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1. Úvod 

 
Equal Channel Angular Pressing (ECAP) – pretlačova-

nie cez kanál rovnakého prierezu je pomerne jednoduchá SPD 
(Severe Plastic Deformation) metóda na získavanie UFG 
(Ultra Fine Grain) štruktúry na úrovni 70500 nm (cit.1). Táto 
metóda, ktorú v roku 1977 vynašiel Segal2, je schématicky 
zobrazená na obr. 1. Princíp tejto spracovateľskej metódy 
spočíva v pretlačovaní vzorky cez špeciálnu matricu, ktorá 
obsahuje dva navzájom sa krížiace kanály (vertikálny a hori-
zontálny) rovnakého prierezu. ECAP matrica je definovaná: 
priemerom, uhlom Φ – uhol medzi kanálmi, ktorý sa najčas-
tejšie pohybuje od 90° do 120° a uhlom ψ – uhol na vonkaj-
šom rohu matrice. Efektívna deformácia po N prechodoch sa 
počíta podľa vzťahu (1): 

kde N je počet pretlačení, φ uhol medzi kanálmi.   
V súčasnej dobe, vďaka rýchlo rozvíjajúcej sa výpočto-

vej technike sa vo veľkej miere používajú softvérové produk-
ty pre analýzu tvárniacich procesov. Tie nám poskytujú lokál-
ne detailné informácie o priebehu plastickej deformácie 
v materiáli, týkajúce sa distribúcie deformácie, rýchlosti de-
formácie, napätí, ako aj informácie o vonkajšom zaťažení 
tvárniacich nástrojov. Na matematické simulácie sa používajú 
rôzne softvérové produkty, ako napr. Ansys, Forge, Marc, 
SuperForm, SuperForge a Deform. Softvérový produkt De-
form 2D a Deform 3D (cit.3), je založený na MKP (Metóda 
Konečných Prvkov). Deform 2D je vhodný na riešenie osovo 
symetrických úloh v oblasti veľkých objemových plastických 
deformácií. Umožňuje súhrn interakcií medzi deformáciou, 
tepelným spracovaním, transformáciami a difúziou. Vhodným 
nástrojom, ktorý predstavuje veľkú výhodu oproti iným spo-
menutým simulačným produktom, je automatický generátor 
siete (AGS). Najdôležitejší vstupný údaj pre matematickú 
simuláciu tvárneného materiálu je napäťovo-deformačná kriv-

ka (-), od ktorého závisí presnosť výpočtu. Tento údaj je 
možné použiť buď z programovej databázy, alebo 
z experimentálne stanovenej krivky -. Experimentálne kriv-
ky - sa získavajú z laboratórnych skúšok tvárniteľnosti: 
ťahom, krutom, resp. tlakom.  

Predmetom príspevku je porovnanie výsledkov matema-
tických simulácií ECAP procesu materiálu EN AW 2014, 
ktorého krivky spevnenia boli do programu Deform 2D im-
plementované pomocou výberu krivky - z programovej 
databázy a experimentálne stanovenej závislosti -. 

 
 

2. Materiál a experimentálne metodiky 
 
Pre experimentálne štúdium bola použitá hliníková zlia-

tina EN AW 2014.  
Boli použité nasledovné experimentálne metodiky: 

  experimentálna závislosť - pre materiál EN AW 2014 
bola získaná po aplikácii nasledovného tepelne-
deformačného cyklu:  
 valcovanie vstupného materiálu za tepla na laboratór-

nej valcovacej stolici  DUO 210 pri teplote 460 °C, 
 tepelné spracovanie: rozpúšťacie žíhanie pri teplote        

520 °C  s časom výdrže 2,5 h, s následným kalením       
do vody.  

Statická skúška v ťahu bola realizovaná na zariadení FP 100/1 
pri rýchlosti zaťaženia v = 0,15 mm min1, čo zodpovedá 
rýchlosti deformácie  = 2,5104 s1,  v súlade s STN 420310 
(STN EN 10002-1).  
 matematické simulácie v SW produkte DEFORM 2D. 

Geometria ECAP matrice pre simuláciu je zobrazená na 
obr. 1. Pozostáva z kruhového kanála s priemerom  = 10 mm, 

SIMULÁCIE ECAP PROCESU ZLIATINY EN AW 2014 POMOCOU MKP 
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Obr. 1. Geometria ECAP matrice s detailom na hustotu siete 
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uhla medzi kanálmi Φ = 90°, vonkajším polomerom R = 
5 mm a vnútorným polomerom r = 0 mm. Vzorka bola v tvare 
tyče s priemerom  = 10 mm o dĺžke l = 60 mm. Dĺžka tŕňa 
bola ltŕa = 105 mm, ktorý mal v procese pretlačovania kon-
štantnú rýchlosť 1 mm s1. Trecie podmienky medzi jednotli-
vými objektmi boli definované podľa Coulomba, 
s koeficientom trenia f = 0,12. Teplota pretlačovania bola 20 °C. 
Oblasti riešenia úlohy ECAP zariadenia (matrica, tŕň 
a pretlačovaná vzorka) boli popísané konečnoprvkovou sieťou 
v tvare štvoruholníkov. Hustota siete určuje presnosť výpočtu 
a čas výpočtu. Ak je objekt popísaný veľmi malým počtom 
elementov, tak výpočet je z hľadiska strojového času krátky, 
ale presnosť výpočtu je veľmi malá. Naopak, ak je hustota 
siete príliš vysoká, strojový čas sa niekoľkonásobne predĺži, 

