé, jak se toto odlišné deformační chování projeví 

na hodnotách píkového napětí a výpočtu aktivační energie. 
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Obr. 12 Závěrečná regrese při výpočtu aktivační energie 

Vypočtené hodnoty aktivační energie i dalších materiálových konstant jsou shrnuty 

v tab. 7. 

 

Tab. 7 Materiálové konstanty v rovnicích (35) a (36) 

Veličina Jednotky High Z Low Z 

Q [J.mol
-1

] 154830 157420 

n [ - ] 1,6765 6,9385 

 [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. 13, čistě matematicky určenou hranicí mezi „High Z“ a „Low Z“ 

v tab. 7 je hodnota Z = 2,9E+13 s
-1

. Proloţené křivky reprezentují výpočty dle vztahů (35) a 

(36) s konstantami uvedenými v tab. 7. 

 

Obr. 13 Závislost parametru Z na píkovou hodnotu napětí a deformace 
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Nutnost popisu souřadnic napěťového píku či deformačního odporu v případě tváření 

jednoho materiálu za tepla různými rovnicemi byla pozorována jiţ vícekrát, ale příslušná 

hranice byla vţdy dána konkrétní teplotou, resp. fázovým sloţením [22]. 

5.5 Mikrostrukturní analýza po plastometrických zkouškách 

Výsledky metalografické analýzy jsou reprezentovány fotografiemi mikrostruktury na 

obr. 14 a 15. 

Fotografie na obr. 14a 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. 14) dochází před dosaţením 

napěťového píku k jistému dvojčatění, ale zásadní je evidentní nástup dynamické 

rekrystalizace (obr. 14b). Po dosaţení napěťového píku jsou zrna zjemňována rekrystalizací a 

jejich tvar se znovu stává pravidelně rovnoosým. 

 

  
  

a) 0,05 b) 0,15 

 

c) 0,40 

Obr. 14 Mikrostruktury vzorků analyzovaných při  

T = 300 °C,  0,01 a různé deformaci [41] 

Naopak v případě vysoké hodnoty parametru Z (obr. 15) je v počátečních fázích tváření 

dominujícím deformačním mechanismem dvojčatění – viz obr. 15a. V okolí napěťového píku 

se některá zrna rozpadají na menší, ale tento jev pravděpodobně není spojen s tradičně 

chápanou dynamickou rekrystalizací, protoţe její projevy při velkých deformacích jsou 

naprosto odlišné. Jak je vidět na obr. 15c, rekrystalizace se projevuje masivní nukleací 

nových zrn přednostně na dvojčatech a hranicích zrn původních. 

 



 Deformační chování hořčíkové slitiny AZ31 za tepla 

 

                                                                                                                                                                                       

Souhrn disertační práce – Miroslav Legerski  23 

 

  
  

a) 0,15 b) 0,25 

 

c) 0,50 

Obr. 15 Mikrostruktury vzorků analyzovaných 

při T = 250 °C,  1 a různé deformaci [41] 

5.6 Popis přirozených deformačních odporů pomocí speciálních 

výpočtových modelů - tzv. neuronových sítí 

Cílem bylo ověřit moţnosti vyuţití 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 aţ 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 [41]. 

5.6.1 Aplikace umělých neuronových sítí pro predikci napěťových křivek 

Jako data pro učení (trénování) umělé neuronové sítě, ale i pro ověření (validaci) její 

funkčnosti byly pouţity 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. 

Tlakové zkoušky byly realizovány při pěti hodnotách teplot T = 250°C, 300°C, 350°C, 400°C, 

450°C a při rozdílných deformačních rychlostech  = 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. 

