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Abstract 

 Searching of workability, flow stresses, structural development and mechanical properties are 
effective by physical simulations. The plastometric tests are able to simulate material characteristics for 
discrete and continual hot metal forming processes. The experimental research was based on material 
workability, flow stresses, and structural development realised by torsion plastometer. Two steel 
material base were searched: electrotechnical alloy Si steel and low carbon construction steel. Four 
workability minimum were obtained in electrotechnical steel for deformation temperatures: 763°C, 
995-1000°C, 1098°C, 1196°C. The equations for flow stress were derived from torsion tests. Equation 
for flow stress calculation in process rolling conditions of electrotechnical steel was derived, too. Point 
coordinates φ, σ on stress-strain curves of low carbon steel were calculated by Zener-Holloman 
parameter. Equation for dynamic recrystallization of austenitic grains and starting time for 95% portion 
of dynamic recrystasllization were derived, too. 
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Abstrakt 

 Fyzikálne simulácie procesov tvárnenia pomocou plastometrických skúšok umožňujú 
skúmanie: tvárniteľnosti, základných deformačných odporov, vývoja štruktúry, ale aj mechanických 
vlastností. Plastometrické simulácie umožňujú sledovať vývoj materiálových charakteristík v 
diskrétnych ale aj v spojitých tvárniacich procesoch realizovaných za tepla. Výskum tvárniteľnostiu 
materiálu, základného deformačného odporu a vývoj štruktúry bol experimentálne realizovaný na 
krutovom plastometri. Boli sledované dve matgeriálové bázy: elektrotechnická oceľ legovaná  Si  a  
nízkouhlíková konštrukčná oceľ. Pri sledovaní tvárniteľnosti materiálu elektrotechnickej ocele boli 
nájdené jej minimá, ktoré zodpovedajú teplotám deformácie: 763°C, 995-1000°C, 1098°C, 1196°C. 
Boli odvodené rovnice pre výpočet základného deformačného odporu pre prevádzkové podmienky 
valcovania elektrotechnickej ocele. Pre nízkouhlíkovú nelegovanú oceľ boli pomocou Zener-
Hollomonovho parametra vypočítané súradnice bodov   na krivke napätie-deformácia. Bola tiež 



odvodená rovnica pre určenie priemeru dynamicky rekryštalizovaného austenitického zrna a čas 
potrebný k nábehu  95%  podielu dynamickej rekryštalizácie. 

 

 

1. ÚVOD 

 Skúmanie chovania sa materiálov v priebehu termomechanických procesov tvárnenia je 
možné realizovať v zásade pomocou matematických a fyzikálnych simulácií. Matematické simulácie 
riešia diferenciálne resp. obyčajné rovnice popisujúce plastomechanické, termické a štrukturálne 
zmeny v procesoch plastických deformácií, pričom pre posúdenie relevantnosti dosiahnutých 
výsledkov vyžaduje sa aspoň obmedzený fyzikálny experiment. Matematické simulácie procesov 
tvárnenia pomocou MKP (metóda konečných prvkov) sú vysoko efektívne a úspešné. Aj napriek 
uznávaným prednostiam matematických simulácií, svoju opodstatnenosť neustále potvrdzujú fyzikálne 
simulácie procesov tvárnenia, založené buď na báze základných mechanických skúšok materiálu (ťah, 
tlak, krut, ohyb) resp. na báze technologických skúšok (pechovanie, ohýbanie, valcovanie apod.). 
Fyzikálne simulácie procesov tvárnenia založené na základných mechanických skúškach, ktoré sa 
realizujú pomocou plastometrov, umožňujú skúšanie nasledovných vlastností materiálov (v širokom a 
presnom rozmedzí podmienok plastickej deformácie): definovanie tvárniteľnosti [1 až 3], základných 
deformačných odporov [4 až 7], vývoj štruktúry, ale obmedzene aj mechanických vlastností. Niektoré 
plastometrické skúšky umožňujú simulácie pre jednu deformáciu, ale aj pre postupnosť po sebe 
nasledujúcich deformácií pri meniacich sa podmienkach plastických deformácií, čo umožňuje 
simulovať vývoj materiálu v reálnych spojitých resp. diskrétnych tvárniacich procesoch. 

 Predmetom príspevku je poukázať na využitie krutovej plastometrie pre definovanie 
tvárniteľnosti materiálu, základného deformačného odporu a vývoja štruktúry. 

