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SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 

symbol Název veličiny  (zkratky) jednotka 

A Taţnost % 

B, b Šířka provalku mm 

B2 Aluminid ţeleza FeAl - 

D03 Aluminid ţeleza Fe3Al - 

DIC Diferenciální interferenční kontrast - 

DO,  Deformační odpor; napětí MPa 

DRK Dynamická rekrystalizace - 

e Skutečná ln deformace - 

ekr 
Kritická hodnota deformace odpovídající počátku 

dynamické rekrystalizace, těsně před ep 
- 

F1 a F2 Válcovací síly pod pravým a levým stavěcím šroubem kN 

H, h Výška provalku mm 

H0,1 Původní tloušťka vzorku před válcováním k hodnocení 

struktury, etapa 1 
mm 

H1,1 Tloušťka vzorku po jednom úběru k hodnocení struktury, 

etapa 1 
mm 

IM Intermetalická sloučenina (intermetalikum) - 

KSC Kubicky středově centrovaná mříţ (b.c.c) - 

ld Délka pásma deformace mm 

ld/Hs Geometrický faktor - 

LOM Light optical microscopy = světelná optická mikroskopie - 

MCR Minimální rychlost tečení s
-1

 

n Otáčky válců min
-1 

PDO, p Přirozený deformační odpor MPa 

Q Aktivační energie J·mol
-1

 

QFv Tvářecí faktor ve směru válcovací síly - 

R Univerzální plynová konstanta 8,314 J·mol
-1

·K
-1

 

R Poloměr válce  mm 

Re, y, 0,2 Mez kluzu MPa 

Rm  Mez pevnosti MPa 



RT Mez tečení MPa 

SPDO, ps Střední přirozený deformační odpor MPa 

Sσ Intenzita napětí MPa 

T  Teplota, teplota deformace K, °C 

t Čas  s 

Tc Teplota transformace K, °C 

TEM Transmisní elektronová mikroskopie - 

Thom Homologická teplota (poměr teploty tváření a tavení - 

T/TM) 
- 

TM, Tt Teplota tavení K, °C 

TMT Termomechanické tváření - 

TTR, RmT Čas do porušení h 

v Rychlost válcování m/s 

X Stupeň změkčení - 

Z Zenerův – Hollomonův parametr s
-1

 

εpl  Plastická deformace - 

μvs Součinitel tření při válcování - 

 Deformace  - 

ef Efektivní deformace - 

el Elastická deformace - 

p Píková deformace (koresponduje s maximálním napětím) - 

 , ė Deformační rychlost  s
-1

 

 Součinitel zbytkové deformace - 

0 Napětí na mezi kluzu MPa 

max Maximální napětí odpovídající píkové deformaci MPa 

ps-C Střední přirozený deformační odpor – kalkulovaný MPa 

s Skutečné deformační napětí MPa 

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

Aluminidy ţeleza na bázi Fe3Al a FeAl jsou předmětem zkoumání jiţ mnoho let. 

Zmínka o vyuţitelnosti těchto materiálů se datuje od 30. let 20. století, kdy byla poprvé 

zaznamenána výborná odolnost proti korozi, zejména v sulfidické a oxidické atmosféře, u 

sloučenin s obsahem hliníku nad 18 hm. %. Tyto slitiny mají relativně nízké materiálové 

náklady a niţší specifickou hmotnost a oproti drahým korozivzdorným ocelím zaručují 

úsporu legujících prvků jako jsou chrom, nikl, aj. Jejich pevnost v tahu je srovnatelná 

s mnoha ocelemi. Vyznačují se však křehkostí při pokojové teplotě a poklesem pevnosti při 

teplotách nad 600 C, coţ byly argumenty proti jejich aplikaci jako konstrukčních 

materiálů [1, 2].  

Od padesátých let minulého století byly aluminidy podrobně studovány. Nepodařilo se 

však překonat jejich křehkost za pokojové teploty. Další výzkumy prokázaly, ţe 

tvářitelnost a zpracovatelnost těchto slitin je moţné zvýšit vyuţitím poznatků fyzikální 

metalurgie. Tím byl odstartován zájem o jejich pouţití v praxi, zejména pak jejich 

ternárních a kvaternárních modifikací. Aluminidy se vyznačují řadou vlastností, pro které 

jsou jako konstrukční materiály (i za vyšších teplot) velice atraktivní. Pevnost těchto 

materiálů s rostoucí teplotou neklesá tak rychle jako u porovnatelných materiálů 

(vysokolegovaných ocelí a niklových slitin). Vyznačují se nízkými koeficienty difúze, coţ 

se projevuje v niţších rychlostech tečení a ve zvýšené odolnosti proti korozi [3, 4]. 

Předpokládá se jejich pouţití např. pro konstrukční součásti v letectví, topné články, 

výměníky tepla, vybavení pro chemickou výrobu, pro aplikace v roztavených solích, 

komponenty jaderných reaktorů, regenerátorové desky, výfukové systémy a jiné součástky 

spalovacích motorů [5]. Aluminidy se vyznačují nízkou měrnou hmotností, uţitečnou pro 

„transportní aplikace“ (letecká i povrchová doprava) i pro sníţení hmotnosti rotujících 

částí [6]. Uvaţuje se o vyuţívání aluminidů ţeleza k výrobě válečků dopravníků pásových 

tratí [7] a byly zkoušeny pro aplikace řezných nástrojů v papírenském průmyslu [8]. 

Oproti všem výše jmenovaným výhodám materiálů z binárního systému Fe-Al je 

problém v jejich přípravě a následném zpracování zásadní. Průmyslová výroba aluminidů 

ţeleza je v současné době v počátcích a ve většině případů jsou tyto materiály 

připravovány v pololaboratorních podmínkách.  

Chceme-li poţadovaný materiál zpracovat, musíme znát jeho deformační chování 

v průběhu tváření. Přesná predikce energosilových parametrů je důleţitá nejen pro 

provozovatele válcovacích i dalších tvářecích zařízení, ale i pro jejich konstruktéry. 
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Tváření v oblasti zbrzděné rekrystalizace je spojeno s intenzívní kumulací zpevnění a tedy 

s nutností predikovat přirozené deformační odpory (dále jen PDO) pomocí rovnic platných 

v nebývale širokém rozsahu deformací. Snahou je vytvořit co nejjednodušší matematický 

popis deformačního chování vybraných aluminidů ţeleza tvářených za tepla i se 

zakomponovanými vlivy odpevňovacích procesů. Neméně významnou roli hrají 

strukturotvorné procesy během tváření za tepla, ovlivněné přítomností aditiv. 

V poslední době se věnuje pozornost zejména vyuţívání antikorozních vlastností 

aluminidů ţeleza při vysokých teplotách. Zásadním krokem je zvýšení creepové odolnosti 

těchto materiálů kolem a nad teplotou 600 C. Toho se dociluje aditivy, která vytváří 

stabilní fáze zpevňující materiál při teplotách pouţití. Tyto fáze však mohou výrazně 

zvyšovat deformační odpory a tvářecí síly, např. při válcování za tepla.  

Předmětem disertační práce je zejména studium a matematický popis deformačních 

odporů vybraných aluminidů ţeleza, odolných vůči tečení při vysokých teplotách, výzkum 

strukturotvorných procesů během válcování za tepla a při různých reţimech ochlazování 

po tváření. Pro experimenty byly pouţity 4 aluminidy ţeleza na bázi Fe3Al podobného 

chemického sloţení s různými obsahy Ti a B, respektive slitina Fe9Al4Cr0,5Zr.  
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2. TEORETICKÝ ROZBOR  

2.1 Fyzikálně metalurgická charakteristika aluminidů ţeleza 

Intermetalická sloučenina (intermetalikum) je slitina se strukturou uspořádanou na 

dlouhou vzdálenost. Je to uspořádaný tuhý roztok, jeţ se tvoří z neuspořádaného při 

stechiometrickém sloţení a za dané teploty. 

Fázový diagram binárního systému Fe-Al obsahuje několik intermetalických fází. 

Z praktického hlediska jsou zajímavé ty v okolí stechiometrického sloţení Fe3Al. Jedná se 

o neuspořádaný tuhý roztok hliníku v ţeleze (-ferit) při vysokých teplotách a dvě 

uspořádané fáze (D03 a B2) při teplotách niţších viz obr. 1 9. Sloţení slitiny se posunuje 

směrem k nestechiometrickému sloţení Fe-28(at. %)Al z důvodu odstranění 

komplikovaných fázových transformací do dvoufázových oblastí. To zajišťuje 

jednoduchou situaci s rozhodující fázovou transformací v solidu D03  B2 10. 

Transformační teplota (TC) mezi strukturami B2 a D03 ve stechiometrickém sloţení Fe3Al 

je přibliţně 550 C. 11 

 

 

Obr.  1 Rovnováţný fázový diagram Fe – Al 9 

 

Základní buňky uspořádaných krystalových struktur D03 a B2 jsou vyobrazeny na obr. 

2, vycházejí z KSC (resp. bcc) - kubicky středově centrované mříţky. Mříţka struktury B2 

má ve středu krychle atom hliníku a v rozích atomy ţeleza. Jedná se o průnik dvou 

jednoduchých krychlových mříţí zaplněných ţelezem a hliníkem. Elementární buňka D03 
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je sloţena z osmi elementárních buněk B2 se střídavým umístěním atomů Fe a Al 

v prostorově středěné poloze 10, 11. 

 

 

Obr. 2  Základní buňky struktury B2 a D03 [10] 
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2.2 Vlastnosti aluminidů ţeleza 

V úvodu bylo zmíněno, ţe aluminidy ţeleza mají velmi dobrou korozní odolnost. K ní 

se přidávají i poměrně dobré mechanické vlastnosti. Ty jsou však velmi citlivé na mnoho 

faktorů, mezi něţ patří obsah ţeleza (stechiometrie), uspořádání (typ, mnoţství, velikosti 

uspořádaných domén), tepelné zpracování, tvářecí teplota, přísady, prostředí, 

mikrostruktura. Za pokojové teploty dosahuje mez pevnosti v tahu maxima blízko 

stechiometrického sloţení Fe3Al viz obr. 3 [10].  Při obsazích blízkých 30 at. % hliníku lze 

dosahovat taţnosti za pokojové teploty okolo 5-8 %. Těchto hodnot taţnosti je dosahováno 

vhodným termomechanickým zpracováním nebo přísadou vhodných legujících prvků, jako 

je např. Cr [12]. 

 

 

Obr. 3  Meze pevnosti slitin na bázi Fe3Al v závislosti na obsahu hliníku [10] 

  

Taţnosti za zvýšené teploty a lepších creepových vlastností je dosahováno aditivy 

jakými jsou např. Ti, Mo, Zr, Hf nebo Nb, avšak na úkor přijatelné taţnosti za pokojové 

teploty. Dalšími prvky, které působí na tvorbu precipitátů jeţ vedou k výraznému zpevnění 

a zjemnění zrna jsou C a B. Velmi důleţitá je však vhodná kombinace těchto přísad, jeţ 

ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti, jak ukazuje tabulka 1 [13] a je doloţeno i 

v publikaci [14]. Vhodná kombinace přísad Ti a B do matrice, vede k výskytu stabilních 

dispergovaných částic, jeţ mají schopnost udrţet jemnozrnou strukturu během tepelného 

zpracování po rekrystalizaci [15]. 

 Feritické materiály s niţšími obsahy Al jakými jsou např. Fe-(3-7 hm. %)Al-0,5 hm. % 

C se vyznačují obdobnými výslednými mechanickými hodnotami jako materiály na bázi 

Fe3Al.  S rostoucími obsahy Al (z 3 na 7 hm. %) významně roste tvrdost (190 – 243 Hv) a 

pevnost (410 – 506 MPa) materiálů za současného poklesu hodnot taţnosti (15 – 10 %) 
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[16]. Mechanické hodnoty uvedených a obdobných materiálů za pokojové teploty a při 

teplotě 600 °C jsou uvedeny v tabulce 2 [17] a pro slitiny typu FeAl v tabulce 3.  

