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ABSTRAKT 

Předložená práce je zaměřena na studium deformačního chování a strukturotvorných 

procesů u vybraných slitin na bázi Fe-40at.%Al, tedy aluminidů železa s extrémně nízkou 

tvařitelností za tepla. Pro experimentální účely byla zvolena především slitina Fe-40Al-Zr-B.  

Hlavní pozornost byla věnována tváření za tepla a relevantním strukturotvorným 

procesům probíhajícím ve slitině Fe-40Al-Zr-B. 

Hlavní část experimentálních prací byla provedena na plastometru Gleeble 3800. 

Na základě výsledků spojitých tlakových zkoušek, provedených při teplotách od 800 °C do 

1200 °C a při deformačních rychlostech od 0,05 s
-1

 do 30 s
-1

, byla vypočtena hodnota 

aktivační energie slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla. Tato veličina byla využita 

k sestavení matematických modelů popisujících maximální přirozený deformační odpor a 

kinetiku dynamické rekrystalizace této slitiny při tváření za tepla.  

Pomocí plastometru Gleeble 3800 byly provedeny relaxační testy na slitině Fe-40Al-Zr-B 

s výchozí litou strukturou (heterogenní a hrubozrnnou). Cílem bylo vyvolat statickou 

rekrystalizaci a dosáhnout jednotné velikosti zrna.  

Na základě  postupu podaného k patentu prof. Schindlera při tváření za tepla slitiny Fe-

40Al-Zr-B bylo možno optimalizovat parametry tváření aluminidu železa, který je prakticky 

bez ochranné kapsle nemožné tvářet. 
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ABSTRACT 

The presented dissertation thesis deals with the study of deformation behaviour and 

structure-forming processes of selected alloys based on Fe-40at.% Al, i.e. iron aluminides 

with extremely low hot formability. For experimental purposes primarily the Fe-40Al-Zr-B 

alloy was chosen. 

The main attention was paid to hot forming and relevant structure-forming processes 

taking place in the alloy Fe-40Al-Zr-B. 

The main part of the experimental work was performed on the plastometer Gleeble 3800. 

The activation energy of Fe-40Al- Zr-B alloy during hot forming was calculated on the basis 

of the results of plastometric tests performed at temperatures from 800 °C to 1200 °C and at 

the strain rate values from 0.05 s
-1

 to 30 s
-1

. This value was used to build the mathematical 

models describing the maximum deformation resistance and kinetics of dynamic 

recrystallization of the alloy during hot forming. 

Relaxation tests of the alloy of Fe-40Al-Zr-B of the initial cast structure (i.e. very 

heterogeneous and coarse-grained) were performed also on the plastometer Gleeble 3800. 

The aim was to cause static recrystallization and achieve the uniform grain size. 

On the basis of the patent process of hot forming of the Fe-40Al-Zr-B alloy it was 

possible to optimize the parameters of forming of iron aluminide, which is practically 

impossible without the protective capsule. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A JEDNOTEK 

symbol název veličiny jednotka 

A tažnost % 

a0 mřížkový parametr A 

b 
součinitel závislý na termomechanických podmínkách a 

materiálu 
- 

D0 počáteční velikost zrna - 

 deformační odpor; napětí MPa 

d velikost zrna mm 

Fv válcovací síla N 

K koeficient zpevnění MPa 

Ky 
součinitel hodnoty bariérového účinku hranic zrn proti 

pohybu dislokací 
MPa∙mm

1/2
 

kB Boltzmanova konstanta - 

K 
vyjadřuje vliv termomechanických podmínek tváření a 

žíhání 
- 

M1, M0 mechanické vlastnosti materiálu - 

n otáčky válců, koeficient deformačního zpevnění min
-1

, - 

Q aktivační energie J∙mol
-1

 

QFv tvářecí faktor  - 

R univerzální plynová konstanta 8,314 J∙mol
-1

∙K
-1

 

Re, y, 0,2 mez kluzu MPa 

Rm mez pevnosti MPa 

RmT mez pevnosti při tečení MPa 

RT mez tečení MPa 

R
2
 korelační koeficient - 

Sσ intenzita napětí MPa 

Sst styková plocha mm
2
 

T, T1, T0 teplota °C 

t,t čas, výdrž na žíhací teplotě s 

Tc teplota transformace K, °C 

Thom 
homologická teplota (poměr teploty tváření a tavení - 

T/TM) 
K, °C 

TM, Tt,  Tm teplota tavení K, °C 

U materiálová konstanta - 
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symbol název veličiny jednotka 

W materiálová konstanta - 

XR rekrystalizovaný podíl - 

XDRX podíl dynamicky rekrystalizované struktury - 

Z Zener-Hollomonův parametr s
-1

 

p, q, m materiálové konstanty - 

 velikost deformace  - 

m exponent vyjadřující vliv zpevnění - 

c
kritická deformace nutná k vyvolání dynamické 

rekrystalizace 
- 

p píková deformace (koresponduje s maximálním napětím) - 

 , ė deformační rychlost s
-1

 

součinitel závislý na vlastnostech materiálu pro danou 

velikost deformace a deformační rychlost 
- 

0, k vnitřní napětí, napětí na mezi kluzu MPa 

max 
maximální napětí odpovídající píkové deformaci 

(maximální deformační odpor) 
MPa 

p, Yf, 

p, pt 
přirozený deformačního odpor MPa 

 hlavní napětí působící na daný element MPa 

ss napětí v ustáleném stavu „steady state“ MPa 
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1. ÚVOD 

Aluminidy železa FeAl a Fe3Al přitahují svou pozornost již několik let. To je dáno nejen 

rozvojem fyzikální metalurgie, ale hlavně díky jejich vlastnostem a vstupním materiálem, 

který je relativně levný na výrobu. 

Aluminidy železa typu (FeAl a Fe3Al) mají nízkou hustotu a vysokou odolnost proti 

oxidaci a nauhličení. Dobrou korozní odolnost v prostředí obsahujícím síru nelze opomenout. 

Z těchto faktů vyznívá vhodnost materiálu pro použití nejen v chemickém průmyslu. Vhodné 

využití aluminidů by mohlo být při výrobě součástí pracujících za vysokých teplot. V 

současné době jsou aluminidy používány jako funkční materiály, které se opírají o fyzikální 

vlastnosti určitých intermetalik. Při použití aluminidů při vysokých teplotách je jejich pevnost 

a tvrdost vysoká, ta je ovšem doprovázena neobyčejnou křehkostí [1]. 

Intermetalické sloučeniny jsou skupiny prvků s obecným chemickým vzorcem A3B, kde 

prvek A reprezentuje přechodný prvek a prvek B může být buď přechodný či nepřechodný. 

Sloučeniny tohoto typu se vyznačují dobrou supravodivostí a jejich použití je např. ve vinutí 

supravodivých magnetů. Jeden z prvních a velice úspěšných intenzivních vývojů založených 

na bázi intermetalik strukturních materiálů byl započat v 70. letech 20. století. Tento výzkum 

byl založen na kvaternární intermetalické sloučenině (Fe,Co,Ni)3 s krystalovou strukturou 

fáze γ-Ni3Al. Díky úspěšnému vývoji byla započata éra nově vznikajících intermetalických 

sloučenin, které se vyznačují nízkou specifickou hustotou a vhodností pro vysokoteplotní 

aplikace. Vývoj těchto strukturních materiálů dosud stále není uzavřen [1]. 
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2. TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1 Obecná charakteristika a struktura aluminidů železa (FeAl, Fe3Al) 

Aluminidy jsou intermetalické fáze hliníku s přechodovými kovy (železo, nikl, titan, 

niob). Jejich struktura je uspořádána na dlouhou vzdálenost, vznikají přeměnou tuhých 

roztoků stejného složení anebo jejich rozpadem. Aluminidy železa jsou svou charakteristikou 

většinou chemické sloučeniny s přesným bodem tání [1]. 

Fázový diagram Aluminidů železa viz obr.1 je značně složitý. Nacházíme v něm několik 

hlavních intermetalických fází (Fe3Al, FeAl, FeAl2, Fe2Al5, FeAl3). Pro vysokoteplotní 

aplikace přicházejí v úvahu aluminidy FeAl a Fe3Al. Aluminidy při pokojové teplotě a  

obsahu cca 20at.% Al  jsou součástí oblasti α-fáze nebo α-fáze D03. Při zvýšení koncentrace 

atomových procent na cca 24at.% dochází k přechodu do oblasti D03, α-fáze zmizí a slitina 

aluminidu železa se stává jednofázovou s D03 strukturou. V následném navyšování 

koncentrace obsahu Al dochází ke změně uspořádání z D03 na B2. Struktura B2 zůstává až do 

obsahu cca 50at.% Al Při následném zvyšování obsahu Al se tvoří jiné intermetalické 

sloučeniny jako například FeAl2 a Fe2 Al5 [2, 3]. 

 

 
 Obr. 1:  Rovnovážný binární diagram FeAl [4] 

 

Uspořádání krystalové mříže obou intermetalických fází Fe3Al (D03) a FeAl (B2) je 

dokumentováno na obr.2. Tyto struktury jsou odvozeny od mříže kubicky prostorově 

centrované. Nadmřížka B2 se skládá ze dvou navzájem se prostupujících podmřížek prvku Fe 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   5 

a prvku Al. To dokumentuje obr.2a. Stechiometrii AB s mřížkovým parametrem a0 odpovídá 

nadmřížka B2. 

Nadmřížka D03 se skládá z osmi nadmřížek B2, to je dokumentováno na obr.2b,  

s pohybujícími se centrovanými atomy Fe a Al. Atomy jsou usazeny tak, aby byla vzdálenost 

mezi Al maximální (snaha o snížení vnitřní energie na minimum). Atomy Fe se mohou podle 

druhu sousedících atomů rozdělit. Atomy FeI sousedí s osmi Fe nejbližšími sousedy a atomy 

FeII  sousedí se čtyřmi Al nejbližšími sousedy. 

Pravděpodobné složení struktury D03 je ze čtyř neekvivalentních fcc struktur 

s mřížkovým parametrem a0 = 2 a0, to odpovídá stechiometrickému uspořádání A3B [5]. 

Dle výzkumu CHANGA a kolektivu je mřížkový parametr struktury FeAl závislý na obsahu 

Al (40 až 50 atomových % Al) a jeho hodnota je v rozmezí 2,89 A až 2,99 A [6]. 

Pro strukturu Fe3Al je mřížkový parametr podle autorů NISHINA a KUMADY přibližně 

5,79A [7]. 

 

 
 Obr. 2:  Uspořádané struktury binárního diagramu FeAl B2 (a) a Fe3Al D03 (b) [8] 

 

Jeden z faktorů ovlivňujících strukturu a vlastnosti je teplota. Ta má vliv na magnetické 

vlastnosti slitin v oblasti α-fáze. Pro čisté železo platí, že pokud je teplota pod 990 K 

(Curierova teplota), je α-fáze feromagnetická, nad tuto teplotou přechází do stavu 

paramagnetického. S rostoucím obsahem hliníku Curierova teplota pomalu klesá. Struktura 

D03 s obsahem mezi 23 – 25 at. % Al se s α-fází a strukturou B2 vyskytují současně, a to nad 

kritickou teplotou 820 K až do 870 K. 

Struktura se s dalším nárůstem teploty mění na nedokonale uspořádanou strukturu B2. 

Ve stejné oblasti Curierova teplota přibližně 770 K s rostoucím obsahem Al prudce klesá [9]. 
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2.1.1 Mechanické vlastnosti aluminidů železa FeAl a Fe3Al 

Mechanické vlastnosti aluminidů železa ovlivňuje mnoho faktorů, jako např. obsah 

hliníku, tepelné zpracování, stupeň uspořádání, legující prvky, poruchy, struktura, okolní 

prostředí a jeho teploty. 

Aluminidy železa (FeAl a Fe3Al) mají velmi dobrou oxidační, sulfidační odolnost, 

odolnost proti korozi a opotřebení. Poměrně nízká hustota aluminidů úzce souvisí 

s konkrétním chemickým složením (Fe3Al je ρ= 6,53 g/cm
3 

a pro FeAl ρ= 5,37 g/cm
3
). 

Aluminidy železa mají poměrně nízké materiálové náklady [10-15] a některými svými 

vlastnostmi překonávají i korozivzdorné oceli. Možné použití intermetalik je cesta k velké 

úspoře strategických prvků, kterými jsou bezesporu například nikl nebo chrom [10, 11, 15, 

16]. S nárůstem koncentrace obsahu Al se u aluminidu typu FeAl zlepšuje korozní odolnost, 

naopak se snižuje tvárnost, obrobitelnost a mez kluzu při pokojové teplotě [11, 17]. 

S nárůstem koncentrace hliníku u aluminidu Fe3Al je to trošku jinak. Aluminidy Fe3Al se 

za pokojové teploty chovají křehce. Křehkost je ovlivněna koncentrací Al. Za pokojové 

teploty mez kluzu dosahuje hodnot přibližně 550 až 700 MPa. S rostoucím obsahem Al se 

pevnost snižuje a mez kluzu zvyšuje. To je dáno tím, že ve slitině Fe3Al lze stechiometrickým 

složením dosáhnout vyššího stupně uspořádání v D03. Změnou typu a stupněm uspořádání lze 

ve slitině Fe3Al dosáhnout vyšší meze kluzu. Toho se dá docílit zakalením materiálu z teplot, 

při kterých existuje neuspořádaná nebo uspořádaná B2 struktura [18]. 

Zpevnění slitiny FeAl se strukturou B2 bývá zpravidla spojováno zadržení 

nerovnovážných vakancí. Vlastnosti jako je pevnost a tvrdost jsou u slitin FeAl v rozmezí 

koncentrací 34 - 45 at. % nezávislé na složení [19]. Mechanické vlastnosti jsou také spojeny s 

koncentrací bodových poruch v mřížce. Bodové poruchy jsou určeny odchylkou 

stechiometrického složení od složení chemického. 

Velký vliv na mechanické vlastnosti aluminidů železa mají vakance, ty mohou být v 

mřížce zadrženy po tepelném zpracování. Koncentrace vakancí v mříži závisí na dvou 

aspektech, a to na teplotě, ale také na rychlosti ochlazování. Přítomnost vakancí může mít za 

následek výrazné zpevnění materiálu. Výzkumem bylo prokázáno, že při teplotách 

převyšujících 1000 K ve slitinách na bázi FeAl lze dosáhnout výrazného zpevnění materiálu 

ochlazením. Přesycení vakancemi bylo dosaženo buď ochlazením na vzduchu, nebo 

zakalením. 

Tento jev byl zaznamenán i u materiálů, které byly chlazeny v peci. Bude-li tento 

zpevněný materiál ovlivněn dlouhodobým nízkoteplotním žíhání (obvykle 400 °C), dojde ke 
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snížení jeho tvrdosti. Tento způsob tepelného zpracování bývá často označován jako žíhání pro 

odstranění vakancí. 

Závislost napětí k mezi kluzu na teplotě ovlivňuje koncentrace bodových poruch. 

U materiálu na bázi FeAl při různých deformačních rychlostech a širokém spektru koncentrací 

bylo zjištěno neobvyklé zvýšené napětí na mezi kluzu při teplotách cca 0,45. Tm. 

Tato rozdílnost se ovšem vyskytuje pouze u materiálů dlouhodobě nízkoteplotně žíhaných, ve 

kterých je nízká koncentrace vakancí. Velikost maximální hodnoty píku a jeho poloha jsou 

závislé na chemickém složení materiálu a deformační rychlosti. S rostoucí koncentrací obsahu 

hliníku velikost rozdílného maximálního píku klesá. Čím vyšší je deformační rychlost, tím 

větších hodnot dosahuje kluzové napětí a posouvá se k vyšším teplotám [19, 20]. 

Rychlost deformačního zpevňování (dokumentuje obr. 3) je závislá na stupni uspořádání 

sledovaného materiálu. 

 

 
 Obr. 3:  Závislost rychlosti deformačního zpevňování na obsahu hliníku slitin FeAl [21] 

 

U neuspořádaných slitin FeAl je rychlost zpevňování nízká. Maximálních hodnot 

dosahuje u uspořádaných slitin v koncentračním rozmezí 26 - 29 at.% Al se strukturou D03. 

Při přechodu do oblasti s jednodušší strukturou B2 (při obsahu 37 at.% Al) klesá rychlost 

deformačního zpevňování cca na poloviční hodnotu. Velmi podobnou závislost lze sledovat 

při různých deformačních rychlostech [21]. 

Materiály na bázi FeAl mají přes relativně vysokou mez kluzu nízkou pevnost a odolnost 

proti tečení při zvýšených teplotách. Například v literatuře [22, 23] je pro aluminidy železa 

FeAl (28-30at.%) uvedena závislost meze kluzu na teplotě, viz obr. 4. 
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Tento fakt je přisuzován struktuře B2, která podporuje difúzí řízené tečení při teplotách 

vyšších než 0,4 násobku Tm. Tyto vlastnosti lze zlepšit vhodnou volbou legujících prvků nebo 

tepelným zpracováním. Zpevňující vliv mohou mít jemné precipitáty, zakalené vakance nebo 

mechanismus zpevnění tuhým roztokem. Optimálním přídavkem legujících prvků můžeme 

dosáhnout stejné nebo i lepší odolnosti proti tečení, než u běžně používaných materiálů na 

bázi železa [24]. 
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 Obr. 4:  Změny meze kluzu s teplotou pro vybrané aluminidy železa s 28 at. % Al a slitiny 

s příměsí malého množství Cr, Nb, Si a B [25, 26] 

(slitina 85 – Fe28Al5Cr1Nb0,5Si0,5B 

slitina 91 – Fe28Al5Cr1Nb1Si0,5B 

slitina 92 – Fe28Al5Cr1Nb2Si2) 

 

Počáteční pokles hodnoty meze kluzu je v teplotním rozsahu 300 - 600°C, vystřídán 

nárůstem [25, 26]. Při dosažení teploty 600 °C je opětovný pokles meze kluzu. Mnoho teorií 

se snaží tyto nuance v mechanických vlastnostech vysvětlit. Teorie se povětšinou zabývají 

kombinací jevů jako např. (relaxace APB Antiphase boundary) fázové rozhraní, snížení 

pohyblivosti dislokací, vakanční zpevnění nebo interakce vakancí. 

Pro srovnání uvádím výsledky zkoušky tahem před a po tepelném zpracování pro 

aluminidy FeAl, viz tab. 1 a pro Fe3Al, viz tab. 2. 
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Tabulka 1:  Výsledky zkoušky tahem vybraných slitin na bázi FeAl [27, 28] 

Složení slitiny 
Za pokojové teploty Při teplotě 600 °C 

Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Re [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Fe-40Al-0,2Mo-

0,05Zr-0,5Ti-

0,75C-0,02B  

(at. %) 

675 850 4 500 510 15 

Fe-40Al-0,5Mo-

0,0,1Zr-1Ti-

0,2C-0,02B  

(at. %) 

325 375 2 350 425 25 

Fe-24Al-

0,42Mo-0,01Zr-

0,01B-0,04C 

(hm. %) * 

440 570 4 440 460 23 

Pozn. Vzorky byly předem žíhány po dobu 2h při 1100 °C (* 2 h při 700 °C) 

 

Tabulka 2:  Výsledky zkoušky tahem vybraných slitin na bázi Fe3Al [29, 30] 

Složení slitiny 
v at. % 

Za pokojové teploty Při teplotě 600 °C 

Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Re [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Fe-28A1-5Cr-
0,5Nb-0,2C 

384 930 16,9 417 520 38,3 

Fe-28AI-5Cr-
0,5Nb-1Mo-

0,02Zr 
505 888 10,7 525 609 27,9 

Fe-28AI-5Cr-
0,4Mo-0,025Zr-

0,05C 
354 672 7,6 383 422 49,1 

Fe-28AI-2Cr-
0,5Nb-2Mo-
0,1Zr-0,2B* 

454 520 1,2 436 529 25,9 

Pozn. Vzorky byly předem žíhány po dobu 1h při 750 °C (* 1 h při 850 °C) 

 

Vhodnou kombinací aditiv, jako např. Ti, Mo, Zr, Hf, Nb, je dosaženo lepších creepových 

vlastností a tažnosti za zvýšených teplot. To je bohužel na úkor přijatelné tažnosti při 

pokojové teplotě. Další prvky, které mají vliv na tvorbu precipitátu a vedou k výraznému 

zpevnění a zjemnění zrna, jsou C a B. Optimální kombinace aditiv Ti a B v matrici napomáhá 

k výskytu stabilních dispergovaných částic, které mají schopnost udržet jemnozrnnou 

strukturu během tepelného zpracování po rekrystalizaci [23]. 

Souhrn vybraných aluminidů železa (FeAl a Fe3Al) a jejich vlastností dokumentuje tab. 3. 

V této tabulce lze vidět, že Youngův modul aluminidu Fe3Al a FeAl je takřka dvojnásobný 

(140,6 a 260,4GPa). Tužší aluminid, v tomto případě FeAl, ma tendenci být mnohem křehčí. 

Jejich pevnost v tahu lze příznivě porovnat s mnoha feritickými a austenitickými ocelemi. 