Úkolem výzkumu bylo zjistit, jakých nejlepších výsledků aproximace naměřených dat 

můţeme  docílit s pomocí ANN, a to v celém naměřeném rozsahu veličiny deformance. 
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Nejprve byla vytvořena ANN se třemi neurony ve vstupní vrstvě, kde x1 = teplota, 

x2 = deformační rychlost a x3 = deformace. Lepších výsledků však bylo dosaţeno při aplikaci 

hybridní metody s vyuţitím (ANN) při současném předzpracování vstupních dat dle 

předpokládaných matematických vztahů popisujících alespoň přibliţně děje probíhající ve 

sledovaném objektu. ANN sice dokáţe díky nelineární funkci v kombinaci s nastavením 

prahu jednotlivých neuronů aproximovat i nelineární vazby mezi vstupy, ale vyuţitím 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 můţe být aproximace 

kvadratické funkce pomocí ANN. Pokud nepouţijeme jen jeden vstup x, ale vytvoříme vstupy 

tři na které přivedeme 1, x, x
2
, pak při pouţití lineární funkce neuronů dosáhneme po naučení 

sítě velice přesných výsledků a teoreticky vystačíme pouze s jedním neuronem [50]. 

Při aplikaci této metody na náš případ bylo dosaţeno nejlepších výsledků při pouţití 

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 můţeme 

pozorovat na obr. 16. Je zde vidět, ţe ANN se naučila vypočítávat jednotlivé křivky poměrně 

přesně, i kdyţ u zkráceného měření (v pořadí druhá křivka) je chyba aţ 34 MPa. Aby bylo 

moţno porovnat schopnosti ANN s výsledky získanými při pouţití nelineární regrese, byla 

zde ANN co moţná nejlépe naučena na kompletně všechna naměřená data. 

 

 
Obr. 16 Porovnání naměřených a predikovaných napěťových křivek                         

hořčíkové slitiny Mg-3Al-1Zn [50] 

Schopnost sítě správně predikovat tvar napěťových křivek je ve skutečnosti moţno 

posoudit aţ při pouţití validačních dat, která nebyla pouţita pro učení (trénování) sítě. 

Vzhledem k poměrně malému mnoţství naměřených dat, byla pro validaci pouţita jen jedna 

křivka, která byla z trénovací mnoţiny dat vyjmuta. Šlo o měření při T = 300°C a  = 1 s
-1

. 

Naučené síti byla následně předloţena data tohoto měření. Výsledky srovnání 

naměřených dat a výsledku výpočtu napěťové křivky pomocí ANN při T = 300°C a  = 1 s
-1
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jsou uvedeny na obr. 17. Maximální chyba zde nepřesáhla hodnotu 7 MPa a největší chyby 

jsou situovány do oblastí s prudkým růstem funkční hodnoty. 

Aplikací hybridní metody s vyuţitím umělých neuronových sítí při současném 

předzpracování vstupních dat dle předpokládaných matematických vztahů popisujících 

alespoň přibliţně děje probíhající ve sledovaném objektu bylo dosaţeno uspokojivých 

výsledků při výpočtu napěťových křivek. Pro křivku při T = 300°C a  = 1 s
-1

, která byla 

pouţita jako testovací, byly rozdíly mezi vypočtenou hodnotou a naměřenou v celém rozsahu 

deformací menší neţ 7 MPa. To odpovídá chybě okolo 4,8 % vzhledem k hodnotě maxima 

křivky. 

 
Obr. 17 Porovnání naměřené a predikované napěťové křivky při T = 300°C a  = 1 s

-1 
[50] 

5.7 Model přirozených deformačních odporů  

Výsledné napěťové křivky získané z naměřených dat během tváření jsou zobrazeny na 

obr. 18, z něhoţ lze vysledovat vliv teploty, resp. deformační rychlosti na jejich průběh. 

Je zřejmé, ţe 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.18 křivky získané pro T = 450 °C a 

s-1
, resp. T = 350 °C a s-1

 ). Druhý typ napěťové křivky je atypický svou 

konkávní náběhovou fází – tuto skupinu reprezentují  křivky získané pro T = 400 °C a 

s-1
, resp. T = 300 °C a s-1

 (viz obr. 18). 
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Obr. 18 Vliv teploty a deformační rychlosti na tvar napěťových křivek  

 

Regresní a statistická analýza experimentálních dat jednoznačně potvrdila, ţe nelze 

popsat celý soubor dat (tedy napěťové křivky tradiční i atypické) jednotnou rovnicí. 