 

Tabulka 1 Výsledky zkoušky tahem vybraných slitin na bázi Fe3Al [13] 

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-2Cr-
0.5Nb-2Mo-
0.1Zr-0.2B* 

454 520 1,2 436 529 25,9 

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 

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

 

Tabulka 2 Výsledky zkoušky tahem vybraných slitin na bázi αFe [16, 17] 

Složení slitiny 
v hm. % 

Za pokojové teploty Při teplotě 600 °C 

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

Fe-3Al-0,5C 410 636 15 175 200 46 

Fe-7Al-0,5C 506 772 10 255 292 55 

Fe-10,5Al-0,9C 820 980 3 330 365 53 

Fe-10,5Al-0,9C-
0,8Nb 

803 941 2,4 345 360 75 

Fe-10,5Al-0,9C-
2Nb 

781 868 1 310 345 64 

 

Tabulka 3 Výsledky zkoušky tahem vybraných slitin na bázi FeAl [18, 19] 

Složení slitiny 
Za pokojové teploty Při teplotě 600 °C 

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

Fe-24Al-0,42Mo-
0,01Zr-0,01B-

0,04C (hm. %) * 
440 570 4 440 460 23 

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 

Pozn. Vzorky byly předem žíhány po dobu 2h při 1100 °C (* 2 h při 700 °C) 
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Aluminidy ţeleza na bázi Fe3Al jsou charakteristické omezenou taţností a křehkým 

lomem při pokojové teplotě. Běţné hodnoty prodlouţení při pokojové teplotě jsou menší 

neţ  10  %, viz obr. 4. S rostoucí teplotou taţnost narůstá na hodnoty umoţňující tvářet 

materiál za tepla [1]. 
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Obr. 4  Závislost taţnosti na teplotě  [1] 

 

V literatuře [5, 15] se pro aluminidy ţeleza obdobného sloţení Fe - (28-30 at. %)Al 

(bez legur) uvádí následující závislost meze kluzu (σ0,2) na teplotě, viz obr. 5. Počáteční 

pokles hodnoty σ0,2 je v intervalu 300-600 °C vystřídán růstem [20, 21]. Po překročení 

teploty 600 °C nastává opět  pokles. 

Existuje několik různých teorií, jeţ se snaţí vysvětlit anomálii mechanických 

vlastností. Většina se zabývá kombinací jevů, jakými jsou např.: relaxace APB (antiphase 

boundary – fázového rozhraní) vedoucí ke sníţení pohyblivosti dislokací, interakce 

dislokací a vakanční zpevnění, aj. [5]. 
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slitina 85 – Fe28Al5Cr1Nb0,5Si0,5B 

slitina 91 – Fe28Al5Cr1Nb1Si0,5B 

slitina 92 – Fe28Al5Cr1Nb2Si2 

Obr. 5 Změny meze kluzu s teplotou pro vybrané aluminidy ţeleza s 28 at. % Al a slitiny 

s příměsí malého mnoţství Cr, Nb, Si a B [21, 22] 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  15 

Aluminidy ţeleza podléhají tzv. vodíkové křehkosti, ke které dochází vlivem reakce 

mezi Al a vodní párou obsaţenou v atmosféře a do materiálu se uvolňuje atomární vodík.  

Mechanismus, který se předpokládá pro tento typ křehkosti, je podobný tomu, který 

byl pozorován u hliníku a jeho slitin. Má se za to, ţe křehkost je způsobena chemickou 

reakcí: 

2 Al + 3 H2O  Al2O3 + 6H  (1) 

Jelikoţ slitiny aluminidů ţeleza obsahují velké koncentrace hliníku, nabízí se analogie, 

ţe hliník reaguje s molekulou vodní páry za vzniku oxidu hlinitého a atomárního vodíku, 

který způsobuje vodíkovou křehkost ve vrcholcích trhlin, kde vznikají volné povrchy díky 

koncentracím napětí [1, 11].  

Za pokojové teploty jsou aluminidy ţeleza velmi málo tvárné s výskytem 

interkrystalického lomu. Důvodem je nízká pevnost po hranicích zrn a vyšší hodnoty 

skluzového napětí, jeţ s rostoucí teplotou materiálu klesají a lomové plochy pak při 

porušení obsahují i části transkrystalických oblastí, jeţ jsou známkou houţevnatého lomu. 

Příklad vývoje lomové charakteru lomové plochy v závislosti na teplotě porušení slitiny na 

bázi Fe3Al s přídavkem 4% Cr a 0,1% Ce (at. %) ilustruje obrázek 6 [23]. 
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Obr. 6 Charaktery lomových ploch aluminidu na bázi Fe3Al [23] 

 

 Charakter lomu je ovlivněn prostředím, zejména pak pozitivním vlivem kyslíku. Ten 

vytváří ochrannou vrstvu Al2O3. Oproti tomu u materiálu ve styku s vodní parou dochází 

k vylučování vodíku a následné vodíkem způsobené křehkosti. 
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Příklady vlivu prostředí na mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4. Z ní 

vyplývá, ţe některé druhy plynů obsaţené ve vzduchu způsobují zkřehnutí. Jestliţe se 

jejich vlivu vyhneme, taţnost se zlepší. Jako činidlo způsobující zkřehnutí byla 

identifikována vodní pára. Jak je ukázáno v tab. 4, zkouška ve vodních parách má podobné 

účinky jako zkouška na vzduchu. Pro Fe3Al je maximální taţnosti dosahováno buď 

v kyslíku, nebo ve vakuu. Dobrá taţnost získaná v suchém kyslíku ukazuje, ţe vyšší obsah 

kyslíku podporuje rychlejší tvorbu oxidů, které působí jako bariéra proti vodním parám 1.  

 

Tabulka 4 Vliv prostředí na taţnost aluminidu Fe3Al za pokojové teploty [1] 

 Tažnost [%] Mez kluzu [MPa] Mez pevnosti [MPa] 

Vzduch 4,1 387 559 

Vakuum  12,8 387 851 

Kyslík  12,0 392 867 

Vodní pára  2,1 387 475 

 

Jednou z moţností zvýšení taţnosti za pokojové teploty je legování Cr do taveného 

materiálu. Tento prvek ovlivňuje sloţení a vlastnosti oxidů na povrchu slitiny a tím 

zabraňuje pronikání vodní páry do materiálu. Přídavkem cca. 5 hm. %  Cr dosáhneme, při 

zachování podobných hodnot meze kluzu, zlepšení taţnosti aţ na hodnotu 12 %. Mnoţství 

Cr je však nutno volit obezřetně, protoţe jeho vyšší mnoţství částečně zhoršuje výbornou 

korozní odolnost aluminidů ţeleza [5]. Hodnota taţnosti za zvýšených teplot je závislá na 

sloţení dané slitiny, rychlosti deformace a hlavně na velikosti zrna. [24] 

 

2.2.1 Vliv chemického sloţení a strukturního stavu 

Z nauky o kovech je známo, ţe nejvyšší tvářitelnost a nejmenší deformační odpory 

mají čisté kovy [25]. Vzhledem k tomu, ţe aluminidy ţeleza obsahují celou řadu prvků, je 

deformační chování jejím chemickým sloţením značně ovlivněno.  

Ternární příměsi, jak intersticiální tak substituční, způsobují změny především 

mechanických vlastností aluminidů a některé ovlivňují kritickou teplotu TC. Vhodným 

pouţitím příměsí můţeme potlačit křehkost při nízkých teplotách a zlepšit tvářitelnost při 

pokojové teplotě. Příklady jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6 [1]. 
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Tabulka 5 Vliv legujících prvků (tvořící precipitáty) na vlastnosti Fe3Al [1] 

Legura Nb Cu Ta Zr B C 

Tvařitelnost 0  - - - -   

Tažnost za pokojové teploty - - - - - - - + 0 

Mez kluzu za pokojové teploty ++ ++ ++ 0 + + 

Pevnost za zvýšené teploty ++ - ++ 0 0 0 

Creepová odolnostA ++   + 0 - 

Teplota B2↔D03
B 0 0 0  0 0 

Odolnost proti oxidaciC 0 0 0  0 0 

 

Tabulka 6 Vliv legujících prvků (tvořící tuhé roztoky) na vlastnosti Fe3Al [1] 

Legura Cr Ti Mn Si Mo W Ni 

Tvářitelnost - 0 0 0 - 0  

Tažnost za pokojové teploty + - - - - - -+ 0 - - 

Mez kluzu za pokojové teploty - + - - - - - 0 - 

Pevnost za zvýšené teploty + + + ++ ++ 0 ++ 

Creepová odolnostA 0 + 0  ++ 0  

Teplota B2↔D03
B 0 + + ++ +  0 

Odolnost proti oxidaciC 0 - 0 0 0 - - 0 

Pozn.: -...klesající účinek, +...rostoucí účinek, 0...ţádný vliv příměsi, dvě znaménka – kaţdé 

odpovídá jinému literárnímu zdroji 

(
A
)...zkoušeno do lomu při 593 °C a 207 MPa 

(
B
)...stoupá nebo klesá od 540 °C 

(
C
)...zkoušeno při 800 – 816 °C, 240 – 500 hod v laboratorních podmínkách 

 

Strukturní stav je důleţitý při zjišťování deformačního odporu z hlediska toho, zda se 

jedná o slitiny s jednofázovou strukturou (tuhé roztoky s neomezenou rozpustností) nebo 

slitiny dvoufázové a vícefázové. 

U jednofázové struktury jsou rozhodující vlastnosti základního kovu a ovlivnění 

krystalografické mříţky legovacími prvky. Plastické vlastnosti při porovnání základního a 

legovacího kovu sniţuje: 

 větší rozdílnost velikosti atomových poloměrů 

 větší odlišnost vlastností 

 větší rozdílnost krystalografické mříţky 

U slitin na bázi Fe3Al (Fe-28,4Al-4,1Cr-0,02Ce at. %) v blízkosti teploty 900 °C 

dochází k fázové transformaci A2 (neuspořádaná feritická struktura) přeměňuje na B2 

(uspořádanou intermetalickou fázi FeAl). Tato fázová transformace můţe činit potíţe při 

výpočtu deformačních odporů při tváření za tepla. Z toho důvodu autoři pouţili k popisu 

přirozeného deformačního odporu (PDO) dvou rovnic a to pro pásmo tvářecích teplot od 

700 do 900 °C a pro teploty 900 aţ 1300 °C [26, 27, 28]. Grafické znázornění středních 

přirozených deformačních odporů v závislosti na teplotě jsou znázorněny na obr. 7. 
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Obr. 7 Závislost PDO na teplotě tváření při dané rychlosti deformace a deformaci o 

velikosti 0,2 [26, 27, 28] 

 

Rozhodující vliv má velikost zrna výchozí struktury a u licí struktury i orientace 

krystalů. Se zmenšující se velikosti zrna se zvyšuje deformační odpor. To je dáno tím, ţe 

v jemnozrnné struktuře je celková délka hranic zrn větší, coţ způsobuje podstatné zkrácení 

dráhy pro pohyb volných dislokací. Ty se setkají daleko dříve, neţ u hrubozrnné struktury 

a s nárůstem hustoty dislokací stoupá i deformační odpor. [25] 

Základní mechanismy zpevňování v binárním systému Fe-Al v závislosti na obsahu Al 

pří zvýšených a vysokých teplotách jsou zmapovány, jak je patrné z obr. 8. Tomuto však v 

ternárním systému Fe-Al-X v současnosti stále není. Příklad vlivů různých legujících 

prvků v systému Fe-Al-X je uveden na obrázku 9. Systematicky se zkoumají rovnováhy 

jednotlivých fází, avšak výsledků konečných vlastností je stále nedostatek. [29] 

Legury všeobecně (např. Mo, Nb, Zr, C a B) zvyšují pevnost v tahu a creepové 

vlastnosti materiálů, avšak na úkor taţnosti za pokojové teploty a svařitelnosti.  