Přesto jsou oba aluminidy, Fe3Al a FeAl, náchylné ke křehnutí v přítomnosti vodní páry, i 

když stupeň citlivosti Fe3Al se jeví být menší než u FeAl [31]. 
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Tabulka 3:  Přehled vybraných aluminidů železa a jejich vlastností [32] 

Fáze 
Krystalová 

struktura 

Hustota 

[g/cm
3 
] 

Kritická teplota 

uspořádání (Tc ) 

Teplota tání 

(Tm ) 

Youngův 

modul 

Rozsah 

výskytu 

fáze 

(T=400°C) 
°C °F °C °F GPa 10

6 
psi 

Fe3Al 

D03 

(uspořádána bcc ) 
6,72 540 1000 1540 2805 141 20,4 

27-34 at.% 

Al 

B2 

(uspořádána bcc ) 
… 760 1400 1540 2805 … … … 

FeAl 
B2 

(uspořádána bcc ) 
5,56 1250 2280 1250 2280 261 37,8 

33-50 at.% 

Al 

 

2.1.2 Možnosti zvýšení mechanických vlastností FeAl a Fe3Al 

Na deformační chování FeAl má vliv přítomnost již malého množství nečistot. 

Například lze říci, že už 0,005 hm. % C je dostatečné množství na precipitaci karbidu Fe3AlC. 

K precipitaci jemných karbidů Fe3AlC dochází nejen po hranicích zrn, ale i v zrnech, čímž lze 

dosáhnout precipitačního zpevnění. Dalším významným karbidem je NbC, jehož precipitace 

Fe3Al má vysoký vliv na snížení rychlosti creepu a na zvýšení životnosti při tečení. 

Zvýšení pevnosti při vysokých teplotách je dosaženo jen tehdy, když se v matrici vyskytuje 

dostatečný objemový podíl stabilních vyprecipitovaných fází, u kterých nedochází ke 

zhrubnutí po požadovanou dobu a teplotu. Pro zvýšení odolnosti proti tečení lze tedy využít 

jemných částic, jako jsou karbidy, nitridy a boridy. Tyto částice zastávají zpevňující 

funkci [33, 34, 35]. 

Jsou i jiné možnosti zpevňování materiálu (nejen precipitační zpevnění karbidy), 

jako například zpevňování intermetalickými precipitáty nebo disperzí stabilních oxidů. 

U zpevňování aluminidů FeAl precipitací intermetalických fází za zmínku stojí přidání prvků 

zirkonia nebo niobu. Přidáním zirkonia dochází k vytvoření intermetalika Fe6Al6Zr. 

Přesto toto intermetalikum nemůže být rozpuštěno žíháním při vysokých teplotách a tvoří 

hrubé částice [33, 34, 35]. 

Další možností pro zpevňovací částice stabilních fází jsou oxidy, které přináší lepší 

chování při tečení pod nízkým napětím a pomalou rychlostí deformace. Tyto částice se 

uplatňují jako hlavní zpevňující faktor v situacích, kdy se interakce mezi dislokacemi a 

částicemi stává hlavním mechanismem zpevnění. 
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Mezi zmíněné situace patří ty, kde působí malé hodnoty napětí a rychlosti deformace, 

jelikož dochází k poklesu hustoty dislokací a interakce dislokace. Dislokace přestává být 

dominantní [33, 34, 35]. 

Další možností zpevnění u aluminidů železa je zpevnění přebytkem vakancí. 

Aluminidy železa obsahují vysokou koncentraci vakancí při vysokých teplotách. 

Se zvyšujícím se obsahem hliníku koncentrace narůstá. Koncentrace vakancí v FeAl slitinách 

je velká při vysokých teplotách, jelikož entalpie pro vznik vakancí se pohybují v rozmezí 

0,9 – 1,2 eV, zatímco entropie pro vznik vakance je velmi vysoká (S = 6kB, kde kB je 

Boltzmannova konstanta). Velké množství vakancí je zachováno rychlým ochlazením, 

protože aluminidy železa mají větší entalpii pro migraci vakancí 1,5 – 1,8 eV. Tento způsob 

chování je v protikladu k chování čistých kovů, u kterých je entalpie pro vznik větší nebo 

rovna entalpii pro migraci. Následkem je, že koncentrace vzniku vakancí vykazuje stejnou 

závislost na obsahu hliníku jako vakance. Tvorba vakancí převážně probíhá v FeAl na 

submřížce železa, a to i společně s vyšší koncentrací atomů, které nejsou pravidelně 

uspořádané v mřížce na obou submřížkách. Tento druh zpevňování je ve slitinách FeAl 

výrazný při nižších teplotách, zvláště v FeAl. Pro fázi FeAl má na tvrdost vliv složení a 

rychlost ochlazování. Tvrdost FeAl se zlepšuje rychlým ochlazením ze zvýšených teplot, čímž 

dochází k zachování vysoké koncentrace vakancí a jejich přebytku. Pevnostní vlastnosti 

aluminidů železa vykazují silnou závislost na složení, neboť se zvyšujícím se obsahem hliníku 

se zvyšuje i koncentrační přebytek vakancí. Nárůst tvrdosti vede k nárůstu meze kluzu a 

kritickému smykovému napětí [36]. 

2.1.3 Vliv legujících prvků 

Nevýhodou slitin na bázi FeAl je jejich křehkost při pokojové teplotě. Tu lze brát jako 

důsledek vlivu několika faktorů. Mezi ně můžeme zařadit např. zkřehnutí vakančním 

zpevněním, přirozenou křehkost hranic zrn, zkřehnutí vyvolané vlhkostí okolního prostředí, 

které lze označit i jako vodíkové zkřehnutí. Některé vlastnosti lze ovlivnit vhodnou přísadou. 

Vhodným legováním prvky (legurami) se zlepší chemické, mechanické a elektrické 

vlastnosti. Příznivý vliv na aluminidy železa mají Nb, Cu, Zr, B, Ta a C. Tyto prvky vytvářejí 

vhodné precipitáty. Dobrý vliv na rozpuštění v tuhém roztoku mají také zejména prvky Cr, Ti, 

Mn, Si, Mo, V, Ni, u kterých lze říci, že díky nim se zvyšuje vysokoteplotní pevnost a 

creepová odolnost a posouvají teplotu přechodu mezi D03 a B2. Prvky, jako jsou Cr, Mo, Ni, 

V, W, Nb, Ta, Si, Ti, Zr, snižují vodíkovou křehkost [37]. 
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Bor 

V materiálu FeAl bor zvyšuje mez kluzu, tím, že segreguje po hranicích zrn. 

Doplňuje nenasycené vazby po hranicích zrn svými elektrony a ztěžuje skluzový mechanismus 

při přechodu přes hranice zrn. Autoři DEEVI a spol. [38] přisuzují zpevnění hranic zrn vlivu 

boru. Zpevnění hranic zrn je způsobené redukcí velikosti zrn vlivem precipitace boridů. 

Autoři KLEIN a BAKER ve své práci dokázali [39], že bor uvnitř zrn může zlepšovat 

mechanické vlastnosti pomocí rozpouštěcího zpevnění. To vyvolává napětí v mřížce, tím se 

zvětšuje mřížkový parametr FeAl. Účinek boru závisí nejen na přítomností vakancí, ale i na 

koncentraci hliníku, např. tepelné zpracování ovlivňuje slitinu doplňovanou borem méně než 

slitinu nelegovanou. To je připisováno interakci atomů boru s vakancemi [19]. 

Zvýšením pevnosti hranic zrn dochází i ke zvýšení odolnosti proti interkrystalickému lomu. 

Je vědecky prokázáno, že přídavek boru zvyšuje pevnost hranic zrn FeAl slitin s méně než 

40at.% Al. U slitin s vyšší koncentrací Al přidání boru bylo neúčinné, protože tento materiál 

má přirozeně slabé hranice zrn [40]. Ternární diagram je dokumentován na obr. 5. 

 

 
 Obr. 5:  Ternární diagram Fe-Al-B při 1070 K [41] 

 

Mangan 

Mangan ve slitinách FeAl má velmi dobrý vliv na strukturu. Jeho rozpustnost v těchto 

slitinách je něco kolem 5 hm. %. Na obr. 6 je dokumentován ternární diagram. Pozitivní vliv 

má hlavně na tažnost a pevnost při pokojové teplotě. Mangan snižuje stupeň uspořádání ve 

slitině. Tvrdost slitiny roste s větším obsahem manganu [42, 43]. 
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 Obr. 6:  Ternární diagram Fe-Al –Mn při 1270K [44] 

 

Uhlík 

Uhlík se v aluminidech železa vyskytuje v několika formách. Při malém množství (cca do 

2 at. %) uhlíku tvoří K-fázi Fe3AlC x (x ~ 0,5). Pokud obsah uhlíku překročí 2 at. %, začne se 

vylučovat ve formě grafitu [45]. 

Vlivem uhlíku se v ternárním systému aluminidů železa projevuje zvětšení austenitické 

oblasti. Výskyt kubického karbidu (Fe3AlC x) s E21 uspořádáním lze vidět na obr. 7. 

Vylučuje se jako eutektoidní struktura s bcc mřížkou (ferit) [21]. 

 

 
 Obr. 7:  Ternární výřez fázového diagramu Fe-Al-C při 1070 K [11] 

 

V matrici FeAl jsou rovnoměrně rozloženy karbidy, které značně zpevňují materiál při 

pokojové teplotě. Obsah uhlíku (cca 2-4 at. %) ve slitinách Fe3Al má při pokojové teplotě 

značný vliv na výrazné zvýšení pevnosti, creepové odolnosti, odolnosti proti křehnutí vlivem 

prostředí a obrobitelnosti. Stačí malé množství uhlíku, které funguje jako tzv. vodíkové pasti, 

čímž se zvyšuje odolnost proti křehnutí [46,47]. 
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Zirkonium 

Zirkonium má velmi nízkou rozpustnost v binárních slitinách FeAl [21]. Stačí již malé 

množství pod 0,1 at. % Zr a zvýší se vysokoteplotní pevnost precipitací částic Fe6Al6Zr, 

vznikají Lavesovy fáze Zr (Fe, Al)2 nebo τ1 fáze Zr (Fe, Al)12, to je dokumentováno na obr. 8. 

Při vyšších koncentracích Al vzniká přednostně fáze τ1 [47]. 

 

 
 Obr. 8:  Výřez ternárního diagramu Fe-Al-Zr při teplotě 1070 K [48] 

 

Z výzkumu autorů [44] lze vidět, že množství 0,05 at. % Zr zvyšuje pevnost a 

houževnatost. Ovšem při větších koncentracích Zr se tyto vlastnosti ztrácí. Na druhou stranu 

se zlepšuje tažnost, která dosahuje maximální hodnoty v rozmezí 0,1 – 0,2 at. % Zr při 

pokojové teplotě i při zvýšených teplotách. Mez kluzu roste až od 0,4 at. % Zr [44]. 

Zirkonium výrazně zvyšuje creepové vlastnosti, zabraňuje rekrystalizaci[49]. Zirkonium 

zvyšuje vysokoteplotní pevnost díky precipitaci části Fe6 Al6 Zr [47]. V kombinaci s borem 

nebo uhlíkem zjemňuje zrno [19]. V neuspořádané binární slitině FeAl s malým množstvím 

Zr a nízkým obsahem Al zvyšuje adhezi oxidů k povrchu materiálu. Zirkonium dále také za 

vyšších teplot zvyšuje odolnost proti oxidaci. Opačný vliv Zr je pozorován v uspořádaných 

binárních slitinách [47]. 

 

Chrom 

Podle literatury, zabývající se vlivem Cr na slitiny bohaté na Al se maximální rozpustnost 

Cr pohybuje v rozmezí obsahu 4,5 až 6,4 at.% Cr [50]. U materiálu se strukturou D03 

(Fex-1Crx)3Al má Cr vliv na mřížkový parametr do poměru x = 0,20. Mřížkový parametr se 

zmenšuje z hodnoty 5,79 Å až na hodnotu 5,77 Å. Při dalším zvyšování obsahu Cr mřížkový 

parametr mírně roste [51]. 

Studie uvádějí, že atomy Cr vyplňují místa v podmřížce Fe i v podmřížce Al v obou 

uspořádaných strukturách D03 i ve struktuře B2. Ve struktuře D03 atomy Cr obsazují místa v 

podmřížce Fe a v uspořádané struktuře B2 obsazují přednostně místa pro Al atomy. Studie 
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dále ukazují, že atomy Cr vyplňují vakance. Tím se zvyšuje stupeň uspořádání fází [52, 53]. 

Z těchto studií vyplývá, že Cr zpevňuje slitiny FeAl. Byla prokázána i vyšší tvárnost a 

obrobitelnost u FeAl slitin legovaných 3-5 at.% Cr ve srovnání s binární slitinou [53-55]. 

S rostoucí koncentrací Cr ve slitině se mírně snižuje mez kluzu při pokojové teplotě. 

Výjimkou je 6 at.% Cr, kde byl pozorován nárůst tažnosti až na 10 % [11, 49]. Chrom jako 

přísada mění mechanismus porušení z čistě transkrystalického na 50 % transkrystalického a 

50% interkrystalického [52]. 

Ve studii autorů KONGA a MUNROA [52] je porovnávána mikrotvrdost ternární slitiny 

Fe49Al50Cr1 s binární slitinou FeAl. Materiál je po žíhání 1220 K/vychladnut na vzduchu. 

Mikrotvrdost obou slitin je srovnatelná - cca 550 HV. Při následujícím žíhání 670 K/120 h si 

ternární slitina Fe49Al50Cr1 zachovává svou mikrotvrdost cca 350 HV, ale binární slitina 

FeAl má mikrotvrdost cca 300 HV. Ze studie vyplývá, že Cr nemá výraznější vliv na 

mikrotvrdost v rovnovážném stavu. Chrom zvyšuje korozní odolnost slitiny při teplotě 

1170 K [55]. Na obr. 9 je dokumentován ternární diagram Fe-Al-Cr. 

 

 
 Obr. 9:  Ternární diagram Fe-Al-Cr při 1070K [56] 

 

Molybden 

Již množství 0,2 at.% Mo zvyšuje pevnost a tažnost při pokojové teplotě. Pevnost je 

výrazně vyšší i při teplotách nad 970 K [57]. Při zvyšování obsahu Mo dochází k poklesu 

tažnosti a pevnosti při pokojové teplotě [16, 17]. Molybden také zvyšuje teplotu přechodu 

mezi fázemi D03 a B2. Izotermní řez ternárním fázovým diagramem systému Fe-Al-Mo je 

dokumentován na obr. 10. Rozpustnost Mo v FeAl slitině je méně než 1 at.%. Při vyšším 
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obsahu, tedy cca nad 1 at. %, se přebytek vyloučí ve formě částic s obsahem až 22 at.% 

Mo [58]. 

 
 Obr. 10:  Ternární diagram Fe-Al-Mo při 1070 K [48] 

 

Titan 

Podle NISHINA [51] je rozpustnost titanu ve slitinách FeAl se strukturou D03 značná, 

vzhledem k ovlivnění mřížkového parametru ve slitině (Fex-1Tix)3Al. Při poměru x=0,25, 

mřížkový parametr vzroste z hodnoty 5,79 Å až na hodnotu 5,84 Å. Pokud je rozpustnost 

překročena, začne se Ti vylučovat ve formě Lavesových fází (FeAl)2Ti, to je dokumentováno 

v obr. 11 [54]. 

 

 
 Obr. 11:  Ternární diagram Fe-Al-Ti při 1070K [62] 
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Analýza autorů KONGA a MUNROA [52] popsaná výše, porovnává mikrotvrdost nejen 

slitiny Fe49Al50Ti1 s binární slitinou FeAl. Titan jako legura má vliv na mikrotvrdost v 

rovnovážném stavu. S rostoucím obsahem titanu se zvyšuje i teplota přechodu mezi fázemi 

D03 a B2 [58, 60]. Atomy Ti substituují ve struktuře přednostně atomy Fe, až 95 % atomů 

titanu obsadí místa atomů Fe [52, 61]. 

 

Niob 

V materiálu FeAl v tuhém stavu je rozpustnost relativně nízká, 0,8 at.% Nb do teploty 

1270 K. K nárůstu rozpustnosti na 1,6 at.% Nb dochází při teplotě 1420 K [61]. 

Při válcování za tepla u materiálu FeAl legovaného niobem dochází k porušení křehkým 

transkrystalickým lomem. To je způsobeno precipitací tvrdé Lavesovy fáze (Fe,Al)2Nb, 

dokumentováno na obr. 12 [54, 63]. 

 

 
 Obr. 12:  Ternární diagram Fe-Al-Nb při 1070 K [64] 

 

Niob má pozitivní vliv na mez kluzu. Na druhou stranu způsobuje pokles tažnosti. 

S rostoucím obsahem Nb mez kluzu výrazně roste. Pokud je přítomno i 1 at. % uhlíku, 

zůstává mez kluzu vysoká i za vyšších teplot [65, 66]. 

 

Nikl 

Podle práce autorů [67] je rozpustnost Ni v FeAl slitinách se strukturou D03 i B2 

strukturou 100 %. Již malé množství Ni v materiálu FeAl výrazně ovlivňuje vytvrzovací 

schopnosti díky interakci s vakancemi. Množství 10 at. % Ni, nebo i nižší, velmi výrazně 

omezuje změknutí slitiny po nízkoteplotním zpracování a zároveň zvyšuje tvrdost materiálu 

v rovnovážném stavu po tepelném zpracování. Interakce atomů Ni s termálními vakancemi 

má za následek nárůst tvrdosti. Také se zabraňuje vytvrzování slitiny [52, 68]. 

Ternární fázový diagram je dokumentován na obr. 13. 
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 Obr. 13:  Ternární diagram Fe-Al-Ni při 1070K [ 67] 

 

Atomy Ni nahrazují přednostně atomy Fe a v jisté míře (cca 2%) i atomy Al [52, 61]. 

Autoři FU, YE a YOO [69] vypočítali vazebnou energii mezi vakancemi pro materiál FeAl. 

Hodnota vazebné energie je 0,57 eV a umožňuje vznik di-vakancí (to znamená, že vakance 

jsou od sebe na vzdálenost mřížkového parametru). U NiAl je vazebná energie, podle 

výpočtů, mírně odpudivá 0,1 eV, což nepodporuje vznik di-vakancí. Z toho vychází, že je 

větší pravděpodobnost shlukování vakancí v FeAl než v NiAl, kde jsou vakance stabilnější. 

Shluk vakancí lze z FeAl slitiny snadno vyžíhat (pohybem dislokačních smyček), zatímco z 

NiAl je to obtížné. [69]. Tepelné zpracování je méně citlivé na mechanické vlastnosti NiA, 

neboť legura Ni v materiálu FeAl snižuje di-vakanční vazebnou energii, a tím brání vzniku di-

vakancí. Tím se urychluje odstraňování vakancí ze struktury při nízkoteplotním žíhání. 

Díky již několikrát zmiňované studii autorů KONGA a MUNROA [52] je porovnávána 

mikrotvrdost slitiny Fe49Al50Ni1 s binární slitinou FeAl po žíhání na teplotě 1220 K. 

Studovaný materiál byl vychladnut na vzduchu, mikrotvrdost obou materiálů byla 

srovnatelná, cca 550 HV. Po vyžíhání na teplotě 670 K/120 h klesá mikrotvrdost u ternární 

slitiny Fe49Al50Ni1 na cca 450 HVa u binární slitiny FeAl klesne mikrotvrdost výrazně až na 

cca 300 HV, z čehož lze usoudit, že Ni má výrazný vliv na mikrotvrdost v rovnovážném 

stavu. 

 

Cér 

V ternárním systému Fe-Al-Ce se vyskytuje mnoho intermetalických fází, jako 

CeFe2Al7, CeFeAl nebo CeFe2Al10. To je dokumentováno na obr. 14. 
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 Obr. 14:  Ternární diagram Fe-Al-Ce při 770 K [57] 

 

Studie jednotlivých autorů ukazují, že již malé množství 0,15 % Ce velmi výrazně 

zvyšuje tažnost za pokojové teploty. Důvod tohoto zvýšení je zatím nejasný. 

Pravděpodobně by za to mohla intermetalická fáze bohatá na Ce a Fe, kterou jsou pokryty 

hranice zrn materiálu. Cér zlepšuje tvárnost za pokojové teploty tím, že brání rekrystalizaci. 

To může výrazně zvýšit i korozní odolnost a odolnost proti creepu [16, 57, 63, 70]. 

 

Tantal 

Tantal má malou rozpustnost, ta je především závislá na obsahu Al v ternárním systému 

Fe-Al-Ta. V systému Fe-Al-Ta se vyskytuje tvrdá a křehká Lavesova fáze Ta(Fe,Al)2 s 

hexagonální mřížkou C14, to dokumentuje obr. 15. 

 

 
 Obr. 15:  Ternární diagram Fe-Al-Ta při 1270 K [72] 
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Díky Lavesově fázi jsou vlastnosti jako tvrdost a pevnost dobré i za vyšších teplot. 

Lavesova fáze precipituje uvnitř zrn i na jejich hranicích. Mez kluzu těchto slitin při pokojové 

teplotě je několikrát vyšší než u binární slitině se stejným obsahem Al. Nejvyšší hodnoty 

meze kluzu dosahuje slitina při obsahu 2 až 3 at.% Ta. S rostoucí teplotou mez kluzu klesá. 

Při překonání teploty 1270 K je mez kluzu v podstatě nulová. Tantal nemá vliv na oxidaci 

slitiny v porovnání s binární slitinou se stejným množstvím Al [71, 72]. 

