
   

 



   

 



   

 



   

 



  Abstrakt 

Abstrakt 

 V této práci byla využita nelineární regrese k vyčíslování materiálových konstant 

modelů navržených pro matematický popis deformačního odporu aluminidu železa  

Fe-40at.%Al za tepla. Experimentální data pro regresní analýzu byla získána pomocí jednoosé 

zkoušky tlakem na plastometru Gleeble v teplotním rozsahu 800 °C až 1200 °C a rozsahu 

deformačních rychlostí 0,05 s
-1

 až 30 s
-1

. Získané napěťové křivky byly z důvodu velkého 

rozptylu hodnot podrobeny vyhlazování inverzní metodou. S užitím programu ENERGY 4.0 

se dále vypočetly hodnoty deformací do píku. Poté byla provedena nelineární regresní analýza 

v programu UNISTAT. Na základě zkušeností byl jako první vybrán model Schindler aj. Pak 

následoval model Hensel-Spittel užívaný pro počítačové simulace deformačního chování za 

tepla v programu FORGE. Predikce deformačních odporů s využitím modelu Schindler aj. 

poskytuje dobrou shodu s experimentálními daty. I když při predikci za vysokých teplot 

a deformačních rychlostí stále není dosaženo zcela přesných výsledků. Predikce dle modelu 

Hensel-Spittel byla pro popis deformačního odporu daného aluminidu shledána jako méně 

vhodná. Přesto by měla být simulace deformačního chování daného aluminidu za tepla 

v programu FORGE s dostatečnou přesností realizovatelná. 

Klíčová slova: model deformačního odporu, jednoosá zkouška tlakem, Gleeble, aluminid 

železa Fe-40at.%Al, inverzní metoda vyhlazování, nelineární regrese, UNISTAT. 

Abstract 

 In this work nonlinear regression was employed to calculating the material constants 

of the models proposed for mathematical description of hot flow stress of Fe-40at.%Al iron 

aluminide. Experimental values for the regression analysis were obtained by uniaxial 

compression tests on plastometer Gleeble in the temperature range 800 °C to 1200 °C and 

strain rate range 0.05 s
-1

 to 30 s
-1

. Obtained flow curves were smoothed by inverse method, 

due to the large dispersion of values. Using the ENERGY 4.0 the values of peak deformation 

were calculated. After that nonlinear regression analysis was carried out in the UNISTAT. At 

first, based on experience the model Schindler et al. was chosen. Then followed the model 

Hensel-Spittel used for computer simulation of hot deformation behavior in the FORGE. The 

predicted flow stresses by Schindler et al. model give a good agreement with experimental 

data. Even if prediction at high temperature and strain rate still hasn´t achieved entirely the 

accurate results. Prediction for the description of flow stress given aluminide according to the 

Hensel-Spittel model was found to be less appropriate. Nevertheless simulation of hot 

deformation behavior given aluminide in the FORGE could be realizable with sufficient 

accuracy. 

Key words: flow stress model, uniaxial compression test, Gleeble, iron aluminide  

Fe-40at.%Al, smoothing inverse method, nonlinear regression, UNISTAT. 
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Seznam veličin 

Veličina Jednotka Význam 

A s
-1

 materiálová konstanta 

A1 - A3  materiálové konstanty 

A1 - A2 s
-1

 materiálové konstanty 

a  materiálová konstanta nezávislá na deformačních podmínkách 

a  podíl kritické hodnoty deformace pro zahájení dynamické 

rekrystalizace a hodnoty deformace do píku 

a1 - a6  regresní koeficienty 

a7  konstanta spojená s deformační rychlostí 

a8  konstanta spojená s deformací  

B  proměnná závislá na charakteristických bodech napěťové křivky 

B MPa koeficient deformačního zpevňování 

B MPa parametr závislý na deformační teplotě 

B(T) MPa koeficient deformačního zpevňování závislý na teplotě tváření 

Bre0  parametr pro rekrystalizovanou oblast 

Bun0  parametr pro nerekrystalizovanou oblast 

B
‘ 

MPa konstanta vyjadřující rozdíl mezi hodnotami ustálených plastických 

toků při probíhajícím deformačním zpevňování s dynamickým 

zotavením a při nástupu dynamické rekrystalizace 

b  materiálová konstanta nezávislá na deformačních podmínkách 

b  materiálová konstanta 

C  parametr řídící tvar napěťové křivky před dosažením hodnoty píku  

C  koeficient udávající rychlost deformačního zpevňování 

C  materiálová konstanta 

C(T,e)  koeficient udávající rychlost deformačního zpevňování závislý na 

teplotě tváření a deformaci 

c  materiálová konstanta nezávislá na deformačních podmínkách 

D(Z)  konstanta závislá na deformačních podmínkách 

d  materiálová konstanta nezávislá na deformačních podmínkách 

e  deformace 

ec  kritická hodnota deformace pro zahájení dynamické rekrystalizace 

ep  deformace do píku 

ess  deformace pro počátek ustáleného plastického toku 

estable  deformace na konci fáze zpevňování 

é s
-1 

deformační rychlost 

é0 s
-1 

referenční deformační rychlost 
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Veličina Jednotka Význam 

Fre  parametr pro rekrystalizovanou oblast 

Fun  parametr pro nerekrystalizovanou oblast 

G(Z)  konstanta závislá na deformačních podmínkách 

H1  materiálová konstanta 

h  míra teplotně nezávislého deformačního zpevnění 

K MPa materiálová konstanta 

K(Z)  koeficient zpevňování závislý na deformačních podmínkách 

k  vliv termomechanických podmínek tváření a žíhání 

k  materiálová konstanta 

k1  materiálová konstanta 

L  materiálová konstanta 

M1 - M2  konstanty 

m  materiálová konstanta 

m  index citlivosti deformační rychlosti 

N  parametr bránící nabývat deformačnímu odporu nulových hodnot 

n  kinetický exponent 

n  exponent deformačního zpevňování 

n  materiálová konstanta 

n(T)  exponent deformačního zpevňování závislý na teplotě tváření 

n(Z)  exponent deformačního zpevnění závislý na deformačních 

podmínkách 

n1  materiálová konstanta 

n
‘ 

 exponent závislý na deformaci 

p  exponent reprezentující odpevňování za tepla 

p1 - p9  konstanty modelu 

Q J.mol
-1 

aktivační energie při tváření za tepla 

R J.mol
-1

.K
-1

 univerzální plynová konstanta 

r  míra dynamického zotavení 

S1 - S2  konstanty závislé na materiálu a průběhu deformace 

s  koeficient udávající vliv odpevňování 

T K termodynamická teplota 

Tm K teplota tání 

Tr K referenční teplota 

T
* 

K homologická teplota 

t °C teplota 

t s čas 
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Veličina Jednotka Význam 

U  materiálová konstanta 

W  materiálová konstanta 

X % rekrystalizovaný podíl 

x  integrační proměnná 

Z s
-1 

Zener-Hollomonův parametr 

z  materiálová konstanta 

α MPa
-1

 materiálová konstanta 

α MPa materiálová konstanta 

β MPa
-1 

materiálová konstanta 

β0 - β2  materiálové konstanty závislé na teplotě a rychlosti deformace 

Δ % odchylka výpočtu deformačního odporu 

Δσ MPa deformační odpor zahrnující vliv dynamické rekrystalizace 

δ  materiálová konstanta 

ρ m
-2 

hustota dislokací 

σ MPa deformační odpor 

σc MPa kritická hodnota napětí pro zahájení dynamické rekrystalizace 

σe MPa deformační odpor zahrnující vliv deformačního zpevňování 

a dynamického zotavení 

σp MPa napětí do píku 

σres MPa parametr pro rekrystalizovanou oblast 

σsf MPa napětí ve fázi odpevňování 

σsft MPa napětí na konci fáze odpevňování 

σskut MPa skutečná (experimentální) hodnota deformačního odporu 

σss MPa napětí na ustáleném plastickém toku 

σsse MPa napětí na ustáleném plastickém toku při dynamickém zotavení 

σstable MPa napětí na konci fáze zpevňování 

σteor MPa teoretická (vypočtená) hodnota deformačního odporu 

σuns MPa parametr pro nerekrystalizovanou oblast 

σ0 MPa napětí při dané referenční teplotě a deformační rychlosti 
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1 Úvod 

 Při navrhování tvářecích procesů probíhajících za tepla je důležité znát deformační 

chování daného materiálu. Se znalostí tohoto chování pak lze lépe řídit změny mikrostruktury 

a energii vynaloženou na tvářecí proces. Deformační chování se velice často hodnotí pomocí 

napěťových křivek. Tyto křivky jsou získávány během zkoušek tvařitelnosti a udávají 

závislost deformačního odporu na deformaci za různých podmínek deformace, jako je teplota 

a deformační rychlost. Jinou možností, jak získat napěťové křivky pro daný materiál za 

daných deformačních podmínek je použít matematický model, který dokáže po dosazení 

experimentálních hodnot průběh těchto křivek předpovídat. V posledních letech byla navržena 

celá řada rovnic, které se liší především fyzikálním základem. Správnost a přesnost modelů je 

závislá především na modelu materiálu a chybách vzniklých během numerických výpočtů. 

Nejdůležitější je samotný model materiálu, který slouží pro popis deformačního odporu jako 

funkce deformačních podmínek. Přesnost tohoto materiálového modelu je ovlivněna jeho 

matematickou strukturou a dále pak přesností experimentálně stanovených materiálových 

parametrů dosazených do tohoto modelu. Aby byla předpověď přesná, měla by matematická 

struktura modelu zahrnovat fyzikální jevy, které jsou ovlivňovány druhem materiálu, 

podmínkami tváření a historií tváření. Jde tedy například o zahrnutí vlivu deformační 

rychlosti, teploty a deformace. Dále by pak měly být zahrnuty jevy nezbytné pro samotnou 

simulaci tvářecího procesu. Mezi tyto jevy se řadí spojitost deformace či změna v orientaci 

hlavní osy deformace [1-4]. Cílem této práce je sestavit vhodný matematický model co 

nejlépe popisující deformační odpor intermetalické slitiny Fe-40at.%Al za tepla. Přitom se má 

využít program UNISTAT, jež je schopen po dosazení experimentálních hodnot do 

navrhovaného modelu vyčíslit potřebné materiálové konstanty. Jako vstupní hodnoty tohoto 

programu mají sloužit inverzní metodou vyhlazená experimentální data naměřená 

při jednoosé zkoušce tlakem provedené na termomechanickém simulátoru Gleeble. Navíc 

takto získaný model by měl být schopen předvídat i hodnoty deformačního odporu za 

hodnotou deformace do píku, tedy měl by umět popsat také ustálenou větev napěťové křivky. 

Dále by mělo být posouzeno, zdali je možné dosáhnout shodné či alespoň obdobně přesné 

predikce i modelem, jenž je užíván programem FORGE pro počítačové simulace tvářecích 

procesů za tepla. To znamená zjistit, zdali by bylo možno v daném programu s dostatečnou 

přesností provést případné modelování deformačního chování daného aluminidu. 
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2 Teoretický rozbor 

2.1 Vlastnosti a deformační chování aluminidů železa 

2.1.1 Přehled vlastností 

 Krystalická struktura těchto slitin je kubická stereocentrická (KSC), se 

superstrukturou typu B2. Tato superstruktura je typická pro obsahy hliníku 35 – 50 at.%. 