Slitiny na bázi Fe3Al jsou sice hůře svařitelné, ale za jistých opatření je svařovat lze. 

Po svařování někdy dochází k samovolnému praskání v materiálu v horizontu několika 

hodin aţ dnů. Toto se dá omezit vhodným tepelným zpracováním po svařování. Aby byla 

vyrobena slitina s vhodnou kombinací pevnostně-creepových vlastností v kombinaci 

s dobrou svařitelností, měly by se obsahy prvků pohybovat ve vhodných rozmezích. Uhlík 

cca. 0,03-0,05 % pro akceptovatelnou creepovou odolnost i svařitelnost. Co se týče bóru, 

jeţ zvyšuje creep, měl by být drţen na hranici 0,005 %, nebo méně, pro lepší svařitelnost. 

Zr by pak neměl přesáhnout 0,04 %. [30] 
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Obr. 8 Závislost meze kluzu v závislosti na 

obsahu Al v binárním systému Fe-Al při 

teplotách 100, 500 a 700°C. [29] 

Obr. 9 vývoj meze kluzu při 600, 700 a 

800°C u Fe-26Al s přídavkem  2 a 4 % X 

(X = Cr, V, Mo, Ti) [29] 

 

 

Měď byla jednou z nejdříve zkoumaných ternárních příměsí. Vyuţívalo se jí jako 

stabilizátoru uspořádané struktury D03. Tento prvek zvyšuje mez kluzu a tvrdost, avšak 

zkřehává materiál v důsledku tvorby precipitátů [31].  
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2.2.1.1 Uhlík  

Uhlík ve slitinách na bázi aluminidů ţeleza zvyšuje taţnost za pokojové teploty aţ do 

800 °C 32 a lomovou houţevnatost. V minulosti však byl tento prvek povaţován za 

strůjce zkřehnutí intermetalik. Zvýšení meze kluzu je dosahováno jednak zpevnění tuhého 

roztoku uhlíkem ve funkci intersticiálu a zároveň precipitačním zpevnění pomocí 

precipitátů Fe3AlC 33. Výřez ternárního diagramu Fe-Al-C při  1000 °C je znázorněn na 

obr. 10. Během ochlazování se vytvářejí precipitáty jehlovitého tvaru, jeţ se usazují na 

hranicích zrn [29]. 

 

 

Obr. 10 Výřez fázového rozloţení v blízkosti „Fe-rohu“ systému Fe-Al-C při 1000 °C [29] 

 

2.2.1.2  Chrom  

Jak je patrné z obrázku 11, v systému Fe-Al-Cr, ve velké oblasti chemického sloţení 

můţe docházet pouze ke zpevnění tuhým roztokem. Pouze u vyšších obsahů Al můţe 

docházet k precipitaci sekundární fáze [29].  

Obsah chromu v aluminidech ţeleza je vhodný do 6 at. %. Vytváří tuhý roztok 

v mříţce Fe3Al a pozitivně ovlivňuje tvorbu oxidů. Výsledkem je zvýšení taţnosti za 

pokojové teploty. S rostoucím obsahem Cr se zvyšuje odolnost proti oxidaci, avšak slitina 

obsahující více neţ 2 at. % Cr je méně odolná proti sulfidaci 21. Chrom zvyšuje teploty 

fázových přechodů a stabilizuje struktury B2 a D03. Příznivou vlastností je zvýšení 

svařitelnosti materiálu. Přidání 2-6 at. % chrómu způsobuje zdvojnásobení taţnosti při 

pokojové teplotě. Mechanismus, jak Cr ovlivňuje taţnost při pokojové teplotě, byl 

studován na slitině Fe28Al at. %. Bylo pozorováno, ţe s příměsí Cr je transkrystalický lom 

doprovázen určitým stupněm interkrystalického lomu, coţ ukazuje, ţe Cr zvyšuje štěpnou 

pevnost a částečně potlačuje štěpný lom 11, 21. 

 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  22 

 

Obr. 11 Schéma fázového rozloţení systému Fe-Al-Cr při teplotě 1000 °C. Fázové 

rozhraní mezi α-(Fe,Al) a FeAl není určeno, je naznačeno přerušovanou čarou. [29] 

 

Praktická ukázka vlivu Cr jako legujícího prvku v systému Fe3Al na výsledné 

přirozené deformační odpory během tváření za tepla, při různých deformačních 

rychlostech a po aplikované deformaci o velikosti 0,4 je uvedena na obr. 12 [34]. 

 

 

Obr. 12 Srovnáni závislosti PDO na teplotě aluminidu ţeleza na bázi Fe3Al a Fe3Al-Cr při 

deformaci o velikosti 0,4 [34] 

 

2.2.1.3 Molybden 

Molybden jako legující prvek zvyšuje teplotu fázové transformace B2  D03 35, aţ 

do jeho meze rozpustnosti v systému Fe-Al, to je cca. 6 at. % Mo. Molybden zvyšuje 

vysokoteplotní mechanické vlastností Fe3Al a zjemňuje zrno matrice 36]. S narůstajícím 

obsahem Mo dochází ke sníţení taţnosti za pokojové teploty. Z toho důvodu se 
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vyhovujících mechanických vlastností dosahuje vhodnou kombinací Cr a Mo. Přísadou Mo 

a Nb v kombinaci s malým mnoţstvím Zr dochází ke zvýšení creepové odolnosti a doby do 

lomu u aluminidů ţeleza 11, 37. 

 

2.2.1.4  Titan a křemík 

Pouţitím Ti a Si jako legujících prvků dochází ke zvýšení přechodové teploty TC slitin 

ze systému Fe-Al, čímţ se dosahuje nárůstu pevnosti za vyšších teplot. Ti substitučně 

nahrazuje v mříţce některé atomy Fe a atomy Si nahrazují atomy Al 38. Si však zvyšuje 

křehkost slitin a proto se prakticky nevyuţívá 36].  

Systém Fe-Al-Ti nabízí různé kombinace zpevňující mechanismů, zpevnění 

precipitáty, hexagonální Lavesovou fází nebo fází τ (typu Mn23Th6) [29]. Ternální diagram 

je znázorněn na obrázku 13. 

 

 

Obr. 13 Výřez fázového rozloţení v blízkosti „Fe-rohu“ systému Fe-Al-Ti při 1000 °C 

s fázemi γ-Fe, α-(Fe,Al) (A2), FeAl (B2), Fe2TiAl (L21), Lavesova fáze (Fe,Al)2Ti (λ; 

C14) a Mn23Th6-typ τ2 [29] 

 

2.2.1.5 Bór a borid titanu 

Přísada bóru vede k nárůstu taţnosti nezávisle na prostředí a způsobuje změnu 

interkrystalického lomu na transkrystalický. Tento jev se objevuje zejména při vyšších 

deformačních rychlostech (1s
-1

) [10]. Bór se v aluminidech ţeleza usazuje ve větší míře 

po hranicích zrn. Výpočty ukazují, ţe při průměrném obsahu bóru v materiálu 0,05 at. % se 

můţe jeho koncentrace na hranicích zrn pohybovat mezi 5-10 at. % 39. Co se týče vlivu 

bóru na výslednou mez kluzu, má jen nepatrný vliv na její zvýšení v porovnání se 

slitinami, do nichţ nebyl záměrně přidán 40. 

Přísada titandiboridu způsobuje zvýšení pevnosti a taţnosti slitiny do níţ je přidáván. 

Studium materiálů, obsahujících tuto příměs, pomocí TEM ukázalo, ţe částečky TiB2 jsou 
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tvaru jehliček o rozměrech 0,4 – 2 m, jeţ jsou homogenně rozptýleny v materiálu. 

Materiály obsahující přísady TiB2, mohou být povaţovány za kompozitní materiály se 

stabilním obsahem jehlic TiB2 aţ do vysokých teplot pouţití [41]. Slitiny Fe3Al obsahující 

přísadu TiB2 vyrobené práškovou metalurgií (protlačování za tepla) mohou po 

termomechanickém zpracování dosáhnout taţnosti 15 aţ 20 % při pevnosti v tahu 965 MPa 

(viz obr. 14) [11]. Bylo zjištěno, ţe změny zpevňovacích a tvářecích podmínek, a při 

pouţití jemnějšího prášku, způsobily změny mikrostruktury, které byly shledány hlavním 

důvodem pro odlišnosti v pevnosti a taţnosti. Obecně jemnozrnnější struktury dávají lepší 

kombinaci mechanických vlastností. [1] 

 

 
 

a) b) 

 

 

 

 

Obr. 14 Mechanické vlastnosti aluminidů 

ţeleza na bázi Fe3Al s přídavkem 

TiB2 a bez něj [11] 

a) mez kluzu 

b) mez pevnosti 

c) taţnost 

c)  

 

Studie [1] ukazují, ţe termomechanické zpracování má vliv na mikrostrukturu slitiny. 

Zjistilo se, ţe stupeň rekrystalizace má silný vliv na taţnost: částečně rekrystalizovaný 

vzorek měl taţnost 11 %, taţnost rekrystalizovaného byla pouze 3 %. Rekrystalizace  

(teplota 850 C a doba 1 hod) mění způsob lomu z převáţně transkrystalického na 
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interkrystalický. Maximálně příznivý účinek na taţnost byl zaznamenán s přísadou 2 hm. 

% TiB2, nad touto koncentrací se taţnost jiţ zmenšuje. 

Mez kluzu σ0,2 prudce klesá se zvýšením obsahu Al nad 25 at. %, jak dokumentuje 

obr. 15 [1]. Přísada TiB2 slitinu zpevňuje a prokazatelně způsobuje téţ zjemnění zrna. 

Částice TiB2 navíc způsobují posun teploty rekrystalizace ze 650 na 1100 °C, coţ 

znamená, ţe tvářené materiály si po expozici při 1000 °C  zachovají takovou plasticitu, 

kterou měly při pokojové teplotě [11]. 

  

 

 

1) tvářená slitina Fe3Al, vyr. práškovou 

metalurgií 

2) rekrystalizovaná Fe3Al, vyr. práškovou 

metalurgií 

3) slitina (1) + TiB2 

4) rekrystalizovaná Fe3Al (24 at. % Al) + 

TiB2 litý stav 

5) rekrystalizovaná Fe3Al (28 at. % Al) + 

TiB2 litý stav 

6) rekrystalizovaná Fe3Al (30 at. % Al) + 

TiB2 litý stav 

 

Obr. 15 Závislost meze kluzu na teplotě pro různé slitiny Fe3Al [1] 

 

2.2.1.6 Zirkonium  

Zirkoniem, jeţ je pouţito jako mikrolegujícího prvku v aluminidech ţeleza, je 

dosahováno výrazně lepšího zpevnění oproti jiným aditivům.  Tvoří precipitáty na bázi 

Fe3Zr, nebo Fe23Zr6 jeţ se rovnoměrně vylučují v jednotlivých zrnech a mohou pak bránit 

pohybu dislokací, jak můţeme vidět na obr. 16. Tyto precipitáty jsou relativně stabilní za 

vysokých teplot díky své nízké rozpustnosti a difúzi Zr v systému Fe-Al [42] a navíc 

zůstávají  za vysokých teplot okolo 900 °C velmi jemné [43]. Ternární diagram je 

znázorněn na obr. 17. 
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Obr. 16 Mikrostrukturní charakteristika 

slitiny na bázi Fe-Al-Zr pomocí TEM, 

zkoušená na creepovou odolnost při 700 °C 

po dobu 55 h a konst. zatíţení 100 MPa 

a) obecné rozloţení precipitátů 

b) precipitace podél dislokačních čar [42] 

Obr. 17 Výřez fázového rozloţení 

v blízkosti „Fe-rohu“ systému Fe-Al-Zr při 

1000 °C [29] 

  

Zirkonium vytváří i další částice (precipitáty) s jinými prvky obsaţenými ve slitině. Zr 

vytváří s C velmi jemné částice, viz obr. 18 a 19, jeţ mají rovněţ pozitivní vliv na výsledné 

creepové vlastnosti materiálů [44]. 