2.1.4 Použití aluminidů železa FeAl a Fe3Al 

Aplikační využití aluminidů železa je dáno jejich dobrými užitnými vlastnostmi. Jedná se 

hlavně o velmi dobrou korozní odolnost v prostředích obsahujících síru. Samotné uplatnění se 

nabízí k využití v chemickém průmyslu, v energetice, při spalování fosilních paliv (FeAl, 

Fe3Al), dále v systémech pro chemickou separaci vzduchu, výfukových systémech a 

pístových ventilech do aut, ponorných ohřívačích, tepelných výměnících, katalyzátorových 

nádržích a dalších systémech pro chemickou a petrochemickou výrobu nebo zušlechťování 

uhlí (FeAl). Koeficienty tepelné roztažnosti blízké ocelím umožňují tepelné nástřiky těchto 

aluminidů na různé chemické a petrochemické reakční nádoby, kde poskytují účinnou 

ochranu proti vysokoteplotní oxidaci, nauhličení a nasíření. Při výrobě materiálu reaktivní 

sintrací vzniká v materiálu velká pórovitost. Je to jedna z nevýhod při výrobě. I přesto lze 

materiál využít prakticky pro výrobu filtrů nebo membrán [73]. Spektrum aplikačního využití 

těchto materiálu je značný. Potenciál praktického využití závisí na zpracování, maximální 

eliminaci některých negativních vlastností, jako je nízká houževnatost při pokojové teplotě, a 

efektivitě výroby. Aluminidy typu Fe3Al mají vysokou permeabilitu, to lze využit pro výrobu 

magnetických produktů. Příklady použití aluminidů typu FeAl můžeme vidět na obr. 16, 17, 

18 [73]. 
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  Obr. 16:  Použití aluminidu železa FeAl v 

energetice 

Obr.17:  Použití aluminidu železa FeAl 

v automobilovém a leteckém průmyslu 

  

 
 Obr. 18:  Trysky hořáku v uhelných kotlech z aluminidu FeAl 

 

2.1.5 Výroba Aluminidů železa 

Vlastnosti aluminidů železa, nebo všeobecně slitin, jsou ovlivněny způsobem jejich 

přípravy. Od jednotlivých základních prvků až k výsledné slitině je mnoho možných typů 

výroby. Každá z nich má určitá specifika a výrazným způsobem může ovlivňovat výsledné 

chování materiálu. 

Materiál na bázi FeAl můžeme připravit několika rozdílnými typy výroby. Pro představu 

uvadím možné typy výroby aluminidů železa na obr. 19 dle autora SIKKY [74]. 
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Vzhledem k faktu, že většinu informací ohledně přípravy výroby a zpracování aluminidů 

železa si většina autorů ponechává v tajnosti, je v následujícím textu uvedeno jen pár 

základních postupů, které jsou dostupné v odborné literatuře. 

Jedná se zejména o techniky např. tavení a odlévání, práškovou metalurgií, nebo difúzní 

reakcí vrstev v tuhé fázi. Materiál je roztaven rozdílnými technikami jako např. přetavováním 

v obloukové peci, indukčním tavení na vzduchu nebo ve vakuu. Materiál o vysoké čistotě lze 

připravit např. vakuovým indukčním tavením nebo obloukovým tavením. I přes větší finanční 

náklady se většina výroby součástek z intermetalických materiálů na bázi aluminidů 

odlévá [75]. Mezi možnosti výroby intermetalických materiálů se nabízí také reaktivní 

sintrace. Dalšími druhy výroby jsou isostatické lisování za tepla, lisování za tepla a nástřiky. 

 

 
 Obr. 19:  Přehled možného zpracování výroby aluminidů železa [75] 
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2.1.5.1 Tavení 

Základní jevy, které se vyskytují při tavení intermetalických materiálů, popisují autoři 

SIKKA a STOLLOF [75,76]: 

a) Aluminidy železa podléhají vodíkovému zkřehnutí. Reakce vodní páry z okolí 

materiálu s hliníkem vede k uvolňování vodíku. Velké množství vodíku přispívá 

k výraznému vzniku pórů a způsobuje křehkost aluminidů železa. Byly vyvinuty 

postupy, které omezují množství vodíku v materiálu. Patří mezi ně např. tavení ve 

vakuu, tzv. VIM (vacuum induction melting). Jako účinné proti problému s vodíkem 

se také ukázalo probublávání taveniny inertním argonem. V Indii se prosadil postup 

kombinace tavení na vzduchu AIM (Air induction melting) s následným ESR 

(Electroslag remelting). Tento postup spočívá v následném znovuroztavení pórovitého 

materiálu (z AIM) chráněného před vnější vlhkostí struskou. 

b) Reakce železa s hliníkem za vzniku aluminidu železa je exotermní. Při výrobě se tedy 

uvolňuje teplo, které se vhodným uspořádáním vsázky dá využít. Pro tento účel byla 

vyvinuta metoda uspořádání vsázky ExoMelt [77], která optimalizuje využití energie 

uvolněné v průběhu této exotermní reakce. 

2.1.5.2 Odlévání 

I když jsou slévárenské technologie obvykle jednoduché a ekonomicky nejvýhodnější, v 

případě aluminidů železa nastává několik možných problémů. Při slévárenském postupu se 

slitina utaví ve vakuové indukční nebo obloukové peci a následně se odlije do formy, 

vyrobené zpravidla z keramických materiálů (Al2O3, Y2 O3). Prvním problémem jsou vysoké 

teploty tání některých aluminidů. Ty převyšují teploty tání kovů, které je tvoří (např. NiAl). 

Druhým problémem je extrémně vysoká reaktivita taveniny, zvláště v případě aluminidů 

titanu, v důsledku čehož dochází k poškozování tavicích kelímků a ke kontaminaci taveniny 

rozpuštěnými složkami materiálu tavicího kelímku. Dalšími problémy jsou špatné slévárenské 

vlastnosti těchto materiálů a rovněž obtížně kontrolovatelný vývoj tepla v důsledku 

exotermických reakcí vzniku aluminidů při tavení. I přes tyto komplikace je slévárenská 

technologie stále nejvyužívanějším postupem výroby a zpracování aluminidů železa, titanu i 

niklu. Vzhledem k výše popsaným problémům se musí využívat postupy upravené pro tyto 

materiály. Pro minimalizaci problémů s reaktivitou taveniny se pro aluminidy titanu využívají 

speciální kelímky vyrobené ze ZrO2 nebo Y2O3, případně povlakované těmito oxidy, což 

představuje výrazně nákladnější variantu ve srovnání s běžnými korundovými nebo 

grafitovými kelímky. Jako řešení problému špatných slévárenských vlastností těchto 
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intermetalik, způsobujících vznik značného množství vad odlitků, mimo jiné pórů a 

mikrotrhlin, se využívá odstředivého lití, využití ultrazvuku při odlévání a rovněž následného 

zpracování odlitků izostatickým lisováním za tepla. To má sice výrazný pozitivní účinek na 

strukturní homogenitu a celistvost odlitků, zároveň však prodražuje jejich výrobu. 

Princip tavné metalurgie lze vidět na obr 20a [78]. 

 

 
 Obr. 20: Technologie výroby intermediálních fází: a) tavná metalurgie, b) prášková 

metalurgie s využitím reaktivní sintrace 

 

2.1.5.3 Výroba aluminidů železa práškovou metalurgií - reaktivní sintrací 

Reaktivní sintrace se řadí mezi výrobní metody, u kterých je tvorba intermetalik dosažena 

souběžnou infiltrací a reakcí porézního pevného předlisku s taveninou. Infiltrace je provedena 

dvěma způsoby. Pomocí metody, která nevyužívá tlaku nebo metody, kde tlak působí. 

Jednou z výhod reaktivní sintrace je rychlost výroby (probíhající reakce jsou zde rychlejší než 

u reakčního slinování), redukce pórezity při výrobě ve srovnání s práškovými metodami a 

použití výrobních teplot. (teploty jsou nižší oproti teplotám tavení výsledných slitin) [79]. 

V současné době se využívá mnoha výrobních postupů využívajících práškových 

meziproduktů. Všechny tyto technologie mají společné dva kroky. Prvním je výroba prášku 
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kovu nebo slitiny, druhým pak jeho zhutňování, nejčastěji lisováním a slinováním (sintrací). 

Prášky jsou obvykle získávány mechanickým mletím nebo rychlým chlazením taveniny - 

atomizací. Sintrací dochází k difuznímu spojení částic prášku. Při výrobě intermetalických 

sloučenin je možné aplikovat postup, při kterém se smísí prášky čistých kovů nebo jiných 

vhodných prekurzorů. Vzniklá směs se pak po slisování zahřívá při teplotách nižších, než je 

teplota tání, přičemž dojde ke vzniku požadovaných intermetalických sloučenin tepelně 

aktivovanou reakcí. Tento proces, který je schematicky znázorněný na obr. 20b, se nazývá 

reaktivní sintrace. Protože jsou tyto reakce obvykle silně exotermické, není po aktivaci již 

nutné dále dodávat teplo a reakce se dále šíří pomocí vlastní uvolněné energie. Proto se tato 

technologie často v anglicky psané literatuře označuje jako SHS - Self-sustainable 

Hightemperature Synthesis („samoudržovací“ vysokoteplotní syntéza). Zvláště výhodné jsou 

systémy, kde dochází k natavení jedné složky, která následně vyplní póry prostřednictvím 

kapilárních sil a sníží tak pórovitost produktu [79]. 

 

2.1.5.4 Isostatické lisování za tepla 

Pomocí technologie izostatického lisování za tepla (Hot Isostatic Pressing - HIP) se 

odstraňuje uzavřená pórezita a dochází ke zvýšení vnitřní homogenity a hustoty odlitků. 

Při výrobě je využíváno současného působení isostatického tlaku plynu a tepla na těleso 

rovnoměrně ze všech stran prostřednictvím elastického pouzdra. Nejčastěji používané plyny 

jsou argon nebo helium [80, 81]. Ohřev tělesa může probíhat dvěma způsoby. 

Jedním ze způsobu je ohřívání tělesa současně s atmosférou plynu, čímž dochází k 

lineárnímu nárůstu jeho tlaku s teplotou. 

U druhého způsobu jde o nastavení tlaku plynu v autoklávu pomocí kompresoru 

na požadovanou teplotu patrony naplněné práškem. Sypkost minimální hmotnosti prášku je 

60 % teoretické specifické hmotnosti kompaktního materiálu. Splnění této podmínky lze 

dosáhnout tehdy, má-li prášek kulovitý tvar. 

Isostatické lisování za tepla probíhá při tlacích 50 až 310 MPa a při teplotách 

dosahujících až 1 300 ˚C. Potřebný čas pro provedení je v rozmezí 2 – 6 hodin. Na obr. 21, 

[82] je dokumentováno isostatické lisování. [82, 83]. Hnací sílou zhutnění je snaha snížit 

povrchovou energie pórů, tím dochází ke zmenšení plochy pórů. Tlak plynu uvnitř pórů a 

rozpustnost plynu v matrici roste s nárůstem teploty a tlaku v počátečním stádiu hipování. 

Plyn difunduje pod tlakem spíše k povrchu odlitku než do okolních pórů. Při isostatickém 
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lisování se snižuje mez kluzu dané slitiny. Při zvýšených teplotách je dosažena potřebná 

plastická deformace pro uzavření pórů [82]. 

Výlisek vytvořen isostatickým lisováním vykazuje lepší mechanické vlastnosti při 

porovnání s klasickými metodami lisování. Výlisky vyrobené hipováním jsou téměř bez 

vnitřních pnutí a mohou být snadno opracovány obráběním. Struktura a hutnost je 

stejnoměrná v různých tloušťkách stěn [83]. HIP je vhodný pro použití například u titanových 

součástí, vysoce legovaných niklových prášků, keramických materiálů a materiálů s obsahem 

chrómu. Isostatické lisování může být využito při výrobě jak velmi hrubých, tak i velmi 

jemných práškových kovů, nebo u kovů s vysokými hodnotami tvrdosti. Dále je využíván v 

leteckém, lodním, automobilovém a těžebním průmyslu, nebo též pro vojenské a lékařské 

aplikace [82, 83]. 

 

 
 Obr. 21:  Znázornění isostatického lisování 

 

2.1.5.5 Isostatické lisování za studena 

Isostatické lisování za studena (Cold Isostatic Pressing - CIP) – viz obr. 22 není běžně 

používáno oproti isostatickému lisování za tepla. Prášek je naplněn do pouzdra z gumy, v 

autoklávu je vystaven izostatickému tlaku, který dosahuje velikosti od 100 až do 400 MPa. 

Je možné dosáhnout i vyšších tlaků, a to až 700 MPa. Na rozdíl od isostatického lisování za 

tepla není elastické pouzdro s práškem ohříváno. Médiem pro přenos tlaku je obvykle 

kapalina [81]. Na obrázku je dokumentováno zařízení používané pro izostatické lisování. 
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 Obr. 22:  Schematické znázornění zařízení používaného pro isostatické lisování 

 

2.2 Tvařitelnost a plastické vlastnosti aluminidů železa FeAl 

Při běžných procesech tváření dominuje kluzový mechanismus deformace. Ten se 

v krystalických materiálech realizuje pohybem čárových poruch, které se nazývají dislokace. 

Ty lze také definovat jako hranice zóny kluzu. Deformace se šíří postupným pohybem, tzv. 

kluzem, jednotlivých vrstev krystalu. Velikost tohoto posunu je násobkem nejmenší mřížkové 

(meziatomární) vzdálenosti. Dislokace preferují pohyb v tzv. rovinách a směrech kluzu . 

Rovinu kluzu lze zpravidla definovat jako rovina s nejhustěji obsazenými atomy. Směr kluzu 

je totožný se směrem nejhustěji obsazeným atomy. Kluzový systém je určován rovinou kluzu 

a směrem kluzu, ležící v dané rovině. Čím více je kluzných systémů v dané krystalové mřížce, 

tím snadněji jim budou klouzat dislokace. Materiál bude měkčí a teoreticky zvládne větší 

protváření bez vzniku trhlin [84]. 

2.2.1 Mechanismy plastické deformace aluminidů železa FeAl 

Deformační mechanismus aluminidů železa je nejčastěji zajišťován skluzem v rovině 

{110} ve směru <111>. Někdy dochází i k uplatnění příčného skluzu, a to v rovině {112}. 

Při deformaci těchto intermetalik vznikají superdislokace s orientací Burgersova vektoru 

<111>, které na křížících se skluzových rovinách začnou tvořit hranové dislokace s orientací 

<100>. Pokud jsou tyto hranové dislokace dostatečně zakotvené, mohou tvořit počáteční stav 

tvorby trhlin v rovině {100}. Hrubozrnnější struktura bude mít v konečném výsledku za 

následek snazší, a tudíž i rychlejší vznik a šíření trhlin, protože s rostoucí velikostí zrna se 

prodlouží i skluzová vzdálenost superdislokací <111>, což povede ke zvýšení napětí, 

díky kterému vznikne více hranových dislokací s orientací <100>. Obdobný vliv jako velikost 
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zrna má i přítomnost vodíku, který bude výrazně ovlivňovat pohyblivost dislokací. 

Konkrétně se budou dislokace <100> zpomalovat, a to opět povede k snadnějšímu vzniku a 

šíření trhlin [8]. 

2.2.2 Plastické vlastnosti aluminidů železa 

Aluminidy železa FeAl a Fe3Al mají poměrně hrubozrnnou výchozí strukturu a nízkou 

tvařitelnost [8]. Obecně lze říci, že aluminidy jsou citlivé na zkřehnutí vlivem okolního 

prostředí. Tento stav je přisuzován environmentální křehkosti, díky reakci hliníku s vodní 

parou přítomnou v atmosféře: 

HOAlOHAl 632 22  (1) 

Atomární vodík, vznikající na povrchu, potřebuje nejprve difundovat přes povrchovou 

oxidickou vrstvu. Ta je, v případě, že vzniká při pokojové teplotě, velmi tenká. Proto pro 

proces vodíkového zkřehnutí není nijak omezující. Difuzní rychlost vodíku v aluminidech 

železa je velmi malá (řádově cca 10
-13

 m
2
.s). Z malé rychlosti můžeme usuzovat, že vodík je 

pravděpodobně k místům iniciaci lomu zrychleně transportován během deformace, nebo přes 

trhliny vznikající v blízkosti povrchu, kde se snadno šíří dál matricí [85]. 

Mechanismus vodíkového zkřehnutí se snaží snižovat atomární vazby na štěpných rovinách a 

dále snižovat účinek vodíku na aktivitu dislokací a plasticitu čela trhlin. 

Vliv prostředí pro porušení aluminidů FeAl a Fe3Al hraje zásadní roli a je značně 

rozlišný. Zatímco u aluminidu typu Fe3Al nehraje roli, v jakém prostředí se nachází (vzduch, 

voda, kyslík). Dochází k porušení materiálu transkrystalickým štěpením.  

U aluminidů typu FeAl je tomu zcela jinak. Nachází-li se aluminid v prostředí vodním 

nebo vzdušném, dochází stejně jako u aluminidu Fe3Al k transkrystalickému porušení. 

Ovšem nachází-li se aluminid typu FeAl v prostředí kyslíkatém, dochází k porušení materiálu 

interkrystalickým lomem. Charakter lomu je hlavně ovlivněn koncentrací hliníku, a to tak, že 

pokud je aluminid FeAl s koncentrací pod 40At.%Al vystaven vzdušnému prostředí, dochází 

k porušení materiálu transkrystalickým lomem. V opačném případě, pokud je koncentrace 

větší než 40at.%Al, převládá křehký lom po hranicích zrn. Jinak je tomu v prostředí 

kyslíkatém. Aluminid FeAl při koncentraci pod 40at.%Al vykazuje křehké porušení po 

hranici zrn. Při dalším navyšování koncentrace hliníku (nad 40at.%Al) už nedochází ke 

změně způsobu lomu, čili zůstává křehké porušení po hranicích zrn. Hranice zrn pro FeAl 

jsou relativně slabé [85]. 

Nejlépe lze účinky vodíkové křehkosti ukázat při zkoušení mechanických vlastností 

aluminidů železa FeAl v rozdílných testovacích prostředích. Při zkouškách v suchém 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   29 

prostředí, jako např. kyslík, vakuum a suchý vzduch, byly aluminidy přirozeně tvárné 

(houževnaté). Stačila jen velmi nízká úroveň vlhkosti, která byla příčinou silného vodíkového 

zkřehnutí. U vzorků testovaných na vzduchu nebo ve vodě bylo prodloužení u tahové zkoušky 

pouze 2 %. Ovšem u vzorků, které byly testovány v suchém kyslíku, bylo prodloužení značné, 

a to 17,6 %, více viz. obr. 23 [31]. Trhlinka, která ve vlhkém prostředí je transkrystalická, se 

změnou prostředí (suché) mění na interkrystalickou [3, 31]. 

 

 
 Obr. 23:  Napěťová charakteristika Fe - 36,5 at.% Al (testováno při pokojové teplotě v 

různých testovacích prostředích) [3, 31 ] 

 

Zkřehnutí lze snížit, pokud jsou aluminidy pokryty vrstvou oxidu, niklu nebo mědi. 

Vodíkové zkřehnutí můžeme také minimalizovat sušením v peci [3]. 

Stupeň citlivosti vodíkového zkřehnutí je závislý na stechiometrii a na velikosti zrna [86]. 

Stupeň citlivosti se jeví u aluminidu Fe3Al menší než u aluminidu FeAl [3]. 

Při použití vakua nebo kyslíkové atmosféry u zkoušky tahem se tažnost u slitin na bázi 

Fe3Al zvyšuje až dvojnásobně. U slitin na bázi FeAl je nárůst tažnosti dokonce ještě 

vyšší [75]. U slitin na bázi FeAl je houževnatost navíc ovlivňována přirozenou křehkostí 

hranic zrn. Houževnatost můžeme zvýšit přidáním vhodného legujícího prvku nebo správnou 

volbou technologie lití. 

Vodíková křehkost zvyšuje rychlost šíření trhlin a urychluje její iniciaci. V praxi se 

v drtivé většině materiály vystavují atmosféře obsahující vodní páru a někdy i atomární 

vodík [75]. 
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2.2.3 Creepové chování aluminidů železa FeAl 

Tečení (creep) lze definovat jako pomalou plastickou deformaci materiálu vyvolanou 

dlouhodobým působením konstantního napětí za stálé teploty. Při dosažení určitého napětí, 

zjištěného statickou zkouškou při dané teplotě, dochází k tečení, které je menší než 

mez kluzu. Vztah mezi plastickou deformací εpl [-], napětím σ [MPa] a časem t [s] vyjadřuje 

následující vztah [87]: 

.konsttfpl  (2) 

Tečení nastává přibližně při teplotě, kterou lze vyjádřit jako T ≥ 0,5 TM, kde TM [K] je 

teplota tavení kovu. Tečení kovu je možno považovat za proces nárůstu plastické deformace 

při působení stálého napětí a stálé teploty. Rychlost tečení je tím vyšší, čím je větší teplota a 

působící napětí. Minimální creepová rychlost d /dt [s
-1

] je popsána následujícím vztahem [3]: 

TRQAdtd n /exp/  (3) 

kde A [-] je konstanta, σ [MPa] je napětí, T je teplota v [K], n je exponent tečení závisející na 

σ a T, Q [kJ·mol
-1

] je aktivační energie plastické deformace, R je univerzální plynová 

konstanta (8,314 J.K
-1

.mol
-1

). 