Intermetalické slitiny založené na kombinaci železa a hliníku se vyznačují zejména svým 

vysokým měrným elektrickým odporem a nízkou hustotou, která se pohybuje v rozmezí  

5,4 – 6,7.10
3
 kg.m

-3
. Vynikají skvělou žáruvzdorností v oxidačních a sulfatačních prostředích 

do teplot 1200 °C, kterou zajišťuje vznik vrstvy Al2O3. Obsah hliníku nad 30 % dokonce 

zajistí odolnost proti korozi v prostředí roztavených dusičnanů za teplot 650 °C. Předností 

slitin typu Fe-40at.%Al jsou dobré pevnostní vlastnosti při vyšších teplotách, dále taky 

odolnost proti creepu a odolnost proti opotřebení. Další výhodou je i docela nízká cena 

materiálu. Díky těmto vlastnostem jsou tyto materiály vhodné pro aplikace za vysokých 

teplot. Především se hodí jako náhrada za slitiny niklu či železa, jež jsou dosud používané 

v leteckém a automobilovém průmyslu. Na druhou stranu mají intermetalika na bázi železa 

s hliníkem i určité nevýhody, které v současnosti brání jejich využití v plné míře. Těmito 

nevýhodami jsou zejména nízká tažnost a lomová houževnatost za normálních teplot. Dále 

pak špatně odolávají korozi ve vodných roztocích a vlivem prostředí dochází ke křehnutí. 

Způsobem jak odstranit aspoň některé nedostatky může být použití aditiv, jako například bóru 

a křemíku. Dodáním bóru lze například potlačit interkrystalický lom či zvýšit tažnost. Bór 

také zvyšuje pevnost hranic zrn a upravuje tvorbu částic sekundárních fází. Niob, molybden 

a zirkon zase pomohou zvýšit pevnost za vyšších teplot. Pro dosažení ještě lepších 

vysokoteplotních vlastností se do těchto slitin přidává uhlík. Tato další zpracování však dosti 

zvyšují cenu těchto slitin [5-15]. 

2.1.2 Výroba a tváření 

 Dnes stále nejpoužívanější metodou výroby aluminidů železa je slévárenská 

technologie. Při této technologii se slitina taví ve vakuové indukční či obloukové peci 

s následným odléváním do keramické formy. Z důvodu ne zcela ideálních slévárenských 

vlastností se při odlévání využívá ultrazvuku, čímž lze snížit počet vad v odlitku. Takto 

získané hrubozrnné odlitky není jednoduché konvenčním tvářením za tepla 

doprovázeným postupnou statickou rekrystalizací zpracovat. Jak už bylo uvedeno výše, lze 

tyto problémy do určité míry řešit například přídavkem bóru. Hlavním problémem při tváření 
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těchto slitin jsou povrchové příčné trhliny. Ty vznikají v důsledku odvodu tepla z povrchu 

polotovaru do pracovních nástrojů. U těchto slitin totiž znamená i malý pokles teploty velké 

snížení technologické tvařitelnosti. Z tohoto důvodu se při tváření mohou použít speciální 

ochranné kapsle z feritické korozivzdorné oceli. V těchto kapslích byly za tepla s úspěchem 

válcovány laboratorní odlitky z křehkého aluminidu železa Fe-40at.%Al a Fe-40at.%Al-Zr-B. 

Tato válcování probíhala několika průchody (6 či 4 u první slitiny a 6 až 10 reverzními 

průchody u slitiny druhé) s aplikováním mezioperačního ohřevu, při optimální tvářecí teplotě 

1200 °C. To umožnilo dosažení celkové výškové deformace téměř 70 % bez vzniku trhlin 

u slitiny Fe-40at.%Al a více než 70% u Fe-40at.%Al-Zr-B. Vedle výše zmíněných způsobů 

řešení problémů výroby a zpracování těchto slitin existují i další metody, jako například 

odlévání metodou ztraceného vosku či prášková metalurgie. [10-16]. 

2.1.3 Použití 

 Jak už bylo uvedeno výše, intermetalické sloučeniny na bázi FeAl jsou vhodné pro 

vysokoteplotní aplikace. Protože tyto slitiny odolávají dosti dobře oxidaci, nauhličení 

a nasíření za tepla, využívají se v chemickém a petrochemickém průmyslu pro ochranu 

reakčních nádob. V energetice a u spalovacích motorů lze jejich vlastností užít při spalování 

fosilních paliv, například pro přívody vzduchu do zařízení spalujících uhlí s vysokými obsahy 

síry. Další uplatnění v energetice lze najít například u výměníků tepla a ponorných ohřívačů. 

V automobilovém průmyslu to zase mohou být výfuky a pístové ventily. Tyto slitiny lze také 

užít při výrobě přepravních válců pro ocelové pásy válcované za tepla, výrobě filtrů 

a membrán či zařízení na štěpení ethylenu [5, 6, 10, 13]. 

2.1.4 Napěťové křivky aluminidů železa za tepla 

 Deformačního chování většiny materiálů, tedy i aluminidů se často hodnotí na 

základě napěťových křivek. Tyto křivky se získávají za pomoci plastometrických experimentů 

v určitých rozsazích teplot a rychlostí deformace s ohledem na budoucí praktickou aplikaci 

zkoumaného materiálu. Bylo prokázáno, že deformační odpor intermetalických slitin na bázi 

FeAl je silně závislý na teplotě a deformační rychlosti. Obr. 1 ukazuje srovnání napěťových 

křivek aluminidu FeAl získaných zkouškou tlakem na zkušebním zařízení DARTEC. 

Můžeme zde pozorovat běžné chování, kdy deformační odpor s rostoucí hodnotou deformační 

rychlosti stoupá a s rostoucí teplotou naopak klesá. Dále je zde vidět, že při nižších 

deformačních rychlostech pod 1 s
-1

 vykazují deformační odpory v podstatě v celém rozsahu 

deformací ustálený plastický tok. Při vyšších deformačních rychlostech se pak již objevuje 
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výrazný pík a ustáleného stavu je dosaženo až při vyšších hodnotách deformace. Pro 100 s
-1

 

se pak dokonce v daném rozsahu deformací ustáleného stavu nedosáhne vůbec. Tyto poznatky 

pak v podstatě potvrzuje i obr. 2, kdy napěťové křivky byly získány zkouškou tlakem na 

plastometru Gleeble 3800. Zde při deformačních rychlostech 0,056 s
-1

 a 0,060 s
-1

, tedy 

rychlostech pod 1 s
-1

 je opět v celém rozsahu deformací ustálený stav a pík se objevuje až za 

vyšších rychlostí deformace. Napěťové křivky na obr. 2 dále ukazují vliv aditiva TiB2 na 

deformační odpor aluminidu FeAl. Jak je z předložených napěťových křivek patrné, přídavek 

TiB2 zvyšuje deformační odpor daného intermetalika. Důvodem tohoto zvýšení je, že 

přídavek TiB2 v podstatě zdvojnásobuje hodnotu aktivační energie daného materiálu [12, 17]. 

  
Obr. 1. Napěťové křivky aluminidu FeAl získané zkouškou tlakem na zkušebním zařízení 

DARTEC [17]. 

 

Obr. 2. Napěťové křivky aluminidů FeAl a FeAl+TiB2 získané zkouškou tlakem na plastometru 

Gleeble 3800 [12]. 
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2.2 Matematické modely deformačních odporů za tepla 

 Deformační odpory lze popsat pomocí různých matematických modelů. Tyto modely 

se liší matematickou strukturou a také tím, v jakém rozsahu deformací dovedou deformační 

odpor predikovat. Podle rozsahu deformací ve kterém jsou dané modely schopny predikce 

můžeme tyto modely rozdělit na ty, jež jsou schopny dobře popsat deformační odpor před 

dosažením napěťového píku a modely které jsou určeny k popisu napěťové křivky za 

deformací do píku. Dále pak existují modely, které jsou schopny popsat celou napěťovou 

křivku. [3, 4]. 

2.2.1 Modely popisující napěťovou křivku před deformací do píku 

2.2.1.1 Model Cingara 

 Dosti často užívanou rovnicí pro popis deformačního odporu před dosažením 

hodnoty napěťového píku je model Cingara. Tento model je vyjadřován následujícím vztahem 

[18]: 
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Konstanta C v rovnici (1) vyjadřuje parametr řídící tvar napěťové křivky před dosažením 

hodnoty píkového napětí. Tuto konstantu lze získat regresní analýzou převedením vztahu (1) 

do logaritmické podoby. Obdobou tohoto modelu je rovnice (2), která počítá místo 

s hodnotami deformace a napětí do píku s hodnotami kritických deformací a napětí pro 

zahájení dynamické rekrystalizace. Tento model totiž bere v úvahu fakt, že dynamická 

rekrystalizace nezačíná dosažením hodnoty napěťového píku, jak je většinou pro 

zjednodušení uvažováno, ale že ve skutečnosti startuje o něco dříve. Tento model pak vypadá 

následovně [18, 19]: 
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 (2) 

Hodnoty kritických napětí a deformací pro zahájení dynamické rekrystalizace v rovnici (2) se 

pak určují pomocí závislosti rychlosti zpevňování na deformačním odporu a deformaci [19]. 
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2.2.1.2 Model DRV 

 Dalším modelem pro predikci deformačního odporu před píkem je takzvaný DRV 

(dynamic recovery) model navržený na základě Estrinovy a Meckingovy metody [2]: 

   5,0
exp1 erss   (3) 

Tento model vychází z vývoje hustoty dislokací při současně probíhajícím deformačním 

zpevňování a dynamickém zotavení. Pak vývoj hustoty dislokací v závislosti na deformaci lze 

popsat takto [2, 20]: 
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V rovnici (4) plní první člen funkci deformačního zpevňování, zatímco druhý člen má funkci 

uzdravování v důsledku dynamického zotavení. Člen dρ/de v této rovnici může být nahrazen 

vztahem h-rρ. Kde h v tomto případě představuje míru teplotně nezávislého deformačního 

zpevňování a r vyjadřuje míru dynamického zotavení za daných deformačních podmínek. Po 

dosazení vztahu h-rρ do rovnice (4), úpravě získané rovnice a jejím určitém zjednodušení, 

blíže popsaném v článku [2] lze získat konečnou podobu modelu (3). Hodnoty σss a r se pak 

určují na základě regresní analýzy [2, 20]. 

 Na obr. 3 je ukázáno srovnání experimentálních dat ze zkoušky tlakem pro středně 

uhlíkovou nízko legovanou ocel VCN200 a dat predikovaných DRV modelem. Je možné 

vidět, že daný model dokáže docela přesně předpovídat deformační odpor před dosažením 

deformace do píku. Dále lze však pozorovat, že při vyšší hodnotě deformační rychlosti 

přesnost modelu klesá [2]. 