 

  

Obr. 18 Oblast s výskytem velmi jemných 

částic Zr-C vzorku po creepové zkoušce 600 

°C (100 MPa, 9160 h, deformace 0,71) [44] 

Obr. 19 Oblast s výskytem poze velmi 

hrubé částice Zr-C, bez výskytu dalších 

jemný částic [44] 
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2.2.1.7 Cér 

Mikrolegování cérem vede ke zvýšení taţnosti a vysokoteplotní pevnosti, př. je 

uveden v tabulce 7. Hlavní efekt céru na vývoj struktury spočívá ve zjemnění zrn. Přísada 

Ce u slitin na bázi Fe3Al způsobuje tvorbu precipitátů, zejména na hranicích zrn. Legování 

Ce zvyšuje na povrchu vzorku podíl oxidů hliníku (Al2O3) a chrómu (Cr2O3) přičemţ je 

sniţován podíl oxidu ţeleza (Fe2O3), coţ výrazně omezuje difúzi vodíku do slitiny 45.  

 

Tabulka 7 Vliv přísady Ce na mechanické vlastnosti slitin na bázi Fe(16 hm. %)Al [45] 

Slitina Mez kluzu [MPa] Mez pevnosti [MPa] Tažnost [%] 

Fe16Al 410 549 4,5 

Fe16Al0,14Ce 497 970 14,3 

Fe16Al2Cr 462 900 13 

Fe17Al2Cr0,14Ce 645 1134 18,9 

 

Cér ve slitinách na bázi Fe3Al způsobuje za pokojové teploty křehký transkrystalický 

lom s malým podílem lomu houţevnatého. Oproti tomu při teplotách okolo 600 °C jiţ 

podporuje vznik tvárného lomu 45. 

 

2.2.2 Vliv ţíhání na mechanické vlastnosti  

Ţíhání materiálu na bázi Fe3Al můţe vést ke zlepšení určitých uţitných vlastností. 

Z obrázku 20 je patrné, ţe dochází zvýšení hodnoty meze kluzu za pokojové teploty na 

cca. 400 MPa, při ţíhání materiálu Fe-28Al-4Cr-0,1Ce v at. % na teplotě 510 °C po dobu 

80 min. Z těchto hodnot lze usuzovat, ţe za pomoci ţíhání lze výsledné mechanické 

vlastnosti ovlivnit [46].  Výsledné vlastnosti ale také závisí na druhu a mnoţství legujících 

prvků. 
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Obr. 20  Závislost meze kluzu na době ţíhání pro různé teploty (a) a na teplotě ţíhání pro 

různé ţíhací časy (b) [46] 
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V tabulce 8 jsou uvedeny mechanické vlastnosti  za pokojové teploty pro několik slitin 

v závislosti na tepelném zpracování. 

 

Tabulka 8 Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti u vybraných aluminidů 

ţeleza [10] 

 
D03 

1h/850 °C + 5-7dní/500 °C, 
vzduch 

B2 
1h/750 °C, vzduch a olej 

Slitina  
(at. %) 

Mez kluzu 
[MPa] 

Mez 
pevnosti 
[MPa] 

Tažnost 
[%] 

Mez kluzu 
[MPa] 

Mez 
pevnosti 
[MPa] 

Tažnost 
[%] 

Fe-28Al 279 514 3,7 434 716 8,0 

Fe-28Al-4Cr 228 554 8,2 382 752 14,6 

Fe-28Al-5Cr-0,1Zr-
0,05B 

312 546 7,2 480 973 16,4 

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

320 679 7,8 384 930 16,9 

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

379 630 5,0 589 965 10,2 

 

Z tabulky 8 vyplývá, ţe s vyuţitím ţíhání, způsobujícím vznik uspořádání B2, lze 

dosáhnout lepších mechanických vlastností neţ u struktury D03. Ţíhání při 750 °C vedlo 

k dvojnásobnému vzrůstu taţnosti u všech uvedených aluminidů. Ţíhání a následné 

zakalení do oleje vedoucí k nárůstu taţnosti lze přičíst faktorům:  

 při kalení do oleje zůstává olej v trhlinkách a tím minimalizuje penetraci vodíku 

během tváření 

 tepelné zpracování při 700-750 °C a následné rychlé ochlazení zvyšuje uchování 

struktury B2 a minimalizuje výskyt struktury D03, jeţ je křehčí [10, 11]. 

Mechanické vlastnosti za pokojové teploty v závislosti na teplotě a době ţíhání jsou 

znázorněny na obr. 21. Je patrné, ţe nejlepších pevnostních hodnot a taţnosti je 

dosahováno u materiálů s minimálním mnoţstvím rekrystalizovaných zrn [47]. 
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Obr. 21 Vliv ţíhací teploty na mechanické vlastnosti  

materiálu Fe28Al5Cr0,1Zr0,05B at.% za pokojové teploty [47] 
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2.3 Termomechaničtí činitelé ovlivňující deformační odpory 

2.3.1 Teplota 

Se zvyšující se teplotou narůstá pohyblivost atomů a tím i vrstevných chyb a dislokací, 

to umoţňuje zrychlení uzdravovacích dějů. S rostoucí teplotou dochází ke sniţování 

mechanických vlastností (např. deformační odpor - DO), pro homogenní struktury, 

monotónním způsobem podle Kurnakovova zákona [25]: 

  0101 exp TTMM    (2) 

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

T1, T0 … teploty deformace [°C] 

  … 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 (2) vyplývá, ţe mezi DO a teplotou je exponenciální závislost. 

Zajkov ve své práci odvodil následující obecné vztahy pro závislost přirozeného 

deformačního odporu (PDO) p = f (T) [48]: 

 Tbexp0pp   (3) 

  .homptp T1Tbexp   (4) 

p,pt  … PDO [MPa] extrapolované na teplotu 0 °C a teplotu tavení TM [°C] 

b  … součinitel závislý na termomechanických podmínkách a materiálu 

Thom.  … homologická teplota (poměr teploty tváření a teploty tavení) 

Výše uvedené rovnice (3, 4) jsou však platné zejména pro čisté kovy a jen pro úzký 

interval homologických teplot [49] .  

Skutečné hodnoty PDO vybraných aluminidů ţeleza na bázi FeAl (Fe-24Al-0,42Mo-

0,1Zr-0,005B v hm. %) a Fe3Al (Fe-28,7Al-2,5Cr v at. %) v závislosti na pouţité tvářecí 

teplotě jsou uvedeny na obr. 22 [34, 50]. 
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a) FeAl při deformaci 0,1 b) FeAl při deformaci 0,3 

  

 

c) Fe3Al při deformaci 0,5 

 

Obr. 22 Přirozené deformační odpory aluminidů ţeleza na bázi FeAl a Fe3Al v závislosti na 

teplotě a deformační rychlosti [34, 50] 

   

2.3.2 Velikost deformace 

Deformační odpor narůstá úměrně se zvyšující se deformací do své maximální 

hodnoty max. Tomuto maximálnímu napětí odpovídá jistá peaková deformace p. Pro 

oblast zpevňování, s podmínkou deformace εεp, platí tento vztah [25]: 

m

0

1
0p1p 














  (5) 
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m … exponent vyjadřující vliv zpevnění 

p1, p0 … PDO [MPa] při deformacích 1, resp. 0 

 

Vliv velikosti deformace na deformační napětí má v počáteční fázi stoupající 

průběh daný zpevněním, po dosaţení maxima se uplatňuje změkčování, které přechází do 

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

[51].  

 

2.3.3 Rychlost deformace 

S rostoucí deformační rychlostí roste tvářitelnost do jistého maxima a po jeho dosaţení 

klesá. Obecnou závislost   f  ovlivňuje zdaleka nejvíce kinetika zpevňovacích a 

uzdravovacích procesů a jejich vzájemný vztah. Vyšší rychlost deformace sniţuje průběh 

uzdravovacích procesů. Dochází ke zpoţďování jejich kinetiky oproti průběhu 

zpevňovacích procesů, roste zpevnění a deformační odpor se narůstá podle vztahu [25, 52]: 

n

0

1
0p1p 



















 (6) 

n … exponent nezávislý na teplotě, jeţ vyjadřuje vliv metalurgický vliv 

p1, p0 … PDO [MPa] při rychlostech deformace 1 , resp. 0  

 

Při tváření za studena nemá deformační rychlost nijak velký význam na deformační 

odpor. Ovšem se zvyšující se teplotou tváření její vliv výrazně stoupá. Je to dáno tím, ţe 

vyšší teplota přispívá k rychlejšímu průběhu dynamických odpevňovacích procesů, které 

odstraňují zpevňování materiálu [49].  

Autoři Sellars a Tegart [53] vytvořili rovnici, jeţ dostatečně matematicky popisuje 

píkovou hodnotu deformačního odporu během plastické deformace za tepla. Rovnice 

popisuje vztah mezi teplotou tváření a napětím potřebným pro průběh plastické deformace 

při konstantní deformační rychlosti: 

  nmaxsinh
TR

Q
expC  










  (7) 

  … deformační rychlost [s
-1

] 

, n, C … teplotně nezávislé materiálové konstanty  

Q … aktivační energie, závislá na chemickém sloţení a strukturním stavu [J·mol
-1

] 

R … univerzální plynová konstanta [8,314 J·mol
-1

·K
-1

] 

T … teplota tváření [K] 

max … napětí odpovídající píkové deformaci [MPa] 
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Jonas pak tuto rovnici upravil do tvaru, který umoţňuje získat hodnotu ustáleného 

toku (steady-state) ss [54]: 

  nsssinh
TR

Q
expA













   (8) 

ss … napětí v ustáleném stavu (steady-state) [MPa] 

A … materiálová konstanta [s
-1

] 

n´ … teplotně nezávislá konstanta [MPa
-1

] 

 

Exponent n, jehoţ hodnota se pohybuje v intervalu od 0 do 1, vyjadřuje stupeň 

uzdravení. Čím vyšší je stupeň uzdravení, tím vyšší je i exponent n. Vliv teploty na 

hodnotu tohoto exponentu lze např. dle Zajkova vyjádřit následovně [48]: 

.homT3,0n                       (9) 

m … materiálová konstanta 

Thom. … homologická teplota  

 

Hodnoty PDO vybraného aluminidu ţeleza na bázi FeAl (Fe-24Al-0,42Mo-0,1Zr-

0,005B v hm. %) v závislosti na aplikované rychlosti deformace a pro různé tvářecí teploty 

jsou zobrazeny na obr. 23 [50]. 

 

 

Obr. 23 Přirozené deformační odpory FeAl v závislosti na deformační rychlosti při 

různých teplotách a deformaci 0,1 [50] 

 

 

 

 

 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  34 

2.3.4 Přerušovaná deformace 

Při výpočtu energosilových podmínek při tváření se předpokládá, ţe dojde k úplnému 

odstranění deformačního zpevnění mezi jednotlivými deformacemi. Přirozený deformační 

odpor je funkcí velikosti deformace   f . Pokud dochází ke zpoţďování 

uzdravovacích procesů a zpevnění se úplně neodstraní, dochází postupně k jeho kumulaci 

[25].  

V procesu reálného tváření probíhá většina procesů za tepla tak, ţe jednotlivé 

deformace se uskutečňují po sobě opakovaně v delších (reverzní válcovací tratě), nebo 

kratších (spojité válcovací tratě) časových intervalech. U delších časových úseků mezi 

jednotlivými úběry se předpokládá, ţe u tvářeného kovu dojde k úplnému uzdravení, takţe 

zbytkové zpevnění v kovu po jeho předchozí deformaci je nulové a křivky hodnot PDO a 

střední přirozený deformační odpor (SPDO) pro jednotlivé opakované deformace jsou 

shodné s křivkami pro počáteční deformace. U krátkých prodlev mezi deformacemi se 

předpokládá, ţe hodnoty PDO a SPDO jsou ovlivněny zbytkovým zpevněním kovu 

z předchozích deformací, případně jsou ovlivněny i strukturní změnou kovu po jeho 

předchozí deformaci. Toto zpevnění má vliv na  výslednou změnu mechanických vlastností 

tvářeného materiálu [55].  