Tečení je děj časově závislý. Lze ho makroskopicky zobrazit jako závislost deformace na 

čase. Tím je myšlena tzv. křivka tečení, která je platná pro dané podmínky namáhání (σ, T). 

Na obr. 24 je zobrazena křivka tečení ve třech charakteristických oblastech. 

 

 
 Obr. 24:  Makroskopický průběh tečení [38] 

a) úplná křivka tečení 

b) příslušný průběh rychlosti tečení 
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První oblast představuje přechodové tečení, vyznačující se na začátku velkou a postupně 

se zmenšující rychlostí tečení. V této oblasti se projevuje vliv deformačního zpevnění, které 

způsobuje pokles rychlosti tečení. 

Druhá oblast představuje lineární - ustálené tečení, vyznačující se konstantní minimální 

rychlostí tečení. Tento úsek křivky tečení je směrodatný pro stanovení životnosti žáropevných 

materiálů. Při vysokých napětích a teplotách může tento úsek křivky tečení chybět a 

přechodové tečení přechází přímo do třetího úseku (viz obr. 25), k tomu však v praxi nesmí 

dojít. 

Třetí oblast představuje urychlené tečení. Vyznačuje se postupným nárůstem rychlosti 

tečení a končí lomem [37]. 

 

 
 Obr. 25:  Charakteristické křivky tečení pro různé hodnoty napětí a teploty [38] 

 

Odolnost materiálu proti porušení při tečení se určuje podle meze pevnosti při tečení. 

Mez pevnosti při tečení představuje napětí, které při dané teplotě způsobí porušení za 

stanovený čas. Toto kritérium se označuje jako RmT [MPa]. 

Pevnost tečení (pomalé plastické deformace) je jednou z negativních vlastností bránících 

širšímu využití aluminidů železa za vysokých teplot. Odolnost tečení výrazně ovlivňuje obsah 

hliníku. Prvky, které zlepšují vlastnosti tečení za vyšších teplot, jsou takové, 

které v aluminidech železa vytvářejí precipitáty (Ti, Nb, Zr, B, Mo) a zajišťují precipitační 

zpevnění. Například výzkum autorů [5] uvádí, že jemné částice ZrC zlepšují pevnost i 

odolnost tečení. Lze předpokládat, že karbidy titanu (TiC) budou mít na mechanické 

vlastnosti podobný efekt. Příměs chromu částečně zhoršuje vlastnosti tečení materiálu. 

Důležité pro chování tečení je především termomechanické zpracování a velikost 

zrna [2, 39, 40]. 

Velikost plastické deformace materiálu při tečení se posuzuje z hlediska odolnosti proti 

deformaci při tečení. Jako kritérium se použije mez tečení. Mez tečení je napětí, které způsobí 

při dané teplotě stanovenou trvalou deformaci za stanovený čas, jehož označení je 
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RT [MPa] [87]. To se používá v případech, kdy změna rozměru části, způsobená tečením 

materiálu, by mohla během dlouhého namáhání dosáhnout kritické hodnoty a způsobit 

funkční poškození zařízení. 

Testy na tečení se používají zejména při teplotách v rozsahu 600 – 800 °C. 

Přidáním slitinových prvků se zlepšuje životnost tečení a snižuje minimální rychlost 

tečení [41]. 

2.2.4 Vliv velikosti zrna na tvařitelnost aluminidů železa 

Je známo, že průměrná velikost zrna má značný vliv na plastické a pevnostní vlastnosti 

materiálů. Tento známý fakt popisuje Hall - Petchova rovnice, z níž plyne, že čím menší bude 

zrno, tím větší bude napětí na mezi kluzu σK [MPa] [88]: 

2/1

0 dk yK  (4) 

kde  0 je vnitřní napětí [MPa], ky [MPa∙mm
1/2

] je součinitel vyjadřující teoretickou 

hodnotu bariérového účinku hranic zrn proti pohybu dislokací a d je velikost zrna [mm]. 

Správně určená velikost zrna může mít za následek přechod z křehkého stavu na stav 

tvárný. Na obr. 26 je dokumentována závislost tažnosti na velikosti zrna v rozsahu od 

monokrystalu až po zrna o velikosti cca 5 μm [8]. Z obr. 26 vyplývá, že k nárůstu tažnosti a 

ke zmenšování zrna dochází zejména u zrnitosti pod 50 μm. 

 

 
 Obr. 26:  Závislost tažnosti na velikosti zrn Fe - 40 Al [8] 

 

Závislost pevnostních vlastností v kombinaci s plastickými vlastnostmi na velikosti zrna 

je graficky znázorněna na obr. 27. Tento graf byl pořízen na základě dat obdržených z tahové 

zkoušky materiálu Fe - 40 Al. 
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 Obr. 27:  Průběh tažnosti v závislosti na velikosti zrna a mezi kluzu Fe - 40 Al [8] 

 

Z grafu na obr. 27 je zřejmé, že slitina Fe-40Al se zrny o velikosti menší než 5 μm může 

dosahovat nejen nejvyšších hodnot tažnosti, ale i nejvyšších hodnot meze kluzu. 

Například materiál s 5 % tažností a velikostí zrn 200 - 50 μm nabývá hodnot meze kluzu 

300 - 400 MPa. Změnou velikosti zrna docílíme zvýšení meze kluzu na 

600 - 750 MPa při zachování 5 % tažnosti [8]. 

Nejmenší velikosti zrn u takového materiálu lze dosáhnout pomocí práškové metalurgie 

nebo velmi rychlým ztuhnutím roztaveného kovu. Konvenčně odlévané slitiny vykazují 

výrazně větší zrno a proto plasticita těchto materiálů bude menší [8, 37]. 

2.2.5 Vliv žíhání a počtu vakancí na tvařitelnost 

Postupným výzkumem bylo zjištěno, že plasticitu aluminidů lze zlepšit pomocí 

dlouhodobého žíhání při relativně nízkých teplotách (400 °C / 120 h). Vědeckými výsledky 

bylo zjištěno, že počet vakancí přítomných v aluminidech železa je značně závislý na 

rychlosti ochlazování z vysokých teplot, jako například při odlévání, rekrystalizačním žíhání 

nebo rozpouštěcím žíhání. Takto vzniklé vakance vedou k značnému nárůstu tvrdosti 

materiálu a jsou odstranitelné pouze dlouhodobým žíháním za relativně nízkých teplot 

(400 °C / 120 h). Hustota vakancí se snižuje jejich anihilací, díky tomu začnou vznikat 

dislokační smyčky nebo dislokační spleti, kdy oba tyto jevy brání pohybu dalších dislokací. 

Můžeme také říci, že mikrotvrdost je přímo úměrná počtu vakancí. Různé druhy tepelného 

zpracování mají vliv na obsah vakancí v materiálu a také na jeho tažnost. Tento jev popisuje 

obr. 28 [8, 89]. 
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 Obr. 28:  Závislost tažnosti na vlivu tepelného zpracování materiálu Fe - 45 Al s přídavkem 

boru (500 ppm) nebo bez něj [8] 

 

Z grafického znázornění na obr. 28 vyplývá, že snižování počtu vakancí má příznivý vliv 

na plastické vlastnosti, konkrétně na tažnost. Při určení vhodné kombinace tepelného 

zpracování, lze snížením počtu vakancí, zjemněním zrna a vhodnými přísadami docílit 

uspokojivých plastických vlastností, a tím zvýšit tvařitelnost. To by mohlo vést k rozšíření 

oblasti aplikací aluminidů železa [89]. 

2.2.6 Vliv termomechanických činitelů na tvařitelnost a deformační odpory 

Čím je materiál chemicky a strukturně komplikovanější tím nižší je jeho tvařitelnost. 

Prvky s mřížkou kubicky prostorově centrovanou (aluminidy FeAl a Fe3Al) mají za nižších 

teplot sklon ke křehkosti. Tvařitelnost dvoufázové struktury (např. Fe+Al) se tvařitelnost 

výrazně snižuje. Důvodem jsou rozdílné mechanické vlastnosti obou složek 

(koncentrace napětí na rozhraní různě se deformujících složek), snížená kinetika 

rekrystalizace (menší povrchová energie na mezifázovém rozhraní, menší počet kritických 

zárodků) a rozdílná rozpustnost dalších prvků (a tedy vznik precipitátů na mezifázových 

rozhraních) [84]. 

Pro vystavení materiálu plastické deformaci je nezbytné vyvolat deformační (válcovací) 

síly na tvářený materiál tak, aby došlo k jeho trvalé (nevratné) tvarové změně. 

Válcovací síla FV [N] závisí na deformačním odporu  [MPa] a stykové ploše mezi 

rozvalkem a pracovním válcem SST [mm
2
] dle vzorce [90]: 

STV SF  (5) 
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Deformační odpor materiálu je obecně definován jako vnitřní odpor materiálu proti 

účinku vnějších působících sil, které se snaží vyvolat tvarovou změnu daného tělesa. 

V reálných tvářecích procesech je deformačním odporem nazýváno napětí vznikající na ploše 

mezi tvářeným materiálem a tvářecím nástrojem. Napětí může být orientováno jak ve směru 

normálovém, tak ve směru tečném ke stykové ploše. Vznikající deformační odpor  [MPa] je 

pak možno vyjádřit jako součin přirozeného (okamžitého) deformačního odporu p [MPa] a 

tvářecího faktoru QFv o minimální hodnotě 1, jež závisí na geometrii pásma deformace a 

třecích podmínkách [90]: 

Fvp Q  (6) 

Přirozený deformační odpor je definován jako odpor vlastního kovu proti jeho deformaci 

při jednoosém stavu napjatosti a monotónním zatěžování [91]. Je závislý na několika 

veličinách, z nichž nejdůležitější jsou teplota T [K], velikost deformace  [-] a deformační 

rychlost  [s
-1

] a dále na metalurgických činitelích (chemické složení, strukturní stav, velikost 

zrna). 

Výpočet přirozeného deformačního odporu obecně vychází ze vzorce, který vyjadřuje 

hodnotou intenzity napětí S MPa [88]: 

2

13

2

32

2

21 )()()(
2

1
S  (7) 

kde  jsou hlavní napětí působící na daný element [MPa]. Dle autora GROOVERA 

je přirozený deformační odpor okamžitá hodnota napění nutná k pokračování deformace 

materiálu – udržení „tečení“ kovu. Je to odpor kovu, jež je funkcí velikosti deformace [92]: 

neKYf  (8) 

kde Yf je přirozený deformační odpor [MPa], e je deformace, K je koeficient zpevnění [MPa] 

a n je koeficient deformačního zpevnění. 

Během plastické deformace je pozitivně ovlivněna kinetika precipitace. 

Precipitace v průběhu tváření má vliv na tváření za tepla. Jednak podporuje zpevnění 

materiálu a brzdí kinetiku odpevňovacích pochodů, taktéž precipitáty vylučující se po 

hranicích zrn a ve skluzových rovinách brzdí pohyb dislokací. Tím dochází k nárůstu odporu 

materiálu, ke změně tvaru a roste deformační odpor [90]. 

Válcování za tepla je přímo závislé na teplotě a rychlosti deformace, jež jsou významné 

pro průběh odpevňujících procesů. Odpevňovací procesy – zotavení a rekrystalizace - jsou pro 

proces tváření rozhodující. Vlastnosti tvařitelnosti materiálu lze posuzovat podle napěťově 

deformačních křivek v závislosti na teplotě a rychlosti deformace [93]. 
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2.2.6.1 Teplota 

Se zvyšující se teplotou se urychluje difúze a tím i tepelně aktivované děje. Ty jsou 

závislé na difúzních schopnostech materiálu, potažmo i na jeho chemickém složení a 

strukturním stavu. S rostoucí teplotou dochází ke snižování mechanických vlastností, pro 

homogenní struktury, monotónním způsobem podle KURNAKOVOVA zákona [94]: 

0101 exp TTMM  (9) 

kde M1, M0 jsou mechanické vlastnosti materiálu při teplotách T1 a T0 (např. při p1, p0), T1, 

T0 jsou teploty deformace [°C] a   je součinitel závislý na vlastnostech materiálu pro danou 

velikost deformace a deformační rychlost. 

Monotónnost se mění během strukturotvorných procesů, např. při vzniku dvoufázové 

struktury, precipitaci, atd. 

Z předchozí rovnice vyplývá, že mezi deformačním odporem a teplotou je exponenciální 

závislost. ZAJKOV ve své práci odvodil následující obecné vztahy pro závislost přirozeného 

deformačního odporu  p = f (T) [95]: 

Tbpp exp0  (10) 

.homptp T1Tbexp  (11) 

kde p, pt je přirozený deformační odpor [MPa] extrapolovaný na teplotu 0 °C a teplotu 

tavení TM [°C], b je součinitel závislý na termomechanických podmínkách a materiálu, Thom. je 

homologická teplota (poměr teploty tváření a teploty tavení). 

Výše uvedené rovnice (10) a (11) jsou platné zejména pro čisté kovy a jen pro úzký 

interval homologických teplot [96]. 

Pro aluminidy železa typu FeAl (Fe-24Al-0,42Mo-0,1Zr-0,005B v hm. %) a Fe3Al (Fe-

28,7Al-2,5Cr v at. %) v závislosti na použité tvářecí teplotě, jsou skutečné hodnoty 

přirozeného deformačního odporu uvedený na obr. 29 [93, 97]. 
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  a)  FeAl při deformaci 0,1 b)  FeAl při deformaci 0,3 

  

 
 c)  Fe3Al při deformaci 0,5 

 
Obr. 29:  Přirozené deformační odpory aluminidů železa na bázi FeAl a Fe3Al v závislosti na 

teplotě a deformační rychlosti [93, 97] 

 

2.2.6.2 Rychlost deformace 

Tvařitelnost vlivem  rostoucí deformační rychlostí roste do jistého maxima a po jeho 

dosažení klesá. Obecnou závislost f  ovlivňuje nejvíce kinetika zpevňovacích a 

uzdravovacích procesů a jejich vzájemný vztah. Uzdravovací procesy snižuje vyšší rychlost 

deformace. Kinetika procesů se zpomaluje-zpožďuje oproti průběhu zpevňovacích procesů, 

roste zpevnění a deformační odpor narůstá podle vztahu [90, 94]: 

n

pp

0

1
01 


 (12) 

kde n je exponent nezávislý na teplotě, jež vyjadřuje metalurgický vliv, p1, p0 je přirozený 

deformační odpor [MPa] při rychlostech deformace 1
 , resp. 0

 . 

Deformační rychlost při tváření za studena nemá velký vliv na deformační odpor. Ale při 

zvyšující se teplotě tváření její vliv výrazně roste. To je způsobeno tím, že vyšší teplota 

přispívá k rychlejšímu průběhu dynamických odpevňovacích procesů, které odstraňují 

zpevňování materiálu [96]. 
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Hodnoty přirozeného deformačního odporu vybraného aluminidu železa na bázi FeAl 

(Fe-24Al-0,42Mo-0,1Zr-0,005B v hm. %) v závislosti na aplikované rychlosti deformace a 

pro různé tvářecí teplotě jsou zobrazeny na obr. 30 [93]. 

 

 
 Obr. 30:  Přirozené deformační odpory FeAl v závislosti na deformační rychlost při 

různých teplotách a deformaci 0,1 [93] 

 

2.2.6.3 Velikost deformace 

Se zvyšující se deformací pozvolna narůstá deformační odpor do své maximální hodnoty 

max. Maximálnímu napětí odpovídá jistá peaková deformace p. Pro oblast zpevňování, s 

podmínkou deformace ε εp, platí tento vztah [94]: 

m

pp

0

1

01
 (13) 

kde m je exponent vyjadřující vliv zpevnění, p1, p0 je přirozený deformační odpor [MPa] při 

deformacích 1, resp. 0. 

Vliv velikosti deformace na deformační napětí má v  počáteční fázi stoupající průběh. 

Ten vzniká zpevněním, po dosažení maxima se uplatňuje změkčování, které přechází do 

ustáleného stadia, kdy deformační napětí je stálé a není již závislé na velikosti 

deformace [98]. 

2.3 Kinetika dynamické rekrystalizace 

Deformace nutná pro zahájení dynamické rekrystalizace je za srovnatelných podmínek 

vždy větší než deformace vedoucí k zahájení rekrystalizace statické. Při běžných procesech 

tváření za tepla (s posloupností mnoha nevelkých úběrů střídajících se s prodlevami, při nichž 

materiál má šanci na uzdravování) proto většinou převládá statická rekrystalizace. 
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Tvar spojité křivky deformace-napětí závisí mj. na probíhajícím typu dynamických 

uzdravovacích procesů a na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou souhrnně 

definovány tzv. Zener-Hollomonovým parametrem Z [s
-1

]: 

TR

Q
expeZ   (14) 

Teplota deformace T je v této rovnici udávána v [K], R je molární plynová konstanta 

[8,314 J∙mol
-1

∙K
-1

] a ė [s
-1

] je deformační rychlost. Aktivační energie při tváření za tepla 

Q [kJ∙mol
-1

] vnáší do veličiny Z materiálový faktor. 

Znalost aktivační energie Q [kJ∙mol
-1

] je velice důležitá pro popis kinetiky dynamické 

rekrystalizace nebo pro matematický popis křivek deformace – napětí při spojité deformaci. 

Aktivační energie zkoumané slitiny byla určena s využitím modifikované rovnice 

SELLARSE a TEGARTA [99]: 

n

maxsinh
TR

Q
expCe  (15) 

kde ė [s
-1

] je deformační rychlost; C [s
-1

],  [MPa
-1

], n [-] jsou materiálové konstanty; R je 

molární plynová konstanta [8,314 J∙mol
-1

∙K
-1

]; T je teplota deformace v [K] a max [MPa] je 

maximální deformační napětí odpovídající píkové deformaci. Tento vztah byl původně 

vyvinut pro matematický popis deformační rychlosti odpovídající ustálenému napětí 

ss [MPa]. Nicméně píkové napětí max je používáno mnohem častěji, protože hodnoty ss 

jsou těžko dosažitelné při širokém rozsahu deformačních rychlostí a teplot deformace. 

Řešením rovnice s využitím částečných lineárních regresí doplněných finální nelineární 

regresí lze určit nejen aktivační energii Q, ale i další konstanty C [s
-1

],  [MPa
-1

] a n [-]. 

Při takových kombinacích teploty a rychlosti deformace, které pro daný materiál dávají 

shodnou velikost parametru Z, budou napěťové křivky tvarově i kvantitativně shodné. I proto 

je Zenerův-Hollomonův parametr charakterizován jako teplotně kompenzovaná deformační 

rychlost. Vyšší hodnota parametru Z posune napěťový pík směrem k vyšším deformacím 

(dojde k oddálení dynamické rekrystalizace) i k vyšším napětím (roste tedy deformační 

odpor). 

Dynamická rekrystalizace se projevuje výrazným snížením hustoty dislokací v místech, 

kde proběhla. Působí-li při tváření za studena jen zpevňování, napěťová křivka stále (přesněji 

až do vyčerpání plasticity materiálu) roste. Dynamické zotavení není schopno tak účinně 

uzdravovat materiál jako rekrystalizace a po překročení jisté kritické deformace nedojde k 

poklesu deformačního odporu, ale hned je dosažen ustálený plastický tok. 

Dynamické zotavení se uplatňuje při malých velikostech deformace nebo při nízkých 
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tvářecích teplotách a je převládajícím mechanismem u kovů s vysokou energií vrstevných 

chyb (např. ferit, slitiny hliníku, zinek). Řídícím mechanismem zotavení je šplhání dislokací 

za současné migrace vakancí. Při dynamickém zotavení nevznikají nová zrna, ke změkčování 

dochází rovnoměrně ve všech částech matrice za vzniku polygonizované dislokační 

substruktury. Hustota dislokací se sníží pouze částečně, a proto ani nedojde k úplnému 

odstranění zpevnění. 

Podle rychlosti deformace a velikosti teploty deformace mohou nastat při dynamické 

rekrystalizaci dva typické případy průběhu napěťové křivky. Proběhne-li deformace při 

relativně nízkých teplotách a současně při vysokých deformačních rychlostech, bude mít 

napěťová křivka pouze jeden pík a výsledná mikrostruktura bude jemnozrnná. Oproti tomu při 

relativně vysokých teplotách a při nízkých deformačních rychlostech bude mít napěťová 

křivka několik píků (jedná se o tzv. cyklické chování). Důležitá je schopnost odhadnout 

velikost deformace do píku ep – ta koresponduje zhruba se zahájením dynamické 

rekrystalizace a zcela přesně s hodnotou maximálního deformačního odporu materiálu 

max [MPa] za dané teploty a rychlosti tváření. S využitím Zenerova-Hollomonova parametru 

lze hodnoty souřadnic napěťového píku (ep a max) stanovit podle následujících vztahů [84]: 

W

p ZUe  (16) 

n

C

Z
sinharg

1
max

 (17) 

kde U, W jsou materiálové konstanty, Z je Zener-Hollomonův parametr a C, n jsou 

materiálové konstanty. 

Dynamická rekrystalizace je rozhodujícím mechanismem změkčování u kovů a slitin 

vykazujících nízkou energii vrstevných chyb s nepropustným dislokačním síťovím pro 

procházející dislokace. Tímto procesem změkčování se vytvářejí nukleační zárodky nových 

zrn stejné fáze, které pak rostou. Tento mechanismus má za následek odstranění zpevnění a 

dosažení lepších plastických vlastností. Zárodky nových zrn se tvoří koalescencí subzrn. 