 
Obr. 3. Srovnání experimentálních dat oceli VCN200 s modelem DRV [2]. 
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2.2.1.3 Model odhadů rychlosti deformačního zpevňování na napětí a deformaci 

 Další dva modely pro popis napěťové křivky jsou založeny na lineárních odhadech 

závislostí mezi rychlostí deformačního zpevňování a deformačním odporem a dále pak na 

lineárním odhadu souvislosti mezi rychlostí deformačního zpevňování a deformací [3]. 

První z těchto modelů tedy vyjadřuje lineární odhad rychlosti deformačního zpevňování na 

deformačním odporu a lze jej vyjádřit následovně [3]: 
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Nevýhodou tohoto modelu ovšem je, že není moc vhodný pro nízké hodnoty deformací, které 

se pohybují pod hodnotou 0,05. V těchto intervalech deformací má totiž rychlost 

deformačního zpevňování velice vysoké hodnoty. Z tohoto důvodu byla rovnice (5) 

modifikována a její nový tvar vypadá následovně [3]: 
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Materiálové konstanty S1, M1 a M2 se dají určit na základě regresní analýzy, jak je blíže 

popsáno v [3]. 

Jak bylo uvedeno výše, druhý model pro popis napěťové křivky před dosažením píku využívá 

lineárního odhadu rychlosti deformačního zpevňování na deformaci a může být vyjádřen 

následovně [3]: 
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Tento model má nevýhodu v tom, že není schopen předpovídat počáteční napětí. Z důvodu 

překonání této překážky, byl do rovnice (7) přidán nový parametr N, který zabraňuje 

předpověděné hodnotě deformačního odporu nabývat nulových hodnot v případě kdy 

deformace je rovna nule. Upravený vztah (7) se zavedeným parametrem N vypadá takto [3]: 
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Konstantu S2 je pak nutno určit na základě linearizace rovnice (7). Určení parametru N je 

uvedeno v článku [3]. Rovnice (8) vykazuje v porovnání s rovnicí (6) lepší výsledky, pokud 
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máme k dispozici hodnoty počátečního napětí. Rovnici (8) je také navíc možno použít 

k predikci kritické deformace pro zahájení DRK [3]. 

2.2.2 Modely popisující napěťovou křivku za deformací do píku 

2.2.2.1 Model JMAK 

 Jedním z nejrozšířenějších modelů popisujících deformační odpor za hodnotou 

deformace do píku je model JMAK (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov). Matematicky lze 

tento model vyjádřit následující rovnicí [18]: 
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Tento model vychází z Avramiho rovnice pro popis kinetiky rekrystalizace která vyjadřuje, 

jaká část struktury už byla zrekrystalizována [18]: 

 ntkX  exp1  (10) 

X v této rovnici představuje rekrystalizovaný podíl a uvažuje se, že má přímou souvislost se 

změkčováním, které během deformace nastává. Dále se zanedbává vliv dynamického zotavení 

na odpevňovací procesy, a proto je tento model užíván spíše pro materiály s nízkou úrovní 

vrstevné chyby. Pro zjednodušení se dále počítá s tím, že počátek dynamické rekrystalizace je 

v píkových souřadnicích. Pro případ, kdy dynamická rekrystalizace reprezentuje hlavní 

uzdravovací mechanismus, lze potom X vyjádřit následovně [18, 21]: 

ssp

p
X








  (11) 

Člen (σp-σ) vyjadřuje odpevňení, které nastane po dosažení napěťového píku a člen (σp-σss) 

zase vyjadřuje maximálně dosažitelné odpevňení. Dobu rekrystalizace t je možno vyjádřit 

pomocí následující úvahy [18, 21]: 
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Po dosazení za rekrystalizovaný podíl X z rovnice (11) a za čas t z rovnice (12) do vztahu (10) 

a následné úpravě, lze následně získat model JMAK (9). Kinetický exponent n a konstantu 

k v tomto modelu lze pak vyčíslit na základě linearizace vztahu (10) [18, 21]. 
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2.2.2.2 Model Ebrahimi 

 Podobným modelem, který ovšem uvažuje kromě píkových hodnot také kritické 

hodnoty počátku dynamické rekrystalizace je model Ebrahimi. Tento model nabývá platnost 

pro deformace vyšší než je kritická deformace počátku DRK a lze jej vyjádřit následovně  

[19, 21]: 
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Člen B pak zahrnuje ony kritické hodnoty počátku dynamické rekrystalizace a má následující 

podobu [19]: 
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Hodnoty těchto kritických napětí a deformací pro zahájení dynamické rekrystalizace se pak 

stejně jako v případě modelu (2) určují pomocí závislosti rychlosti zpevňování na 

deformačním odporu a deformaci [19]. 

 
Obr. 4. Srovnání modelu Avrami (JMAK) s modelem Ebrahimi [21]. 
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 Na obr. 4 je uvedeno srovnání Avramiho modelu (JMAK) s modelem Ebrahimi pro 

nerezovou ocel 17-4PH. Dále je zde vyobrazen model Cingara předpovídající část křivky před 

napěťovým píkem. Jak je vidět přesnost modelu Ebrahimi klesá s rostoucí deformační 

rychlostí a s klesající teplotou. Lze pozorovat, že tento model až příliš nadhodnocuje účinky 

uzdravovacích procesů. Model Avrami v tomto případě mnohem lépe předpovídá daná 

experimentální data [21]. 

2.2.2.3 Model založený na funkci hyperbolický sekans 

 Pro modelování deformačního odporu za deformací do píku lze použít i rovnici 

využívající funkci hyperbolický sekans, jak uvádí následující vztah [3]: 

   1secss p ss ph H e e          
 

 (15) 

Linearizace této rovnice pak umožňuje určit materiálovou konstantu H1 [3]. 

2.2.2.4 Model Johnson-Cook 

 Tento model určený k predikci deformačního chování za píkovou deformací zahrnuje 

vliv deformace, deformační rychlosti a teploty deformace. Původní Johnson-Cook model má 

následující matematickou podobu [22, 23]: 
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V této rovnici σ0 představuje napětí při dané referenční teplotě a deformační rychlosti a é0 je 

referenční deformační rychlost. B je koeficientem deformačního zpevňování a n je zase 

exponent deformačního zpevňování. C je koeficient udávající rychlost deformačního 

zpevňování, zatímco p je exponent reprezentující odpevňování za tepla. T
*
 je homologická 

teplota, určovaná tímto vztahem [22, 23]: 
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T v rovnici (17) představuje absolutní teplotu, Tr referenční teplotu a Tm teplotu tání. 

Materiálové konstanty v modelu (16) se pak určují na základě regresní analýzy 

z experimentálně obdržených dat [22, 23]. 

 Pro zlepšení přesnosti předpovídaných napěťových křivek pomocí modelu Johnson-

Cook byl tento původní model upraven tím způsobem, že materiálová konstanta C byla 

vyjádřena jako funkce deformace a teploty deformace. Dále se vzalo do úvahy společné 
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působení deformace, deformační rychlosti a teploty deformace na deformační odpor. 

Upravený model má pak následující podobu [23]: 
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Materiálové konstanty závislé na teplotě B(T), n(T) a konstanta C(T,e) závislá na deformační 

teplotě a deformaci se určují obdobným způsobem jako v případě původního Johnson-Cook 

modelu, a to na základě regresní analýzy. Obr. 5 pak nabízí srovnání napěťových křivek 

předpověděných původním (16) a upraveným (18) Johnson-Cook modelem pro slitinu  

Al-Cu-Mg při deformační rychlosti 1 s
-1

. Je patrné, že upravený model podává po deformaci 

do píku přesnější předpovědi deformačního odporu [23]. 

  
Obr. 5. Srovnání původního Johnson-Cook modelu (16) s upraveným modelem (18) [23]. 

2.2.3 Modely popisující celou napěťovou křivku 

2.2.3.1 Model Sellars 

 Jedním z nejužívanějších modelů pro popis deformačního odporu je model Sellars, 

vycházející z funkce hyperbolického sinu. Jeho nejpoužívanější podobu vyjadřovanou jako 

inverzní funkci hyperbolického sinu lze vyjádřit následujícím vztahem [18]: 
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Tento model vychází ze vztahu navrženého Sellarsem a McTegartem, který pomocí funkce 

hyperbolický sinus popisuje vztah mezi deformačními parametry v širokém rozsahu 

deformačních odporů. Tento vztah lze vyjádřit takto [24]: 

  n
TR

Q
Aé  










 sinhexp  (20) 



  Teoretický rozbor 

 [17]  

A, n a α, jsou materiálové konstanty určované na základě nelineární regrese 

z experimentálních dat. Q je aktivační energie při tváření za tepla, určovaná rovněž regresní 

analýzou. Experimentální data lze obdržet například některou ze zkoušek tvařitelnosti za 

tepla, jako je zkouška tlakem či krutem. Je nutno poznamenat, že vztah (20) je užíván 

především pro určování napětí do píku či napětí v ustáleném plastickém toku. Tento vztah 

tedy může pouze popsat vlivy teploty a deformační rychlosti na polohu napěťového píku 

a ustáleného plastického toku. Není určen pro popis celé napěťové křivky. K tomuto účelu je 

nutno výše uvedené materiálové konstanty vyjádřit ve formě polynomických funkcí 

v závislosti na měnící se deformaci [1, 25]. 

 Vztah (19) pak popisuje celou napěťovou křivku. Tedy na rozdíl od jiných modelů, 

které popisují většinou jen jednu část křivky, buď před nebo za píkem. Jednou z nevýhod 

tohoto modelu ovšem je, že nezapočítává historii tváření, což může činit problémy, pokud za 

daných podmínek tváření hrají významnou roli uzdravovací procesy. Tento model je 

doporučeno používat spíše v případech, kdy převažujícím činitelem určujícím stav materiálu 

je deformační zpevňování. Další nevýhodou tohoto modelu je, že ztrácí svou přesnost, pokud 

napěťové křivky vykazují příliš ostrý napěťový pík, jak ukazuje obr. 6. Z tohoto obrázku je 

jasně patrné, že model Sellars se od experimentálních dat odlišuje velice výrazně, zatímco 

zbylé dva aplikované modely vykazují mnohem vyšší přesnost [4, 18]. 

 

Obr. 6. Experimentální a předpověděné napěťové křivky pro slitinu Ti-6Al-4V [18]. 

 Jednou z dalších nevýhod modelu Sellars je také to, že nebere v úvahu účinek 

deformace. Deformace ovšem má dosti velký vliv na deformační odpor a to především 

v počáteční fázi tvářecího procesu. Z tohoto důvodu byl navržen upravený model Sellars, 

který zahrnuje kromě vlivu teploty a deformační rychlosti, také vliv deformace na deformační 

odpor. Tento nový model lze vyjádřit v následující podobě [25]: 
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β0, β1 a β2 jsou materiálové konstanty, jejichž vyčíslení probíhá na základě nelineární regresní 

analýzy naměřených dat [25]. 