Určení hodnot PDO a SPDO při opakovaných deformacích vyţaduje znalost [56]: 

a) velikosti zbytkových zpevnění kovu po předchozí deformaci ve směru následného 

zatěţování 

b) vlivu zbytkového zpevnění kovu z předchozí deformace na polohu i tvar průběhu 

deformačního diagramu pro následnou deformaci kovu. 

Příklad moţného průběhu uzdravovacích procesů je znázorněn na obrázku 24, kde při 

úplném průběhu uzdravovacích procesů probíhá deformační odpor podle a), při úplném 

zachování zpevnění podle b) a po částečném odstranění zpevnění podle c) [25]. 
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 a b c 

 
 
 
σ 

  

 
 velikost deformace ε 

 X = 1,0 

σ = f(εi) 
X = 0 

σ = f(ε1 + ... + εi)  
X < 1,0 

σ = f(εefi) 
 
Obr. 24 Vliv změkčení X na průběh deformačních odporů při přerušované deformaci 

a) X = 1,   b) X = 0,   c) X < 1 [25] 

 

Odpevnění materiálu v prodlevách mezi jednotlivými deformacemi vyjadřuje stupeň 

změkčení X. Ten závisí především na teplotě a na délce prodlevy mezi jednotlivými úběry. 

Hodnota X se vyjádří pomocí vztahu [25]: 

1m

2mX







   (10) 

m … je napětí [MPa] při ukončení první deformace 1 

 … mez kluzu při první deformaci [MPa] 

 mez kluzu při druhé deformaci [MPa] 

 

Pokud se hodnota změkčení X blíţí hodnotě 1, je uzdravení téměř úplné, při X blíţící 

se 0 je pak uzdravení minimální. 

Při známé hodnotě efektivní deformace ef se deformační odpor během spojité 

deformace stanoví z průběhu  = f(). Pro daný postup vyvinul a odvodil Ouchi následující 

vztah [57]: 

riiefi     (11) 

efi … je efektivní deformace v i-tém průchodu, obsahující vliv kumulace zpevnění 

z předcházejících průchodů 

i … deformace odpovídající i-tému průchodu 

ri … zbytková (reziduální) deformace do i-tého průchodu 
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1ri1i

ri

1efi

ri
i

 









  (12) 

je součinitel zbytkové deformace 

Pro efektivní deformaci v i-tém průchodu tedy platí vztah [25]: 

)..(...)( i321i1iiefi     (13) 

Hodnoty i lze tedy odvodit z funkce =f(), získané při přerušovaných zkouškách. 

Při řízeném válcování dosahuje v posledních průchodech velikost jednotlivých deformací 

hodnot blízkých  0,1, hodnota efektivní deformace je však aţ 0,5. [25] 

V publikaci  [58] se autoři zabývali válcováním slitiny A (Fe17,3Al3,8Cr0,3Zr at. %) 

jeţ byla podrobena víceúběrovému válcování a následně obdrţené deformační odpory byly 

porovnány s deformačními odpory získanými během válcování obdobné slitiny B 

(Fe16,7Al3,9Cr0,3Zr at. %) pouze jedním úběrem. U slitiny A je jasně patrný vliv 

kumulativního zpevnění vlivem opakované deformace. Grafické srovnání je uvedeno na 

obr. 25. 
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Obr. 25 Vliv kumulace zpevnění na deformační odpor [58] 
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2.4 Matematické modely popisující křivky napětí – deformace 

Při plastické deformaci kovů se můţeme setkat se třemi základními typy závislostí 

skutečného napětí na skutečné deformaci [59], viz obr. 26: 

 Křivka napětí – deformace se zpevněním. Vyskytuje se při plastické deformaci za 

studena, σ = f (e). 

 Křivka napětí – deformace řízená dynamickým zotavením. Vyskytuje se během 

plastické deformace za tepla. Děj lze popsat jako tepelně aktivovaný pohyb 

dislokací umoţňující jejich anihilaci. Ustálený stav je umoţněn rovnováhou mezi 

vznikem dislokací a jejich anihilací. 

 Křivka napětí – deformace řízená dynamickou rekrystalizací (DRK). Vyskytuje se 

během plastické deformace za tepla.  Postupující deformace po překonání kritické 

deformace vyvolá rekrystalizaci. DRK se projeví prudkým poklesem deformačního 

napětí během následujících deformací. Během DRK dojde ke sníţení hustoty 

dislokací. Následné deformace opět hustotu dislokací zvýší a po dosaţení určitého 

kritického zpevnění dojde opět k rekrystalizaci. Proces plastické deformace 

s probíhající DRK nakonec vytvoří rovnováhu mezi vznikem a anihilací dislokací, 

tzn. ţe další plastická deformace probíhá při konstantní intenzitě deformačního 

napětí. 

 

 

Obr. 26 Základní typy křivek napětí - deformace 

 

Matematické vyjádření křivky napětí – deformace, kde napětí  = f(,  , T) by se dalo 

rozdělit na dvě skupiny podle sloţitosti. Modely jsou buď velmi komplikované avšak 
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fyzikálně podloţené, jako například následující rovnice, která vyjadřuje dynamickou 

podmínku plastického toku [60] : 























p
i
0 sinharg

1 
 (14) 

i

0
 … aktuální kvazistatická mez kluzu [MPa] 

p … intenzita rychlosti deformace [s
-1

] 

, , p …materiálové konstanty [-] 

 

Pro reálné pouţití jsou takovéto rovnice příliš sloţité a proto jsou sestavovány 

mnohem jednodušší. Jejich tvůrci však přiznávají fenomenologický přístup k problematice 

deformačních odporů za tepla. Mezi prvními autory, kteří se snaţili o popis napěťové 

křivky byli např. [59]: 

n

s eK                       Hollomon (15) 

Ln

LYs eK            Ludwik  (16) 

  Sn

Sss eBK           Swift (17) 

  CeBK Rn

RRs    Reissner (18) 

p … skutečné deformační napětí [MPa] 

y … mez kluzu [MPa] 

K, B, C … materiálové konstanty 

e … skutečná deformace [-] 

n … exponenty zpevnění [-] 

 

K praktickému uţití je vhodná rovnice Zjuzinova typu ve tvaru [61]: 

)Tmexp(ee 3
mm 21    (19) 

e… deformace [-] 

ė… deformační rychlost [s
-1

] 

T … teplota tváření [K] 

m1, m2, m3 … materiálové konstanty [-] 

 

Výše uvedené rovnice se však nedají pouţít pro celý rozsah křivky napětí – 

deformace. Lze jich vyuţít pouze k popisu oblasti zpevňování a ne pro oblast ovlivněnou 

dynamickou rekrystalizací, tedy oblast poklesu napětí za hodnotou deformace ep. Dalším 
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omezením pro rovnice (15-19) je úzká oblast deformací e = 0,3 aţ 0,4 nebo pro tváření za 

studena. [55] 

Pro širší spektrum pouţití je nezbytné zakomponovat člen, který je schopen popsat 

vliv dynamického opevňování. Autoři Hensel a Spitel navrhli rozšíření vztahu (19) o další 

člen ve tvaru [62]: 

 51 m
4

m
emexpe    (20) 

 e … skutečná deformace [-] 

 m1, m4 … materiálové konstanty [-] 

 m5 … materiálová konstanta rovna 1 ; 2 ; 3; 0,5 

 

Výše uvedené modely jsou schopny popsat křivku napětí – deformace aţ do inflexního 

bodu ei, viz obr. 27. Aby bylo moţno matematicky popsat křivku aţ ustáleného plastického 

toku (steady-state) musely být vyvinuty rovnice skládající se s více stupňů [56].  

 

 

Obr. 27 Křivka napětí – deformace ovlivněná dynamickou rekrystalizací (p – peak;            

i – inflexní bod, ss – steady-state) [56] 

 

Popisem úbytku napětí vlivem dynamické rekrystalizace se zabývali např. Medina a 

Hernandez [63], kterým se tento parametr podařilo do výpočtů zakomponovat. Rovnice je 

rozdělena do dvou částí, první část křivky obsahuje nárůst napětí a je charakterizována 

téměř konstantní hodnotou koeficientu zpevnění n: 

  n0 eCexp1B   (21) 

 e ... skutečná (logaritmická) deformace 

 0 … napětí na mezi kluzu [MPa] 

 n ... exponent zpevnění 
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 B, C ... veličiny funkčně závislé na Zener – Hollomonovu parametru Z [s
-1

] 

 

Na první část rovnice popisující křivku zpevnění navazuje část druhá, která vyjadřuje 

úbytek napětí vyvolaný průběhem dynamické rekrystalizace během tváření za tepla [63]: 











































 


n

p

p

e

eae
Kexp1B  (22) 

 B´... veličina závislá na Zener–Hollomonovu parametru  

 K, a … materiálové konstanty 

 

krp eea  coţ je kritická hodnota deformace odpovídající počátku dynamické 

rekrystalizace, těsně před ep. 

Zener-Hollomonův parametr Z [s
-1

] lze definovat jako teplotně kompenzovanou 

rychlost deformace počítanou podle vztahu [54]: 

  nK
TR

Q
eZ  










 sinhexp  (23) 

ė ... rychlost deformace [s
-1

] 

Q ... aktivační energie [J.mol
-1

] 

R ... univerzální plynová konstanta [J.mol
-1

.K
-1

] 

T ... teplota [K] 

n ... deformační exponent 

α, K ... materiálové konstanty 

σ ... deformační odpor [MPa] 

 

Pokud během tváření dosahujeme vyšších hodnot deformací, je nezbytné uvaţovat 

s efektem dynamického odpevnění. Kolektiv autorů Schindler, Kliber, Bořuta vytvořili na 

základě výše popsaných rovnic, dalšího literárního rozboru a vlastních experimentálních 

zkušeností nový návrh modelu, který popisuje napěťovou křivku při tváření za tepla 

s uvaţováním vlivu dynamické rekrystalizace. Pro deformace 0<e<ei (viz obr. 27) 

sestrojili vztah [64]: 

 TGexpe
e

e
BexpeA T

F
D

p

B 

























  (24) 

e ... skutečná deformace 

ep ... deformace do píku 

ė ... rychlost deformace [s
-1

] 

T ... teplota [K] 

A, B, D, F, G ... materiálové konstanty 
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Deformace do píku ep závislá na Zenerově-Hollomonově parametru je popsána 

vztahem [65] : 

W

p ZUe    (25) 

U, W … jsou materiálové konstanty 

Z … Zener-Hollomonův parametr 

 

Pro deformace e>ess tedy oblast křivky napětí – deformace s ustáleným tokem 

materiálu lze pouţít vztah [64]: 












 n

ss
C

Z
sinharg

1


  (26) 

 , C, n … jsou materiálové konstanty 

 

Nebo mnohem jednodušší dle rovnice [65]: 

max  Lss   (27) 

 L ... materiálová konstanta 

 σmax ... peakové napětí [MPa] 

 

Modely uvedené v rovnicích (15-27) mají svůj základ podloţený fyzikálně 

metalurgickou logikou, a to i přesto, ţe jsou konstruovány empiricky. [55] 

Z hlediska matematického popisu jsou nejvíce fenomenologické přístupy, které jsou 

většinou zaloţeny na bázi polynomů n-tého stupně. Tyto modely jsou ovšem značně 

komplikované a jejich výpočet je závislý na stupni polynomu (čím vyšší tím přesnější i 

sloţitější). Ve většině případů navíc jsou uplatnitelné vţdy jen pro jeden typ materiálu 

[66]. 
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2.5 Vyjádření středního přirozeného deformačního odporu 

Během reálných skutečných tvářecích procesů (např. během válcování) je hodnota 

přirozeného (skutečného) deformačního odporu (PDO) v kaţdém místě styku tvářeného 

kovu a tvářecího nástroje jiná. Toto je z důvodu rozdílných hodnot intenzity deformace Se 

[-] a intenzity deformační rychlosti Sė [s
-1

]. Pro získání silových podmínek během reálného 

procesu tváření je nezbytná znalost výsledného účinku, tzn. středního přirozeného 

deformačního odporu (SPDO), tedy v nějakém oboru hodnot deformace, který je 

definovaný jako [51, 67]: 

 
1e

0

P

1

ps de)e(
e

1
  (28) 

Střední přirozený deformační odpor vyjadřuje deformační chování během jednoho 

celého úběru o velikosti e1. 