pričom presnosť výpočtu je zbytočne vysoká. Vzhľadom na 
geometriu a veľkosť jednotlivých objektov je potrebné zvoliť 
optimálnu hustotu siete. Vzhľadom na čas výpočtu a jeho 
presnosť autori46 odporúčajú, že je postačujúce vzorku 
s priemerom  = 10 mm popísať približne 20 elementmi. 
V simulovanom prípade bola vzorka s priemerom  = 10 mm 
a dĺžke l = 60 mm pokrytá pomocou 3000 elementov, čo pred-
stavuje 28 elementov na priemer vzorky, ako je to 
v detailnom zábere vidieť na obr. 1. Na styčných plochách 
bola sieť zhustená, čo umožnilo lepšie popísať zložitú geo-
metriu napr. v oblasti polomerov.  

Nástroje ECAP zariadenia, t.j. matrica a  tŕň boli 
v matematickej simulácii popísané ako elastické objekty, 
ktorým bola priradená materiálová charakteristika nástrojovej 
ocele. Materiálová charakteristika nástrojovej ocele vysoko 
prevyšuje materiálovú charakteristiku tvárneného materiálu. 
Vzorka bola popísaná ako elasto-plastický objekt, ktorého 
materiálové charakteristiky sú: Rp0,2 = 157 MPa, krivka -, 
Youngov modul pružnosti a tepelné vlastnosti.  

Výsledky matematických simulácii ECAP procesu na 
materiáli EN AW 2014 boli porovnávané na základe dvoch 
prístupov pre voľbu krivky -: krivka vybratá z programovej 
databázy podľa normy EN a  krivka dosadená z experimentál-
nych skúšok. Priebeh obidvoch kriviek - je zobrazený na 
obr. 2, z ktorého vyplýva rozdiel v hodnotách napätí. V tab. I 
sú uvedené materiálové charakteristiky oboch vzoriek. 

 
 

3. Analýza dosiahnutých výsledkov 
 
Rozloženie intenzity plastickej deformácie po jednom 

ECAP prechode pre obe  sledované materiálové charakteristi-
ky je zobrazené na obr. 3.  

Na obr. 3 vidieť, že intenzita plastickej deformácie je 
nerovnomerne rozložená po priečnom priereze aj po dĺžke 
vzorky. Po dĺžke vzorky je možné intenzitu plastickej defor-
mácie rozdeliť do troch základných oblastí: hlava – nerovno-

Obr. 2. -  krivky spevnenia 
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Tabuľka I 
Materiálové charakteristiky vzorky a nástrojov 

Vzorka Databáza Experiment 
Plastické údaje z - kriviek 

Elastické 
Youngov modul, MPa 68900 70000 
Poissonova konštanta 
  0,33 0,33 
teplotná expanzia, K1 2,2105 2,2105 

Tepelné 
tepelná vodivosť,  
kW m1 K1 180,2 180,2 
tepelná kapacita,  
kJ kg1 K1 2,433 2,433 

Kritérium porušenia Cockcroft-Latham 

Obr. 3. Distribúcia a intenzita plastickej deformácie vo vzorke 
pre: a) materiál definovaný z databázy, b) materiál definovaný na 
základe experimentálne stanovenej krivky - 
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mernosť deformácie je spôsobená nerovnomerným tokom 
materiálu pri prechode z vertikálneho kanála do horizontálne-
ho, telo – ustálený stav plastickej deformácie, päta – nerovno-
mernosť deformácie je spôsobená neúplným pretlačením 
vzorky cez kanál. Nerovnomernosť intenzity plastickej defor-
mácie sa najviac koncentruje do spodnej časti vzorky.  Podob-
né výsledky boli dosiahnuté aj v iných  prácach47. Materiálo-
vé vlastnosti po ECAP spracovaní sa výlučne robia len 
z oblasti tela. 

Na obr. 4 je zobrazená distribúcia intenzity plastickej 
deformácie po priečnom priereze vzorky v 550. výpočtovom 
kroku (v ustálenom pásme plastickej deformácie) pre obidve 
sledované materiálové charakteristiky.  

Lokálne zmeny v distribúcii plastickej deformácie sú 

pozorované len v ovlasti dolného polomeru, kde v hĺbke 
1 mm pod povrchom vzorky je rozdiel efektívnej deformácie 
≈ 0,1. To znamená, že vstupné údaje napäťovo-deformačných 
kriviek nemajú podstatný vplyv na distribúciu a intenzitu 
plastickej deformácie po priečnom priereze. 

