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Abstrakt 
 Všetky údaje o vlastnostiach kovov sa získavajú pomocou skúšok, pri ktorých sa 
zachováva skušobný postup, za určitých definovaných podmienok. Pevnostné a plastické 
vlastnosti za tepla tvárnených materiálov v závislosti na deformačných teplotách, rýchlostiach 
deformácie a stavu napätosti sa zisťujú pomocou laboratórnych skúšok. Pri štúdiu tvárniteľnosti 
kovov, ktoré slúžia k určovaniu medzných podmienok plastickej deformácie sa využíva najmä 
skúška krutom a v dôsledku rozdielnych stavov napätosti sa pre posúdenie tvárniteľnosti kovov 
využíva aj statická skúška v ťahu za tepla. Získané priebehy závislosti deformačného napätia na 
veľkosti deformácie pri konštantnej deformačnej rýchlosti a teplote sa nazývajú deformačnými 
krivkami. Dôležitou vlastnosťou, ktorá sa vyhodnocuje zo statickej skúšky v ťahu za tepla je 
tvárniteľnosť, t.j. oblasť plastickej deformácie, ktorej sa podrobuje materiál pred porušením. 
Príspevok sa zaoberá tvárniteľnosťou hliníkovej zliatiny 2014 stabilizovanej Zr. Experiment sa 
uskutočnil pri teplotách deformácie od 300 do 500°C pri konštantnej rýchlosti deformácie 0.1 
mm/min. Každá krivka vykazovala prudký nárast napätia, σ, do pikovej (maximálnej) hodnoty 
napätia, σp, a následne postupné klesanie až do porušenia materiálu. Pri vyšších teplotách 
deformácie po prudkom náraste napätia σ do pikovej (maximálnej) hodnoty napätia σp 
nasledovalo rovnomerné predĺženie krivky až do porušenia. Z dosiahnutých údajov sa zistilo, že 
hodnoty vlastností sa mierne zvyšovali s aplikovanou teplotou deformácie až do maxima pri 
teplote deformácie 400°C a následne klesali. Takéto chovanie materiálu je spojené s  
mechanizmom porušovania pri vysokých teplotách. Najvyššie hodnoty mechanických vlastností 
sa dosiahli pri teplote 400°C: medza pevnosti Rm = 30.5 MPa, medza sklzu Re = 29 MPa, 
ťažnosť A5 = 72.5 % a kontrakcia Z = 29 %. 
 
Abstract 
 The hot forming of metals is carried out by means of various laboratory tests. The 
behaviour of the metal depends on the precise combination of the parameters temperature-
deformation-time-stress factor. The hot workability test is usually done by performing the 
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material under the conditions where the analysis of the stress-strain relation is easily carried out. 
The torsion test is of frequent use for assessing hot workability of metals, and in terms of 
different stress factors for assessing hot workability of metals performed tensile test. The stress-
strain curves are the result of mentioned laboratory test. The one of the characteristics that 
governs hot tensile test is formability. The article deals with hot-forming characteristics of 
aluminium alloy 2014 stabilized Zr. Deformation characteristics performed by hot tensile test. 
From hot tensile test is achieved a stress-strain relationship at constant deformation rate and 
temperature, that are called deformation curves. Formability is very important properties, 
evaluated from tensile test. This is area of plastic deformation, in which is material tested before 
fracture. The hot tensile tests were carried out on a computer controlled hot tensile machine at 
temperatures from 300 to 500°C at constant deformation rate of 0.1 mm/min. Every curve shows 
a rapid increase in the stress to a peak value, followed by a gradual decrease towards a steady 
state regime which is not reached before fracture. The value of properties slightly increasing 
with applied deformation temperature to maximum at 400°C and following decreased 
formability of investigated materials. This material behaviour is connected with fractured 
mechanism at elevated temperature. The highest values of mechanical properties were achieved 
at temperature 400°C: tensile strength Rm = 30.5 MPa, yield strength Re = 29 MPa, tensile 
strain A5 = 72.5 % and elongation Z = 29 %.  
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1. Úvod 
 Všetky údaje o vlastnostiach kovov sa získavajú pomocou skúšok, pri ktorých sa 
zachováva skušobný postup, za určitých definovaných podmienok. Pevnostné a plastické 
vlastnosti za tepla tvárnených materiálov v závislosti na deformačných teplotách, rýchlostiach 
deformácie a stavu napätosti sa zisťujú pomocou laboratórnych skúšok. Pri štúdiu tvárniteľnosti 
kovov, ktoré slúžia k určovaniu medzných podmienok plastickej deformácie sa využíva najmä 
skúška krutom [1-3]. Pri hodnotení tvárniteľnosti je dôležité podľa [4] dodržiavať tieto aspekty 
tvárniteľnosti: tvárniteľnosť určuje mieru, do ktorej môže byť materiál deformovaný bez 
porušenia, pri rôznych operáciách tvárnenia, určuje schopnosť kovu plasticky sa deformovať do 
porušenia, slúži ako indikátor kvality prevedenia tvárniaceho procesu. Tvárniteľnosť je 
významne závislá od stavu napätosti.  Pre posúdenie tvárniteľnosti kovov sa využíva aj statická 
skúška v ťahu za tepla [5, 6], keďže pri ťahu sú rozdielne stavy napätosti ako pri krute [7]. 
Získané priebehy závislosti deformačného napätia na veľkosti deformácie pri konštantnej 
deformačnej rýchlosti a teplote sa nazývajú deformačnými krivkami [8]. Dôležitou vlastnosťou, 
ktorá sa vyhodnocuje zo statickej skúšky v ťahu za tepla je tvárniteľnosť, t.j. oblasť plastickej 
deformácie, ktorej sa podrobuje materiál pred porušením [9].  
Príspevok sa zaoberá hodnotením tvárniteľnosti hliníkovej zliatiny 2014 stabilizovanej Zr 
pomocou ťahovej skúšky.  
 