 

 

2. EXPERIMENTÁLNY MATERIÁL A METODIKY EXPERIMENTOV 

 Pre sledovanie tvárniteľnosti, ale aj vývoja základného deformačného odporu bol použitý 
materiál A uvedený v tab.1. Pre sledovanie vývoja základného deformačného odporu a štruktúry 
materiálu bol použitý materiál B uvedený v tab.1. 

 

 
Table 1  Local chemical analysis of steels 

 

 

 

 

 Experimentálny plán pozostávajúci z jednej ako aj z postupnosti po sebe nasledujúcich 
deformácií bol realizovaný na krutovom plastometri Setaram - Výskum a vývoj - Vítkovice, a.s.. 
Detailný postup experimentov je uvedený v literatúre [8, 9]. 

 

 

3.   ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 

3.1 Definovanie tvárniteľnosti materiálu  

 Základným kritériom pre hodnotenie tvárniteľnosti materiálu pomocou krutovej skúšky je 
počet otáčok do lomu, v závislosti na deformačnej teplote. Vo forme pomocných kritérií hodnotenia 
tvárniteľnosti môžu vystupovať relatívna deformácia, napätie a krútiaci moment do lomu skúšobnej 
tyče. Uvedené premenné v závislosti na teplote deformácie sú zachytené na Fig.1. 
 



 

 

 
Fig.1 Workability parameters as the function of deformation temperatures 

 

 

 Ak k analýze parametrov tvárniteľnosti sa použijú rezy ternárnym diagramom Fe - Si - C, tak 
pre vysvetlenie lokálnych miním tvárniteľnosti sledovanej ocele na fyzikálno - metalurgickom princípe 
je možné urobiť tieto závery : 

a) lokálne minimum pri Tdef = 763°C je spojené s fázovou premenou (α + γ) ⇒ (α + Fe3C), ktorá prebieha 
podľa ternárneho diagramu v intervale teplôt 750 - 800°C, 

b) globálneho minima  tvárniteľnosti materiálu sa dosiahlo pre Tdef  = 995 - 1000°C, ktoré je spojené s 
fázovou premenou (γ) ⇒ (α + γ), prebiehajúcou podľa ternárneho diagramu v teplotnom intervale 925 - 975°C, 

c) lokálne minimá tvárniteľnosti materiálu boli pozorované aj pri Tdef = 1098°C a Tdef = 1196°C, 
ktoré nie sú doprevádzané fázovou transformáciou, ale podľa prác [10, 11]  súvisia s prítomnosťou 
nízkotaviteľných sulfidov typu FeS. 

 Z hodnotenia výsledkov vyplýva, že kritickou oblasťou vykazujúcou zníženú tvárniteľnosť 
materiálu A je interval tvárniacich teplôt Tdef  ∈ (950;1250) [°C]. 

 

 

3.2 Určenie základných deformačných odporov 

 Pre výpočet základného deformačného odporu materiálu (ZDO) je možné vychádzať z 
vyhodnotenia napäťovo-deformačných kriviek (σ-ϕ), z ktorých je možné vyhodnotiť : 

veľkosť maximálneho napätia - σmax 

veľkosť napätia vypočítaná numerickou integráciou 
 

 

       (1) 

 Pre výpočet ZDO bola tiež odvodená celá rada empirických vzťahov, medzi ktoré patrí aj 
značne používaná empirická rovnica odvodená Misakom [12] v tvare : 
 

 

 (2) 
 

 

kde : C [%]     - obsah uhlíka 

         T [°C] - stredná deformačná teplota 
         ε [%]     - deformácia 

         ε [-1]   - deformačná rýchlosť 

 Výpočet ZDO ocele typu A, pomocou krutovej plastometrie pre postupné deformácie je 
popísaný v literatúre  [13] a je ho možné vyjadriť pomocou nasledovných vzťahov : 

 

 



a) výpočet ZDO z maximálneho napätia na krivke (σ-ϕ) - v práci [13] bola odvodnená rovnica v tvare: 

 

 

      (3) 
 

 

kde: Z [s-1] - Zener - Hollomonov parameter 

b) výpočet ZDO z plochy pod krivkou (σ-ϕ) - výpočet ZDO vychádza z numerickej integrácie rov.(1) pre namerané 
tabuľkové hodnoty. Rov.(1) je možné riešiť aj pre prípad analytického tvaru funkcie σ(ϕ), ktorá môže byť vyjadrená podľa 
[14] v tvare : 

 

 

      (4) 
 

 

kde : σo = A + B . ln(Z) 

         D[ MPa] - modul spevnenia 
         ϕmax [-]    - skutočná deformácia pri σmax 

c) výpočet ZDO podľa rov.(2) - nevyžadujú sa pre výpočet ZDO plastometrické skúšky. 