Na obr. 5 je zobrazená distribúcia intenzity rýchlosti 
plastickej deformácie pre obidve sledované materiálové cha-
rakteristiky. Rýchlosť deformácie vymedzuje oblasť plastickej 
deformácie resp. zónu plastickej deformácie (ZPD)6. Na 
obr. 5 jednoznačne vidieť, že rýchlosť plastickej deformácie 
je sústredená v úzkom pásme  v zóne plastickej deformácie 
(ZPD). Dôležitosť ZPD z hľadiska rozloženia plastickej de-
formácie po celej vzorke potvrdili aj autori4,5. Lokálne zmeny 
z hľadiska porovnania obidvoch sledovaných materiálov sú 
evidentné aj v závislosti na rýchlosti deformácie. Rýchlosť 
deformácie je rozdielna v kroku 550, kde v materiáli z databá-
zy bolo dosiahnuté v oblasti vnútorného polomeru  rýchlosti 
deformácie vyššej o 29 %, v porovnaní s druhým prípadom. 
Tento rozdiel už nie je možné zanedbať. 

Na obr. 6 je zachytený vývoj teploty v ECAP procese. 
Z obr. 6 vyplýva nárast teploty v priebehu procesu z pôvodnej 
teploty okolia na 35,5 °C pre materiál definovaný z databá-
zových údajov a na 46 °C pre materiál s experimentálne sta-
novenou materiálovou charakteristikou. Nárast teploty súvisí  

Obr. 4. Distribúcia intenzity plastickej deformácie po priečnom 
priereze vzorky v 550. výpočtovom kroku pre: a) materiál defino-
vaný z databázy, b) materiál definovaný na základe experimentál-
ne stanovenej - krivky  

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

Obr. 5. Distribúcia intenzity rýchlosti plastickej deformácie po 
priečnom priereze vzorky v 550. výpočtovom kroku: a)  materiál 
definovaný z databázy, b) materiál definovaný na základe experi-
mentálne stanovenej krivky - 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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s premenou časti práce plastickej deformácie na teplo. Roz-
diel teplôt závisí na krivkách spevnenia, reprezentuje nezane-
dbateľný vplyv, avšak teplota vzorky ani v jednom prípade 
nedosiahla úroveň nástupu uzdravovacích procesov skúmané-
ho materiálu. V simulácii sa uvažovalo aj s prestupom tepla, 
čím môžeme sledovať aj ohrev tvárniacich nástrojov, tak ako 
to vidieť na uvedenom obrázku. Teplota tvárniaceho nástroja 
by nemala presiahnuť jeho popúštaciu teplotu. 

 
 

4. Záver 
 
Detailný rozbor výsledkov simulácie ECAP procesu 

hliníkovej zliatiny EN AW 2014 pomocou simulačného prog-
ramu DEFORM 2D ukázal, že z hľadiska predikcie jednotli-
vých premenných počas tvárnenia materiálu bol v niektorých 
prípadoch (intenzita rýchlosti plastickej deformácie a teploty) 
značný rozdiel, ak bol materiál zadaný zo softvérovej databá-
zy, alebo definovaný na základe experimentálne stanovenej 
krivky -. Spôsobené zmeny sa môžu vysvetliť lepším po-
znaním materiálových charakteristík zo skúšky ťahom, preto-
že materiál v sebe nesie všetky stopy predchádzajúcich tech-
nologických operácií a použitie údajov z programu DEFORM 
2D nemusí v plnej miere zodpovedať experimentálnemu ma-
teriálu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pri simulácii procesu 
vychádzať z poznania materiálových charakteristík, ktoré sa 
získajú pomocou laboratórnych skúšok.  

 
Autori ďakujú agentúre APVV (Projekt APVV-20-027205) za 
podporu. 
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J. Bidulskáa, R. Kočiškoa, T. Kvačkaja, R. Bidulskýb, 
and M. Actis Grandeb (a Department of Metals Forming, 
Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, 
Košice, Slovakia b Politecnico Torino, Alessandra Campus, 
Alessandria, Italy): Simulations of ECAP Process of EN 
AW 2014 Using FEM 

 
The finite element method (FEM) is a proven and reli-

able technique for analyzing various forming processes, in-
cluding heat treament and ECAP. The plastic deformation 
behaviour of the materials during the ECAP process with 
a round die corner angle (90°) and a frictionless condition was 
investigated using the commercial two-dimensional rigid-
plastic finite element code (DEFORM 2D). The main aim of 
the present work were provided information concerning the 
distribution of effective strains, strain rates, effective stresses 
and temperatures in the EN AW 2014 material.  

Obr. 6. Vývoj deformačného tepla a ohrev tvárniacich nástrojov 
pre: a)  materiál definovaný z databázy, b) materiál definovaný 
na základe experimentálne stanovenej krivky - 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 


