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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 
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. The stress-strain 
curves are the result of mentioned laboratory test. Formability evaluation of aluminium alloy EN 
AW 2014 by means of torsion test was performed. Torsion tests were registered a value of the 
torque and the number of revolutions, which graphically plotted to relationship of stress-strain 
curve. 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. From achieved 
results are investigated, that with increasing deformation temperature decreased formability of 
investigated materials. The stress-strain curves showed the softening after achieved peak value 
of stresses. In all cases the relative softening is increasing trend with increasing deformation 
temperature. The final deformation (the number of revolutions) during continue test provided the 
information about formability of investigated material. For the better understanding of material 
formability was carried out the relationship fracture deformation ef on temperature T and 
deformation rate ε& , respectively. 
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Abstrakt 
 K hodnoteniu tvárniteľnosti kovov za tepla sa často používajú laboratórne skúšky, 
ktorých výsledkom sú krivky napätie-deformácia (σ-e) v závislosti na precíznej kombinácii 
parametrov teplota-deformácia-čas-napätie. Použitie plastometrických skúšok pri skúmaní 
tvárniteľnosti kovových materiálov prinieslo nové informácie o chovaní kovu pri plastickej 
deformácii za tepla a umožnilo stanoviť základné mechanické vlastnosti kovu v širokom 
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rozmedzí deformačných podmienok, ako aj hlbšiu analýzu riadiacich procesov plastickej 
deformácie. Krutová skúška je jednou z najpoužívanejších laboratórnych skúšok tvárniteľnosti 
kovov za tepla. Pomocou krutovej skúšky sa hodnotila tvárniteľnosť hliníkovej zliatiny EN AW 
2014. Pri krutovej skúške boli zaznamenané hodnoty krútiaceho momentu a počtu otáčok do 
lomu, ktoré boli graficky znázornené závislosťou napätie-deformácia. Každá deformačná krivka 
mala prudký nárast napätia σ do pikovej hodnoty napätia σp a následne postupné klesanie až do 
porušenia materiálu. Výsledky ukázali, že so zvyšovaním teploty deformácie sa znižuje 
tvárniteľnosť materiálu. Napäťovo-deformačné krivky vykazovali značné odpevnenie po 
dosiahnutí pikovej hodnoty. Pre rýchlosti deformácie bolo zaznamenané, že odpevnenie malo 
rastúci trend s rastúcou teplotou. Konečná deformácia počas nepretržitej skúšky poskytla 
informáciu o tvárniteľnosti skúšaného materiálu. Pre lepšie posúdenie tvárniteľnosti materiálu sa 
urobila závislosť deformácie do porušenia ef  na teplote T a na rýchlosti deformácieε& . 
 
 

1. Úvod 
 Použitie plastometrických skúšok pri skúmaní tvárniteľnosti kovových materiálov 
prinieslo nové informácie o chovaní kovu pri plastickej deformácii za tepla a umožnilo stanoviť 
základné mechanické vlastnosti kovu v širokom rozmedzí deformačných podmienok, ako aj 
hlbšiu analýzu riadiacich procesov plastickej deformácie [1-3]. K hodnoteniu tvárniteľnosti 
kovov za tepla sa často používajú laboratórne skúšky, ktorých výsledkom sú krivky napätie-
deformácia (σ−e), napr. pri ťahových alebo krutových skúškach. 
 Štúdiom procesov, ktoré sa uskutočňujú v hliníku a jeho zliatinách sa venujú mnohí 
autori [4-16]. Pri hodnotení výsledkov z krutovej skúšky sa využívajú rýchlosti od 10-3 až po 102 
s-1 [17]. Nami zvolené rýchlosti deformácie sú podstatne menšie oproti rýchlostiam deformácie, 
ktoré sa používajú v priemyselných podmienkach. Jedným z dôvodov použitia menších rýchlosti 
deformácie je sledovanie procesov dynamického zotavenia, ako aj dosiahnutia vyšších hodnôt 
tvárniteľnosti, ktoré sú pozorovateľné pri  použitý nižších rýchlosti deformácie. 
 Základný údaj, ktorý udáva skúška krutom pre kritérium tvárniteľnosti je počet otáčok 
do lomu N, ktoré tyč znesie do prekrútenia. Kritérium pre posúdenie pevnostných charakteristík 
je krútiaci moment Mk potrebný k deformácii tyče [9].  
 Momentovo-otáčkové ( )NM k −  údaje sú prevádzané do napäťovo-deformačných 
(σ-e) údajov použitím rovníc [12]: 
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kde: σ  - napätie [MPa] 
 Mk - krútiaci moment [N.mm] 
 r - polomer krútiacej sa vzorky [mm] 
 n - koeficient charakterizujúci účinok spevňovania vplyvom deformácie [-] 
 m - koeficient charakterizujúci účinok spevňovania vplyvom deformačnej rýchlosti [-] 
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kde: ε& - rýchlosť deformácie [s-1] 
 T - teplota [°C] 
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kde: e- deformácia [-] 
 r - polomer krútiacej sa vzorky [mm] 
 N - počet otáčok do lomu [-] 
 L - dĺžka krutovej vzorky [mm]  
 