Následně proto bylo pracováno jen s křivkami tradičního tvaru [51].  

5.7.1 Model pro tradiční napěťové křivky 

Na základě předchozích zkušeností [52] byl vyuţit následující model pro popis 

skutečných napětí zkoumaného materiálu v závislosti na teplotě, deformaci, deformační 

rychlosti a píkové deformaci reprezentující vliv dynamické rekrystalizace:  

 TDBA C

p

B

c 













 expexp 



  (37) 

kde  c je predikované (dle vyvinutého modelu kalkulovaný) skutečné napětí [MPa], 

  je skutečná (logaritmická) deformace [-], 

 p je deformace do píku [-], 

  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 vyuţitím 

statického programu Unistat 5.5. Tímto postupem byla získána následující rovnice, popisující 

experimentální data v širokém rozmezí deformačních podmínek, ale uţ ne v oblasti steady-

state: 

 T
p

c 













 0045,0exp23,0exp743 095,023,0 



  (38) 

Deformaci p odpovídající napěťovému píku lze popsat v závislosti na parametru 

Z jednoduchým vztahem [53]: 

W

p ZU   (39) 

kde U a W jsou materiálové konstanty [-]. 
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Na obr. 19 jsou graficky porovnány vybrané napěťové křivky naměřené při 

plastometrických zkouškách a zpětně vypočítané dle vyvinutého matematického modelu (38). 

Je zřejmé, ţe model typu (37) 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.  

 
Obr. 19 Porovnání přirozených deformačních odporů experimentálně zjištěných a zpětně 

vypočtených dle modelu při vybraných hodnotách deformační rychlosti a teploty [51] 
 

Pro analyzovaný vztah (38) vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 1,55 a hodnota 

R
2
 = 0,993. Pro detailnější zhodnocení kvality popisu skutečných napětí vyvinutým modelem 

byly vypočteny odchylky hodnot skutečných napětí zjištěných z plastometrických 

experimentů [MPa] od predikovaných (z modelů vypočítaných) hodnot c [MPa]. 

Pro tyto účely byla definována relativní odchylka  [%]:  

100





 c
 (40) 

V grafech na obr. 20 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 (38) 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.  

  
  

a) závislost na teplotě b) závislost na deformaci 
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  c) závislost na deformační rychlosti 

  
Obr. 20 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů zpětně vypočtených 

dle rovnice (38) od hodnot experimentálně zjištěných [51] 

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 [41]. Jejich matematický popis 

průběhu napěťových křivek nebyl jednoduchou záleţitostí. Bylo zřejmé, ţe 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 dosaţení inflexního bodu na náběhové části křivky i po jeho překročení. Byla 

navrţena funkce, jejíţ první člen (do dosaţení inflexního bodu) odpovídal exponenciální 

závislosti, a druhý (po dosaţení inflexního bodu) odpovídal jiţ dříve vyvinuté funkci pro 

popis této závislosti bez konkávní náběhové fáze. Navrţená součtová funkce velice dobře 

popisovala experimentální data, coţ potvrzuje index korelace dosahující hodnoty 0,999. 

Nevýhodou pro praktické vyuţití této funkce však byla potřeba nejprve určit pozici inflexního 

bodu a rovněţ patrný zlom na křivce při malých změnách hodnot napětí v těsné blízkosti 

tohoto bodu.  

Pro odstranění těchto nedostatků byly v další fázi navrţeny a testovány další typy 

kombinovaných funkcí. Jako nejvhodnější pro popis atypického průběhu napěťových křivek 

se ukázala funkce (41), která je schopna velice dobře popsat atypický průběh napěťových 

křivek jak v náběhové fázi do dosaţení inflexního bodu, tak v navazující fázi: 

)exp(
))exp(1exp(1




 


 K
JH

G
Fc   (41) 

kde  F, G, H, J, K jsou materiálové konstanty, resp. parametry funkce. 