Pokud je potřeba zjistit SPDO v jakémkoliv průchodu během válcování lze jej spočíst 

dle integračního vztahu [68]: 

 


2

0

,,
1

02

e

e

ps deTee
ee

  (29) 

K praktickému vyjádření závislosti SPDO (ps) [MPa] na termomechanických 

podmínkách pro malé deformace vypracovali např. Hensel a Spittel [62, 67] rovnici typu: 

 kkkTs0pps   (30) 

 TmexpAk 11T   (31) 

2m
2Ak     (32) 

3m
3Ak 

     (33) 

 

Po dosazení obdrţíme rovnici ve tvaru: 

 Tmmm

pps  30 exp21    (34) 

p0s … počáteční hodnota středního přirozeného deformačního odporu  

kT … součinitel vlivu teploty 

k … součinitel vlivu velikosti deformace 

k … součinitel vlivu rychlosti deformace 

σp0, A1, A2, A3, m1, m2, m3 … materiálové konstanty závislé na chemickém sloţení 
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Rovnice (34) ovšem není schopna popsat PDO v celém rozsahu deformací i se 

zakomponovanými vlivy uzdravovacích procesů. Nelze jím tedy popsat průběh křivky p 

= f() v celém rozsahu, tedy i v oblasti dynamické rekrystalizace (tj. po píkové deformaci 

p) [69]. Dané omezení se snaţili odstranit Hensel a Spittel [62] zavedením vlivu 

dynamického změkčování do součinitele k

)mexp(Ak 52 m
4

m
2    (35) 

m4, m5 …jsou materiálové konstanty 

 

Autoři přiřazují konstantě m5 hodnoty 1, 2, 3, 0,5 nebo –1, čímţ v kombinaci s 

konstantami m2, m4, m5 je moţné popsat prakticky kaţdý případ závislosti = f(). Z toho 

důvodu má rovnice (35) spíše fenomenologický význam. Podrobnější způsoby výpočtu 

matematických modelů SPDO jsou uvedeny v kap. 2.4. 

Průběh a velikost PDO a SPDO nezanedbatelně ovlivňují i další faktory jakými jsou 

např. změny teploty tváření. Dále s deformací spojené dynamické a postdynamické 

uzdravovací procesy, precipitace, fázová transformace a jejich vzájemné interakce, historie 

tváření (nedokonale uzdravená struktura po předchozím tváření, zejména při tváření 

vysokými rychlostmi deformace) a další. Aby bylo moţné přesné určení SPDO je nezbytně 

nutná znalost geometrických podmínek válcování [55]. 
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2.6 Tvářecí faktor 

Tvářecí faktor QFv charakterizuje vliv středního napětí působícího na stykové ploše 

mezi válcovaným kovem a pracovními válci v pásmu deformace a ve směru válcování na 

velikost válcovací síly. Tvářecí faktor umoţňuje převést hodnotu PDO na válcovací sílu a 

předpovědět zatíţení při vlastním tváření. Obecně lze konstatovat, ţe hodnota QFv závisí na 

tvaru a geometrii provalku ve válcovací mezeře, na deformačních podmínkách a 

podmínkách tření mezi provalkem a pracovními válci. Třecí podmínky ve válcovací 

mezeře jsou ovlivňovány drsností a tvrdostí pracovních válců, povrchem zokujeného 

povrchu provalku, rychlostí válcování, aj. Při vyhodnocování u konkrétní válcovací stolice 

se předpokládá, ţe hodnota součinitele tření μvs je v průběhu válcování konstantní a lze ji 

implementovat přímo do hodnoty tvářecího faktoru. Cílem je vyhledání optimální funkce 

vyjadřující vhodnou závislost tvářecího faktoru QFv na podmínkách tváření. [70, 71] 

Pro podmínky při válcování plochých vývalků se tvářecí faktor vyjadřuje jako funkce 

[56, 72]: 
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ld/Hs je geometrický faktor [-] 

ld  - délka pásma deformace [mm] 

Hs - střední výška provalku  Hs =(H0+H1)/2 [mm]  

H0; B0 - počáteční výška a šířka materiálu [mm] 

H1; B1 - výška a šířka po válcování [mm] 

μvs - součinitel tření při válcování [-] 

ΔH = H0 – H1 [mm] 

 

Geometrický faktor v sobě zahrnuje geometrii válců a nastavení válcovací mezery a je 

vyjadřován: 
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R - poloměr válce [mm] 

Pro podmínky válcování v symetrických kalibrech není na funkční vyjádření tvářecího 

faktoru QFv  jednotný názor. Rozdíly jsou zejména ve vyjádření geometrických faktorů. 
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Geometrický faktor ls/Hss lze vyjádřit vztahem:  

ss

sssp

ss

s

HH

HHR

H

l

10

10 )(2




  (39) 

Metody určení tvářecího faktoru jsou různé podle jednotlivých autorů a jejich platnost 

je omezená vţdy na konkrétní způsob válcování při empirických metodách. Při 

teoretických metodách je platnost obecnější.  

Na obr. 28 je graficky znázorněná závislost QFv na ld/Hs podle metody Vítkovice; 

vzájemné porovnání některých výpočetních metod funkce QFv je graficky znázorněno na 

obr. 29. Ukazuje se, ţe některé metody jsou shodné jen v určitých oblastech válcování, coţ 

je mnohdy vyvoláno tím, ţe jsou právě pro tyto oblasti válcování odvozeny. [71] 

 

  

Obr. 28 Závislost tvářecího faktoru na 

geometrii válcovací mezery                

(metoda Vítkovice) [71] 

Obr. 29 Porovnání faktorů QFv vypočtených 

podle různých autorů: 1 – A.I. Celikov, 2 – 

V.M. Lugovskoj, 3 – S. Ekelund,  

4 – A.I. Celikov, V.V. Smirnov,  

5 – L.V. Andrejuk, 6 – J.M. Alexander, H. 

Ford, 7 – IRSID-USINOR [71] 
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2.7 Deformační odpory aluminidů ţeleza 

Aby mohl být materiál podroben plastické deformaci, je nezbytné vyvolat válcovací 

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

změně. 

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

rozvalkem a pracovním válcem SST [mm
2
] dle vzorce [52]: 

STV SF    (40) 

Deformační odpor materiálu je zpravidla definován jako vnitřní odpor materiálu proti 

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

V reálných tvářecích procesech je deformačním odporem nazýváno napětí vznikající na 

ploše mezi tvářeným materiálem a tvářecím nástrojem. Dané napětí můţe být orientováno 

jak ve směru normálovém tak ve směru tečném ke stykové ploše. Vznikající deformační 

odpor  [MPa] je pak moţno vyjádřit jako součin přirozeného (okamţitého) deformačního 

odporu (PDO) p [MPa] a tvářecího faktoru QFv o minimální hodnotě 1, jeţ závisí na 

geometrii pásma deformace a třecích podmínkách [52]: 

Fvp Q    (41) 

PDO je definován jako odpor vlastního kovu proti jeho deformaci při jednoosém stavu 

napjatosti a monotónním zatěţování [67]. Je závislý na několika veličinách, z nichţ 

nejdůleţitější jsou teplota T [K], velikost deformace  [-] a deformační rychlost [s
-1

] a 

dále na metalurgických činitelích (chemické sloţení, strukturní stav, velikost zrna).  

Výpočet PDO obecně vychází ze vzorce, který vyjadřuje hodnotou intenzity napětí 

SMPa[59]: 

 213

2

32

2

21 )()()(
2

1
 S  (42) 

 … hlavní napětí působící na daný element [MPa] 

  

Dle Groovera je PDO okamţitá hodnota napění nutná k pokračování deformace 

materiálu – udrţení „tečení“ kovu. Je to odpor  kovu, jeţ je funkcí velikosti deformace 

[73]:  

neKYf   (43) 

Yf... přirozený deformační odpor [MPa] 

e... deformace 

K... koeficient zpevnění [MPa] 

n... koeficient deformačního zpevnění 
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Aby tváření za tepla bylo úspěšné, je nutné, aby během deformace a po jejím 

dokončení došlo k odpevnění materiálu. Dochází k dynamickému zotavení a dynamické 

resp. metadynamické rekrystalizaci, po nichţ můţou následovat statické procesy zotavení a 

rekrystalizace.  

Dynamické zotavení vede ke vzniku subzrn, která vznikají většinou z deformačních 

buněk. Protoţe dynamické zotavení sniţuje jiţ během tváření hustotu dislokací, která při 

tváření vznikají, je dosahované deformační zpevnění kovu niţší neţ při tváření za studena.  

Dynamická rekrystalizace probíhá nukleací nových zrn a jejich růstem, nemusí vţdy 

proběhnout plně po ukončení deformace. Dynamicky vzniklé zárodky a malá zrna, 

existující v některých místech objemu kovu v okamţiku ukončení deformace, rostou i 

nadále po přerušení aplikované síly. Tento děj se pak nazývá metadynamická nebo 

postdynamická rekrystalizace. 

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, taktéţ precipitáty vylučující se po hranicích zrn a ve 

skluzových rovinách brzdí pohyb dislokací, tím dochází k nárůstu odporu materiálu ke 

změně tvaru, roste deformační odpor[52, 74]. 

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

významné pro průběh odpevňujících procesů. Odpevňovací procesy – zotavení a 

rekrystalizace jsou pro proces tváření rozhodující. O vlastnostech tvařitelnosti materiálu 

lze posuzovat z napěťově deformačních křivek v závislosti na teplotě a rychlosti deformace 

[50, 75]. Na obrázku 30 jsou znázorněny napěťově deformační křivky materiálu na bázi 

Fe3Al (Fe-28Al-5Cr-0,08Zr-0,04B v at. %) pro různé deformační rychlosti od 0,001 po  

100 s
-1

 a při konstantních teplotách. 
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Obr. 30 Napěťově deformační křivky aluminidu na bázi Fe3Al pro různé deformační 

rychlosti od 0,001 po 100 s
-1

 a konstantních teplotách [75] 

 

Následující obrázek 31 znázorňuje deformační chování aluminidu ţeleza Fe3Al při 

konstantní deformační rychlosti a za konstantní teploty. Na obrázku 32 jsou pak uvedeny 

mapy deformačního chování obou materiálů v rozsahu deformačních rychlostí od 10
-3

 do 

10 s
-1

 a tvářecích teplot 900 – 1200 °C. Aluminidy byly podobného chemického sloţení 

FA-129 (Fe-15,4Al-5,1Cr-1,0Nb-0,04C v hm. %) a Fe3Al (Fe-14,8Al-5,8Cr-1,1Nb-0,05C 

v hm. %) s tím rozdílem, ţe materiál FA-129 byl ve stavu litém, kdeţto Fe3Al ve stavu jiţ 

válcovaném za tepla. Byly pozorovány a vyobrazeny tři typy deformačního chování:          

I – oblast dynamického zotavení, II – oblast dynamické rekrystalizace a III – oblast 

dynamické rekrystalizace s hrubnoucími zrny [76]. 
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Obr. 31 Napěťově deformační křivky 

materiálu Fe3Al a) při konstantní 

deformační rychlosti 10 s
-1 

 a teplotách 900-

1200 °C a b) při konstantní teplotě 1100 °C 

a deform. rychlostech 0,001-10 s
-1 

 [76] 

Obr. 32 Mapy deformačního chování [76]:     

a) materiálu  FA-129 

b) materiálu Fe3Al 

 

Přirozené deformační odpory aluminidů ţeleza byly mnohokrát studovány, např. 

publikace: pro tuhý roztok Al v Fe (αFe) – Fe-17Al-Cr-0,3Zr at. % [77], pro FeAl – Fe-

24Al-0,42Mo-0,1Zr-0,005B-0,11C-0,31O hm. % [50] a pro Fe3Al – Fe-29Al-2,5Cr at. % 

[34]  a Fe-28Al-4,1Cr-0,2Mn-0,16C-0,02Ce [78, 79].  
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2.8 Creep aluminidů ţeleza 

Tečení (creep) je definováno jako pomalá plastická deformace materiálu vyvolaná 

dlouhodobým působením konstantního napětí za stálé teploty. K tečení dochází při 

dosaţení určitého napětí, které je menší neţ mez kluzu, zjištěná statickou zkouškou při 

dané teplotě. Vztah mezi plastickou deformací εpl, napětím σ a časem t se vyjadřuje 

funkční závislostí [74]: 

   .konsttfpl    (44) 

Teplotu, při které nastává tečení, můţeme přibliţně vyjádřit T ≥ 0,5 TM, kde TM [K] je 

teplota tavení kovu. Tečení kovu je tedy moţno povaţovat 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 (MCR) je popsána vztahem: 

dε/dt = A.σ
n
.exp [-Q/RT]; [s

-1
] (45) 

Kde A je konstanta, σ je napětí, T je teplota v [K], n je creepový exponent závisející na σ a 

T, Q je aktivační energie plastické deformace, R je univerzální plynová konstanta [74]. 