 Z výsledkov tejto skúšky je možné určiť dôležitý parameter skúšaného materiálu - 
tvárniteľnosť materiálu. 
 Článok sa zaoberá tvárniteľnosťou hliníkovej zliatiny EN AW 2014, ktorá bola 
hodnotená pomocou krutovej skúšky pri nízkych rýchlostiach deformácie.  
 

 
2. Materiál a experimentálne metodiky 
 Na experimentálne pozorovania sa použila hliníková zliatina EN AW 2014. Chemické 
zloženie tejto zliatiny je uvedené v Table 1. 
 
Table 1  Chemical composition of aluminium alloy EN AW 2014 

Al Cu Mn Si Mg Fe Zr Ti 

Zvyšok 4,32 0,77 0,68 0,49 0,29 0,12 0,03 

 
 

 Vzorky boli odobraté z výliskov po pretlačovaní. Krutová skúška za tepla bola 
realizovaná na krutovom plastometri, pri teplotách 300, 400 a 500°C. Meranie teploty sa 
sledovalo pomocou termočlánku typu K. Vzorky boli uložené do vodou chladených čeľustí. 
Vzorky boli ohrievané indukčne na vzduchu s rýchlosťou ohrevu 1°C/s, výdržou 3 min na 
teplote skúšania pred aplikovaním deformácie a následne deformované do porušenia pri 
rýchlosti deformácie 10-3, 10-2 a 10-1s-1. Vzorky boli pevne uchopené v axiálnom smere počas 
deformácie. Konečná deformácia počas nepretržitej skúšky poskytla informáciu o tvárniteľnosti 
skúšaného materiálu. Všetky vzorky boli ihneď po deformácií kalené vodou. 
 
 

3. Experimentálne výsledky a diskusia 
3.1  Deformačné krivky  
 Výsledkom krutovej skúšky za tepla je závislosť napätia σ [MPa] na deformácii e [-]. 
Na Fig. 1 sú znázornené napäťovo-deformačné krivky hliníkovej zliatiny EN AW 2014. 
 Každá krivka vykazuje prudký nárast napätia σ do pikovej hodnoty napätia σp a 
následne postupné klesanie až do porušenia materiálu. Podobný trend priebehu kriviek dosiahli 
aj autori [12-16]. 
 Na základe hodnotenia kriviek uvedených na Fig. 1 je najvhodnejšou teplotou pre 
posúdenie tvárniteľnosti teplota 300°C. Tieto predpoklady potvrdili aj Evangelista et al. [14], 
ktorí zaznamenali podobné výsledky pri teplotách 300 a 350°C. Porovnateľné výsledky, najmä 
čo sa týka materiálu, mali Bardi et al. [12]. Dosiahli maximálnu tvárniteľnosť pri teplote 300°C, 
so zvyšovaním teploty tvárniteľnosť materiálu klesala.  
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Fig.1 Stress-strain curves of aluminium alloy EN AW 2014 

 

 