Výhodnými místy pro vznik zárodků jsou místa s vyšší energií mřížky, což jsou většinou 

hranice původních zrn a tzv. deformační pásy. Jako zárodky rekrystalizace mohou posloužit i 

cizí částice jako jsou například hrubozrnné nerozpustné precipitáty. 
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K popisu kinetiky dynamické rekrystalizace je často využívána namísto času velikost 

deformace. Podíl dynamicky rekrystalizované struktury XDRX [-] pak může být vyjádřen 

následujícím vztahem: 

k

p

c

DRX BX exp1  (18) 

kde B je materiálová konstanta, c [-] je kritická deformace nutná k vyvolání dynamické 

rekrystalizace a p [-] je píková deformace. Velikost dynamicky rekrystalizovaného zrna není 

ovlivňovaná velikostí deformace a velikostí zrna před deformací, ale závisí na interakci 

teploty deformace a deformační rychlosti, která může být vyjádřena Zener-Hollomonovým 

parametrem. Velikost zrna po dynamické rekrystalizaci může být stanovena následujícím 

vztahem: [84]: 

ZBDDRX  (19) 

kde B a  [-] jsou koeficienty charakterizující příslušný materiál. 

Vliv teploty deformace a velikosti deformační rychlosti na podíly dynamicky 

rekrystalizované struktury představuje obr. 31. S rostoucí teplotou deformace a s klesající 

hodnotou deformační rychlosti, při stejné velikosti deformace, roste podíl dynamicky 

rekrystalizované struktury. 

 

 
a)  vliv teploty deformace b)  vliv rychlosti deformace 

 Obr. 31:  Vliv termomechanických činitelů na podíl dynamicky rekrystalizované 

struktury[84]: 

 

 

 

 

 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   42 

2.4 Kinetika postdynamické rekrystalizace 

Postdynamické uzdravovací procesy lze rozdělit na: statické zotavení, metadynamickou 

rekrystalizaci a statickou rekrystalizaci. 

Při statickém zotavení dochází pouze k částečnému odpevnění deformované struktury. 

Po překročení určité hodnoty deformace, která je nutná k vyvolání statické rekrystalizace, 

dochází k úplnému uzdravení deformované struktury kombinací statického zotavení a statické 

rekrystalizace. K těmto procesům dochází po určité inkubační době, která je tím kratší, čím 

větší je deformace. Předpokladem pro vznik metadynamické rekrystalizace jsou dynamicky 

rekrystalizovaná zrna při tváření. Ta se stávají zárodky pro růst zrn při metadynamické 

rekrystalizaci. Metadynamická rekrystalizace nevyžaduje žádnou inkubační dobu a její průběh 

je až o jeden řád rychlejší, než u statické rekrystalizace, a proto ji předbíhá [84]. 

Kinetika všech uzdravovacích procesů je ovlivňována chemickým složením materiálu, 

jeho strukturním stavem, aktuální teplotou atd. Kinetika postdynamického uzdravování závisí 

podstatně i na době žíhání t [s] po tváření a na velikosti předchozí deformace. 

Avramiho rovnice popisuje, jak se tzv. rekrystalizovaný podíl XR při izotermickém žíhání 

mění s jeho dobou: 

n

R tkexpX 1  (20) 

kde n je kinetický exponent a K vyjadřuje vliv termomechanických podmínek tváření a žíhání 

– v něm je např. schován vliv teploty. Veličina XR udává, jaká část deformované struktury 

rekrystalizovala, tedy procentuálně kolik deformací protažených zrn se přeměnilo na zrna 

nová, rovnoosá. Rekrystalizovaný podíl se může pohybovat v intervalu 0;1 , resp. 0 % 

(zcela deformovaná struktura) až 100 % (dokonale zrekrystalizovaná struktura). 

Stupeň změkčení postdynamických uzdravovacích procesů lze stanovit také z deformačních 

napětí, které lze zjistit například přerušovanou krutovou zkouškou s řízenou dobou uzdravení 

po deformaci: 

1

121
m

RX  (21) 

kde 1 [MPa] je mez kluzu při 1. deformaci, 2 [MPa] je mez kluzu při 2. deformaci a 

m [MPa] je maximální napětí při 1. deformaci. Schéma vývoje veličiny XR při izotermickém 

žíhání dokumentuje obr. 32. 
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 Obr. 32:  Průběh uzdravování materiálů 

 

Veličina XR při izotermickém žíhání nenarůstá lineárně, ale její časová závislost má 

esovitý tvar. To je dáno zpomalujícími faktory na počátku a na konci průběhu statické 

rekrystalizace. V počáteční nukleační fázi vzniká mnoho zárodků nových zrn, ale ta jsou tak 

malinká, že se to jen nevýrazně projeví na celkovém rekrystalizovaném podílu. Zpomalení ke 

konci procesu je pak způsobeno tím, že jednotlivá rostoucí nová zrna si začínají překážet. 

Časový průběh statické rekrystalizace je popisován ve formě rovnic, které vyjadřují čas 

potřebný pro vznik 50 % rekrystalizovaných zrn. Příkladem je následující rovnice, která je 

využívána k predikci statické rekrystalizace při tváření za tepla: 

T.R

Q
exp.D.e.e.At mqp

, 050  (22) 

kde D0 je počáteční velikost zrna a p, q a m jsou materiálové konstanty. 

Statická rekrystalizace není jediným mechanismem postdynamického uzdravování. 

Do celkového změkčení se promítá kromě rekrystalizace i statické zotavení. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená práce je zaměřena na studium deformačního chování a strukturotvorných 

procesů u vybraných slitin na bázi Fe-40at.%Al, tedy aluminidu železa s extrémně nízkou 

tvařitelností za tepla. Pro experimentální účely byla zvolena především slitina Fe-40Al-Zr-B. 

Byly stanoveny následující cíle: 

 na základě výsledků ucelené sady zkoušek jednoosým tlakem získat křivky 

deformace-napětí slitiny Fe-40Al-Zr-B, stanovit její aktivační energii při tváření za 

tepla a matematicky popsat maximální hodnoty napětí v závislosti na teplotě 

deformace (800 až 1200 °C) a deformační rychlosti (10
-2

 až 10
1
 s

-1
); 

 pomocí analýzy plastometricky získaných křivek deformace-napětí porovnat 

deformační odpory za tepla slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B a určit tak 

vliv vybraných parametrů chemického složení na deformační chování zkoumaných 

aluminidů železa; 

 odvodit rovnici popisující deformaci, spjatou se zahájením dynamické rekrystalizace 

slitiny Fe-40Al-Zr-B, v závislosti na teplotně kompenzované deformační rychlosti; 

 na základě relaxačních testů a strukturních analýz zhodnotit vliv předchozí deformace 

na typ postdynamických uzdravovacích procesů a matematicky popsat kombinovaný 

vliv teploty (900 až 1100 °C) a doby izotermické výdrže na kinetiku statické 

rekrystalizace hrubozrnné slitiny Fe-40Al-Zr-B; 

 optimalizovat podmínky laboratorního válcování křehké slitiny Fe-40Al-Zr-B za tepla 

s cílem zabránit pomocí speciálních ochranných kapslí vzniku trhlin, co nejvíce 

zjemnit zrno a zhomogenizovat tak výchozí litou strukturu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální práce byly rozděleny do několika etap, které lze zjednodušeně 

charakterizovat jako: 

 tavení a odlévání zkoumané slitiny; 

 plastometrické zkoušky jednoosým tlakem; 

 relaxační testy; 

 laboratorní válcování. 

4.1 Použitá experimentální zařízení 

Zkoumaná slitina byla vyráběna tavením ve vakuové indukční peci 

LEYBOLD-HERAUES IS1 na VŠB-TU Ostrava a následně byla ve vakuu odlita do 

dvoudílných kokil [100]. 

Z důvodu vysoké pevnosti a křehkosti zkoumané slitiny nemohlo být použito klasických 

metod dělení odlitků a k přípravě vzorků, zejména pro plastometrické experimenty, bylo 

využito řezání vodním paprskem. Toto zařízení, které je instalováno v Institutu fyziky na 

VŠB-TU Ostrava, využívá abrazivního vodního paprsku, přičemž tlak vody pro řezání je až 

380 MPa při maximální rychlosti posuvu trysky 60 mm∙min
-1

 [101, 102]. 

Zkoušky jednoosým tlakem a relaxační testy zkoumané slitiny byly provedeny na 

universálním plastometru Gleeble 3800. Plastometrické experimenty byly provedeny 

v University of technology v Czestochowe a v Regionálním materiálově technologickém 

výzkumném centru na VŠB-TU Ostrava [103, 104]. Laboratorní válcování zkoumané slitiny, 

která je charakterizována omezenou tvařitelností, bylo realizováno na válcovací stolici K350, 

která je instalovaná v Ústavu modelování a řízení tvářecích procesů na 

VŠB-TU Ostrava [105]. 

4.1.1 Univerzální Plastometr Gleeble 3800 

Toto zařízení, spolu s výměnným simulačním modulem Hydrawedge II, splňuje díky 

patentovaným technikám a speciálnímu řídícímu software náročné požadavky na dynamické 

tepelně mechanické zkoušení a simulace reálných víceúběrových procesů tváření nebo 

tepelného zpracování kovových materiálů [103, 106, 107]. 

Plastometr Gleeble 3800 (viz obr. 33) je plně integrovaný teplotně-mechanický testovací 

systém se zpětnovazebnou řídící smyčkou. Digitální systém řízení procesů, archivace a 

zpracování naměřených dat využívá kombinaci průmyslových procesorů s programy 
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pracujícími pod operačním systémem Windows. Systém může pracovat s maximální 

frekvencí registrace měřených dat až 50 kHz [104, 107]. 

 

 
 Obr. 33:  Universální plastometr Gleeble 3800 [108] 

 

V průběhu testu je registrována povrchová teplota vzorku až čtyřmi navařenými 

termočlánkovými drátky. Zkoušené vzorky lze elektricky odporově ohřívat rychlostí až 

10000 °C∙s
-1

 na maximální teplotu 1700 °C. Rychlost teplotních změn, délka ohřívané zóny a 

teplotní profil po délce vzorku je ovlivňován především typem použitých čelistí – tzn. jejich 

tvarem (velikostí kontaktní plochy mezi čelistí a vzorkem) a jejich materiálem (ocel nebo 

měď). Ochlazování vzorku může být realizováno kontrolovaným odvodem tepla přes čelisti 

(max. rychlost ochlazování 100 °C∙s
-1

), ofukováním vzorku stlačeným vzduchem pomocí 

speciálních trysek anebo kalením vodou (rychlosti ochlazování řádově 10
3
 °C∙s

-1
) [103, 104, 

107]. 

Zkušební vzorky pro testy na plastometru Gleeble 3800 mají většinou válcovitý tvar o 

průměru 6, 10 nebo 12 mm, přičemž délka vzorku a jeho průměr závisí na typu aplikovaného 

testu [103, 104]. 

Plastometr Gleeble 3800 může vzorky deformovat tlakem nebo tahem. Mechanická část 

stroje může vyvinout až 20 tun statického zatížení v tlaku a až 10 tun zatížení v tahu. 

Rychlost pohybu příčníku lze regulovat od 0,001 do 2000 mm∙s
-1

 [103, 104, 107]. 

Jeho obrovskou výhodou, ve srovnání s jinými plastometry, je možnost realizace celé 

řady tepelně-mechanických testů na jednom zařízení. K těmto testům se řadí zejména 

simulace tepelného zpracování včetně kalení, simulace svařování obloukem nebo laserem, 

zkoušky jednoosým tahem nebo tlakem, speciální SICO testy tvařitelnosti, dilatometrické 

testy s možností konstrukce IRA nebo ARA diagramů (i s vlivem deformace), určování 
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nulové pevnosti materiálů, určování teploty tání materiálů a speciální akcelerované creepové 

testy [103, 104, 107, 109, 110]. 

Výměnný modul Hydrawedge II, synchronizovaný s hlavní jednotkou plastometru 

Gleeble 3800, funguje jako flexibilní mechanická zarážka, která umožňuje zastavení 

hydraulického beranu nárazem do nepohyblivého předmětu – viz obr. 34. Proto je možno na 

tomto modulu realizovat několik přesných tlakových deformací, pro něž je nutno pohybovat 

vzorkem, jelikož hydraulický beran je zastaven vždy na stejném místě. Tímto je potlačen 

překmit deformace přes zadané meze a je dosaženo přesného řízení deformace. 

 

 
 Obr. 34:  Schéma principu výměnného modulu Hydrawedge II [107] 

 

S využitím modulu Hydrawedge II lze naprogramovat až 20 úběrů, přičemž deformační 

rychlosti mohou být voleny od 0,005 do 100 s
-1

. Tento modul je především určen pro tlakové 

simulace komplexních víceúběrových procesů tváření (válcování, kování), pro spojité 

zkoušky jednoosým tlakem anebo pro speciální relaxační testy. 

Tento modul pracuje v podstatě se dvěma typy vzorků – válcovitými nebo hranolovitými. 

Prvním typem jsou válcovité vzorky o průměru 8 nebo 10 mm a délce 12 nebo 15 mm. 

Tyto vzorky se používají zejména pro spojité izotermické zkoušky jednoosým tlakem, jejichž 

výsledky jsou využívány zejména pro hodnocení kinetiky dynamické rekrystalizace nebo pro 

matematický popis deformačních odporů. Tento typ vzorků lze také využít pro speciální 

relaxační testy, kterými lze zkoumat průběh postdynamických uzdravovacích procesů. 

V případě víceúběrových simulací procesů tváření lze tento typ vzorků použít i pro fyzikální 

simulace válcování tyčí. Druhým typem jsou hranolovité vzorky o rozměrech 
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10 x 15 x 20 mm, do nichž se během deformace zatlačují kovadla o šířce 5 mm a 

nedeformované části vzorku plní funkci volných konců, které snižují tok materiálu 

v podélném směru. Výsledkem je rovinný stav deformace, který je velmi podobný 

deformačním poměrům při válcování plochých vývalků nebo při vybraných operacích 

volného kování [111, 112, 113, 114]. 

4.1.2 Válcovací stolice K350 

Laboratorní válcovací stolice kvarto K350 (viz obr. 35) se používá především k vratnému 

válcování rozměrnějších plochých vývalků za tepla. Výhodou této stolice je možnost ji 

operativně přestavět na konfiguraci duo, kdy se opěrné válce používají jako pracovní. 

 

 
 Obr. 35:  Laboratorní válcovací stolice K350 [105] 

 

Pracovní válce mají jmenovitý průměr 67 mm, jmenovitý průměr opěrných válců je 

140 mm, přičemž délka těla válců je 350 mm. Stavění válců je motorické s lineárním měřením 

nastavení s přesností 0,01 mm. Pracovní válce jsou poháněny stejnosměrným motorem o 

výkonu 17 kW, maximální rychlost otáčení pracovních válců je 140 ot∙min
-1

. 

Tenzometrickými čidly (smykovými snímači) jsou měřeny a počítačově registrovány síly 

působící na oba stavěcí šrouby (160 kN), krouticí momenty na vřetenech, axiální síly na 

horním opěrném válci (25 kN) i na horním pracovním válci (30 kN). V současnosti je 

počítačově řízena výška válcovací mezery, rychlost a směr válcování i v případě více 

úběrových režimů tváření. 
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Na plochých válcích se válcují především ploché vývalky nebo speciální klínovité 

vzorky, které slouží hlavně pro posouzení technologické tvařitelnosti zkoumaných materiálů. 

Kromě toho lze do stojanu instalovat i válce s jednoduchými skříňovými kalibry, na kterých 

lze válcovat tyče čtvercových průřezů [105]. 

Tato válcovací stolice umožňuje také zkoumat vliv mimoběžně uložených válců na tvar 

vývalku. Mimoběžnost hodnocená středovým úhlem v horizontální rovině může být 

nastavena na 0.5°, 1.0°, 1.5° a 2.5° [105]. 

4.2 Charakteristika slitiny Fe-40Al-Zr-B a příprava laboratorních odlitků 

Tavení zkoumaných slitin typu Fe – 40 at. % Al bylo prováděno ve dvou krocích. 

Důvodem tohoto tavení ve dvou krocích byly rozdílné teploty tavení Fe a Al. Při společném 

tavení kovů s velmi rozdílnou teplotou tavení (Fe, Al) docházelo ke ztrátám přehřívaného Al, 

a to především v důsledku rozprsku, varu při uvolňování plynů apod. Proto bylo vhodné 

nejdříve vyrobit předslitinu FeAl s cca 50 hm. % Al, resp. s poměrem blížícím se složení 

požadované slitiny. V případě, že byl potřebný vyšší obsah uhlíku, byla vyrobena předslitina 

Fe-C s 2,5 % C (vhodné z hlediska rovnoměrnosti nauhličování). V další etapě tavení se 

v žádaném poměru smísila předslitina FeAl s Aremou, resp. s předslitinou Fe-C a všemi 

dalšími legujícími prvky (Zr, B, aj.) [100]. Tavením vsázky a gravitačním litím ve vakuu 

(10
-1

 - 10
-2

 mbar) byly připraveny předlitky ve tvaru komolého rotačního kužele a hmotnosti 

cca 1 kg – viz obr. 36, z jejichž patní části byly odebrány vzorky pro spektrální analýzu. 

 

 
  Obr. 36:  Schéma odběru vzorků pro spektrální analýzu předlitku 

 

Po spektrální analýze předlitků byl materiál znovu přetaven a jemně dolegován prvky do 

požadovaného chemického složení (Fe-40at.%Al-Zr-B) a ve vakuu odlit do litinové kokily. 

Takto odlité malé ingoty (odlitky) měly tloušťku cca 20 mm a šířku cca 33 mm (viz obr. 37). 

Dvoustupňové tavení umožňovalo poměrně přesné dosažení požadovaného chemického 

složení dané slitiny. Tyto odlitky byly využity pro následné laboratorní experimenty, přičemž 

jejich chemické složení je uvedeno vždy u jednotlivých popisů provedených experimentů. 
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  Obr. 37:  Odlitý ingot po vytažení z kokily 

 

Navzdory aplikaci ultrazvuku během lití a tuhnutí byla litá struktura zkoumané slitiny 

bohužel heterogenní a byla tvořena poměrně hrubými zrny se zřetelnými dendrity - viz obr. 38 

a obr. 39. Kromě toho byly v laboratorních odlitcích detekovány i vnitřní dutiny, jak 

dokumentuje obr. 40. Tento fakt značně znepříjemnil odběr vzorků z těchto odlitků pro 

následné plastometrické experimenty. 

 

 
 Obr. 38:  Makrostruktura laboratorního odlitku – příčný řez 

 

 
 Obr. 39:  Heterogenní mikrostruktura odlitku (příčný řez – středová oblast) 
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 Obr. 40:  Mikrostruktura odlitku zkoumané slitiny - příčný řez po výšce (tloušťce) odlitku 

 

4.3 Studium kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny 

S využitím plastometrických testů byla studována kinetika dynamické rekrystalizace 

zkoumané slitiny. Cílem bylo, na základě vyhodnocení naměřených křivek 

deformace – napětí, určit aktivační energii, která měla být následně využita pro matematický 

popis kinetiky dynamické rekrystalizace. 

Z laboratorních odlitků o tloušťce 20 mm a šířce 33 mm byly, s využitím řezání vodním 

paprskem, připraveny pro plastometrické zkoušky válcovité vzorky o průměru 10 mm a výšce 

12 mm. Z důvodu eliminace výskytu vnitřních dutin byly tyto vzorky vyříznuty, s využitím 

řezání vodním paprskem, z centrálních částí odlitků. Zkoumaná slitina, která byla použita pro 

tyto plastometrické experimenty, obsahovala (v hm. %) 24,4 % Al – 0,17 % Mn – 0,02 % C – 
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0,17 % Zr – 0,011 % B – zbytek Fe. Hmotnostní obsah hliníku 24,4 % odpovídá atomovému 

obsahu 40 %. 

Zkoušky jednoosým tlakem byly provedeny na universálním plastometru Gleeble 3800 v 

University of Technology Czestochowa. Připravené vzorky byly jednotně elektricky odporově 

předehřáty na teplotu 1200 °C. Pro účely tohoto experimentu byly zvoleny teploty deformací 

800 °C; 900 °C; 1000 °C; 1100 °C a 1200 °C a nominální deformační rychlosti 0,05 s
-1

; 

0,4 s
-1

; 4 s
-1

 a 30 s
-1

. Připravené vzorky byly deformovány logaritmickou výškovou deformací 

o velikosti 0,5 [115]. 

4.4 Studium vlivu vybraných parametrů chemického složení na 

deformační chování vybraných aluminidů železa typu FeAl 

Cílem bylo pomocí analýzy plastometricky získaných křivek deformace-napětí porovnat 

deformační odpory za tepla slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B a určit tak vliv 

vybraných parametrů chemického složení na deformační chování zkoumaných aluminidů 

železa. 