 

K vyhodnocení parametrů funkce byla vyuţita nelineární regresní analýza s vyuţitím 

statistických programů Statgraphics Plus 5.0 a Unistat. Zvláštní pozornost byla přitom 

věnována počátečním odhadům parametrů funkce. Dosaţené 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 aţ K uvedené v tab. 8. 
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Tab. 8 Parametry funkce, stanovené pro různé experimentální podmínky 

Parametry T = 200 °C ,  = 0,01 s
-1

 T = 350 °C ,  = 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 

 

Průběh stanovených regresních funkcí v porovnání s naměřenými hodnotami je patrný 

z obr. 21. Je zřejmé, ţe nalezené funkce velice dobře popisují experimentální data. 

To potvrzují i hodnoty indexu korelace, v obou případech vyšší neţ 0,998. 

 

Obr. 21 Porovnání hodnot skutečných napětí experimentálně zjištěných a zpětně 

vypočtených dle modelu (41) při vybraných hodnotách deformační rychlosti a teploty [54] 

U stanovených parametrů regresní funkce bylo provedeno testování jejich statistické 

významnosti. Bylo zjištěno, ţe všechny stanovené parametry jsou na hladině významnosti 

α = 0,05 statisticky významné a tedy by měly být ve funkci ponechány. Dále bylo ověřeno, ţe 

hodnoty reziduí skutečných napětí v závislosti na napětí vykazují v obou sledovaných 

příkladech homoskedasticitu (viz obr. 22). Navrţený regresní model tedy lze bez jakýchkoliv 

úprav pouţít k popisu experimentálně stanovených údajů [54]. 

 

  
  

a) při T = 200 °C ,  = 0,01 b) při T = 350 °C ,  = 10 s
-1

 

Obr. 22 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů zpětně vypočtených 

dle rovnice (41) od hodnot experimentálně zjištěných v závislosti na deformaci 
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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 

odvodit originální matematickou funkci, přesně popisující tvar takovéto křivky i s 

uvaţováním dynamického změkčování, a byly vyčísleny hodnoty příslušných parametrů pro 

dvě vybrané atypické napěťové křivky. Statistickým zpracováním byla posouzena 

významnost jednotlivých parametrů regresní funkce jakoţ i homoskedasticita pomocí 

relativních odchylek naměřených a zpětně vypočtených hodnot [54]. 

5.8 Komplexní matematický model  

Pro vytvoření komplexního matematického modelu závislosti průběhu napětí na 

deformaci, deformační rychlosti a teplotě byla funkce (41) doplněna na tvar [55]: 

 )273(exp)exp(
))exp(1exp(1




 TMK
JH

G
F L

c 


  (42) 

kde L, M jsou materiálové konstanty, resp. parametry funkce. 

Takto upravená funkce byla pouţita k vytvoření modelu na základě celkem 262 

experimentálně stanovených hodnot napětí v širokém rozsahu deformací i za napěťovým 

píkem (ale ne uţ 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 vyuţita 

nelineární regresní analýza s vyuţitím statistických programů Statgraphics Plus 5.0 a Unistat. 

Stanovené hodnoty parametrů rovnice (42) pro široký rozsah termomechanických podmínek 

jsou uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9 Parametry funkce (51) [55] 

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, ţe navrţený 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 

hodnota indexu korelace, která činila 0,98. Rovněţ testování jednotlivých parametrů modelu 

vedlo k závěru, ţe jejich hodnoty jsou na hladině významnosti α = 0,05 statisticky významné. 

Navrţený model tedy lze v navrţené podobě vyuţít k predikci průběhu napěťových křivek za 

různých podmínek. 