 Pri rýchlostiach deformácie 10-3 a 10-2 s-1 pri teplote 300°C majú priebehy kriviek iní 
charakter ako pri teplotách 400 a 500°C. S prudkým nárastom napätia do pikovej hodnoty 
nasleduje plynulé klesanie bez dosiahnutého ustáleného procesu do porušenia materiálu, tieto 
výsledky korešpondujú s výsledkami autorov Bardi et al. [12]. Pri rýchlosti deformácie 10-1 s-1 

majú krivky cyklický charakter pre všetky teploty. Charakter krivky je ovplyvnený zjemnením 
zrna. Dochádza k napäťovej oscilácii okolo strednej hodnoty. Tieto tvary vysvetľujú Sakai a 
Jonas [18] cyklickým striedaním procesov spevňovania a následného odpevňovania.  
 

 

3.2  Procesy odpevnenie materiálu 
 Napäťovo-deformačné krivky vykazujú značné odpevnenie po dosiahnutí pikovej 
hodnoty. Časť tohto odpevnenia, špeciálne pri vyšších rýchlostiach deformácie, mohlo byť 
spôsobené ohrevom vzoriek počas deformácie. Ku kvantifikovaniu odpevnenia napäťovo-
deformačných kriviek sa využíva dynamické odpevnenie, ktoré je vyjadrené vzťahom [13]: 
 

 
p

pp
Xs

σ
σσ 25,0+−

=  (4) 

 

kde:  Xs - dynamické odpevnenie 
        pσ  - pikové napätie 

         25,0+pσ  - hodnota napätia po dosiahnutí píkovej hodnoty pri e=0,25 

 

 Dynamické odpevnenie bolo vypočítané pre každú krivku pri každej skúšobnej 
teplote. Závislosť dynamického odpevnenia Xs na teplote T je ukázaná na Fig. 2.  
 

 
Fig.2 Relationship of relatively softening vs. deformation temperature 
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 Z Fig. 2 vyplýva, že najvyššie hodnoty dynamického odpevnenia boli zistené pri 
rýchlosti deformácie ε&  = 10-2  s-1. Dynamické odpevnenie pri tejto rýchlosti deformácie dosiahlo 
maximálnu hodnotu Xs = 6,78 % pri teplote T = 300 °C. Najnižšia hodnota dynamického 
odpevnenia bola vypočítaná pri teplote deformácie T = 500 °C a to pod hodnotou Xs < 1,00 %. 
Pri jednotlivých rýchlostiach deformácie ε&  boli hodnoty dynamického odpevnenia najvyššie pri 
teplote deformácie T = 300 °C. 
 
 

3.3  Tvárniteľnosť materiálu 
 Pre lepšie posúdenie tvárniteľnosti materiálu sa urobila závislosť deformácie do 
porušenia ef  na teplote T a na rýchlosti deformácie ε&  (Fig. 3).  
 

 
Fig.3 Relationship of fracture deformation ef vs. deformation temperature and rate 

 
 

 Zo získaných údajov je zrejmé, že so zvyšovaním teploty deformácie sa znižuje 
tvárniteľnosť materiálu. Najvyššie hodnoty deformácie do porušenia ef sa dosiahli pre teplotu 
300 °C a rýchlosť deformácie 10-1 s-1.   
 
 

4. Závery 
 Výsledky ukázali, že pri napäťovo-deformačných krivkách, experimentálne 
sledovanej hliníkovej zliatiny EN AW 2014, sa nedosiahol rovnovážny stav. Zaznamenalo sa len 
postupné klesanie krivky až do porušenia materiálu. Na základe dosiahnutých výsledkov 
z krutovej skúšky je možné konštatovať, že tvárniteľnosť sledovaného materiálu klesá so 
zvyšujúcou sa teplotou deformácie a znižujúcou sa rýchlosťou deformácie. Najvhodnejšou 
teplotou a rýchlosťou deformácie pre posúdenie tvárniteľnosti pre hliníkovú zliatinu EN AW 
2014, na základe grafických závislostí napätie-deformácia je teplota deformácie T = 300 °C 
a rýchlosť deformácie ε&  = 10-1 s-1. 
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