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Abstract 

 The knowledge in metallurgical technologies of metal forming is focusing to reduce of final 
grain size of structure on the level with nanometer dimension. Research is also concentrate to obtain of 
high-level mechanical properties and high-level plastical properties of materials too. Material 
properties are form not only by monophase structure, but also with dual phase, complex phase and 
residual austenite structures. 

 Progressive directions in mechanical technologies of metal forming will be SPD processes 
(severe plastic deformation) realize as HTP (high - pressure torsion) and ECAP (equal-channel angular 
pressing) processes on form ultra fine - grained structure. 

 In the future will be mathematical simulations very strong tools not only to researcher, but 
also for production technologists. 

 Teaching in metal forming brange must be build on implementation up-to-date knowledge 
which are prepare in systematic form. The base of teaching will be form scientific disciplines, 
numerical mathematic, algoritmisation, mathematisation and simulation of plastic deformations with 
application to production technologies.   

 The world globalisation of metallurgy will be form 20-30 gigantic metallurgical companies 
with year production capacity cca 40 million tons per one producer. 
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Abstrakt 

 Poznanie v metalurgických technológiách tvárnenia je smerované k znižovaniu priemeru 
finálneho zrna na úroveň dosahovania zŕn nanometrických rozmerov. Výskum sa tiež sústreďuje na 
dosahovanie nie len vysokých mechanických, ale aj plastických vlastností ocelí pomocou dvojfázových 
a komplexne fázových stavov.  

 Progresívne smery v mechanických technológiách tvárnenia sú SPD procesy (severe plastic 
deformation), realizované ako HTP (hig - pressure torsion) a ECAP (equal - channel augular pressing) 
procesy pre tvorbu ultrajemných štruktúr. Matematické simulácie procesov budú v budúcnosti silným 
nástrojom nie len pre výskumníkov, ale aj pre výrobných technológov. 



 Výuka v oblasti tvárnenia kovov bude musieť byť postavená na implementácii najnovších 
poznatkov sprostredkovaných v systemizovanej forme. Základ budú tvoriť prírodovedné disciplíny, 
numerická matematika, algoritmizácia a matematizácia, simulácia plastických deformácií, s potrebou 
ich konkrétnych aplikácií. 

 Svetová globalizácia v hutníctve sa prejaví vytvorením 20 - 30 gigantických hutníckych 
spoločností s ročnou výrobou 40 mil. t/na jednu spoločnosť. 
 

 
 

 

a) Oblasť poznania metalurgických technológií

 Dosahovanie úžitkových hodnôt materiálov v reťazci Chemické zloženie → Technológie 
tvárnenia → Tepelné spracovanie → Požadované vlastnosti výrobku je možné dnes považovať za 
klasické riešenia, v ktorých dynamika poznania je charakterizovaná nízkym gradientom. Poznanie s 
vysokým gradientom je dosahované v procesoch: riadených plastických deformácií a riadených 
prechodov cez transformačné oblasti, čím sa požadovaných vlastností výrobku dosahuje na konci 
procesu plastických deformácií bez operácie tepelného spracovania. S využitím riadených plastických 
deformácií + riadených prechodov cez transformačné oblasti je možné dosiahnuť priemer výsledného 
zrna polyedrických štruktúr na úrovni jednotiek mikrometrov [1]. 

 Vzhľadom k tomu, že jediným parametrom štruktúry súčasne pozitívne ovplyvňujúcim 
mechanické vlastnosti a krehkolomové vlastnosti materiálu je znižovanie priemeru finálneho zrna, sú 
dnešné výskumy fokusované na dosahovanie ultrajemných štruktúr na úrovni nanometrov s hľadaním 
fyzikálno-metalurgických charakteristík ich tvorby na báze formovania dislokačnej subštruktúry 
materiálu počas plastických deformácií [2]. Tendencie dosahovania vysokých úžitkových  vlastností 
materiálov s liacou štruktúrou a aplikáciou obmedzených, resp. nulových plastických deformácií aj 
napriek iným výhodám sa zatiaľ ukazujú ako málo efektívne. Klasické koncepcie zamerané na 
dosiahnutie jedného štrukturálneho stavu vo finálnom tvárnenom výrobku sú nahrádzané požiadavkami 
na dvojfázové, resp. komplexne fázové štrukturálne stavy, vykazujúce nie len vysoké mechanické 
vlastnosti, ale aj dobré plastické vlastnosti, ktoré sú podmienkou pre prípadnú ďalšiu aplikáciu 
plastických deformácií za studena, tak ako je uvedené pre automobilový priemysel v Tab.č.1 [3]. 
 

 
 

 

b) Oblasť poznania mechanických technológií

 V zásade k masívnemu rozvoju  novosti poznania mechanických technológií pre tvárnenie v 
posledných desaťročiach nedochádza, ale aj napriek tomu veľmi progresívnymi technológiami sa javia 
SPD (severe plastic deformation) procesy, využívajúce HTP (high-pressure torsion) a ECAP (equal-
channel angular pressing), umožňujúce tvorbu ultrajemných štruktúr na úrovni nanometrov, pomocou 
ťažkých plastických deformácií [4,5]. Uvedené prístupy sú dnes sledované na úrovni základného 
výskumu.  