Mezi další modely popisující deformační chování na základě funkce hyperbolický sinus pak 

lze zařadit například tyto [26]: 

   1

1 2sinh exp
nmK e A Z A e          

 
 (22) 
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 (23) 

U rovnice (23) platí, že δ(e-ep) je rovno e-ep pro případ, kdy e>ep a je rovno nule pro případ, 

kdy e<ep. Koeficienty v rovnicích (22) a (23) se dají určit například pomocí inverzní metody. 

Tato metoda spočívá v hledání sady hodnot, které vedou k co nejmenším odchylkám mezi 

experimentálními a měřenými hodnotami. Na obr. 7 je pak ukázáno srovnání modelu (22) 

a (23) s experimentálně naměřenými daty ze zkoušky tlakem pro slitinu AZ61 Mg. Je vidět, 

že model (23) poskytuje mnohem přesnější předpověď [26]. 

  
Obr. 7. Srovnání predikce modelu (22) a modelu (23) [26]. 

2.2.3.2 Model Mirzadeh a Najafizadeh 

 Z důvodu vyšší přesnosti a snížení časové náročnosti výpočtu Mirzadeh 

a Najafizadeh vyvinuli vlastní model pro předpověď deformačního odporu. Ten lze obecně 

vyjádřit takto [27]: 
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Tento vztah byl vyvinut na základě metody nejmenších čtverců a statistické metody F-test. 

Konstanty v této rovnici jsou určovány pomocí nelineární regrese z experimentálních dat 

v podobě napěťových křivek. Výhodou této rovnice je, že tyto konstanty jsou nezávislé na 

deformačních podmínkách [27]. 

 Obr. 8 představuje srovnání modelu Sellars, založeného na funkci hyperbolický sinus 

(19) a modelu navrženého dle Mirzadeh a Najafizadeh (24) pro nerezovou ocel 17-4 PH. Lze 

si všimnout výrazné odchylky modelu Sellars od experimentální křivky, zatímco druhý model 

předpovídá naměřená data s daleko vyšší přesností [27]. 

 
Obr. 8. Srovnání modelu hyperbolického sinu (19) a navrženého modelu (24). [27]. 

2.2.3.3 Model Fields-Backofen 

 Původní Fields-Backofen model byl sestaven tak, aby započítával vliv deformace 

a deformační rychlosti pro určení deformačního odporu za studena [4]: 

mn éeC   (25) 

Je známo, že deformační odpor při tváření za tepla je závislý nejen na deformaci a deformační 

rychlosti, ale také na teplotě. Navíc bylo zjištěno, že deformační odpor je mnohem více 

ovlivňován teplotou, než deformační rychlostí. Proto byly vytvořeny modely, které zahrnují 

i vliv teploty. Ovšem mnoho těchto modelů stále popisuje pouze deformační zpevňování. Aby 

bylo možné popsat také odpevňování, které během tváření za tepla nastává, byl navržen nový 

model vycházející z původního modelu Fields-Backofen obsahující odpevňovací člen 

s a proměnné hodnoty n a m, jak uvádí následující vztah [28]: 

 esTbéeC mn  exp  (26) 
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Zde n představuje koeficient deformačního zpevnění, m reprezentuje index citlivosti 

deformační rychlosti a s je exponent udávající vliv odpevňování. C a b jsou konstanty. Po 

zlogaritmování vztahu (26) lze postupně určovat dané hodnoty n, m, b, s a C postupnými 

lineárními regresemi. Hodnoty n a m nejsou v tomto případě konstanty, ale jsou považovány 

za proměnné závislé na deformačních podmínkách. První hodnota je závislá na teplotě 

a deformační rychlosti, druhá na teplotě. Obr. 9 ukazuje srovnání experimentálních dat ze 

zkoušky tlakem pro ocel 42CrMo s daty predikovanými dle modelu (26). Jak je vidět, daný 

model předpovídá kromě deformačního zpevňování také oblast odpevňování. Ovšem přesnost 

predikce tohoto modelu, zejména pro tuto oblast není zrovna velká [28]. 

 
Obr. 9. Srovnání upraveného modelu Fields-Backofen s experimentálními daty [28]. 

2.2.3.4 Model Hensel-Spittel 

 K predikci deformačního odporu při zvýšených teplotách je obecně užíván model 

Hensel-Spittel [29, 30]: 

        tpptppp
ééepe

e

p
ettpp











 98643

7
5

21 exp1expexp  (27) 

Tento model zahrnuje deformaci, deformační rychlost a teplotu jako parametry definující 

současný deformovaný stav materiálu. Obsahuje celkem devět materiálových konstant 

určovaných regresní analýzou [29, 30]. 
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2.2.3.5 Modely dělící napěťovou křivku 

 Všeobecně lze rozlišit tři typy napěťových křivek. Prvním typem je napěťová křivka 

popisující deformační chování za studena. Ta vykazuje pouze deformační zpevňování. 

Druhým typem je křivka, kdy po dosažení napěťového píku nastane ihned ustálený plastický 

tok. Tento tvar křivky je charakteristický pro deformační zpevňování a následné dynamické 

zotavování. Posledním typem je křivka, která vykazuje pokles deformačního odporu po 

dosažení napěťového píku. Toto chování je typické při nástupu dynamické rekrystalizace. 

Během tváření za tepla je dynamická rekrystalizace převažujícím uzdravovacím procesem 

u většiny tvářených ocelí. Důvodem je nízká úroveň vrstevné chyby těchto ocelí, která snižuje 

účinky dynamického zotavení. Napěťovou křivku vykazující dynamickou rekrystalizaci 

můžeme rozdělit na čtyři části. Část deformačního zpevňování, kdy rychlost zpevňování je 

vyšší než rychlost uzdravování a deformační odpor v této fázi strmě roste s deformací. Pak 

následuje druhá část tzv. stabilní. V ní dochází k vyrovnání rychlosti mezi tvorbou a anihilací 

dislokací. Tato fáze je ukončena dosažením hodnoty napěťového píku, po kterém uzdravovací 

procesy převládnou nad procesy zpevňovacími, a deformační odpor klesne prudce dolů. Tato 

klesající část za píkem je označována jako oblast odpevňování. Čtvrtou částí je oblast 

ustáleného plastického toku. Tato fáze nastává tehdy, když uzdravovací a zpevňovací procesy 

dosáhnou rovnováhy. Některé navržené modely popisující celou napěťovou křivku vycházejí 

právě z tohoto dělení, když popisují každou část křivky specifickou rovnicí. Jiné modely zase 

využívají jednoduššího rozdělení, kdy v sobě zahrnují popis části před a po píku [2, 31, 32]. 

 Jedním z modelů, který popisuje celou křivku a využívá přitom její dělení na dvě 

části je tento [31]: 

  e  (28) 

První člen této rovnice vyjadřuje vliv deformačního zpevňování a dynamického zotavení a lze 

ho vyjádřit následujícím způsobem [31]: 

  ne erB  exp1  (29) 

Konstanty B a r jsou závislé na deformační teplotě a deformační rychlosti. Exponent n je 

exponentem deformačního zpevňování. Za předpokladu, že probíhá pouze deformační 

zpevňování následované dynamickým zotavením, nabývá konstanta B hodnoty ustáleného 

plastického toku. Druhý člen rovnice (28) představuje uzdravování, které nastane po 

nastoupení dynamické rekrystalizace a může být vyjádřen takto [31]: 
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Koeficient a představuje podíl kritické hodnoty deformace pro zahájení DRK a hodnoty 

deformace do píku. Konstanty B
‘
 a k jsou závislé na deformačních podmínkách a n

‘
 je 

exponent závislý na deformaci. B
‘
 vyjadřuje rozdíl mezi ustáleným plastickým tokem při 

probíhajícím deformačním zpevňování s dynamickým zotavením a hodnotou ustáleného 

plastického toku při nástupu DRK [31]. 

 Model Schindler aj. dělí napěťovou křivku na tři části. První část představuje 

deformace od nuly do dosažení inflexního bodu. Ten se nachází na napěťové křivce mezi 

deformací do píku a deformací pro dosažení ustáleného plastického toku. První část křivky je 

pak popsána následující rovnicí [4, 33]: 
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Rovnice (31) je tvořena dvěma deformačními členy. První deformační člen modelu (31) je 

tvořen mocninnou funkcí zohledňující fází zpevňování. Druhý deformační člen tvořený 

exponenciální funkcí odráží vliv odpevňování po nástupu dynamické rekrystalizace. Třetí 

a čtvrtý člen pak vyjadřují působení deformační rychlosti a teploty deformace [33]. Druhá 

část se pak nachází mezi inflexním bodem a deformací pro ustálený plastický tok a je popsána 

kvadratickou funkcí. Třetí částí je ustálený plastický tok. Ten lze získat tak, že pro deformace 

větší než ess se deformační odpory vztáhnou k napětí do píku dle závislosti [4, 33]: 

pss L    (32) 

 Další model dělí napěťovou křivku na již zmíněné čtyři části. První část popisující 

deformační zpevňování je vyjádřena na základě upravené Hollomonovy rovnice [32]: 

   ZneZK   (33) 

Jak je vidět, exponent deformačního zpevnění n a koeficient zpevňování K jsou ovlivňovány 

deformačními podmínkami, souhrnně vyjádřenými Zener-Hollomonovým parametrem. 

Hodnoty K(Z) a n(Z) lze pak vyjádřit pomocí polynomických funkcí, jak je uvedeno v [32]. 

Pro stabilní část křivky lze použít následující vyjádření [32]: 

 stablestable ee    (34) 
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Hodnota σstable je hodnotou na konci první části křivky, tedy fáze deformačního zpevňování. 

Koeficient α je hodnota určovaná regresní analýzou naměřených dat. Část odpevňování, 

charakterizovaná poklesem napětí má tuto podobu [32]: 

 
ppsf eeZD  )(  (35) 

Oblast ustáleného plastického toku pak má tvar rovnice následující [32]: 

   sssft eeZG   (36) 

Kde σsft představuje napětí na konci odpevňovací části. Konstanty D(Z) a G(Z) v rovnicích 

(35) a (36) jsou závislé na deformačních podmínkách a jejích určení je uvedeno v článku [32]. 

2.2.3.6 Ostatní používané modely 

 Je zřejmé, že žádný z navržených modelů není zcela ideální pro všechny druhy 

materiálů a deformační podmínky [4]. Jako jeden z dalších modelů používaných pro 

předpověď deformačního odporu lze uvést tento model dělící výpočet na dvě části [34]: 
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  (37) 

Tento model předpokládá dělení materiálu na tři zóny. Zónu, ve které již došlo 

k rekrystalizaci materiálu, dále pak zónu, v níž probíhá pouze zpevňování vlivem plastické 

deformace a zónu přechodovou kterou lze pro malou velikost při výpočtu zanedbat. Model 

pak počítá deformační odpor zvlášť pro rekrystalizovanou a zvlášť pro nerekrystalizovanou 

oblast materiálu, jak uvádí rovnice (37) [34]. Další model uvádí zase vztah mezi teplotou, 

deformační rychlostí a deformací [35]: 
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Konstanty a1 až a8 se určují regresní analýzou z naměřených dat [35]. 
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2.2.4 Využití umělé neuronové sítě 

 Predikce deformačního chování na základě umělých neuronových sítí, dále jen UNS 

má v porovnání s konvečními metodami řadu výhod. Umožňuje totiž řešení nelineárních 

a složitých úloh. Navíc pomocí UNS lze sestavit model i s nekompletními informacemi. UNS 

je v podstatě černá skříňka, která spojuje vstupní a výstupní data pomocí sady nelineárních 

funkcí. Každá neuronová síť má svou architekturu, přenosovou funkci a tréninkový 

algoritmus. Architektura udává počet vrstev v UNS a počet neuronů v těchto vrstvách. Vrstvy 

se dělí na vstupní, výstupní a skryté. Při modelování napěťových křivek nese vstupní vrstva 

většinou informace o deformaci, deformační rychlosti a teplotě. Výstupní vrstva zase 

obsahuje experimentálně naměřená data deformačního odporu. Počet neuronů ve skryté vrstvě 

udává složitost UNS a přesnost predikce. Každému neuronu přísluší určitá přenosová funkce, 

která určuje jak je vážená suma vstupu převedena do výsledků. Před aplikací v praxi je nutno 

UNS tzv. vytrénovat. V poslední době je hodně užíván back propagation (BP) algoritmus. 