Tečení, děj časově závislý, se makroskopicky zobrazuje závislostí deformace na čase, 

tj. křivkou tečení platnou pro dané podmínky namáhání (σ, T). Křivka tečení, na obrázku 

33, se skládá ze tří charakteristických úseků. 

1. úsek: představuje primární, resp. 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.  

2. úsek: představuje lineární, respektive ustálené tečení, vyznačující se konstantní 

minimální rychlostí tečení. Tento úsek křivky tečení je směrodatný pro 

stanovení ţivotnosti ţáropevných materiálů. Při vysokých napětích a teplotách 

můţe tento úsek křivky tečení chybět a přechodové tečení přechází přímo do 3. 

úseku (viz obr. 34), k tomu však v praxi nesmi dojít. 

3. úsek: představuje terciární, respektive urychlené tečení vyznačující se postupným 

nárůstem rychlosti tečení a končí lomem [80]. 

 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  51 

 

 

 

Obr. 33 Makroskopický průběh tečení [80] 

a) úplná křivka tečení 

b) příslušný průběh rychlosti tečení  

Obr. 34 Charakteristické křivky tečení pro 

různé hodnoty napětí a teploty [80] 

 

Při vyšších teplotách je creepová pevnost jednou z vlastností bránící většímu vyuţití 

aluminidů ţeleza. Hlavní snahou je zlepšit creepové vlastnosti za vysokých teplot a 

zároveň nezhoršit taţnost za pokojové teploty. Creepová odolnost výrazně závisí na obsahu 

hliníku. Mezi prvky zlepšující creepové vlastnosti při vyšších teplotách patří ty, které v 

aluminidech ţeleza vytvářejí precipitáty (Ti, Nb, Zr, B, Mo) a zajišťují precipitační 

zpevnění. Např. Stoloff [5] uvádí, ţe jemné částice ZrC zlepšují pevnost i creepovou 

odolnost. Lze předpokládat, ţe karbidy titanu (TiC) budou mít na mechanické vlastnosti 

podobný efekt. Příměs chrómu částečně zhoršuje creepové vlastnosti materiálu. Důleţité 

pro creepové chování je především velikost zrna a tedy i termomechanické zpracování. 

[11, 81, 82] 

Na obr. 35 [11] jsou znázorněny doby do lomu v závislosti na zatíţení a teplotě 

materiálu, jeţ je obdobného chemického sloţení, jako materiály pouţité v experimentu této 

práce. 
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Obr. 35 Doba do lomu v závislosti na zatíţení a teplotě [11] 

 

V případě, kdyţ je při tečení rozhodující porušení, posuzuje se odolnost materiálu 

proti porušení při tečení 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.  

Kdyţ je při tečení určující velikost plastické deformace, materiál se posuzuje 

z hlediska odolnosti proti deformaci při tečení a jeho kritérium se pouţije mez tečení. Mez 

tečení je napětí, které způsobí při dané teplotě stanovenou trvalou deformaci za stanovený 

čas, označuje se RT [74]. 

  Pouţívá se v případech, kdy změna rozměru části způsobená tečením materiálu by 

mohla během dlouhého namáhání dosáhnout kritické hodnoty a způsobit funkční 

poškození zařízení. 

Creepové testy se pouţívají zejména při teplotách v rozsahu 600 – 800 °C. Přidáním 

slitinových prvků se zlepšuje creepová ţivotnost a sniţuje minimální creepová rychlost 

(MCR). U komplexní slitiny se ukázalo, ţe je moţné creepové vlastnosti zvýšit 

vysokoteplotním ţíháním viz obr. 36 [83]. Zvýšení creepové odolnosti bylo dosaţeno 

kombinací precipitačního zpevnění nebo zpevněním tuhým roztokem. Konkrétně lze např. 

prodlouţit RmT a sníţit MCR minimální creepovou rychlost přidáním mikrolegujících prvků. 

Při poklesu teploty vznikají totiţ precipitáty vytvářejí ve struktuře B2 jemnou disperzi 

karbidů, boridů nebo Lavesových fází. Aluminidy zpevněné karbidy mají velmi dobrou 

creepovou pevnost do teploty 600 °C a jsou srovnatelné s vysoce legovanými Cr ocelemi, viz 

obr. 37 [84, 85]. Nad touto teplotou dochází k výraznému poklesu zmiňovaných vlastností 

z důvodu rozpouštění dříve jemných karbidických částic. Volí se takové mikrolegury, které 

jsou stabilní při teplotě pouţití [74]. 
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Obr. 36 Doba do lomu (TTR) v závislosti na teplotě ţíhání. [83] 

 

 

Obr. 37 Creepové pevnosti 1000 h slitin Fe3Al, Fe3Al+karbidy a ţáropevné oceli [84, 85] 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem je vyvinout modely popisující střední přirozené deformační odpory 

(SPDO) vybraných aluminidů ţeleza, a to matematickým zpracováním výsledků 

laboratorního válcování za tepla. Ke studiu byly zvoleny 4 slitiny na bázi Fe3Al a slitina 

Fe9Al4Cr0,5Zr. Modely SPDO zkoumaných aluminidů, vyznačujících se po vytvrzení 

odolností vůči tečení při vysokých teplotách, by měly umoţnit s dostatečnou přesností 

predikci deformačních odporů v co nejširším rozsahu deformací, deformačních rychlostí i 

teplot.  

Dalším cílem je studium rekrystalizačních procesů a vývoje mikrostruktury vybraných 

aluminidů ţeleza během válcování za tepla a ţíhání. K řešení problémů je zapotřebí 

provést následující dílčí úkoly:  

 pouţít dříve vyvinutou metodiku zpracování experimentálních dat pro určení 

hodnot SPDO z naměřených válcovacích sil; 

 navrhnout vztahy vhodné pro popis SPDO a zvolit odpovídající matematický 

postup výpočtu konstant v navrţených rovnicích; 

 vyhodnotit přesnost získaných modelů porovnáním vypočtených a experimentálně 

určených hodnot SPDO a určit vliv chemického sloţení materiálu i jednotlivých 

nezávislých proměnných v těchto modelech;  

 pomocí optické metalografie rozborů i elektronové mikroskopie popsat 

strukturotvorné procesy spojené s tvářením za tepla a ţíháním daných aluminidů; 

 zhodnotit vliv reţimů tváření a ochlazování na tvařitelnost a výslednou strukturu 

zkoumaných materiálů. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experiment byl rozdělen na několik dílčích částí: 

 Výroba materiálů a příprava vzorků 

 Zjišťování SPDO - slitin na bázi Fe3Al a materiálu Fe9Al4Cr0,5Zr                             

 Hodnocení struktury  - a) Fe3Al po volném chlazení a kalení 

                                      - b) Fe3Al po ţíhání a kalení 

                                     - c) Fe9Al4Cr0,5Zr – jednoúběrové válcování 

                                      - d) Fe9Al4Cr0,5Zr – víceúběrové válcování 

Pro vytvoření metodiky popisu SPDO u ocelí za tepla byla vyuţita válcovací trať 

Tandem a ke sledování strukturotvorných procesů válcovací stolice K350 v uspořádání 

kvarto, viz. jejich popis níţe. 

 

4.1 Popis experimentálního zařízení 

4.1.1 Válcovací trať Tandem 

Laboratorní válcovací trať Tandem byla odborné veřejnosti poprvé představena na 

mezinárodním veletrhu METAL 98 v Ostravě. Od roku 1999, kdy byla plně zprovozněna, 

je průběţně modernizována a vybavována různým doplňkovým zařízením. Je určena 

zejména k fyzikálnímu modelování reálných procesů podélného válcování oceli a dalších 

kovových materiálů a ke studiu energosilových parametrů nebo relevantních 

strukturotvorných dějů (př. SPDO, rekrystalizace, fázové přeměny, aj.) [86, 87]. 

Válcovací trať Tandem je dvoustolicová reverzní trať se stolicemi A a B typu duo. 

Její celková délka je 4,6 m včetně válečkových dopravníků. Na obou koncích tratě se 

nacházejí elektrické odporové ohřívací (ţíhací) pece (většinou mobilní) s moţností inertní 

(ochranné) atmosféry. Osová vzdálenost mezi oběmi válcovacími stolicemi je 630 mm a 

nominální průměry válců jsou 150 aţ 180 mm a délka těla válců 150 mm. Stavění horních 

válců je zajištěno dvěma samostatnými elektromotory aţ do válcovací mezery 60 mm. 

Pozice válců je snímána inkrementálními snímači s přesností na 0,01 mm [86]. 

Pohon válcovacích stolic je zajištěn dvěma na sobě nezávislými stejnosměrnými 

elektromotory PV13SL11, kaţdý o výkonu 17,2 kW. Otáčky těchto motorů je moţno 

snadno a naprosto plynule regulovat v rozmezí od 1 do cca 900 min
-1

, přičemţ směr 

otáčení válců lze i při nejvyšších otáčkách změnit v průběhu 1 s. Pohon tratě dává 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  56 

materiálu maximální výstupní rychlost z válců 5 m.s
-1

, v ojedinělých případech aţ           

7,5 m.s
-1

, coţ odpovídá deformačním rychlostem aţ 150 s
-1

.  

Doprava tvářeného materiálu je mezi pecemi a stolicemi zajišťována pomocí tří na 

sobě navzájem nezávislých el. poháněných válečkových dopravníků. Díky tomu lze 

válcovat na kaţdé ze stolic samostatně reverzně nebo na obou stolicích průběţně. 

Válcovací síly jsou snímány tenzometrickými snímači, které jsou umístěny mezi 

loţiskovými tělesy horních válců a jejich stavěcími šrouby. 

Trať Tandem je řízena s vyuţitím průmyslového počítače a speciálního programu, 

vyvinutého pod grafickým systémem LabVIEW. Zajišťuje stavění válců, regulaci rychlosti 

a směru jejich otáčení, pohyb válečkových dopravníků, atd. Měřené veličiny jsou průběţně 

vkládány a po skončení experimentu zpracovány řídícím počítačem. 

Pro měření povrchové teploty materiálu jsou k dispozici aţ 4 optické pyrometry. 

Snímané hodnoty teplot jsou v rozsahu od 0 aţ po cca. 1300 °C. Dále jsou instalovány dva 

teplotní scanery značky LAND. Pozice jednotlivých agregátů a komponentů jsou 

znázorněny na obr. 38 [86]. 