Slitiny Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 byly, stejně jako slitina Fe-40Al-Zr-B, připraveny 

tavením a odléváním ve vakuové indukční peci. Slitina Fe-40Al obsahovala (v hm. %) 25,1 % 

Al – 0,013 % C – 0,16 % Mn – zbytek Fe. Slitina Fe-40Al+TiB2, která byla odlita jako 

binární slitina s přídavkem částic TiB2 (< 10 m) v tavenině, obsahovala (v hm. %) 24,3 % Al 

– 0,03 % C – 0,18 % Mn – 0,27 % Ti a 0,1 % B – zbytek Fe. Odlitky všech slitin vykazovaly 

poměrně velmi hrubozrnnou strukturu a vysokou heterogenitu. Deformační chování těchto 

dvou slitin bylo následně porovnáno s výsledky již provedeného plastometrického zkoumání 

slitiny Fe-40Al-Zr-B při analogických podmínkách deformace. 

Z důvodu eliminace výskytu vnitřních dutin byly válcovité vzorky o průměru 10 mm a 

výšce 12 mm vyrobeny, s využitím řezání vodním paprskem, ze středových oblastí 

laboratorních odlitků. Zkoušky jednoosým tlakem byly provedeny, stejně jako v minulém 

experimentu, na univerzálním plastometru Gleeble 3800 v University of Technology 

Czestochowa. Připravené válcovité vzorky slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 byly, stejně jako 

v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B, jednotně elektricky odporově ohřáty na teplotu 1200 °C a 

deformovány logaritmickou výškovou deformací o velikosti 0,5. Teploty deformací byly 

800 °C; 900 °C; 1000 °C; 1100 °C a 1200 °C a nominální deformační rychlosti byly 0,05 s
-1

; 

0,4 s
-1

; 4 s
-1

 a 30 s
-1

[116]. 
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4.5 Studium kinetiky postdynamických uzdravovacích procesů zkoumané 

slitiny 

S využitím plastometrických testů a následných strukturních analýz byla také studována 

kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny Fe-40Al-Zr-B nejdříve v litém stavu a 

následně i ve stavu protvářeném a homogenizovaném. Pro tento účel byly připraveny 

laboratorní odlitky zkoumané slitiny, jejíž průměrné chemické složení bylo (v hm. %) 24,6 Al 

– 0,04 Cr – 0,01 B – 0,18 Zr – 0,01 C – 0,14 Mn – 0,01 Mo – zbytek Fe. 

4.5.1 Kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny v litém stavu 

Z centrálních částí laboratorních odlitků zkoumané slitiny byly připraveny válcovité 

vzorky o průměru 10 mm a délce 12 mm, které byly následně podrobeny zkouškám 

jednoosým tlakem. 

Připravené vzorky byly na plastometru Gleeble 3800 jednotně předehřáty na teplotu 

1200 °C a následně byly při teplotě 1200 °C nebo 1000 °C deformovány jednoosým tlakem 

při rychlosti deformace 4 s
-1

, přičemž velikost logaritmické výškové deformace byla 

rovna 0,2. Vzorky byly bezprostředně po deformaci zakaleny ve vodě nebo byly žíhány při 

dané teplotě deformace po dobu od 5 do 100 sekund a až poté byly také zakaleny do vody. 

4.5.2 Kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny v protvářeném a 

homogenizovaném stavu 

Při vyhodnocování předchozího experimentu (viz kap. 4.5.1) byl zjištěn značný rozptyl 

získaných výsledků a kvantifikace podílů rekrystalizovaných zrn byla prakticky nemožná. 

Tím pádem nebylo možno přesně popsat kinetiku statické rekrystalizace bez homogenizace 

litého stavu. 

Pro homogenizaci lité struktury byla navržena kombinace válcování a homogenizačního 

žíhání. Připravené odlitky byly z důvodu potlačení vzniku povrchových prasklin a trhlin při 

styku provalku s chladnými válci vloženy do speciálních ochranných kapslí [120]. 

Tyto kapsle byly svařeny z korozivzdorné feritické oceli AISI 430 o tloušťce stěny 2 mm – 

viz obr. 41 a měly by eliminovat zhoršenou tvařitelnost zkoumaného materiálu [117]. 

 

 
  Obr. 41:  Schéma ochranné kapsle [120] 

1 – kapsle; 2 – svar; 3 – zkoumaný materiál; 4 – vnitřní prostor; 

5, 6, 7, 8 – stěny z plechu z korozivzdorné oceli 
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Laboratorní odlitky zabalené do ochranných kapslí byly, po ohřevu v elektrické odporové 

peci na teplotu 1200 °C, proválcovány na laboratorní válcovací stolici K350 čtyřmi 

výškovými úběry na finální tloušťku 13,3 mm. Velikost logaritmické deformace v jednom 

úběru byla rovna 0,1. Po 2. úběru byl zařazen 45 sekundový mezioperační ohřev provalků při 

zvolené teplotě válcování. Po doválcování byly vývalky ochlazovány volně na vzduchu. 

Po vyjmutí vývalků z ochranných kapslí následovalo jejich 7 hodinové žíhání ve vakuové 

peci při teplotě 1200 °C. 

Sedmihodinové vysokoteplotní homogenizační žíhání mělo za následek rekrystalizaci 

struktury laboratorních vývalků v jejich celém objemu a částečné zhrubnutí 

rekrystalizovaných zrn v povrchových partiích vývalků – viz obr. 42. Pomocí EBSD analýz 

takto homogenizovaných vzorků byla stanovena průměrná velikost zrna 0,77 ± 0,27 mm. 

 

 
 Obr. 42:  Mikrostruktura zkoumané slitiny po homogenizačním žíhání (EBSD) [117] 

 

Tato homogenizace výchozí struktury umožňuje získat mnohem spolehlivější informace o 

kinetice statické rekrystalizace zkoumané slitiny. Z centrálních částí homogenizovaných 

vývalků byly připraveny válcovité vzorky o průměru 10 mm a délce 12 mm, které byly 

následně určeny pro izotermické zkoušky jednoosým tlakem na plastometru Gleeble 3800. 

Cílem přípravných testů bylo určit optimální velikosti logaritmických výškových deformací, 

po kterých budou vyhodnocovány statické uzdravovací procesy. Připravené vzorky byly po 

ohřevu na zvolenou teplotu (1100 °C nebo 900 °C) deformovány různými logaritmickými 

výškovými deformacemi (0,1; 0.2; 0,35), po nichž následovala izotermická výdrž danou dobu 

na teplotě deformace a poté byly vzorky zakaleny do vody. Parametry těchto přípravných 

relaxačních testů charakterizuje tab. 4. 
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Tabulka 4:  Parametry přípravných relaxačních testů 

teplota 

deformace 
e ė 

výdrž po 

deformaci 

[°C] [-] [s
-1

] [s] 

1100 0,1 4 5 

1100 0,2 4 5 

1100 0,35 4 5 

900 0,1 4 19 

900 0,2 4 19 

900 0,35 4 19 

 

Na základě vyhodnocení těchto přípravných testů byly navrženy další relaxační testy, na 

základě jejichž vyhodnocení byla studována kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny. 

Tyto testy byly provedeny při teplotách deformace 900 °C, 1000 °C a 1100 °C a při jednotné 

logaritmické výškové deformaci o velikosti 0,2. I v tomto případě byla použita jednotná 

deformační rychlost 4 s
-1

. Po deformaci následovala izotermická výdrž vzorku na dané teplotě 

deformace po dobu 0 až 600 s. Po této výdrži byly vzorky opět zakaleny ve vodě (celkem 20 

testů). Zvolené výdrže na teplotě po deformaci dokumentuje tab. 5 [117]. 

 

Tabulka 5:  Zvolené výdrže na teplotách po deformaci 

teplota 

deformace 

výdrž po 

deformaci 

[°C] [s] 

1100 

0 

2 

5 

15 

45 

120 

300 

1000 

0 

5 

12 

30 

180 

400 

900 

0 

5 

8 

19 

100 

240 

600 
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4.6 Optimalizace laboratorního válcování zkoumané slitiny 

Úkolem tohoto laboratorního válcování za tepla bylo zjemnit výchozí licí strukturu 

opakovanou statickou rekrystalizací a tím zlepšit technologickou tvařitelnost zkoumané 

slitiny, která se vyznačuje vysokou křehkostí. 

Optimalizace laboratorního válcování zkoumané slitiny představovalo jednak 

optimalizaci deformačního režimu, tj. rozložení deformací v jednotlivých úběrech, a 

následnou optimalizaci teplot válcování. K tomuto účelu byla využita laboratorní válcovací 

stolice kvarto K350, jejíž pracovní válce o průměru 67 mm se otáčely rychlostí 100 min
-1

. 

Po doválcování byly vývalky ochlazovány volně na vzduchu [118]. 

4.6.1 Optimalizace deformačního (úběrového) režimu 

Zkoumaný materiál získaný tavením v laboratorní vakuové indukční peci měl následující 

chemické složení (v hm. %): 24,6 Al – 0,12 Mn – 0,07 C – 0,09 Zr – 0,04 B – zbytek Fe. 

Obsah hliníku odpovídal 40,3 at. %. 

Připravené laboratorní ingoty (odlitky), o tloušťce 19,5 mm a šířce 33 mm, byly ohřáty 

v elektrické odporové peci na zvolenou teplotu a daným režimem proválcovány několika 

reverzními průchody na nominální tloušťku 12,5 mm nebo 5,5 mm. Po doválcování byly 

vývalky ochlazovány volně na vzduchu. 

4.6.1.1 Válcování 6 průchody na finální tloušťku 12,5 mm 

V první etapě byly dva laboratorní odlitky (ingoty) válcovány 6 průchody na finální 

tloušťku 12,5 mm. Po ohřevu na zvolenou teplotu 1200 °C byly ingoty proválcovány 6 

poměrně malými výškovými úběry (cca 9 – 6 – 6 – 6 – 7 – 5 %). Z důvodu eliminace poklesu 

povrchové teploty byly provalky po druhém a čtvrtém průchodu vloženy na 80 sekund, resp. 

120 sekund do pece, která byla vyhřátá na teplotu 1200 °C. Delší z obou odlitků, označený 

jako V1, byl před samotným ohřevem a válcováním vložen do speciální ochranné kapsle 

(viz obr. 41). Kratší odlitek, označený jako V2, pak byl válcován bez ochranné kapsle. 

4.6.1.2 Válcování 10 průchody na finální tloušťku 5,5 mm 

V druhé etapě byly 3 laboratorní ingoty proválcovány 10 středními výškovými úběry 

(cca 9 – 9 – 10 – 11 – 13 – 11 – 15 – 12 – 13 – 10 %) na finální tloušťku 5,5 mm. V tomto 

případě byly všechny 3 odlitky válcovány ve speciálních ochranných kapslích. Pro tento účel 

byly zvoleny teploty válcování 1150 °C (bramka V3), 1200 °C (bramka V4) a 1250 °C 

(bramka V5). Po každém sudém úběru byl zařazen mezioperační ohřev provalků na zvolenou 
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teplotu válcování. Provalky byly po druhém úběru vloženy do pece na 45 sekund, po čtvrtém 

úběru na 60 sekund a po šestém a osmém úběru na 90 sekund. 

4.6.1.3 Válcování 7 průchody na finální tloušťku 5,5 mm 

Ve třetí etapě byl jeden laboratorní ingot - V6, umístěný opět v ochrané kapsli, 

proválcován 7 poměrně vysokými výškovými úběry (cca 11 – 12 – 14 – 16 – 19 – 19 – 19 %) 

na finální tloušťku 5,5 mm. Teplota pece pro ohřev a mezioperační ohřev byla nastavena na 

1200 °C. I v tomto případě byl po každém sudém úběru provalek vložen do pece, po druhém 

úběru na 45 sekund, po čtvrtém úběru na 60 sekund a po šestém úběru na 90 sekund. 

Po vychlazení byly z vývalků mechanicky odstraněny ochranné kapsle a byla změřena 

jejich skutečná finální tloušťka. Následně byly vývalky podrobeny metalografickým 

analýzám [118]. 

4.6.2 Optimalizace teploty válcování 

Pro účely finální optimalizace parametrů válcování zkoumané slitiny za tepla bylo 

laboratorním tavením a odléváním připraveno dalších 5 ingotů s průměrným chemickým 

složením (v hm. %): 24,56 Al – 0,04 Cr – 0,01 B – 0,18 Zr – 0,01 C – 0,14 Mn – 0,01 Mo – 

zbytek Fe. Všechny takto připravené ingoty byly poté zabaleny opět do ochranných kapslí 

[120]. Takto zabalené ingoty byly následně proválcovány, na laboratorní válcovací stolici 

kvarto K350, pomocí sedmi výškových úběrů (cca 10 – 12 – 14 – 16 – 19 – 19 – 18 %) 

z počáteční tloušťky 23,35 mm na finální tloušťku 7,23 mm. Pro tento účel byly zvoleny 

teploty válcování 1240°C, 1220 °C, 1200 °C, 1180 °C a 1160 °C. Označení ingotů a potažmo 

vývalků přehledně dokumentuje tab. 6. Po každém dvojúběru byl zařazen mezioperační ohřev 

provalků v peci po dobu 60 sekund. Po sedmém úběru byl vývalek vložen do pece na teplotu 

900 °C po dobu 10 minut z důvodu jeho zpomaleného ochlazování. Po vyjmutí z pece byl 

materiál ponechán volně na vzduchu. Zkoumaný materiál byl poté vyjmut z ochranných 

kapslí a podroben metalografickým analýzám [119]. 

 

Tabulka 6:  Označení ingotů, resp. vývalků zkoumané slitiny 

teplota 

válcování [°C] 
1240 1220 1200 1180 1160 

označení 

bramky 
V7 V8 V9 V10 V11 
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5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

5.1 Analýza křivek deformace – napětí slitiny Fe-40Al-Zr-B 

Spojitými zkouškami jednoosým tlakem na plastometru Gleeble 3800 byly stanoveny 

křivky deformace – napětí při teplotách deformace od 800 °C do 1200 °C a při deformačních 

rychlostech od 0,05 s
-1

 do 30 s
-1

. Tyto křivky se vyznačovaly, zejména při vyšších rychlostech 

deformace pro plastometr Gleeble, charakteristickým kolísáním napětí v průběhu deformace 

vzorku – viz obr. 43. Z důvodu přesnějšího určení souřadnic píků jednotlivých křivek 

deformace – napětí musely být tyto křivky vyhlazeny. 

 

 
 Obr. 43:  Křivky deformace – napětí pro deformační rychlost 30 s

-1
 (před vyhlazením) 

 

V grafech na obr. 44 jsou zobrazeny již vyhlazené křivky deformace – napětí slitiny 

Fe-40Al-Zr-B pro vybrané teploty deformace a deformační rychlosti. Pro jednotlivé 

vyhlazené křivky deformace – napětí byly určeny hodnoty maximálního napětí ( max) a 

odpovídající píkové deformace (ep) – viz tab. 7, které byly následně využity při určení 

aktivační energie a dalších materiálových konstant spojených s predikcí maximálního 

deformačního odporu a deformace odpovídající počátku dynamické rekrystalizace 

zkoumaného materiálu. Z důvodu přílišného rozptylu dat nebyly výsledky ze spojité zkoušky 

jednoosým tlakem provedené při teplotě 1000 °C a při deformační rychlosti 0,4 s
-1

 zahrnuty 

do dalších analýz. 

Hodnoty představené v tab. 7, resp. grafy na obr. 44, potvrzují očekávaný fakt, že 

s klesající rychlostí deformace a s rostoucí teplotou deformace klesá přirozený deformační 

odpor a také se zmenšuje velikost píkové deformace, která měla za následek rychlejší nástup 

dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny [115]. 
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 a)  teplota deformace 800 °C b)  teplota deformace 1100 °C 

 

  
  c)  deformační rychlost 0,05 s

-1
 d)  deformační rychlost 30 s

-1
 

 
Obr. 44:  Příklad křivek deformace – napětí pro vybrané teploty deformace a deformační 

rychlosti (po vyhlazení)[115] 

 

Tabulka 7:  Určené hodnoty maximálního napětí a odpovídající píkové deformace 

T ė max ep 

[°C] [s
-1

] [MPa] [-] 

1200 

0,05 18 0,03 

0,4 38 0,04 

4 81 0,05 

30 154 0,07 

1100 

0,05 40 0,05 

0,4 68 0,06 

4 145 0,09 

30 259 0,11 

1000 

0,05 129 0,08 

4 323 0,12 

30 403 0,14 

900 

0,05 349 0,16 

0,4 453 0,17 

4 547 0,18 

30 601 0,19 

800 

0,05 581 0,22 

0,4 623 0,25 

4 757 0,27 

30 800 0,29 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   60 

5.2 Určení aktivační energie zkoumané slitiny 

Na základě výsledků spojitých tlakových zkoušek byla s využitím modifikované rovnice 

SELLARSE a TEGARTA (15) určena hodnota aktivační energie a další materiálové 

konstanty využitelné pro predikci maximálního deformačního odporu a deformace 

odpovídající počátku dynamické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla. 

Problémem při řešení rovnice (15) je nutnost nelineární regrese dvou nezávisle 

proměnných a skutečnost, že naměřená data mohou být bohužel ovlivněna značným 

rozptylem, který pak může negativně ovlivnit výsledky. Tyto problémy lze potlačit analýzou 

vstupních dat ve speciálně pro tento účel vyvinutém programu ENERGY 4.0 [121], který 

umožňuje sofistikovanou práci se vstupními daty. Automatizovaný výpočet bez ohledu na 

vědecký přístup může vést k chybám v důsledku rozptylu experimentálních dat. Proto je 

velikou výhodou programu ENERGY 4.0 schopnost vykreslit vybraná data s možností jejich 

individuálního vyhodnocení, přičemž možnost separace bodů z dalších fází výpočtu je 

z pohledu získání přesných výsledků zcela zásadní. Software ENERGY 4.0 pracuje ve dvou 

fázích. V první fázi jsou experimentální data postupně zpracována s využitím částečných 

lineárních regresí, přičemž v této fázi dochází k eliminaci možného rozptylu vstupních dat. 

Výsledkem je hrubý odhad materiálových konstant, které jsou následně v druhé fázi 

zpřesněny pomocí metody nejmenších čtverců během nelineární regrese. 

Jako vstupní data pro určení aktivační energie byly využity hodnoty maximálního napětí a 

odpovídající píkové deformace – viz tab. 7. V programu ENERGY 4.0 byla nejdříve vybrána 

nejvyšší teplota deformace (1200 °C) a pomocí lineární regrese závislosti logaritmické 

deformační rychlosti na logaritmickém maximálním napětí byla vypočtena konstanta n. 

Poté byla zvolena nejnižší teplota deformace (800 °C) a pomocí další lineární regrese 

závislosti logaritmické rychlosti deformace na maximálním napětí byla stanovena 

konstanta . Dále byla sestrojena závislost korigované deformační rychlosti na převrácené 

hodnotě teploty (viz obr. 45) a pomocí lineární regrese byla vypočtena hodnota aktivační 

energie a konstanty C [115]. 
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 Obr. 45:  Závislost korigované logaritmické deformační rychlosti na převrácené hodnotě 

teploty[115] 

 

Následně byly, pomocí lineární regrese závislosti logaritmické píkové deformace na 

logaritmickém Zener-Hollomonově parametru (viz obr. 46), vypočteny konstanty U a W, 

které se využívají při popisu kinetiky dynamické rekrystalizace. 

 

 
 Obr. 46:  Závislost korigované logaritmické píkové deformace na logaritmickém 

Zener-Hollomonově parametru[115] 

 

V poslední fázi byly, za použití metody nejmenších čtverců, zpřesněny již vypočtené 

konstanty pro zkoumanou slitinu Fe-40Al-Zr-B – viz tab. 8. 
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Tabulka 8:  Výsledné hodnoty materiálových konstant slitiny Fe-40Al-Zr-B určené 

programem ENERGY 4.0 

Q n  C U W 

[kJ·mol
-1

] [-] [MPa
-1

] [s
-1

] [-] [-] 

560,61 2,5717 0,0093 9,14∙10
20

 0,00054 0,098 

 

Hodnotu aktivační energie lze využít zejména při výpočtu Zener-Hollomonova 

parametru. V literatuře lze najít mnoho informací týkajících se aktivační energie aluminidů 

železa při tváření za tepla. Problém se srovnatelností výsledků spočívá především v odlišných 

testovacích podmínkách jednotlivých experimentů – například použití krutových nebo 

tlakových zkoušek, aplikace rozdílných deformačních rychlostí a rozsahů teplot deformace, 

odlišný výchozí strukturní stav, atd. Hodnoty aktivační energie aluminidů železa zjištěné 

literárním rozborem dokumentuje tab. 9 [115]. 