 

2. Materiál a experimentálne metodiky 
 Na experimentálne pozorovania sa použila hliníková zliatina 2014 stabilizovaná Zr. 
Chemické zloženie tejto zliatiny je uvedené v Table 1. 
 
Table 1  Chemical composition of aluminium alloy (AA) 2014 Zr [wt. %] 

Al Cu Mn Si Mg Fe Zr Ti 
Balance 4.32 0.77 0.68 0.49 0.29 0.12 0.03 
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 Statická skúška v ťahu za tepla bola realizovaná na ťahovom stroji ZWICK 1387 pri 
rýchlosti zaťaženia 0.1 mm/min v súlade s STN 420313 (STN EN 10002 - 5). Teploty 
deformácie boli 300, 350, 400, 450 a 500°C. Pri statickej skúške v ťahu sa vyhodnocuje 
závislosť σ - ε z diagramu zaťaženie – predĺženie (F – ∆L). Skúšobné vzorky sa zaťažujú 
osovou silou tak, aby v tyči vznikla len jednoosová napätosť.  
 Pre posúdenie tvárniteľnosti sa za vhodné považujú ťažnosť a pomerné zúženie 
(kontrakcia) materiálu. Pri skúške ťahom sa pri hodnotení tvárniteľnosti sledujú účinky 
ťahových napätí, ktoré majú zásadný význam pri porušovaní súdržnosti materiálu. Kontrakcia je 
lepšou charakteristikou tvárniteľnosti ako ťažnosť, pretože vyjadruje najväčšiu tvárniteľnosť za 
daných podmienok trojrozmerovej napätosti v krčku skúšobnej tyče. 
 
 

3. Dosiahnuté výsledky a ich analýza  
 Na Fig. 1 sú znázornené napäťovo – deformačné krivky hliníkovej zliatiny 2014 Zr. 
 

 
Fig.1 Stress-strain curves of AA 2014 Zr 

 
 
 Každá krivka vykazuje prudký nárast napätia σ do pikovej (maximálnej) hodnoty 
napätia σ p a následne postupné klesanie až do porušenia materiálu. Pri vyšších teplotách 
deformácie po prudkom náraste napätia σ do pikovej (maximálnej) hodnoty napätia σp nasleduje 
rovnomerné predĺženie krivky až do porušenia. 
 Pri najvyššej aplikovanej teplote deformácie 500°C sa významne znižuje 
tvárniteľnosť materiálu v porovnaní s ostatnými teplotami deformácie. Takéto chovanie 
hliníkovej zliatiny podľa autorov [10] je spojené s  mechanizmom porušovania pri vysokých 
teplotách. 
 Na vzorkách, ktoré sa získali z ťahovej skúšky sa merali hodnoty ťažnosti A5, 
kontrakcie Z. Výsledné hodnoty nameraných mechanických vlastností sú uvedené v Table 2 
a graficky znázornené na Fig. 2 a 3.  
 
 Table 2  Mechanical properties of AA 2014 Zr 

 TDef[°C] Re [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%] 
1 300 63.0 66.0 40.0 85.0 
2 350 44.0 47.0 65.0 90.0 
3 400 29.0 30.5 72.5 90.0 
4 450 20.0 22.0 80.0 83.0 
5 500 15.0 17.0 65.0 63.0 
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Fig.2 Mechanical properties of AA 2014 Zr 

 
 

 
Fig.3 Plastic properties of AA 2014 Zr 

 
 
 Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že hodnoty plastických vlastností sa mierne 
zvyšujú s aplikovanou teplotou deformácie až do maxima pri teplotách deformácie 400°C 
(Z=90%) a 450°C (A5=80%) a následne klesajú. Hodnoty pevnostných vlastností plynulo klesali 
s aplikovanou teplotou deformácie. Hodnoty parametrov získaných z ťahovej skúšky pri 
teplotách deformácie od 300 do 450°C potvrdili dobrú tvárniteľnosť hliníkovej zliatiny 2014 
v súlade s literatúrou [6]. Najlepší komplex mechanických a plastických vlastností sa dosiahol 
pri teplote 400°C a to nasledovne: medza sklzu Re = 29 MPa, medza pevnosti Rm = 30.5 MPa, 
ťažnosť A5 = 72.5 % a kontrakcia Z = 90 %. 
 
 
4. Záver 
 Zo získaných údajov z ťahovej skúšky je zrejmé, že aplikovanie deformačnej teploty 
500°C z hľadiska tvárniteľnosti materiálu nie je vhodné. Chovanie materiálu je spojené 
s mechanizmom porušovania pri vysokých teplotách. Teploty deformácie od 300 do 450°C 
potvrdili dobrú tvárniteľnosť hliníkovej zliatiny 2014. Najlepší komplex mechanických 
a plastických vlastností z ťahovej skúšky, sa dosiahol pri teplote deformácie 400°C: medza sklzu 
Re = 29 MPa, medza pevnosti Rm = 30.5 MPa, ťažnosť A5 = 72.5 % a kontrakcia Z = 90 %. 
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