Tento algoritmus počítá odchylku mezi cílovou a výstupní hodnotou. Na jejím základě se poté 

upraví hodnoty vah, což jsou nositelé zkušeností a pokračuje se dále v porovnávání cílové 

a výstupní hodnoty. Síť je vytrénována poté, co je dosaženo minimální stanovené odchylky 

[26, 36]. 
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2.3 Jednoosá zkouška tlakem za tepla 

2.3.1 Charakteristika 

 Jedná se o jednu z řady zkoušek tvařitelnosti za tepla. Zkoušky tvařitelnosti nám 

pomáhají získávat informace o základních mechanických vlastnostech, což je jeden z kroků 

pro následné řízení podmínek tváření. Tato zkouška, stejně jako ostatní zkoušky tvařitelnosti 

umožňuje určovat kritéria a ukazatele tvařitelnosti. Kdy například užitím Kuhnova kritéria lze 

určit, za jakých podmínek dojde k porušení materiálu. Jejím hlavním účelem je však 

především určování deformačních odporů při jednoosém stavu napjatosti. Aby bylo možné 

stanovit přirozený deformační odpor, musí být splněny určité požadavky. Jedním z požadavků 

je již zmíněný jednoosý stav napjatosti. Druhou podmínkou je, že materiál zkušebního tělesa 

musí být homogenní. Třetím kritériem je stálá deformační rychlost během zkoušky 

a posledním požadavkem je definovatelná deformační teplota. Deformační odpor lze pak 

získat ze závislosti zatěžující síly na stlačení vzorku, která je během zkoušky zaznamenávána 

[37, 38, 39]. 

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

mezi kovadly a čely vzorků. V důsledku čehož dochází k nerovnoměrné deformaci po výšce 

zkoušeného tělesa. Tato nerovnoměrná deformace se navenek projevuje soudkovitostí vzorku, 

což komplikuje následné výpočty. Pro odstranění tohoto fenoménu lze užít například 

kuželové čelní plochy či nanášet na stykové plochy mazivo. Dalším činitelem ovlivňujícím 

nerovnoměrnou deformaci je poměr výšky a průměru zkoušeného tělesa, takzvaná štíhlost. 

Štíhlost se obvykle volí v rozmezí 1,5 až 2,0. Pokud by se tento poměr pohyboval v rozmezí 

2,0 až 2,5, mohlo by při zkoušce dojít k prohnutí vzorku. Další nevýhodou pokud chceme 

určit podmínky, za jakých dojde k porušení daného materiálu je malá citlivost zkoušky 

u většiny kovových materiálů. Převládají totiž tlaková napětí, a proto k porušení vzorku často 

nedochází. Aby se citlivost vzorku zvýšila, frézují se na vzorky podélné vruby [38, 39]. 

2.3.2 Plastometr Gleeble 

2.3.2.1 Popis zkušebního zařízení 

 Jedním z často používaných zkušebních zařízení je termomechanický simulátor 

Gleeble vyvíjený firmou Dynamic Systems Inc. Využívání plastometrů obecně umožňuje 

simulovat vysokoteplotní procesy a aplikace na malých vzorcích, což snižuje náklady. 

Výsledky zkoušení pak mohou být použity na skutečný proces nebo aplikace. Tento konkrétní 

plastometr se vyrábí v několika různých velikostech a konfiguracích. Gleeble umožňuje 
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provádět zkoušky tvařitelnosti, jako jsou například zkoušky tahem či tlakem za tepla a během 

zkoušení zaznamenávat napěťovou křivku. Umožňuje také simulaci reálných tvářecích 

procesů, jako jsou válcování za tepla, kování či protlačování. Tento přístroj se obvykle skládá 

ze zařízení pro vysokou rychlost ohřevu, servo-hydraulického systému a systému pro sběr dat. 

Je vybaven testovací komorou schopnou ohřívat a ochlazovat malé vzorky materiálů v čase 

několika mikrosekund nebo naopak ohřívat dané vzorky velmi pozvolna. Náběh na 

požadovanou teplotu je zde realizován na základě přímého odporového ohřevu, proto je 

možno vzorky ohřívat tak rychle a navíc teplotu i rychle regulovat. Rychlost ohřevu u jednoho 

z nejnovějších modelů Gleeble 3800 dosahuje až 10 000 °C.s
-1

 a rychlost ochlazování vzorku 

na jeho povrchu může být dokonce vyšší. Zpětná kontrola teploty vzorků je umožněna 

pomocí termočlánků či infračervených pyrometrů. V testovací komoře může být vzorek 

dokonce fyzicky změněn tažením či stlačením při jakékoli teplotě. Vzorek lze při zkoušení 

dokonce chránit inertní atmosférou či použitím vakua. Co se týče hydraulického systému, je 

možné vyvinout velké statické síly jak v tahu, tak i v tlaku. Například Gleeble 3800 může 

v tahu vyvinout až 10 tun statické síly a v tlaku pak dokonce 20 tun. Pro zpětnou vazbu je 

vybaven snímači zatížení nebo bezkontaktními laserovými extenzometry. Zařízení Gleeble lze 

ovládat ručně či řízení ponechat zcela na počítači. Lze užít i kombinaci obou způsobů. 

Novější typy nabízejí i ovládání pomocí systému Windows [40-45]. 

2.3.2.2 Zpracování naměřených dat 

 Testování obvykle probíhá tak, že vzorek zkoumaného materiálnu je zahříván 

a mechanicky zpracováván, zatímco se měří a zaznamenávají různé parametry pro pozdější 

analýzu. Po dokončení simulace či testu je pak možné zkoumat také mikrostrukturu. Výstupy 

měření pak lze přímo na tomto zařízení po určité korekci naměřených hodnot získat v podobě 

barevných zpráv, grafů či diagramů. Naměřené hodnoty je nutno opravovat proto, aby se 

vyloučily vlivy způsobené technickými možnostmi plastometru a vlivy doprovázející zkoušku 

tlakem. Vyloučení vlivů daných technickými hranicemi zkušebního zařízení spočívá v korekci 

adiabatického ohřevu. Tato korekce je nutná, protože není možné zajistit během zkoušení 

izotermický průběh. Ten lze zajistit pouze za nízkých hodnot deformačních rychlostí do 1 s
-1

. 

Při vyšších hodnotách se naměřené hodnoty opravují pomocí záznamu teplot z průběhu testu. 

K čemuž se dále využívá napěťová křivka získaná při nejnižší deformační rychlosti, kdy je 

během zkoušky uvažována konstantní teplota. Co se týče jevů doprovázejících zkoušku 

tlakem, jedná se o tření způsobující nerovnoměrnou výškovou deformaci. Ani tento jev nelze 

během zkoušení i přes snahu mazat stykové plochy zcela potlačit. Za jistých okolností je však 
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možné jej zanedbat a to při hodnotě koeficientu soudkovitosti rovné či menší než 1,1. Pokud 

ovšem tato hodnota překročí danou mez je nutno užít některou z korekčních rovnic, což je 

blíže popsáno v článku [41]. Kromě mazání čelních ploch je druhou možností, jak snížit 

koeficient tření také volit menší štíhlost vzorku. Poté co jsou data zkorigována, je nutné jejich 

vyhlazení z důvodu rozptylu, který činí potíže při následném matematickém zpracování. To se 

provádí aproximací daných dat vhodnou matematickou funkcí. Nakonec se ještě data podrobí 

extrapolaci. Ta je nutná pokud měřený rozsah veličin neodpovídá požadovanému rozsahu 

analýzy. Poté už je možno získat dané závislosti v podobě například napěťových křivek, které 

mohou být použity pro další analýzu [40, 41]. 

 

3 Experiment 

 Materiálem zkoumaným v této práci byla intermetalická slitina Fe-40at.%Al. 

Přičemž obsah hliníku v této slitině činí cca 24 hm. %. Z odlitků této slitiny získaných 

tavením ve vakuové indukční peci byly zhotoveny cylindrické zkušební vzorky o průměru 

10 mm a výšce 12 mm. Vzorky byly během experimentu podrobeny jednoosé zkoušce tlakem 

za tepla na termomechanickém simulátoru Gleeble 3800. Tato zkouška byla provedena na 

Technické univerzitě v Čenstochové (Polsko). Při zkoušení byl každý vzorek odzkoušen při 

jiných termomechanických podmínkách, kdy bylo postupně aplikováno pět teplot při čtyřech 

nominálních deformačních rychlostech. Rozsah teplot zkoušení se pohyboval od 800 do  

1200 °C v intervalu 100 °C a použité deformační rychlosti byly 0,05; 0,4; 4 a 30 s
-1

. 

Výstupem tohoto experimentu jsou datové soubory, obsahující zaznamenané hodnoty 

zatěžující síly v závislosti na stlačení vzorku, hodnoty deformace v závislosti na deformačním 

odporu a hodnoty teplot měřených termočlánky během zkoušení. Pro veškeré zaznamenané 

hodnoty je uveden i časový krok. Obdržená data jsou pak určena k dalšímu vyhodnocování, 

kdy se v prvé řadě vyhladí rozptyl měření a následně se určí hodnota aktivační energie 

a hodnoty deformací do píku. Na základě těchto dat se poté sestaví modely popisující 

deformační odpor aluminidu Fe-40at.%Al za tepla. 
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4 Diskuze výsledků 

4.1 Zpracování výsledků plastometrických experimentů 

 Záznam měření na plastometru Gleeble je pro vysoké hodnoty deformačních 

rychlostí zatížen značným rozptylem. Pro potřeby následného sestavování modelů bylo 

nejdříve nutno naměřená data v podobě napěťových křivek vyhladit. K vyhlazení rozptylu 

naměřených hodnot byla využita inverzní analýza. Ta proběhla na Slezské polytechnice 

v Katovicích (Polsko). 