 

Tabulka 9:  Aktivační energie různých slitin typu Fe – 40 at. % Al (vše v at. %)[115] 

Materiál Q [kJ·mol
-1

] Literární zdroj 

Plynem atomizovaný FeAl 

(Fe-39,6Al-0,19Mo-0,05Zr) 
465 [122] 

Vodou atomizovaný FeAl 

(Fe-39,4Al-0,18Mo-0,05Zr-0,86O2) 
430 [122] 

Hrubozrnný Fe-36,5Al 370 [123] 

Hrubozrnný Fe-36,5Al-1Ti 290 [123] 

Hrubozrnný Fe-36,5Al-2Ti 260 [123] 

Fe-40Al-5Cr-0,2Mo-0,2Zr-0,02B 343 [124] 

 

Ze srovnání hodnot aktivační energie stanovené mým experimentem (tab. 8) a hodnot 

aktivačních energií stanovených autory [122-124] – viz tab. 9 je evidentní, že mnou 

vypočtená hodnota aktivační energie je relativně vysoká – přibližně o 100 – 130 kJ∙mol
-1

 větší 

než v případě plynem, resp. vodou atomizované slitiny Fe-40Al. V případě hrubozrnné slitiny 

Fe-36,5Al bylo dosaženo dokonce o cca 200 kJ∙mol
-1

 menší hodnoty aktivační energie ve 

srovnání s mým experimentem. Kromě toho v případě hrubozrnné slitiny Fe-36,5Al výrazně 

ovlivňoval výslednou hodnotu aktivační energie obsah titanu. 
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5.3 Matematický popis maximálního deformačního odporu zkoumané 

slitiny 

S využitím znalosti materiálových konstant , n a C, vypočtených v programu ENERGY 

4.0, bylo možné sestavit rovnici pro predikci maximálního deformačního odporu zkoumané 

slitiny Fe-40Al-Zr-B: 

5717,2
20max

1014,9
arcsin

0093,0

1 Z
h  (23) 

Srovnání naměřených a zpětně vypočtených hodnot maximálního deformačního odporu 

slitiny Fe-40Al-Zr-B, v závislosti na Zener-Hollomonově parametru, dokumentuje graf na 

obr. 47. Dle tohoto grafu lze konstatovat velmi dobrou shodu (rozdíl od 5 do 30 MPa) mezi 

naměřenými a vypočtenými hodnotami max. Správnost výpočtu maximálního deformačního 

odporu dokumentuje i graf na obr. 48 a vysoká hodnota korelačního koeficientu 

R
2
 = 0,9939 [115]. 

 

 
 Obr. 47:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot maximálního 

deformačního odporu max 
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 Obr. 48:  Přesnost dle modelu (23) vypočtených hodnot maximálního deformačního odporu 

slitiny Fe-40Al-Zr-B 

 

Díky dobré shodě mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami max bylo možno sestrojit 

3D mapu závislosti predikovaných max na aplikovaném rozsahu deformačních teplot a 

deformačních rychlostí – viz obr. 49. 

 

 
 Obr. 49:  Závislost maximálního deformačního odporu slitiny Fe-40Al-Zr-B na teplotě a 

rychlosti deformace 
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5.4 Matematický model kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané 

slitiny 

S využitím materiálových konstant U a W bylo možné sestavit rovnici, která je určena pro 

predikci píkové deformace, která odpovídá maximálnímu deformačnímu odporu slitiny 

Fe-40Al-Zr-B: 

0980000540 ,

p Z,e  (24) 

Srovnání naměřených a zpětně vypočtených hodnot deformací odpovídajících 

napěťovému píku slitiny Fe-40Al-Zr-B, v závislosti na Zener-Hollomonově parametru, 

dokumentuje graf na obr. 50. Přesnost zpětně vypočtených hodnot deformace do píku již 

nebyla tak vysoká jako v případě hodnot maximálního deformačního odporu, ale i přesto bylo 

dosaženo dostatečně vysokého korelačního koeficientu R
2
 = 0,9293 – viz obr. 51 [115]. 

 

 
 Obr. 50:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot píkové deformace ep 

 

 
 Obr. 51:  Přesnost dle modelu (24) vypočtených hodnot píkové deformace 

slitiny Fe-40Al-Zr-B 
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Jelikož píková deformace ep takřka odpovídá deformaci nutné k vyvolání dynamické 

rekrystalizace, je možno dle rovnice (24) predikovat, pro dané kombinace teplot a 

deformačních rychlostí, počátek dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny – viz obr. 52. 

Při vysokých teplotách deformace (1200 °C) a při nízkých deformačních rychlostech 

(0,05 s
-1

) bude potřeba k vyvolání dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny nižších 

deformací. V opačném případě, tedy při nízkých teplotách a vysokých deformačních 

rychlostech, bude potřeba pro vyvolání dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny vyšších 

deformací, se kterými jsou spojeny i vyšší hodnoty maximálního deformačního odporu. 

 

 
 Obr. 52:  Závislost píkové deformace slitiny Fe-40Al-Zr-B na teplotě a rychlosti deformace 

 

5.5 Porovnání deformačního chování vybraných aluminidů železa při 

tváření za tepla 

Spojitými tlakovými zkouškami na plastometru Gleeble 3800 bylo zkoumáno deformační 

chování slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 při analogických teplotně deformačních podmínkách 

jako v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B. Cílem těchto experimentů bylo, na základě vyhodnocení 

plastometrických testů, porovnat deformační chování vybraných aluminidů železa 

s rozdílným chemickým složením. 

Příklad porovnání experimentálně určených, ale už vyhlazených křivek deformace – 

napětí, zkoumaných aluminidů železa dokumentují grafy na obr. 53. Již z těchto grafů je 

patrné, že nejvyšší deformační odpor vykazovala slitina Fe-40Al+TiB2. Z vyhlazených křivek 

deformace – napětí byly určeny pro slitiny Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2, stejně jako v případě 

slitiny Fe-40Al-Zr-B, hodnoty maximálního napětí ( max) a odpovídající píkové deformace 
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(ep), které byly využity pro následné určení aktivační energie a dalších materiálových 

konstant [116]. 

 

 
 a)  teplota deformace 800 °C, deformační rychlost 30 s

-1
 

 

 
 b)  teplota deformace 1100 °C, deformační rychlost 4 s

-1
 

 
Obr. 53:  Příklad porovnání experimentálně určených křivek deformace – napětí aluminidů 

železa 

 

Aktivační energie při tváření za tepla slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 byla, rovněž jako 

v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B, určena s využitím specializovaného programu ENERGY 4.0. 

Porovnání výsledných hodnot aktivační energie a dalších materiálových konstant, 

využitelných pro predikci maximálního deformačního odporu zkoumaných slitin, 

dokumentuje tab. 10. 

 

 

 

 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   68 

Tabulka 10:  Aktivační energie zkoumaných slitin typu Fe – 40 at. % Al 

Slitina 
Q n C 

[kJ·mol
-1

] [-] [MPa
-1

] [s
-1

] 

Fe-40Al 234,78 2,6767 0,0033 2,17∙10
10

 

Fe-40Al+TiB2 452,48 1,9526 0,0094 8,49∙10
16

 

Fe-40Al-Zr-B 560,61 2,5717 0,0093 9,14∙10
20

 

 

Z tab. 10 je zřejmé, že hodnota aktivační energie slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla 

je v podstatě dvakrát větší než v případě slitiny Fe-40Al a přibližně o cca 100 kJ∙mol
-1

 vyšší 

než v případě slitiny Fe-40Al+TiB2. Velikou výhodou tohoto srovnání je fakt, že všechny tyto 

materiálové konstanty slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B byly stanoveny stejnou 

metodikou (stejný postup tavení a odlévání, plastometrické testy na identickém zařízení, 

stejný postup zpracování experimentálních výsledků a vyhodnocení dat). Zdá se, že 

zpevňující účinek částic slitiny Fe-40Al-Zr-B (pravděpodobně karbidů zirkonia) je ve 

srovnání s částicemi TiB2 velmi intenzivní [116]. 

S využitím hodnot určených programem ENERGY 4.0 bylo možné sestavit rovnice, 

kterými lze predikovat maximální deformační odpor slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 při 

tváření za tepla, přičemž vliv teploty a deformační rychlosti je zahrnut v Zener-Hollomonově 

parametru Z [s
-1

]. Pro slitinu Fe-40Al platí rovnice: 

67672
101017200330

1
,

max
,

Z
harcsin

,
 (25) 

Pro predikci maximálního deformačního odporu slitiny Fe-40Al+TiB2 platí vztah: 

95261
161049800940

1
,

max
,

Z
harcsin

,
 (26) 

S pomocí rovnic (23), (25) a (26) bylo možné provést grafické srovnání maximálních 

deformačních odporů slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B v závislosti na 

Zener-Hollomonově parametru – viz obr. 54. 
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 Obr. 54:  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot max v závislosti na Zener-

Hollomonově parametru (body – naměřené hodnoty, čáry – vypočtené hodnoty) [116] 

 

Grafické srovnání vypočtených maximálních deformačních odporů slitin Fe-40Al, 

Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B v závislosti na teplotě deformace, resp. deformační rychlosti 

přehledně dokumentuje obr. 55. Při nízké deformační rychlosti 0,05 s
-1

 a teplotě deformace 

vyšší než 1100 °C jsou hodnoty maximálních napětí pro všechny tři zkoumané materiály 

prakticky identické. Maximální napětí obou slitin obsahujících bor jsou velmi podobné i s 

klesající teplotou deformace. Oproti tomu slitina Fe-40Al vykazuje, při deformační rychlosti 

0,05 s
-1

 a při teplotách deformace pod 1100 °C, mnohem nižší hodnoty maximálního napětí 

než zbylé dvě slitiny. Při vysoké deformační rychlosti (30 s
-1

) se zvyšují hodnoty 

maximálního deformačního odporu všech tří zkoumaných slitin s klesající teplotou deformace 

s takřka stejnou intensitou. V tomto případě mírně nižší hodnoty maximálního napětí 

vykazuje slitina Fe-40Al-Zr-B [116]. 

 

 
 Obr. 55:  Porovnání vypočtených hodnot maximálních deformačních odporů zkoumaných 

slitin v závislosti na podmínkách deformace [116] 
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Z představených výsledků je zřejmé, že v tomto případě neexistuje přímá závislost mezi 

aktivační energií a maximálním deformačním odporem při tváření za tepla. Aktivační energie 

intermetalických slitin závisí především na soudržnosti hranic zrn. Kromě degradace hranic 

zrn způsobené vlivem okolní atmosféry (vodíková křehkost) je známý také výrazný 

zpevňující účinek malého přídavku boru [125]. Ve srovnání s binární slitinou Fe-40Al je 

z uvedených výsledků zřejmý značný nárůst aktivační energie u zkoumaných slitin 

legovaných borem. Matrice slitiny Fe-40Al+TiB2 obsahuje bor uvolněný z částečného 

rozpouštění částic TiB2 při tavení, což je poměrně pomalu běžící proces [126]. Slitina Fe-

40Al-Zr-B obsahuje bor, který není kovalentně vázán s titanem v částicích a to je důvod, proč 

jsou jeho segregace výraznější na hranicích [125]. Zvýšení aktivační energie lze odůvodnit 

předpokládaným kvantitativním zvýšením koncentrace boru na hranicích zrn. 

5.6 Vyhodnocení kinetiky statické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B 

v litém stavu 

Cílem provedených experimentů bylo, s využitím plastometrických testů a následných 

strukturních analýz, popsat kinetiku statické rekrystalizace zkoumané slitiny v litém stavu. 

Heterogenita počáteční lité struktury se negativně projevila při EBSD analýzách 

plastometricky zkoušených vzorků – viz obr. 56. Při žíhací teplotě 1200°C a 

17 sekundové výdrži (viz obr. 56c) jsou patrná sloupcovitá zrna, která by měla být 

rekrystalizována. Po delší výdrži na žíhací teplotě 1200 °C byla struktura částečně tvořena 

také zhrublými rekrystalizovanými zrny (viz obr. 56e). Při žíhací teplotě 1000 °C a výdrži 

10 s (viz obr. 56b) statická rekrystalizace začala na hranicích původních zrn. 

Podíl rekrystalizovaných zrn se, v případě žíhací teploty 1000 °C, zvyšoval s prodloužením 

doby žíhání (viz obr. 56d), ale i po 100 sekundové výdrži nebyla všechna zrna 

rekrystalizována (viz obr. 56f). Nižší žíhací teplota vedla k tvorbě jemnějších 

rekrystalizovaných zrn, ale heterogenita struktury a velikost zrn jsou významné v případě 

obou teplot [117]. 
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  a)  1200 °C / zakaleno bez žíhání b)  1000 °C / výdrž 10 s / kalení 

  

  
  c)  1200 °C / výdrž 17 s / kalení d)  1000 °C / výdrž 33 s / kalení 

  

  
  e)  1200 °C / výdrž 60 s / kalení f)  1000 °C / výdrž 100 s / kalení 

  
Obr. 56:  Výsledky EBSD analýz žíhaných vzorků [117] 
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Zjištěný značný rozptyl získaných výsledků prakticky znemožnil přesnou kvantifikaci 

podílů rekrystalizovaných zrn a proto nebylo možno přesně popsat kinetiku statické 

rekrystalizace bez homogenizace litého stavu. Homogenizace byla provedena s využitím 

laboratorního válcování odlitků a jejich následného 7 hodinového žíhání ve vakuové peci při 

teplotě 1200 °C (viz kap. 4.5.2). 

5.7 Určení vlivu deformace na kinetiku postdynamických uzdravovacích 

procesů 

Cílem těchto testů bylo určit optimální velikosti logaritmických výškových deformací, po 

kterých budou vyhodnocovány statické uzdravovací procesy slitiny Fe-40Al-Zr-B 

v homogenizovaném stavu. 

Vzorky žíhané při teplotě 900 °C jednoznačně ukazují urychlení statické rekrystalizace se 

zvyšující se velikostí deformace – viz obr. 57 a obr. 58. Po deformaci o velikosti 0,1 a 

následném žíhání se nová zrna vyskytovala pouze na hranicích původních zrn. Předchozí 

deformace o velikosti 0,35 měla za následek masivní průběh statické rekrystalizace. 

Oproti tomu výsledky vzorků deformovaných a žíhaných při teplotě 1100 °C přinesly 

mnohem komplikovanější výsledky. Po deformaci o velikosti 0,1 byl podíl rekrystalizované 

struktury XR = 0,22. V případě deformace o velikosti 0,2 byl podíl rekrystalizované struktury 

XR = 0,40 a v případě deformace o velikosti 0,35 byl podíl rekrystalizované struktury XR 

roven pouze 0,28 – viz obr. 57 a obr. 59. Vyšší deformace tedy vždy vede k výraznějšímu 

zploštění zrn, ale ne vždy k rychlejšímu průběhu statické rekrystalizace [117]. 

 

 
 Obr. 57:  Vliv předchozí deformace na kinetiku statické rekrystalizace 
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  a)  po deformaci 0,10 b)  po deformaci 0,35 

  
Obr. 58:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 900 °C po různých předchozích 

deformacích (EBSD)[117] 

 

  
  a)  po deformaci 0,10 b)  po deformaci 0,35 

  
Obr. 59:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1100 °C po různých předchozích 

deformacích (EBSD)[117] 

 

FSD analýza (Forward Scatter Detector), která umožňuje rozlišit dokonce i subzrna, byla 

využita při vysvětlení (studiu) těchto anomálií. Na základě těchto provedených analýz bylo 

prokázáno, že vysoký stupeň deformace při teplotě 1100 °C vedla k znatelnému postupu 

polygonizace – viz obr. 60. Statické zotavení soutěžilo se statickou rekrystalizací a snižovalo 

její hnací sílu. Účinek statického zotavení byl minoritní po nízkých deformacích. 
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  a)  deformace 0,10 b)  deformace 0,35 

  
Obr. 60:  Detekce maloúhlových hranic zrn po žíhání při teplotě 1100 °C (EBSD + 

FSD)[117] 

 

SEM a EDX spektroskopie vyloučila možnost ovlivnění statických uzdravovacích 

procesů precipitačními procesy působícími při několika (různých) žíhacích teplotách. 

5.8 Vyhodnocení vlivu teploty a doby žíhání na kinetiku statické 

rekrystalizace 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto realizovat další relaxační testy s jednotnou 

deformací o velikosti 0,2, jejichž cílem bylo popsat kinetiku statické rekrystalizace zkoumané 

slitiny. Pro tyto plastometrické testy byly zvoleny teploty deformace 900 °C, 1000 °C a 

1100 °C s následným žíháním při těchto teplotách s nominální výdrží 0 – 600 s. 

Pro vyhodnocení vodou zakalené struktury bylo využito EBSD analýz, které byly provedeny 

ve Fyzikálním ústavu AV ČR. 

Průběh statické rekrystalizace při nejvyšší zvolené žíhací teplotě 1100 °C je překvapivě 

rychlý – viz obr. 61. Při žíhací teplotě 1000 °C – viz obr. 62 byly patrné řetízky nových zrn na 

původních hranicích zrn již po 5 sekundové výdrži na žíhací teplotě a po 180 sekundové 

výdrži na žíhací teplotě byla struktura téměř kompletně rekrystalizovaná. Při nejnižší 

aplikované žíhací teplotě 900 °C byly pozorovány řetízky nových zrn až po 19 sekundové 

výdrži na žíhací teplotě, zatímco velmi dlouhá výdrž na žíhací teplotě vedla k selektivnímu 

hrubnutí nových zrn – viz obr. 63. Střední velikost rekrystalizovaných zrn klesala s klesající 

žíhací teplotou [117]. 
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  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 2 s 

  

  
  c)  doba žíhání 5 s d)  doba žíhání 15 s 

  

  
  e)  doba žíhání 45 s f)  doba žíhání 120 s 

  

 
 g)  doba žíhání 300 s 

 
Obr. 61:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1100 °C (EBSD) [117] 
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  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 5 s 

  

  
  c)  doba žíhání 12 s d)  doba žíhání 30 s 

  

  
  e)  doba žíhání 180 s f)  doba žíhání 400 s 

 
Obr. 62:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1000 °C (EBSD) [117] 
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  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 5 s 

  

  
  c)  doba žíhání 8 s d)  doba žíhání 19 s 

  

  
  e)  doba žíhání 100 s f)  doba žíhání 240 s 

  

 
 g)  doba žíhání 600 s 

 
Obr. 63:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 900 °C (EBSD)[117] 
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Kinetiku statické rekrystalizace lze matematicky popsat pomocí Johnson, Mehl, Avrami a 

Kolmogorodova (JMAK) modelu [122, 123, 124]: 

n

R tBexpX 1  (27) 

kde t [s] je výdrž na žíhací teplotě, konstanta B závisí na mechanismu nukleace a růstu zrn a n 

je Avramiho exponent. Koeficienty v rovnici (27) byly dříve řešeny vícenásobnou nelineární 

regresí experimentálních dat [125]. Nezávislými proměnnými byla teplota [K] a nominální 

doba žíhání (výdrž na teplotě žíhání). Efekt žíhací teploty byl zaveden do rovnice (27) 

modifikací konstanty B. Výsledný fenomenologický model pro popis kinetiky statické 

rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B má tvar: 

6607265
7281 ,

R t
T

exp,expX  (28) 

Dobrou shodu experimentálních hodnot s hodnotami získanými výpočtem dle rovnice (28) 

dokumentuje graf na obr. 64 [117]. 

 

 
 Obr. 64:  Demonstrace přesnosti modelu (28) (plná čára) ve srovnání s experimentálními 

daty (body) [117] 

 

Srovnání dosažených výsledků s výsledky jiných autorů je obtížné z důvodu značných 

rozdílů experimentálních podmínek a povaze výchozího materiálu. Bystrzycki [131] žíhal 

obdobnou slitinu při teplotě 800 °C a pozoroval plně rekrystalizovanou strukturu po cca 

10 sekundové výdrži na žíhací teplotě, ale předchozí deformace rázovými vlnami při 

pokojové teplotě akumulovaly v materiálu mnohem větší hustotu vad než tváření za tepla, 

které bylo využito v mých experimentech. Většinou byly zjištěny problémy s finální 

strukturní homogenitou. Samajdarem a kol. [132] byly pozorovány dvě odlišné struktury zrn 

v žíhaných B2 FeAl vzorcích – malá rovnoosá zrna a velká sloupcovitá (kolumnární) zrna. 
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5.9 Optimalizace laboratorního válcování křehkého aluminidu typu Fe-

40Al-Zr-B za tepla 

Cílem tohoto laboratorního válcování bylo vyhodnotit možnosti válcování za tepla slitiny 

Fe-40Al-Zr-B v litém stavu, která se vyznačuje velkou křehkostí. S využitím opakované 

statické rekrystalizace bylo snahou zjemnit výchozí licí strukturu a tím zlepšit technologickou 

tvařitelnost zkoumané slitiny. 

5.9.1 Optimalizace úběrového režimu 

V první etapě byly dva laboratorní odlitky válcovány, po ohřevu na zvolenou teplotu 

1200 °C, celkem 6 poměrně malými výškovými úběry na finální tloušťku 12,5 mm. 

Laboratorní válcování zkoumaného materiálu bez jeho uložení v ochranné kapsli vedlo ke 

vzniku markantních příčných trhlin již po prvním výškovém úběru. Míra četnosti trhlin se 

zvyšovala s následnými průchody (viz obr. 65a), a proto je možné potvrdit, že válcování 

zkoumané slitiny běžným způsobem, tj. bez aplikace ochranných kapslí, je v podstatě 

nemožné. Stejně jako v případě jiných materiálů na bázi intermetalických sloučenin, např. viz 

[133, 134], má devastační vliv ochlazování povrchových vrstev provalku odvodem tepla do 

pracovních válců, takže způsobuje v podstatě nulovou tvařitelnost těchto slitin. Zabalením 

druhého odlitku (označeného V1) do ochranné kapsle byl potlačen původ těchto povrchových 

vad, díky čemuž bylo možno získat vývalek bez známek výskytu povrchových trhlin, jak 

dokumentuje obr. 65b a obr. 66. 