Porovnání průběhu napěťových křivek při různých teplotách a deformačních 

rychlostech stanovených na základě navrţeného modelu s experimentálně stanovenými 

hodnotami je provedeno na obr. 23. 
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Obr. 23 Porovnání def. odporů experimentálně zjištěných (body) a zpětně vypočtených (čáry – 

kalc.) dle modelu (42) při vybraných hodnotách deformační rychlosti a teploty [55]  

Je zřejmé, ţe nalezená funkce velice dobře popisuje experimentální data. Pro 

analyzovaný vztah (42) vyšla odmocnina střední kvadratické chyby 6,89 a hodnota indexu 

determinace R
2
 = 0,97. Pro detailnější zhodnocení kvality popisu deformačních odporů 

vyvinutým modelem byly vypočteny odchylky hodnot deformačních odporů zjištěných 

z plastometrických experimentů [MPa] od predikovaných (z modelů vypočítaných) hodnot 

c [MPa], a to pro oba vyvinuté modely – rovnice (37) a (42). Pro tyto účely byla vyuţita 

relativní odchylka  [%]: 

100





 c  (43) 

která uţ byla pouţita dříve např. při zjištění modelu pro tradiční napěťové křivky. V grafech 

na obr. 24 lze vidět relativní odchylky  v závislosti na vybraných parametrech tváření.  

  
a) závislost na teplotě b) závislost na deformaci 

 
  c) závislost na deformační rychlosti 

Obr. 24 Relativní odchylky hodnot přirozených deformačních odporů zpětně vypočtených 

dle vyvinutých modelů (37) ♦ a (42) ▲ od hodnot experimentálně zjištěných [55] 
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Je patrná uspokojivá přesnost výpočtu přirozených deformačních odporů zjištěných 

podle zjištěné rovnice. Rozptyl odchylek experimentálních a dle vyčíslených rovnic (37) a 

(42) 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 jiţ dříve [38] 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. 10.  

Tab. 10 Příklad srovnávacích výpočtů středních přirozených deformačních odporů [51] 

T   splastometr s válcování

 [°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 

 

Je při tom třeba brát v úvahu, ţe model z válcování [38] byl získán pro vysoké 

deformační rychlosti = 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 

( = 0,001 – 10 s
-1

), coţ v důsledku komplikuje srovnání výsledků a jejich soulad [51]. 

Vyvinutý model z plastometrických zkoušek (37) pracuje s přirozeným deformačním 

odporem. Pro přepočet na hodnoty středních přirozených deformačních odporů pomocí 

numerického integrování byl vyuţit program MATHCAD verze 12.  

Přes výše uvedené skutečnosti a zejména fakt, ţe 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 dosaţených výsledků byla pouţita široká škála termodynamických 

podmínek v podobě teploty dosahující hodnot T = 250 – 400 °C a deformační rychlosti 

 = 0,1; 1,0 a 10 s
-1

. Deformace dosahovala hodnot  = 0,10 – 0,25 a velikost počátečního zrna 
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byla 30,3; 38,2 a 45,6 m. Souhrn těchto všech výše uvedených termodynamických 

parametrů je moţné vidět v tab. 11. 

V tab. 11 jsou rovněţ patrné jednotlivé graficky určené hodnoty času potřebného 

k dosaţení 50 % rekrystalizace, označovaného jako t0,5 [s]. Příklad takto graficky určených 

hodnot je zobrazen na obr. 25. 

Tab. 11 Přehled pouţitých dat k získání modelu statické rekrystalizace a určených hodnot t0,5 

T   d0 t0,5 

[°C] [s
-1

] [-] [m] [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. 25 Příklad stanovení času t0,5 při různých termodynamických podmínkách 
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Vytvořit model statické rekrystalizace je důleţité zejména v případě procesů, ve 

kterých se deformace uskutečňuje za niţších teplot a její velikost je malá. Deformace 

materiálu z počátku způsobuje nárůst hustoty dislokací, coţ zvyšuje odpor materiálu a změnu 

plastických vlastností materiálu.  

Na základě literárního rozboru a dřívějších zkušeností [56] byly vyuţity 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 ţíhání t [s]. 