4.1.1 Průběh vyhlazování inverzní metodou 

 Vstupní data pro inverzní analýzu byla tedy tvořena datovými soubory z Gleeblu 

obsahujícími naměřené napěťové křivky. Tato data byla v prvním kroku opravena tím 

způsobem, že se odstranily údaje přesahující skutečný průběh zkoušky. Šlo především 

o odstranění hodnot zaznamenaných po porušení vzorků a dále počátečních hodnot, které byly 

zaznamenávány ještě před samotným stlačením vzorků při náběhu na zkušební teplotu. 

Zbývající data byla následně podrobena vyhlazování a filtrování na 100 hodnot. Následně 

byla stanovena hodnota aktivační energie při tváření za tepla a koeficient citlivosti deformační 

rychlosti. V další fázi se pak zjistila skutečná odezva materiálu na aplikované deformace bez 

vlivu měnící se teploty a deformační rychlosti, které z technických důvodů není možné během 

zkoušky udržovat konstantní. 

4.1.2 Zpracování a vyhodnocení výsledků inverzního vyhlazování 

 Po získání výsledků inverzního vyhlazování ze Slezské polytechniky jsem provedl 

jejich vyhodnocení. Výsledky vyhlazování napěťových křivek inverzní metodou byly uloženy 

v podobě textového souboru. Tento soubor byl tvořen jednotlivými datovými body, které pro 

dané kombinace termomechanických podmínek tvořily vyhlazené závislosti deformačních 

odporů na deformaci z plastometru Gleeble. Bližší analýzou tohoto souboru bylo zjištěno, že 

u některých kombinací teplot a deformačních rychlostí jsou uvedeny pouze nulové hodnoty. 

Tyto kombinace termomechanických parametrů nemohly být vyhlazeny, protože 

experimentální měření z plastometru pro tyto případy neexistuje. Důvodem je zřejmě to, že 

zkouška pro tyto kombinace sice provedena byla, ale výsledky těchto zkoušek nejsou 

použitelné. Mezi chybějící zkoušky patří kombinace teploty 900 °C a rychlosti deformace  

30 s
-1

. Dále pak teplota 800 °C a deformační rychlosti 0,4 s
-1

 a 30 s
-1

. Aby bylo možno 

provést vyhodnocení úrovně vyhlazení inverzní metodou, byla veškerá data importována do 

Excelu. To znamená textový soubor z inverzního vyhlazování i neupravené soubory z měření 
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na termomechanickém simulátoru Gleeble. Po importu dat pak byly vytvořeny grafické 

závislosti srovnávající napěťové křivky před a po vyhlazení. 

 Na obr. 10 jsou pak zobrazeny srovnání mezi napěťovými křivkami před a po 

vyhlazení pro vybrané kombinace termomechanických podmínek. Jak je vidět plné křivky 

představující neupravené napěťové křivky z experimentu podléhají především při vyšších 

deformačních rychlostech velkému rozptylu dat. Lze vidět, že tento rozptyl je nejvíce 

znatelný při rychlostech deformace 4 s
-1

. Naopak nejmenší rozptyl byl zjištěn u závislostí 

zaznamenaných za nízkých rychlostí deformace (0,05 s
-1

 a 0,4 s
-1

). Jak dokládají přerušované 

křivky, rozptyl naměřených dat se při inverzním vyhlazování podařilo do velké míry 

eliminovat. Co se tedy týče úrovně samotného vyhlazení naměřených dat lze říci, že 

vyhlazováním za užití inverzní metody bylo dosaženo v podstatě u všech napěťových křivek 

žádané eliminace rozptylu naměřených hodnot.  

 
Obr. 10. Napěťové křivky aluminidu Fe-40at.%Al před a po vyhlazování inverzní metodou. 

U deformační rychlosti 30 s
-1

 a teploty 1100 °C si lze dále povšimnout, že oblast ustáleného 

plastického toku má po překročení určité deformace klesající tendenci. Dále pak v podstatě 

u všech závislostí po vyhlazení lze pozorovat poklesy deformačních odporů v počátečních 

fázích deformace. Teprve od deformace asi 0,01 dochází k typickému nárůstu deformačního 

odporu až do dosažení deformace do píku. Tyto výrazné meze kluzu zkreslující reálné 

deformační chování stejně jako klesající koncové oblasti ustáleného stavu mohou činit 

u daného materiálu problémy při následném vytváření matematických popisů deformačního 
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odporu za tepla. Pro potřeby sestavování matematických modelů bylo tedy ještě nejdříve 

nutno zařadit selekci dat umožňující sestavení správného popisu deformačního odporu za 

tepla. 

4.2 Výpočet aktivační energie a popis kinetiky dynamické rekrystalizace 

 Provedená inverzní analýza poskytla vyhlazená naměřená data již do takové míry, 

která umožňuje jejich další zpracování bez větších komplikací. Pro vytvoření matematického 

modelu popisujícího deformační odpor za tepla bylo dále nezbytně nutné určit kinetiku 

dynamické rekrystalizace, respektive hodnoty deformací spjatých se zahájením dynamické 

rekrystalizace. Tyto hodnoty jsou totiž nezbytně nutné, jako vstupní údaje pro řadu modelů 

predikujících deformační odpory za tepla. 

4.2.1 Metoda určení kinetiky dynamické rekrystalizace 

 Určení kinetiky dynamické rekrystalizace tedy spočívalo v nalezení kritické hodnoty 

deformace potřebné pro nástup dynamické rekrystalizace. Jako hodnota této kritické 

deformace, kdy k tomuto ději dochází byla uvažována hodnota deformace do píku, která je 

pro zjednodušení často spojována s počátkem dynamické rekrystalizace. Velikost této 

deformace do píku pak byla pro každou kombinaci teploty a deformační rychlosti stanovena 

pomocí toho vztahu [14, 46]: 

W

p ZUe   (39) 

Kde Z představuje Zener-Hollomonův parametr počítaný dle rovnice [46, 47]: 













TR

Q
éZ exp  (40) 

Z rovnic (39) a (40) je patrné, že nástup dynamické rekrystalizace je závislý na teplotě 

a deformační rychlosti. Tyto dva parametry ale nejsou to jediné co je třeba pro určení kinetiky 

dynamické rekrystalizace znát. Teplota i rychlost deformace jsou dány z experimentu. Pro 

určení hodnoty deformace do píku bylo ovšem zapotřebí určit i hodnotu aktivační energie při 

tváření za tepla Q a konstanty U a W. Všechny tyto tři materiálové konstanty byly vyčísleny 

pomocí specializovaného programu ENERGY 4.0, nezávisle na předchozích výpočtech 

aktivační energie provedených během inverzní analýzy. Hodnotu aktivační energie lze totiž 

vyčíslit více způsoby [47]. Postup použitý v tomto případě je uveden níže. 
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4.2.2 Vyčíslení materiálových konstant pomocí programu ENERGY 4.0 

 Před samotným výpočtem materiálových konstant v programu ENERGY 4.0 bylo 

zapotřebí určit experimentální souřadnice napěťového píku, tedy deformaci a napětí do píku. 

K tomuto účelu byly využity vyhlazené napěťové křivky z provedené inverzní analýzy. Na 

těchto křivkách byly na základě odhadu nalezeny píkové souřadnice. Jak je ale z předchozího 

grafu na obr. 10 patrné, najít správné souřadnice nebylo někdy jednoduché. Takto odhadem 

nalezené souřadnice se do křivek zaznačily pomocí programu EXCEL a následně se pro 

každou křivku odečetly hodnoty píkových napětí a deformací. Tyto hodnoty spolu 

s hodnotami teplot a deformačních rychlostí, při kterých byly křivky při zkoušce tlakem 

pořízeny, pak tvořily vstupní data programu ENERGY 4.0. 

 Hodnota aktivační energie při tváření za tepla je považována za konstantu, jež je 

závislá na struktuře daného materiálu a jeho chemickém složení. Program ENERGY 4.0 

umožňuje výpočet této hodnoty pomocí soustavy lineárních regresí, přičemž se vychází 

z následující rovnice hyperbolického sinu [46, 47]: 

  np
TR

Q
Aé  










 sinhexp  (41) 

Tato rovnice sice představuje nelineární závislost dvou nezávisle proměnných, což dosti 

komplikuje výpočty, ale právě díky možnosti převodu na systém dílčích lineárních regresí 

řešených v podstatě grafickou metodou se výpočet dosti zjednodušuje. Při výpočtech se totiž 

využívá možnosti zjednodušit tvar rovnice (41) podle toho, z jaké teplotní hladiny jsou 

hodnoty napětí a deformační rychlosti dosazovány. Při dosazování z vysokých hodnot teplot, 

tedy pro nízké hodnoty napětí lze totiž rovnici (41) zapsat v mocninném tvaru [46, 47]: 

n

p
TR

Q
Aé 










 exp1  (42) 

Úpravou této rovnice na lineární tvar pak dostaneme první ze vztahů tvořících systém dílčích 

lineárních regresí [46, 47]: 

pn
TR

Q
Aé lnlnln 1 


  (43) 

Tento vztah lze tedy použít pouze pro dosazení z vysoké teploty (nízká napětí). ENERGY 4.0 

nám umožňuje vybrat si jednu z vysokých teplot. Následně je ze známých naměřených hodnot 

napětí do píku a deformačních rychlostí pro danou teplotu pomocí lineární regrese rovnice 

(43) určena hodnota konstanty n jako směrnice přímky. Při dosazování napětí do píku 
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a deformačních rychlostí pro některou z nízkých teplot, tedy pro vysoké hodnoty napětí je 

možno rovnici (41) zjednodušit do tvaru exponenciální funkce [46, 47]: 

 p
TR

Q
Aé  










 expexp2  (44) 

Tuto rovnici lze opět upravit do lineární podoby a získat tak druhou z rovnic pro systém 

dílčích regresí [46, 47]: 

p
TR

Q
Aé  


 2lnln  (45) 

Stačí tedy vybrat jednu z nízkých teplot a ENERGY 4.0 pro dané hodnoty napětí do píku 

a deformační rychlosti provede lineární regresi dle rovnice (45), čímž umožní získat hodnotu 

konstanty β, opět jako směrnici přímky. Při znalosti konstant n a β je rovnou určována 

konstanta α [46, 47]: 

n


   (46) 

Jako neznámé v rovnici (41) nyní vystupují už pouze konstanty C a Q. K jejich určení je třeba 

rovnici (41) převést na lineární tvar [46, 47]: 
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Q
Ané p
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lnsinhlnln    (47) 

Po dosazení známých konstant a měřených hodnot píkových napětí a deformačních rychlostí 

ze všech teplotních hladin je možno po lineární regresi rovnice (47) vyčíslit hodnotu aktivační 

energie při tváření za tepla jako směrnici přímky násobenou zápornou hodnotou univerzální 

plynové konstanty. Dále pak lze určit i hodnotu konstanty A jako průsečík s osou ypsilon po 

jeho odlogaritmování. Při známé hodnotě aktivační energie je poté možné dopočítat hodnoty 

Zener-Hollomonova parametru (40) a přejít k určení konstant U a W převedením rovnice (39) 

do lineární podoby [46]: 

ZWUep lnlnln   (48) 

Po dosazení experimentálně naměřených deformací do píku a vypočtených hodnot  

Zener-Hollomonova parametru jsou následně lineární regresí této rovnice určeny konstanty W 

jako směrnice přímky a U jako průsečík s osou ypsilon po odlogaritmování. Po obdržení 

těchto konstant je možné pomocí rovnice (39) vypočítat hodnoty deformace do píku 

a následující úpravou rovnice (41) lze vypočítat i hodnoty napětí do píku [46, 47]: 
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 Hodnota aktivační energie je závislá na typu deformační rychlosti, jenž je dosazován 

do výpočtů. Za nejpřesnější hodnotu aktivační energie lze považovat tu, která je získána na 

základě dosazování středních deformačních rychlostí. Ty totiž berou ohled na celou historii 

tváření od počátku až do dosažení deformace do píku. Při výpočtu aktivační energie v tomto 

případě však byly použity pouze nominální hodnoty deformačních rychlostí. Tyto hodnoty 

dávají sice o něco méně přesné výsledky, avšak bylo prokázáno, že výpočet je dostatečně 

přesný i při užití těchto hodnot. Hodnotu aktivační energie lze ovšem ovlivnit mnohem 

výrazněji volbou teplotních hladin pro vyčíslení konstant n a β. Různé kombinace 

vysokoteplotních hladin s nízkoteplotními dávají zcela odlišné hodnoty aktivačních energii. 