 V súčasnosti je evidentná intenzifikácia technológii s ich vysokým stupňom využívania, resp. 
vyťaženia, čo v kombinácii s predliatym tvarom, blížiacim sa výslednému tvaru a rozmeru výrobku pri 
súčasnom dosahovaní požadovaných finálnych vlastnosti, znamená rapídny pokles dĺžky 
technologických línií, následne vedúcich k znižovaniu investičných, energetických, údržbárskych a 
iných nákladov súvisiacich s výrobou. V značnej miere budú v budúcnosti využívané všetky spôsoby 
presného valcovania, kovania, resp. lisovania určené pre dosiahnutie presných rozmerov, vlastností a 
povrchovej kvality výrobkov v procesoch tvárnenia tak, aby sa nevyžadovali, resp. vyžadovali v 
minimálnej miere operácie trieskového opracovania pre finálny výrobok. 
      Table 1  Scheme of  using some new types of steels for autobody [3] 

 

 



 

 
 

 

c) Oblasť matematických simulácií tvárniacich dejov a automatizácia procesov 

    tvárnenia

 Budúce prístupy vedúce k simuláciám procesov tvárnenia sú znázornené v schéme na Fig.1:  
 

 

 

 
Fig.1 Scheme for mathematical simulations of metal forming processes 

 

 
 

 

 Na spoločenskom vedomí súčasných dejov poznania, s prechodom na ich matematický popis 
pomocou evolučných diferenciálnych rovníc, resp. s využitím štatistických korelačných rovníc, sú 
budované aplikačné vysokosofikované  SW produkty, určené v tvárnení pre simulácie v dynamike 
technologického procesu týchto premenných: 

napäťové, deformačné, teplotné stavy 

silové zaťaženia vyplývajúce z deformačných odporov 

štrukturálne stavy a výsledné vlastnosti výrobku, zohľadňujúce zmeny vo výstupných a riadiacich 
veličnách procesu 

geometrické a tvarové stavy 

dosahovanie kvality výrobkov 

zaťaženie, resp. preťaženie a vyťaženie technologického zariadenia, ako celku, resp. jeho prvkov 

energetické nároky na aplikovanú technológiu 

 Uvedené stavy reprezentujú systém s rozloženými parametrami, vyžadujúci aplikáciu 
optimalizačných numerických metód pre dosiahnutie vzájomnej zhody premenných. 

 Simulačné modely procesov tvárnenia tvoria základ pre tvorbu riadiacich modelov tvárniacich 
procesov, zaraďovaných do automatizácie procesov, bez ktorých sú dnešné sofistikované technológie 
tvárnenia nerealizovateľné [6-8]. 
 

 
 

 

d) Oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo výrobe

 Rozvoj komplexnej automatizácie výrobných technológií znamená znižovanie úlohy 
operátorov, ale zvyšovanie úlohy technológov. Technológ v blízkej budúcnosti bude modifikovaný 
výskumník, využívajúci aplikačné technologické SW (nahradzujúce experimentálne metodiky), ako aj 
syntézu základného a aplikovaného výskumu s priamou implementáciou do výrobných technológií. 
 

 



 

 

e) Oblasť výučby v odbore Tvárnenie kovov

 Pertraktované atribúty rozvoja v parciálnych oblastiach znamenajú aj napriek 
konzervativizmu, ktorý musí prevládať vo výučbe nových inžinierov, vytvorenie nového smeru a novej 
hodnoty vektora poznatkovej úrovne, ktorú musia pedagógovia s vysokou odbornou erudíciou, 
nadobudnutou výskumnou činnosťou, v systemizovanej forme sprostredkovať pre študentov [9]. 
Základ inžiniera pre odbor Tvárnenie kovov musí byť postavený na znalostiach: 

prírodovedných disciplín 

numerických matematických metód 

algoritmizácie dejov 

teórie tvárnenia v matematickej forme 

mechanických a metalurgických technológií 

matematickom popise podmienok plastických deformácií a parciálnych technológií 

synergetiky náväzných  metalurgických  dejov 

efektívnej práce s aplikačným SW a potrebou vhodnej interpretácie a aplikácie simulačných  
výsledkov do ovplyvňovania dejov 

 Budúci inžinier nesmie byť len pasívny zaisťovateľ stereotypných výrobných situácií, ale v 
značnej miere bude musieť disponovať osobnou kreativitou vo výrobe, postavenou na silnom 
teoretickom univerzitnom vzdelaní, umožňujúcou efektívnu implementáciu nových poznatkov do 
výrobných technológií. 
 

 
 

 

f) Využívanie energetických zdrojov

 Spotreba energií rôzneho druhu sa v priebehu vývoja hutníctva značne menila, pričom na 
počiatku boli využívané zdroje ľahko dostupné, ale málo energetický efektívne. Dnešné prístupy pre 
využívanie energií sú opačné, t.j. využívanie energetických zdrojov vyžaduje značný stupeň poznania 
pre ich využitie, ale na druhej strane sú vysoko efektívne [10,11]. Prepočet na elektrickú prácu 1 kg 
paliva, ako energetického zdroja, je uvedený v Tab.2. 
 

 
                Table 2  Electrical energy of 1 kg fuel from some energetical sources 

 

 

 

 

g) Globalizácia v hutníctve

 Prognóza svetovej výroby ocele je dosiahnuť v roku 2010 produkciu 900 Mt. 

 Hutnícke mikro a makro krízy vo výrobe a predaji spôsobujú  výrobcom značné komplikácie 
v organizácii výroby, vedúce až k znižovaniu počtu pracovných miest. Ekonomické štúdie poukazujú 
na skutočnosť, že mikro, ale predovšetkým makro krízy môžu prekonať len ekonomicky zdravé 
hutnícke spoločnosti vyrábajúce a spracovávajúce ročne cca 40 Mt ocele. 



 Z prognózy svetovej výroby ocele a definovania výrobnosti ocele (40 Mt) na jednu spoločnosť 
vyplýva, že v rámci globalizácie svetová výroba a spracovanie ocele bude koncentrované do cca 20 - 
30 hutníckych, technicky vyspelých a ekonomicky prosperujúcich nadnárodných spoločností.      
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