Vyčíslené tvary obou rovnic pak vypadají následovně: 

 



























7,0

5,0

2lnexp1
t

t
X  (44) 









 

RT
dt

29950
exp108,6 24,0

0

04,035,04

5,0   (45) 

Pro grafické zhodnocení souladu experimentálně zjištěných a dle rovnice (45) 

vypočtených hodnot t0,5 slouţí obr. 26. Přestoţe rozptyl experimentálních hodnot 

t0,5 (viz tab. 11) je poměrně značný, přesto se podařilo s poměrně dobrou přesností získat 

model t0,5 = f(,d0,T) zkoumané slitiny AZ31. 

 

Obr. 26  Grafické zobrazení experimentálně zjištěných a dle modelu (45)                    

vypočtených hodnot t0,5  [43] 

Na obr. 27 pak můţeme vidět příklady dosaţené shody mezi daty naměřenými při 

plastometrických zkouškách a křivkami představujícími nově vyvinutý model popisující 

kinetiku statické rekrystalizace – rovnice (44) a (45). 
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Obr. 27  Rekrystalizovaný podíl X [ - ] v závislosti na čase t pro naměřená a dle modelu (44) 

vyčíslená data 

a) T = 623 K,  = 0,15,  = 10 s
-1

, d0 = 38,2 m 

b) T = 523 K,  = 0,25,   = 0.1 s
-1

, d0 = 38,2 m 

Na obr. 28  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, jeţ 

závisí na podmínkách tváření a ţíhání. Dostatečně přesný matematický model popisující 

velikost výsledného rekrystalizovaného zrna se zatím nepodařilo odvodit. 

 

 

 

 
  

a) T = 250 K;   = 0,15;  = 10 s
-1

 b) T = 350 K;  = 0,15;   = 1 s
-1

 

Obr. 28  Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 po statické rekrystalizaci při vybraných 

termodynamických podmínkách [43] 

Popisem dynamické i statické rekrystalizace hořčíkové slitiny AZ31 se v poslední 

době zabývali rovněţ Lee et al. [57]. Jak vyplývá z grafu na obr. 29, pro námi zvolené 

rozsahy předchozí deformace i teploty ţíhání vyšly autorům práce [57] hodnoty času t0,5 = 1,3 

– 2,2 s. To vzhledem k aplikovaným řádově niţším deformačním rychlostem představuje 

dobrou shodu s experimentálními daty uvedenými v tab. 11. 
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Obr. 29 Čas t0,5 jako funkce pre-strain a teploty [57] 

Po úspěšně realizovaných předchozích experimentech s dynamickou rekrystalizaci a 

aktivačními energiemi [54] se tak podařilo doplnit zkoumání hořčíkové slitiny  o model 

popisující statickou rekrystalizaci [43].  

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 ( s ) 

zkoumané hořčíkové slitiny v závislosti na teplotě (200 aţ 450 °C), deformaci a deformační 

rychlosti. Vzhledem k existující funkční závislosti mezi deformační rychlostí a deformací 

bylo moţno model metodami regresní a statistické analýzy optimalizovat a zjednodušit 

vyloučením vlivu deformační rychlosti (10 aţ 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 vyuţity 

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 aţ 

450 °C a deformačních rychlostí 0,01 aţ 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 aţ 157 kJ·mol
-1

) se tyto jevy projevily jen nevýrazně, ale další konstanty 
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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.  

Nejobtíţnější 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 

náběhovou fází. Modely vyuţívající dříve zjištěné hodnoty aktivační energie a zahrnující vliv 

dynamické rekrystalizace umoţňují s dobrou přesností predikovat deformační odpor daného 

materiálu v závislosti na teplotě, deformaci a deformační rychlosti, a to zhruba aţ 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 ţíhání (250 aţ 400 °C), době výdrţe 

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 vyuţitelné 

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 umoţňující jeho predikci v závislosti na deformaci, teplotně 

kompenzované deformační rychlosti a potaţmo na roli těchto deformačních mechanismů. 

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 ( s ) 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 temperature-

compensated 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. 
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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. 

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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