Program ENERGY 4.0 umožňuje provádět vyčíslení všech konstant postupně a zobrazovat 

grafické průběhy příslušných lineárních regresí. Pomocí těchto grafických výstupů je možno 

korigovat vypočtené hodnoty konstant a vyloučit tak vliv rozptylu naměřených dat, který 

negativně ovlivňuje vypočtené konstanty a často poskytuje nereálné hodnoty. Úprava výpočtu 

spočívá ve vyřazování bodů z příslušných grafů vykazujících přílišnou odchylku či bodů 

odpovídajících jinému fázovému složení. Body je také možno zařazovat zpět do výpočtu. 

Všechny úpravy se provádějí s ohledem na zpětnou kontrolu mezi hodnotami naměřenými 

a vypočtenými. Tímto způsobem vypočtené konstanty se pak využívají pouze jako přibližné 

hodnoty pro finální zpřesňující nelineární regresi s využitím kompletní rovnice (41). Pomocí 

této regrese se pak určí, která kombinace poskytuje skutečně reálné výsledky [46, 47]. 

 Tab. 1 představuje výstup programu ENERGY 4.0 s vyčíslenými konstantami 

a vypočtenými hodnotami deformace a napětí do píku. Rovněž uvádí pro porovnání hodnoty 

naměřené. Konstanty byly vyčísleny dvakrát. Jednou manuálně a jednou automaticky. 

Automatický výpočet pak zde představuje zpřesňující finální nelineární regresi provedenou po 

získání konstant z dílčích lineárních regresí. Dvakrát spočteným konstantám odpovídají 

rovněž i dvakrát spočtené hodnoty deformací a napětí do píku. Z tabulky je patrné, že bylo 

dosaženo velice dobré shody mezi naměřenými a automaticky vypočtenými hodnotami. 

U napětí do píku je sice přesnost u některých hodnot menší, ale mnohem důležitější je shoda 

deformací do píku, tedy hodnot dosazovaných do modelů deformačních odporů. 
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Tab. 1. Výsledky určování kinetiky dynamické rekrystalizace pomocí programu ENERGY 4.0. 

T é

[°C] [1/s] měřeno vypočt. M. vypočt. A. měřeno vypočt. M. vypočt. A.

1200 0,05 14 15 15 0,12 0,14 0,14

Q 283,74 kJ/mol 1200 0,40 33 32 33 0,13 0,15 0,15

n (1200°C) 2,73 1200 4,00 77 73 76 0,18 0,17 0,17

α (900°C) 0,00535 1/MPa 1200 30,0 144 143 156 0,20 0,19 0,19

A 5,53E+11 1/s 1100 0,05 30 28 26 0,18 0,15 0,15

U 0,0535 1100 0,40 56 59 55 0,20 0,16 0,17

W 0,047 1100 4,00 124 129 126 0,20 0,18 0,19

1100 30,0 267 230 250 0,16 0,20 0,21

1000 0,05 53 56 47 0,17 0,16 0,16

1000 0,40 97 115 99 0,18 0,18 0,18

Q 235,91 kJ/mol 1000 4,00 205 226 220 0,20 0,20 0,20

n (1200°C) 2,7313 1000 30,0 412 351 403 0,20 0,22 0,22

α (900°C) 0,0027 1/MPa 900 0,05 102 123 93 0,17 0,18 0,18

A 6,97E+10 1/s 900 0,40 178 225 192 0,20 0,20 0,20

U 0,05951 900 4,00 385 369 391 0,27 0,22 0,22

W 0,052 800 0,05 216 262 204 0,18 0,21 0,20

800 4,00 660 552 661 0,27 0,25 0,25

σp [MPa] ep
Fe40Al_inverzeMateriál:

Automatický výpočet

Manuální výpočet

 

4.3 Vývoj matematických modelů deformačního odporu za tepla 

4.3.1 Model Schindler aj. 

 Pro predikci deformačního odporu za tepla aluminidu Fe-40at.%Al za různých 

termomechanických podmínek byly použity dva modely. Na základě zkušeností 

z předchozích modelování byl nejdříve vybrán model Schindler aj. [4, 33]: 
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Materiálové konstanty navrženého modelu byly získány na základě nelineární regresní 

analýzy v programu UNISTAT, jež slouží pro statistické výpočty. Jako vstupní data pro 

modelování sloužily experimentální hodnoty deformačního odporu a deformace po 

vyhlazování inverzní metodou a následné selekci dat. Dalšími vstupními údaji byly příslušné 

hodnoty deformační teploty, rychlosti deformace a vypočtené deformace do píku (39). 
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4.3.1.1 Výpočet konstant 

 Nejprve byl do UNISTATU zadán model (50) sloužící pro popis deformačního 

odporu a určily se závisle a nezávisle proměnné hodnoty tohoto modelu. Závisle proměnnou 

byla v případě modelu (50) hodnota deformačního odporu. Mezi nezávisle proměnné pak 

patřily hodnoty deformace, deformace do píku, deformační rychlosti a teploty. Po dosazení 

příslušných vstupních hodnot a přibližném nástřelu konstant modelu p1 až p5 byly na základě 

nelineární regrese získány nové konstanty modelu. Dále pak byly obdrženy teoretické 

hodnoty deformačních odporů predikované právě na základě obdržených konstant. Po 

provedené regresi však bylo zjištěno, že nebylo dosaženo shody proložení mezi křivkami 

experimentálními a predikovanými. Za účelem zjištění míry odchylky mezi daty 

experimentálními (skutečnými) a predikovanými (teoretickými) pak byla počítána hodnota 

odchylky výpočtu deformačního odporu Δ: 

%100



skut

teorskut




 (51) 

Bylo zjištěno, že mnoho predikovaných deformačních odporů se odchyluje od 

experimentálních o více než 15 %. Extrémně se odlišující experimentální hodnoty musely 

tedy být proto z výpočtů vyloučeny. Pro zvýšení přesnosti predikce došlo kupříkladu 

k vyloučení celých dvou napěťových křivek a to při kombinaci 1200 °C a 0,4 s
-1

 a kombinaci 

1100 °C a 0,05 s
-1

. Vyloučeny musely být rovněž i některé části náběhových fází a také 

koncové oblasti. 

Dále byly vytvořeny srovnávací grafy závislostí odchylky Δ na teplotě, deformaci 

a deformační rychlosti (obr. 11 až 13). I když se již odchylka Δ  pohybuje v rozmezí 15 % lze 

si všimnout určitého rozptylu dat od nulové hodnoty Δ. Je například patrné, že rozptyl roste 

s rostoucí hodnotou teploty (obr. 11). Lze tedy předpokládat, že predikce za vyšších teplot 

bude méně přesná. Dále si lze všimnout, že v závislosti na deformaci se hodnota Δ drží 

mnohem více v kladných hodnotách (obr. 12). Nedochází zde tedy k rovnoměrnému rozložení 

kolem nulové hodnoty. U rychlosti deformace je rozdělení kolem nulové hodnoty nejvíc 

nerovnoměrné při nejnižší rychlosti 0,05 s
-1

 (obr. 13). 
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Obr. 11. Závislost odchylky Δ na teplotě pro model Schindler aj. 

 

 
Obr. 12. Závislost odchylky Δ na deformaci pro model Schindler aj. 
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Obr. 13. Závislost odchylky Δ na deformační rychlosti pro model Schindler aj. 

 Hodnoty konečných odhadů materiálových konstant p1 až p5 určených nelineární 

regresí za užití programu UNISTAT uvádí tab. 2. Koeficient determinace těchto konstant  

R
2
 je 0,9980. Což je dosti slušná hodnota. Teoretické hodnoty deformačních odporů 

predikované pomocí konstant z tab. 2 a modelu (50) byly následně srovnány s experimentálně 

získanými hodnotami z vyhlazování inverzní metodou. Do tohoto srovnání byly zařazeny 

pouze ty experimentální hodnoty, které se zúčastnily konečné regresní analýzy. 

Tab. 2. Hodnoty konstant modelu Schindler aj. 

Parametr  P1  P2  P3  P4  P5

Konstanty 391554 0,1767 0,7557 553 0,0059  
 

Srovnání pro teploty 1200 °C a 1000 °C nabízí obr. 14 a 15. Z těchto obrázků je patrné, že 

shoda mezi experimentálními, tedy skutečnými a predikovanými hodnotami byla dosahována 

především za nižších teplot. Z grafů dále plyne, že lepší shody dat mezi naměřenými 

a vypočtenými hodnotami je také dosahováno při nižších hodnotách deformačních rychlostí. 

Je tedy zřejmé, že navržený model má problém s predikcí deformačního odporu zejména za 

vyšších teplot a při vyšších deformačních rychlostech. Největší komplikace nastávají při 

predikci kombinace vysoké teploty s vysokou deformační rychlostí, jak ukazují křivky pro  

4 s
-1

 a 30 s
-1

 u 1200 °C na obr. 14. Při kombinaci vysoké teploty a nízké deformační rychlosti, 

jako je tomu například v případě 1200 °C a 0,05 s
-1

 je predikce naopak docela přesná. 
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U nízkých teplot nastávaly komplikace akorát při popisu ustálené větve napěťových křivek 

zaznamenaných při vyšších deformačních rychlostech, jak ukazuje křivka pro 30 s
-1

  

u 1000 °C na obr. 15. 

 
Obr. 14. Predikce deformačního odporu dle modelu Schindler aj. pro 1200 °C. 

 
Obr. 15. Predikce deformačního odporu dle modelu Schindler aj. pro 1000 °C. 
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4.3.2 Model Hensel-Spittel 

 Deformační chování materiálů se v poslední době kromě plastometrických zkoušek 

také hodnotí i na základě počítačových simulací konkrétního tvářecího pochodu [38]. 