 

 

 Porovnanie výpočtov ZDO podľa rov. (1), (2), (3) s nameranými hodnotami napätí odčítanými 
z krivky (σ-ϕ)  v bode σmax sú uvedené na Fig.2. 

 

 

d) aplikácie výpočtov ZDO pre prax - z experimentálnych meraní pre postupné deformácie, je možné 
vykonať predikciu ZDO pre prevádzkové procesy valcovania pomocou rovnice v tvare: 

      (5) 

kde : σp, prev, predic [MPa]  - predikovaný ZDO pre prevádzkové podmienky valcovania 

         σp,exp,max(int) [MPa]  - vypočítaný ZDO z experimentálnej krutovej skúšky  

             (max - z maximálnych hodnôt napätí, resp. int - podľa rov. (1)) 

 

 
Fig.2 Dependence of  stress as function of deformation temperature 

 

 

 Ak sa upraví rov. (5) s využitím matematickej štatistiky, tak podľa [15] sa získa rovnica pre 
výpočet ZDO priamo aplikovateľná pre praktické prevádzkové potreby valcovania v tvare: 
 

 

      (6) 
 



 

kde :  εprev [s-1]   - deformačná rýchlosť pre prevádzkové podmienky 

         Tprev [°C]  - teplota deformácie pre prevádzkové podmienky 

 Priebeh grafických závislosti pre procesné podmienky je vyjadrený na Fig.3, z ktorého 
vyplýva dobrá zhoda s predchádzajúcimi závislosťami. 

 

 

 

 
Fig.3 Dependece of stress as function of deformation temperature for process conditions 

 

 

3.3 Definovanie vývoja štruktúry 

 Matematický popis krivky (σ-ϕ) pomocou rov.(4) vyžaduje podľa [13,16] určenie súradníc 
bodov A, C, D na krivke v závislosti na podmienkach deformácie a charakteristike štruktúry, za ktorú 
sa považuje priemer rekryštalizovaného austenitického zrna tesne pred plastickou deformáciou. 

 Súradnice uvedených bodov je možné pre materiál B popísať nasledovne : 

Bod:  A (0;σo) 

 

 

      (7) 
 

 

Bod: C (ϕmax;σmax) 

súradnica deformácie bez uvažovania vplyvu veľkosti austenitického zrna: 
 

 

      (8) 
 

 

súradnica deformácie s uvažovaním vplyvu veľkosti austenitického zrna: 
 

 

      (9) 
 

 

súradnica napätia: 
 

 

      (10) 
 



 

Bod: D (ϕss; σss) 

 

 

súradnica deformácie: ϕSS = 1,873*ϕmax                                                        (11) 

súradnica napätia :  σSS = 0,862*σmax                                          (12) 

 

 

 Štrukturálne zmeny súvisiace s nástupom procesov dynamickej rekryštalizácie austenitu je 
možné popísať týmito rovnicami : 

priemer dynamicky rekryštalizovaného austenitického zrna: 
 

 

         dγd = exp (4,26 - 1,912*ϕss)     [mm]                                        (13) 

 

 

čas potrebný k nábehu 95 % podielu DR: 
 

 

 t95 = 2,0393E - 03*Z0,1438         [s]                                             (14) 

 

 

Platnosť rovníc je odvodená pre Z ≤ 3,0E + 14. 

 

 

4. ZÁVER 

 V predloženom príspevku sú na základe experimentov z krutovej plastometrie popísané a 
riešené nasledujúce problémy v rozsahu teplôt zodpovedajúcich procesom tvárnenia za tepla : 

tvárniteľnosť materiálu a jej fyzikálno-metalurgická analýza, 

výpočet základných deformačných odporov na základe rôznych prístupov a ich analýza, 

matematický popis základných bodov na krivke (σ-ϕ) majúcich zahrnutý štrukturálny parameter 
ako aj vývoj štruktúry po dynamickej rekryštalizácii austenitu. 
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