 

 
 Obr. 65:  Půdorysné plochy laboratorních vývalků[118] 

a)  vývalek V2 - válcovaný bez ochranné kapsle (finální tloušťka 11,9 mm) 

b)  vývalek V1 - válcovaný v ochranné kapsli (finální tloušťka 12,7 mm) 

 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   80 

 
 Obr. 66:  Vývalek s částečně odstraněnou ochrannou kapslí (finální tloušťka 12,7 mm) 

 

Porovnáním výchozí struktury odlitku (viz obr. 38) s finální strukturou vývalku V1 

(viz obr. 67 a obr. 68) lze tvrdit, že bylo dosaženo zjemnění struktury pomocí poměrně 

malého stupně výškové deformace (s celkovou velikostí cca 35 %). Nicméně tato zjemněná 

struktura zůstala značně heterogenní, což je znakem nedokonalého průběhu rekrystalizačních 

procesů. 

 

  
 Obr. 67:  Makrostruktura vývalku V1 

v příčném a podélném směru 

(vzhledem ke směru válcování) 

Obr. 68:  Heterogenní mikrostruktura vývalku V1 

 

Kombinace vyššího počtu úběrů spolu s větší celkovou deformací by měla vést, ve 

srovnání s první etapou válcování, k většímu zjemnění a homogenizaci struktury zkoumané 

slitiny. V této etapě byly proválcovány celkem 3 vývalky při různých teplotách: 1150 °C, 

1200 °C a 1250 °C. Vývalek V3, vyválcovaný při teplotě 1150 °C, měl finální tloušťku 

5,68 mm, přičemž celková velikost výškové deformace byla 71 %. Vývalek V4, vyválcovaný 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   81 

při teplotě 1200 °C, měl konečnou tloušťku 5,34 mm, přičemž celková velikost výškové 

deformace byla 73 %. Vývalek V5, vyválcovaný při nejvyšší teplotě – tj. při 1250 °C, měl 

finální tloušťku 5,3 mm a byl deformován celkovou výškovou deformací o velikosti 73 %. 

Při válcování při nejvyšší aplikované teplotě došlo k protržení ochranné kapsle 

(viz obr. 69), zatímco při nejnižší teplotě válcování se na vývalku objevily příčné trhliny, 

které se šířily od podélných bočních povrchů k jeho středu (viz obr. 70). Z toho je zřejmé, že 

válcovatelnost zkoumané slitiny s poklesem teploty výrazně klesá [118]. 

 

 
 Obr. 69:  Trhání ochranné kapsle na obou koncích vývalku V5 

(teplota válcování 1250 °C) 

 

 
 Obr. 70:  Trhliny šířící se z bočních stran – vývalek V3 

(teplota válcování 1150 °C) 

 

Kromě tloušťky (výšky) vývalků byla měřena i tloušťka ochranných kapslí po 

vyválcování, přičemž byly zjištěny, v závislosti na teplotě válcování, různé rozdíly mezi 

relativní redukcí výšky vlastního vzorku a ochranné kapsle. Jak je zřejmé z obr. 71, situace po 

válcování při teplotě 1200 °C se přibližuje ideálu (což znamená přesný soulad mezi oběma 

hodnotami deformace, resp. minimální rozdíl mezi deformací vzorku a jeho ochranné kapsle). 

Nejvyšší teplota válcování měla za následek výrazně nižší deformaci ochranné kapsle, což 

vedlo v důsledku rostoucího napětí k jejímu masivnímu trhání a praskání. 
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 Obr. 71:  Rozdíly ve výškové deformaci vzorku a ochranné kapsle v závislosti na teplotě 

válcování 

 

V případě válcování deseti úběry bylo nejlepších výsledků z hlediska tvařitelnosti a 

parametrů výsledné struktury dosaženo při teplotě 1200 °C, jak dokumentuje obr. 72 a 

obr. 73. Získaná struktura je kompletně rekrystalizovaná, relativně jemnozrnná a dostatečně 

homogenní. 

 

  
 Vývalek V3 – teplota válcování 1150 °C 

(10 výškových úběrů) 

Vývalek V4 – teplota válcování 1200 °C 

(10 výškových úběrů) 

 

 
 Vývalek V5 – teplota válcování 1250 °C (10 výškových úběrů) 

 
Obr. 72:  Makrostruktura vývalků tloušťky cca 5,5 mm (podélné řezy) 
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 Obr. 73:  Mikrostruktura vývalku V4 (válcovaného při teplotě 1200 °C) 

 

Teplota válcování 1250 °C měla za následek, bez ohledu na potíže s praskáním ochranné 

kapsle a vzniku povrchových vad vývalku v exponovaných místech, dosažení sice 

homogenní, ale mírně hrubozrnné struktury – viz obr. 74. 

 

 
 Obr. 74:  Mikrostruktura vývalku V5 (válcovaného při teplotě 1250 °C) 

 

Na základě metalografických analýz se ukázalo, že teplota válcování 1150 °C je 

nevhodná – příliš nízká nejen z pohledu tvařitelnosti – viz transkrystalická trhlina šířící se 

přes výšku od horního povrchu 

vývalku (obr. 75), ale i z hlediska 

strukturotvorných procesů – viz 

obr. 72. Vzhledem k nedokonalé 

rekrystalizaci lze ve výsledné 

struktuře pozorovat hrubá zrna, 

která jsou protažena ve směru 

válcování. 

 

 

 
 Obr. 75:  Mikrostruktura vývalku V3 (válcovaného při 

teplotě 1150 °C) 
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Výsledky skenovací elektronové mikroskopie vývalku V3, válcovaného při teplotě 

1150 °C, dokumentovaly značné množství jemných vnitřních trhlin, které vycházely ze 

shluků nečistot (obr. 76a). Bodovou spektrální analýzou bylo určeno, že jemné částice 

v matrici jsou tvořeny karbidy zirkonia (obr. 76b). 

 

  
 Obr. 76:  Vnitřní trhliny ve vývalku V3 (teplota válcování 1150 °C) 

a)  trhlina v blízkosti shluku nečistot 

b)  transkrystalická trhlina 

 

Jeden odlitek (označený jako V6), který byl zabalen také do ochranné kapsle, byl 

proválcován celkem sedmi výškovými úběry na finální tloušťku 5,7 mm. Z výše uvedených 

důvodů byla zvolena teplota válcování na 1200 °C. 

Výsledná struktura byla více jemnozrnná, než v případě vývalku válcovaného v předchozí 

etapě při analogické teplotě deseti úběry, ale v jeho centrální části lze pozorovat oblasti 

podobající se segregacím – viz obr. 77 [118]. 

 

 
 Obr. 77:  Makrostruktura vývalku V6 (teplota válcování 1200 °C, 7 výškových úběrů) 
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5.9.2 Optimalizace teplot válcování 

S přihlédnutím k výsledkům experimentů popsaných v kap. 5.9.1 byly optimalizovány 

teploty válcování zkoumané slitiny za tepla. Pro tyto účely bylo připraveno 5 bramek, které 

byly zabaleny do ochranných kapslí. Po ohřevu na zvolenou teplotu byly bramky 

proválcovány 7 výškovými úběry z počáteční tloušťky 23,35 mm (měřeno po zabalení do 

ochranných kapslí) na finální tloušťku 7,23 mm. Velikost celkové výškové deformace 

vlastního vzorku byla cca 70 %. Teploty válcování jednotlivých bramek byly 1240 °C, 

1220 °C, 1200 °C, 1180 °C a 1160 °C, přičemž po každém dvojúběru byl zařazen 

mezioperační ohřev provalků v peci po dobu 60 sekund. Z důvodu zajištění zpomaleného 

ochlazování byly vývalky ihned po doválcování vloženy na 10 minut do pece vyhřáté na 

teplotu 900 °C. Po uplynutí této doby byly vývalky vytaženy z pece a následně byly 

ochlazovány volně na vzduchu. 

V průběhu válcování se válcovací síly měnily, tzn. sudý úběr vykazoval oproti lichému 

úběru vyšší hodnotu válcovacích sil – viz. obr. 78, přičemž tento fakt byl způsoben 

zchladnutím vzorku v důsledku reverzního válcování. S poklesem teploty provalků se 

zvyšoval jejich deformační odpor a následně i válcovací síly, jak můžeme vidět na obr. 79, 

který znázorňuje porovnání naměřených válcovacích sil všech 5 provalků během jejich 

válcování v 7. úběru. 

Ochranné kapsle všech 5 vývalků v různých mírách popraskaly, což přehledně 

dokumentuje obr. 80. V porovnání s předchozím laboratorním válcováním zkoumané slitiny 

(jehož výsledky jsou popsány v kap. 5.9.1) se prokázalo, že zvolený režim výškových úběrů 

má velký vliv na deformační chování ochranné kapsle. Ve zmiňovaném předchozím 

experimentu byl materiál válcován pomocí deseti úběrů na požadovanou výšku. V tomto 

případě byl materiál válcován sedmi úběry s většími deformacemi v jednotlivých úběrech a 

ochranné kapsle byly více poškozeny. Jak dokumentuje obr. 80, největší poškození 

ochranných kapslí vykazovaly vývalky válcované při teplotách 1240 °C a 1200 °C. I přes 

tento fakt ochranné kapsle splnily svou funkci a dostatečně ochránily válcovaný zkoumaný 

materiál [119]. 
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  Vzorek V7 (teplota válcování 1240 °C) Vzorek V8 (teplota válcování 1220 °C) 

 

  
  Vzorek V9 (teplota válcování 1200 °C) Vzorek V10 (teplota válcování 1180 °C) 

 

 
  Vzorek V11 (teplota válcování 1160 °C) 

 
Obr. 78:  Naměřené válcovací síly vývalků V7 až V11 

 

 
  Obr. 79:  Průběh válcovacích sil při 7. výškovém úběru 
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  Obr. 80:  Vývalky v ochranných kapslích [119] 

 

Na obr. 81 jsou představeny vývalky po jejich vytažení z ochranných kapslí, přičemž si 

lze všimnout, že vývalky válcované při teplotách 1240 °C (V7), 1220 °C (V8) a 1200 °C (V9) 

nemají trhliny ani praskliny. Na vývalcích válcovaných při teplotách 1180 °C (V10) a 

1160 °C (V11) již lze pozorovat příčné trhliny, což potvrzuje i detailnější snímek na obr. 82. 

Vývalek V10, válcovaný při teplotě 1180 °C, vykazoval větší počet trhlin, než vývalek V11, 

který byl válcován při teplotě 1160 °C. Tento fakt mohl být způsoben neplánovanou 

prodlevou mezi 5. a 6. úběrem a tedy výraznějším zchladnutím daného provalku (V10) [119]. 

 

V7 V8 V9 V10 V11 
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 Obr. 81:  Vývalky po vytažení z ochranných kapslí 

 

  
  Vývalek V10 Vývalek V11 

 
Obr. 82:  Příčné trhliny vývalků válcovaných při teplotě 1180 °C a 1160 °C 

 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 



Disertační práce – Ing. Václav Šumšal   89 

Všechny vývalky byly podrobeny metalografickým analýzám. Srovnáme-li 

mikrostruktury vývalků V7 až V11 (viz obr. 83) lze tvrdit, že zvolené teploty válcování měly 

výrazný vliv na výslednou velikost zrna. 

 

  
  Vývalek V7 (teplota válcování 1240 °C) Vývalek V8 (teplota válcování 1220 °C) 

 

  
  Vývalek V9 (teplota válcování 1200 °C) Vývalek V10 (teplota válcování 1180 °C) 

 

 
  Vývalek V11 (teplota válcování 1160 °C) 

 
Obr. 83:  Mikrostruktura vývalků V7 až V11 
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Mikrostruktura vývalků V7 a V8 byla poměrně hrubozrnná (viz obr. 83). Vývalky V10 a 

V11 se vyznačují poměrně velkou jemnozrnností, ale struktura není v celém objemu 

rekrystalizovaná, což dokumentují dlouhá nerekrystalizovaná zrna, která jsou protažena ve 

směru vlastního válcování (viz obr. 83). Vývalek V9, válcovaný při teplotě 1200 °C, 

nevykazuje tak jemnozrnnou strukturu jako vývalky, které byly válcovány při nižších 

teplotách, ale na rozdíl od nich je jeho struktura 100 % rekrystalizovaná, relativně jemnozrnná 

a homogenní. Kromě toho byla zkoumána, pomocí měření mikrotvrdosti, za účelem zjištění, 

jestli se jedná o legující prvky, protáhlá nerekrystalizovaná zrna. Bohužel měření 

mikrotvrdosti neprokázalo rozdílnou tvrdost těchto protažených zrn ve srovnání s ostatními 

rovnoosými zrny [119]. 
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6. ZÁVĚRY 

Bylo studováno deformační chování vybraných aluminidů železa typu FeAl s cca 

40 at. % Fe, které se vyznačují extrémně nízkou tvařitelností za tepla. Hlavní pozornost byla 

věnována tváření za tepla a relevantním strukturotvorným procesům probíhajícím ve slitině 

Fe-40Al-Zr-B. 

Hlavní část experimentálních prací byla provedena na plastometru Gleeble 3800. 

Na základě výsledků spojitých tlakových zkoušek, provedených při teplotách od 800 °C do 

1200 °C a při deformačních rychlostech od 0,05 s
-1

 do 30 s
-1

, byla vypočtena hodnota 

aktivační energie slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla Q = 560,61 kJ∙mol
-1

. Tato veličina 

byla využita k sestavení matematických modelů popisujících maximální přirozený deformační 

odpor a kinetiku dynamické rekrystalizace této slitiny při tváření za tepla v závislosti na 

teplotně kompenzované deformační rychlosti. 

Shodnou metodikou byly určeny aktivační energie a modely pro predikci maximálního 

přirozeného deformačního odporu u slitin Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al. Porovnání výsledků 

prokázalo vliv vybraných přísad na hodnotu aktivační energie při tváření za tepla. V případě 

binární slitiny Fe-40Al byla určena hodnota Q = 234,75 kJ∙mol
-1

. Přidání jemných částic TiB2 

do této slitiny mělo za následek téměř zdvojnásobení hodnoty aktivační energie –  

Q = 452,48 kJ∙mol
-1

. Ještě vyšší hodnotu aktivační energie v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B lze 

přičíst zejména zpevňujícímu účinku boru, segregujícímu na hranicích zrn. Bylo ověřeno, že 

velikost maximálního přirozeného deformačního odporu nemusí být přímo úměrná hodnotám 

aktivační energie zkoumaných aluminidů při tváření za tepla. 

Relaxačními testy realizovanými rovněž na plastometru Gleeble 3800 se ukázalo, že ve 

slitině Fe-40Al-Zr-B s výchozí strukturou litou (tedy značně heterogenní a hrubozrnnou), je 

poměrně snadné vyvolat tvářením za tepla statickou rekrystalizaci, ale je prakticky nemožné 

dosáhnout tímto procesem jednotné velikosti zrna. Proto byla před další etapou relaxačních 

testů zařazena nezbytná homogenizace výchozí struktury zkoumané slitiny, provedená 

kombinací víceúběrového laboratorního válcování za tepla a dlouhodobého vysokoteplotního 

žíhání. 

U homogenizovaných vzorků se střední velikostí zrna 0,77 ± 0,27 mm bylo na základě 

EBSD a FSD analýz prokázáno, že tváření slitiny Fe-40Al-Zr-B velkou deformací při teplotě 

1100 °C vede k polygonizaci struktury, jež konkuruje rekrystalizačním procesům. Proto byla 

pro následující relaxační testy zvolena jednotná logaritmická deformace 0,2. Po vyhodnocení 

rekrystalizovaného podílu ve vzorcích podrobených relaxačním testům byl vyvinut dostatečně 
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přesný model popisující kinetiku statické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B s hrubozrnnou 

výchozí strukturou. Nezávislými proměnnými v tomto modelu jsou teplota deformace, 

resp. izotermického žíhání (900 °C až 1100 °C) a doba žíhání při teplotě deformace. 

Statická rekrystalizace začíná ve zkoumané slitině relativně snadno v celém rozsahu 

zkoumaných teplot, ale pro úplný průběh rekrystalizace jsou nezbytné velmi dlouhé doby 

žíhání (až stovky sekund), což je velmi nepříznivé z hlediska skutečné délky prodlev mezi 

jednotlivými úběry při reálném válcování za tepla. Heterogenní průběh rekrystalizace 

v počáteční hrubozrnné struktuře navíc vede k selektivnímu růstu některých nových zrn. 

V další fázi experimentálních prací bylo provedeno laboratorní válcování slitiny 

Fe-40Al-Zr-B za tepla, jehož úkolem bylo zjemnit výchozí licí strukturu opakovanou 

statickou rekrystalizací a tím zlepšit technologickou tvařitelnost zkoumané slitiny. Válcování 

bez speciálních ochranných kapslí, svařených z chrómové korozivzdorné oceli, vedlo ke 

vzniku masivních příčných povrchových trhlin už při prvním úběru. Byly optimalizovány 

teplotní a časové parametry laboratorního válcování odlitků tloušťky cca 20 mm v 

ochranných kapslích tak, že bylo možno celkem 7 úběry na plocho v kombinaci 

s mezioperačním ohřevem dosáhnout redukci výšky až 70 %, a to se zamezením praskavosti. 

To je v případě progresivního materiálu se slibnými vlastnostmi, považovaného však v litém 

stavu za nezpracovatelný běžnými postupy, významný úspěch zvyšující možnosti jeho 

aplikovatelnosti v provozní praxi. 
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CONCLUSIONS 

The aim of the dissertation thesis was to study the deformation behaviour of the selected 

iron aluminides of the type FeAl with 40 at. % Fe, which are characterized by an extremely 

low hot formability. The main attention was paid to hot forming and relevant structure-

forming processes taking place in the alloy Fe-40Al-Zr-B. 

The main part of the experimental work was performed on the plastometer Gleeble 3800. 

The activation energy of Fe-40Al- Zr-B alloy during hot forming Q = 560.61 kJ∙mol
-1

 was 

calculated on the basis of the results of plastometric tests performed at temperatures from 

800 °C to 1200 °C and at the strain rate values from 0.05 s
-1

 to 30 s
-1

. This value was used to 

build the mathematical models describing the maximal flow stress and dynamic 

recrystallization kinetics of the alloy during hot forming, depending on the temperature-

compensated strain rate. 

The same methodology was used to determine the activation energy and models for 

predicting the maximal flow stress of alloys Fe-40Al+TiB2 and Fe-40Al. Comparison of 

results showed the influence of selected additives on the activation energy during hot forming. 

The value Q = 234.75 kJ∙mol
-1

 was determined in the case of binary alloys of Fe-40Al. 

Adding a fine TiB2 particle in this alloy resulted in nearly doubling the value of the activation 

energy Q = 452.48 kJ∙mol
-1

. Even higher value of the activation energy of the investigated 

alloy Fe-40Al-Zr-B can be attributed to the strengthening effect of boron, segregating on 

grain boundaries. It was verified that the maximal flow stress value does not have to be 

directly proportional to the values of the activation energy of the investigated aluminides 

during hot forming. 

Relaxation tests performed also on the plastometer Gleeble 3800 showed that it is 

relatively easy to cause hot forming static recrystallization in the alloy of Fe-40Al-Zr-B of the 

initial cast structure (i.e. very heterogeneous and coarse-grained). It also showed that it is 

virtually impossible to achieve (by this process) the uniform grain size. Therefore, before the 

next stage of relaxation tests, homogenization of the starting structure of the investigated alloy 

had to be performed. It has been carried out by a combination of multi-passes laboratory hot 

rolling and long-term high-temperature annealing.  

Based on EBSD and FSD analyses, it was demonstrated (in homogenized samples with a 

medium grain size of 0.77 ± 0.27 mm) that the forming of Fe-40Al-Zr-B by using large 

deformation at 1100 °C leads to the polygonization of the structure which competes with 

recrystallization processes. Therefore, in the following relaxation tests we have chosen a 
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logarithmic strain of 0.2. A sufficiently accurate model describing the static recrystallization 

kinetics of Fe-40Al-Zr-B with the coarse-grained initial structure was developed after 

evaluating the proportion of recrystallized grains in the samples subjected to relaxation tests. 

There were several independent variables in this model - the temperature of deformation, 

or more precisely of isothermal annealing (900 °C to 1100 °C) and annealing time at the 

temperature of deformation. 

Static recrystallization of the investigated alloy starts relatively easily in the whole range 

of temperatures studied. Nevertheless to complete the alloy recrystallization, it is necessary 

for it to undergo annealing for very long time (up to hundreds of seconds), which is very 

unfavourable in terms of the actual length of the delays between the individual pass in actual 

hot rolling. The heterogeneous course of recrystallization in the initial coarse-grain structure 

results in a selective growth of some new grains. 

In the next phase of the experimental work, a laboratory hot rolling of the alloy of the 

type Fe-40Al-Zr-B has been done. Its fundamental aim was to make the initial cast structure 

smoother by a repeated static recrystallization, and thus improve the technological formability 

of the investigated alloy. Rolling without special protective capsules (made of chrome 

stainless steel) has led to the formation of massive transverse surface cracks at the first pass. 

There were optimized temperature and time parameters of laboratory rolling casts of a 

thickness of about 20 mm in protective capsules so that a height reduction of up to 70 % could 

be achieved (with preventing cracking) by a total of seven flat metal pass in combination with 

heating. This is, in case of progressive material with promising properties (considered, 

however, to be unable to be processed in the cast state by normal procedures), significant 

success increasing its possible applicability in practice. 
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