Programy, jež s využitím metody konečných prvků umožňují simulovat deformační chování, 

však využívají mnohem složitější matematické modely než je model daný rovnicí (50). Byl 

tedy vybrán druhý model, využívaný simulačním programem FORGE. Účelem bylo zjistit, 

zdali se predikce obou modelů budou shodovat. Pokud ano, znamenalo by to, že navržený 

model (50) lze nahradit modelem užívaným pro simulace v programu FORGE. Což znamená, 

že pro daná experimentální data by bylo možno v daném programu provést simulaci například 

za účelem verifikace výsledků plastometrických experimentů. Program FORGE využívá pro 

simulaci deformačního chování za tepla model Hensel-Spittel [29, 30]: 

        tpptppp
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Je patrné, že rovnice (52) je mnohem sofistikovanější než model (50). Obsahuje více 

deformačních členů. Opět zde ale lze nalézt člen mocninný a exponenciální. Deformační 

členy založené na exponenciální funkci jsou zde dokonce dva. Rovněž se zde objevují členy 

rychlostní a teplotní. Na rozdíl od modelu (50) se však v tomto modelu nevyskytuje 

deformace do píku. 

4.3.2.1 Výpočet konstant 

 Pro určení konstant modelu Hensel-Spittel bylo v prvé řadě nutné do programu 

UNISTAT zadat nový model popisu deformačního odporu (52) a určit jeho závisle a nezávisle 

proměnné. Závisle proměnnou byla v tomto případě opět hodnota deformačního odporu. 

Nezávisle proměnné byly rovněž stejné. Zde se však nedosazovaly hodnoty deformace do 

píku. Jako vstupní hodnoty experimentálních deformací a deformačních odporů zde byly 

využity hodnoty užité při tvorbě modelu Schindler aj. Díky předchozímu modelování se zde 

tedy mohlo hned od počátku počítat bez extrémně se odlišujících dat znemožňujících přesnou 

predikci. Po dosazení těchto vstupních hodnot se dále dosadily přibližné konstanty modelu p1 

až p9 z modelu vzniklého v rámci jiného řešení. Poté byly na základě nelineární regrese 

získány nové konstanty modelu. Zde byla regrese provedena pouze jednou, kdy díky 

předchozímu výběru dat bylo hned poprvé dosaženo žádané shody proložení mezi 

experimentálními a predikovanými daty.  
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Na obr. 16 až 18 je uvedeno srovnání odchylky Δ modelu Schindler aj. a modelu  

Hensel-Spittel. Odchylka Δ je opět vyjádřena v závislosti na teplotě, deformaci a deformační 

rychlosti. V grafech na obr. 16 a 18 je vidět, že odchylka Δ pro model Hensel-Spittel při 

teplotě 1200 °C a deformační rychlosti 0,05 s
-1

 překročila dokonce hodnotu 15 %. V grafu na 

obr. 17 je pak vidět, jak se nad 15 % pohybuje celá jedna napěťová křivka. U teplot 900 °C 

a 1000 °C a deformační rychlosti 0,05 s
-1

 lze pro model Hensel-Spittel pozorovat osamocené 

body, které se oddalují od zbývajících bodů a ve dvou případech se blíží k hranici 15 %  

(obr. 16 a 18). Tyto body pak lze nalézt i u nižších hodnot deformace (obr. 17). Dá se říci, že 

až na tyto výkyvy je odchylka v predikci deformačního odporu obou modelů téměř shodná. 

Opět je vidět, že odchylka roste s rostoucí teplotou. V závislosti na deformaci dochází znovu 

k nerovnoměrnému rozložení kolem nulové hodnoty inklinující ke kladným hodnotám. 

V závislosti na deformační rychlosti pak opět nastává velké nerovnoměrné rozložení 

u deformační rychlosti 0,05 s
-1

. 

 
Obr. 16. Závislost odchylky Δ na teplotě pro modely Schindler aj. a Hensel-Spittel. 
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Obr. 17. Závislost odchylky Δ na deformaci pro modely Schindler aj. a Hensel-Spittel. 

 
Obr. 18. Závislost odchylky Δ na deformační rychlosti pro modely Schindler aj.  

a Hensel-Spittel. 
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 Konstanty modelu (52) jsou pak uvedeny v tab. 3. Koeficient determinace R
2
 těchto 

konstant vyšel dokonce 0,9981. Čili o jednu desítitisícinu více než při vyčíslení u modelu 

Schindler aj. 

Tab. 3. Hodnoty konstant modelu Hensel-Spittel. 

Parametr  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9

Konstanty 8494 -0,0062 0,397 0,269 0,0041 -0,0019 0,295 -0,0613 0,00039  

 Na obr. 19 až 21 je dále srovnání mezi deformačními odpory experimentálními 

a predikovanými dle modelu (52). Rovněž jsou zde z důvodu výše zmíněného srovnání 

predikcí obou modelů zaneseny i deformační odpory predikované dle modelu (50). Na  

obr. 19 a 20 jsou uvedeny predikce deformačního odporu pouze pro experimentální data 

použita při sestavování modelů, to znamená pro data po selekci. Obr. 21 pak představuje 

predikci deformačního odporu pro veškerá experimentální data. Na obr. 19 a 20 je vidět, že 

predikce dle obou modelů je až na výjimky v podstatě totožná. Model Hensel-Spittel však má 

jak je zřejmé větší problémy při popisu deformačního odporu za kombinace 1200 °C a 30 s
-1

  

(obr. 19). Na obr. 21 je pak patrný hlavní rozdíl mezi oběma modely. Model Schindler aj. 

predikuje reálné deformační chování, kdy deformační odpor postupně narůstá od nuly až do 

dosažení píkové deformace. Naproti tomu model Hensel-Spittel není schopen správně popsat 

deformační odpory za velmi nízkých hodnot deformace. Při predikci dle tohoto modelu 

deformační odpor nejdříve prudce naroste a následně klesne, což nemá žádné fyzikální 

opodstatnění. Tento model pak následně pouze kopíruje tvar experimentálních napěťových 

křivek a to v podstatě bez ohledu na reálný popis deformačního odporu. Model Hensel-Spittel 

totiž nepracuje s hodnotou deformace do píku. Neumožňuje tedy správně popsat kinetiku 

dynamické rekrystalizace. Model Schindler aj. má tedy v těchto ohledech lepší fyzikální 

základ. Na druhou stranu model Hensel-Spittel popisuje napěťové křivky mnohem 

univerzálněji a je schopen lépe popsat oblast ustáleného plastického toku. Co se týká 

zpracování daných modelů při regresi, model Hensel-Spittel má větší množství konstant. 

Větší množství konstant pak ale ovšem znamená i více stupňů volnosti a tedy obtížnější 

zpracování při regresi. Obecně se dá konstatovat, že pro popis deformačního odporu 

aluminidu Fe-40at.%Al se lépe hodí první navržený model, tedy model Schindel aj. a to 

zejména pro jeho lepší fyzikální základ. Nicméně lze říci, že pro potřeby počítačové simulace 

deformačního chování daného aluminidu v programu FORGE lze s dostatečnou přesností 

využít i model Hensel-Spittel s nímž tento program pracuje. 
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 Obr. 19. Predikce deformačního odporu dle modelu Schindler aj. a modelu Hensel-Spittel  

pro 1200 °C. 

 Obr. 20. Predikce deformačního odporu dle modelu Schindler aj. a modelu Hensel-Spittel  

pro 1000 °C. 
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Obr. 21. Predikce deformačního odporu dle modelu Schindler aj. a modelu Hensel-Spittel  

pro 900 °C. 
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5 Závěr 

 Modely pro matematický popis deformačního odporu aluminidu železa Fe-40at.%Al 

za tepla byly sestaveny na základě série experimentálních zkoušek tlakem za tepla 

realizovaných na termomechanické simulátoru Gleeble. Tato experimentálně naměřená data 

byla z důvodu velkého rozptylu hodnot za vysokých rychlostí deformace podrobena 

vyhlazování inverzní metodou. Pro každou testovanou kombinaci teploty a rychlosti 

deformace byly v dalším kroku určeny hodnoty deformace do píku s využitím programu 

ENERGY 4.0. Pro potřeby následného sestavování modelů byla dále data po vyhlazení 

inverzní metodou podrobena selekci dat. Tato data pak byla spolu s příslušnými hodnotami 

teplot, rychlostmi deformace a deformacemi do píku využita jako vstupní údaje pro nelineární 

regresní analýzu v programu UNISTAT. Na základě regresní analýzy daných vstupních údajů 

byly vypočteny materiálové konstanty dvou modelů pro popis deformačního odporu za tepla. 

Pro matematický popis deformačního odporu aluminidu železa Fe-40at.%Al byl na základě 

předchozích zkušeností nejdříve vybrán model Schindler aj. Tento model obsahuje celkem pět 

materiálových konstant. Regresní analýzou byla získána sada konstant s koeficientem 

determinace R
2
 0,9980. Výsledky predikce deformačního odporu na základě dosazení těchto 

konstant do modelu Schindler aj. ukazují dobrou shodu mezi predikovanými 

a experimentálními hodnotami deformačních odporů především u nižších teplot deformace 

a nižších deformačních rychlostí. Protože dnes také dochází stále častěji k modelování 

deformačního chování na základě metody konečných prvků, byl dále vybrán model  

Hensel-Spittel využívaný simulačním programem FORGE. Tento model je v porovnání 

s prvním mnohem komplikovanější. Celkem obsahuje devět materiálových konstant. Zjistilo 

se, že predikce dle modelu Hensel-Spittel je až na počáteční hodnoty deformací téměř shodná 

s modelem Schindler aj. Koeficient determinace konstant tohoto modelu R
2
 je dokonce 

0,9981. Ovšem tento druhý model má velmi velké problémy při popisu deformačního odporu 

za kombinace nejvyšší teploty s nejvyšší deformační rychlostí. Dosti velkou nevýhodou 

modelu Hensel-Spittel je, že oproti modelu Schindler aj. postrádá fyzikální základ. Tento 

model pouze kopíruje tvar napěťové křivky, aniž je schopen správně popsat reálné chování 

deformačního odporu. Dále bylo zjištěno, že v podstatě není schopen správně predikovat 

deformační odpory při velmi nízkých hodnotách deformace. Z důvodu většího počtu konstant 

dochází navíc k větším komplikacím při regresní analýze. Na druhou stranu je však mnohem 

univerzálnější než model Schindler aj. a je schopen lépe popsat ustálenou větev napěťové 

křivky. Nakonec bylo tedy shledáno, že pro popis deformačního odporu daného aluminidu  
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Fe-40at.%Al je vhodnější z důvodu lepšího fyzikálního základu model Schindler aj. Daný 

finální model má ovšem stále menší problémy při predikci deformačního odporu za vyšších 

teplot a vyšších rychlostí deformace. Také se objevují menší komplikace při popisu ustálené 

větve napěťové křivky za nízkých teplot v kombinaci s vysokými deformačními rychlostmi. 

I když má model Hensel-Spittel oproti modelu Schindler aj. problémy správně popsat 

deformační odpory v počátečních fázích deformace, pro potřeby počítačové simulace 

v programu FORGE jenž tento model využívá, by ho mělo jít s dostatečnou přesností užít i při 

případné simulaci deformačního chování aluminidu Fe-40at.%Al. 
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