Po válcování je moţno vyuţít několika zařízení pro různé reţimy ochlazování. Řízené 

ochlazování vývalku od zpomaleného (isotermického) v ţíhací peci, volného ochlazování 

na vzduchu aţ po zrychlené ochlazování. To je zajištěno vodní sprchou jak shora tak i 

zespodu. V případě potřeby „zafixovat mikrostrukturu“ je trať vybavena kalícím 

zařízením, které je vytvořeno jako speciálně sklopná sekce dopravníku.  Po jejím sklopení 

vzorek sklouzne do kalicí vany s vodou (čas do zakalení cca 0,2 s), případně s propadem 

do kalící lázně na konci válečkového dopravníku za válcovací stolici B (cca 2 s) [86, 87, 

88]. 
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Obr. 38 Celkový pohled a schématické vyobrazení válcovací tratě Tandem [86] 
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4.1.2 Válcovací stolice K350  

Kvarto stolice K350 (obr. 39) se pouţívá především k vratnému tváření rozměrnějších 

plochých vývalků za tepla. Stolici lze operativně přestavět na konfiguraci duo, kdy se 

opěrné válce pouţívají jako pracovní. Parametry válcovací stolice K350 jsou: jmenovitý 

průměr pracovního válce 67 mm, jmenovitý průměr opěrného válce 140 mm, délka těla 

válců 350 mm, motorické stavění válců (lineární měření nastavení s přesností 0,01 mm), 

pohon pracovních válců stejnosměrným motorem (17 kW), maximální rychlost otáčení 

pracovních válců 140 ot/min. 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 horním pracovním válci (30 kN).  

Válcovací stolice umoţňuje zkoumat vliv mimoběţně uloţených válců na tvar 

vývalku. Mimoběţnost hodnocená středovým úhlem v horizontální rovině můţe být 

nastavena na 0.5°, 1.0°, 1.5° a 2.5°.  

 Varianty vzájemné polohy válců: válce pracovní i opěrné s navzájem rovnoběţnými 

osami (základní postavení), opěrné válce s mimoběţnými osami, pracovní s osami 

rovnoběţnými, opěrné válce s rovnoběţnými osami, pracovní s osami mimoběţnými, horní 

skupina válců i spodní skupina válců s osami navzájem rovnoběţnými, skupiny oproti sobě 

v mimoběţnosti všechny válce navzájem mimoběţné. 

Úpravy systému stavění válců a elektrického zapojení daly předpoklad pro plně 

automatizované řízení této stolice analogicky, jako tomu je jiţ v případě obou stolic 

válcovací tratě Tandem. V současnosti je tedy počítačově řízena výška válcovací mezery, 

rychlost a směr válcování i v případě více úběrových reţimů tváření. Řídicí program 

umoţňuje efektivní válcování na hladkých válcích i v jednoduchých skříňových kalibrech. 

[86] 
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Obr. 39 Válcovací stolice K350 [79] 
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4.2 Chemické sloţení a příprava zkušebních vzorků 

4.2.1 Tavení a odlévání 

Slitiny typu Fe-Al byly vyráběny tavením ve vakuu, ve vakuové indukční peci fy. 

Leybold (LEYBOLD-HERAUES IS1, viz obr. 40 a 41)  na Katedře slévárenství, VŠB TU 

Ostrava. Pec je vybavena třístupňovou čerpací soupravou: dvoustupňovou rotační pumpou, 

Rootsovou pumpou a difúzní olejovou pumpou. Při tavení uvedených slitin bylo pouţíváno 

dvoustupňové čerpání.  

Tavení vzorkových mnoţství experimentálních slitin Fe-Al bylo nutno prováděno ve 

dvou krocích. Důvodem je především skutečnost při společném tavení kovů s velmi 

rozdílnou teplotou tavení (Fe, Al) dochází k mechanickým ztrátám přehřívaného Al, a to 

v důsledku rozprsku, varu při uvolňování plynů apod. Proto takovéto tavení není vhodné 

hned v té finální operaci a je lepší nejprve vyrobit předslitinu Fe-Al s cca 50 hm. % Al, 

resp. s poměrem blíţícím se sloţení poţadované slitiny. V případě, ţe je potřebný vyšší 

obsah uhlíku, vyrobí se předslitina Fe-C s 2,5 % C (vhodné z hlediska rovnoměrnosti 

nauhličování). V první etapě tavení se pak v ţádaném poměru smísí předslitina Fe-Al s 

Aremou, resp. předslitina Fe-C a  všechny další legující prvky (Cr, Zr, aj.). [89] 

 

 

Obr. 40 Celkový pohled na zařízení vakuové pece LEYBOLD-HERAUES IS1 
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Obr. 41 Vnitřní část tavicí komory 

 

Tavením vsázky a gravitačním lití ve vakuu 10
-1

 - 10
-2 

mbar byly připraveny  předlitky 

ve tvaru komolého rotačního kuţele, viz obr. 42. Z části „paty“ předlitku  pak byly 

odebrány vzorky pro spektrální analýzu, jeţ byla provedena na spektrometru LECO GDS-

750A.  

 

 

 

Obr. 42 Předlitek 

 

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

do poţadovaného chemického sloţení (Fe-9Al-4Cr-0,5Zr hm. %) a odlit do malých 

bramek viz obr. 43. Dvoustupňové tavení umoţňuje dosáhnout poţadovaného chemického 

sloţení dané slitiny s přesnějším chemickým sloţením. 

 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  62 

  

parametry příčný řez ve středu výšky odlitku 

Obr. 43 Detaily odlévaných bramek 

 

4.2.2 Chemické sloţení zkoumaných materiálů 

Bylo pouţito 4 vybraných aluminidů ţeleza na bázi Fe3Al podobného chemického 

sloţení dle tabulky 9, jeţ byly dodány ve stavu jiţ hotových odlitých tyčí o rozměrech cca. 

27 x 40 x 270 mm. 

 

Tabulka 9 Chemické sloţení zkoumaných aluminidů ţeleza v hm. %  

Označení Al Cr Ti B C 

IM 1  16,50 4,00 TiB2=0,33 - 0,01 

IM 2 19,20 4,90 0,68 - 0,04 

IM 3 16,80 4,00 - 0,06 0,02 

IM 4 18,40 4,90 0,61 0,07 0,02 

 

Oproti předchozím 4 slitinám, které jiţ byly dodány v litém stavu, byl další materiál 

IM 5 (Fe-9Al-4Cr-0,5Zr hm. %) vyroben, počínaje sloţením vsázky a dvojnásobným 

přetavením konče, na Katedře slévárenství VŠB TU Ostrava. Podrobné chemické sloţení 

bramek určené pomocí spektrální analýzy je uvedeno v tabulce 10.  

 

Tabulka 10 Chemické sloţení odlévaných bramek materiálu IM 5 v hm. %. 

Brama 613 618 620 626 661 662 663 664 

AI (%) 8,960 8,719 9,094 8,977 9,316 9.336 9.133 9.277 

Cr (%) 4,013 4,014 4,063 3,867 3,831 3.929 3.921 4.044 

B (%) 0,0013 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0009 0,0011 0.0011 

Zr (%) 0,561 0,544 0,53 0,465 0,692 0.590 0.553 0.568 

C (%) 0,019 0,018 0,016 0,016 0,028 0.035 0.032 0.029 

Si (%) 0,038 0,039 0,038 0,038 0,040 0.059 0.046 0.042 

Mn (%) 0,125 0,122 0,123 0,112 0,114 0.138 0.142 0.146 

Cu(%) 0,115 0,117 0,116 0,114 0,121 0.107 0.109 0.110 

Fe (%) 86,1 86,4 86,0 86,4 85,8 85.8 86.0 85.7 
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4.2.3 Zhotovení rozvalku 

Vybrané bramky materiálu IM 5 (Fe-9Al-4Cr-0,5Zr hm. %) byly po odřezání „hlavy“ 

následně rozděleny na půl, viz obr. 43. Vzorky, připravené z bramky – litý stav o 

rozměrech 70 x 42 x 19 mm, byly válcovány čtyřmi úběry na válcovací stolici K350 

v uspořádání kvarto. Vzorky byly ohřívány v elektrické odporové peci vyhřáté na 1150 °C 

po dobu 20 min. Pracovní válce o průměru 64 mm se otáčely rychlostí 80 ot./min. Nejprve 

byl vzorek podroben deformaci o velikosti cca 15 % ve směru šířky (kvůli poţadované 

šířce předvalku). Potom byl otočen o 90° a válcován vratně ve směru délky (největšího 

rozměru). Po druhém úběru následoval meziohřev v peci o teplotě 1150 °C po dobu 90 s a 

doválcování dvěma úběry. Konečný rozměr předvalku byl 130 x 51 x 8 mm, obr. 44. 

Celková relativní výšková deformace byla 58 %.  

 

 

4.2.4 Příprava vzorků dělením a obráběním 

Dodané tyče byly nejprve zkráceny a následně rozválcovány z důvodu následné 

snadnější přípravy vzorků do rozměru 8,5 x 50 x 270 mm. Z důvodu vysoké pevnosti a 

křehkosti experimentálních materiálů, nemohlo být pouţito klasických metod dělení a 

obrábění. K přípravě vzorků (viz obr. 45) bylo vyuţito mimo jiné dělení vodním paprskem. 

 Dělení výše uvedených materiálů probíhalo na Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava - 

oddělení kapalinového paprsku. To disponuje zařízením (viz obr. 46, 47) vyuţívající 

abrazivního vodního paprsku. Jeho detail je znázorněn na obr. 48 [90]. Tlak vody 

vyuţívané pro řezání je cca. 380 MPa a rychlost posuvu 60 mm/min [91]. 

 

 

 
Obr. 44 Rozvalek z poloviny bramky 
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Obr. 46 Celkový pohled na dělící zařízení [91] 

  

Obr. 47 Detail řezu [91] Obr. 48 Detail vodního paprsku [90] 

 

Z takto připravených polotovarů (obr. 45)  byly následně, pomocí strojového broušení 

(frézování), vyrobeny vzorky s odstupňovanou tloušťkou (schody), obrázek 49, určené ke 

zjišťování válcovacích parametrů slouţících k přepočtu na SPDO. 

 

 

 
Obr. 45 Rozvalek po rozřezání vodním paprskem 
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Obr. 49 Tvar výchozího vzorku s odstupňovanou tloušťkou 
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4.3 Určování deformačních odporů z válcovacích sil 

4.3.1 Válcování vzorků s odstupňovanou tloušťkou 

Experiment je zaloţen na válcování vzorků s odstupňovanou tloušťkou viz obr. 49. 

připravené řezáním a broušením z výše uvedených slitin (tab. 9 a 10). Výhoda pouţití 

vzorků s odstupňovanou tloušťkou (3-schodové) je 3-krát větší mnoţství získaných dat o 

válcování při přesně stanovené teplotě v porovnání se vzorky s konstantní tloušťkou. U 

materiálu IM 5 byly vzorky zhotoveny z rozvalků bramek 613, 618, 620, 626, viz tabulka 

10.  

Vzorky byly pečlivě proměřeny a následně před válcováním na duo stolici A válcovací 

trati Tandem nejprve předehřívány v elektrické odporové peci na teplotu 1300 °C (1280 °C 

pro IM 5) po dobu 20 minut. Poté byly vytaţeny a na vzduchu volně chlazeny za 

současného měření povrchové teploty. Po dosaţení poţadované tvářecí teploty, byly 

vloţeny do druhé elektrické odporové pece, kde byly ponechány 10 minut, aby došlo k 

vyrovnání teplot mezi povrchem a středem vzorku. Následně byly válcovány jedním 

úběrem (válce o průměru 159,3 mm se otáčely rychlostí N = 80 – 200 min
-1 

/ 40 – 200  

min
-1 

u IM 5) za současného zaznamenávání energosilových parametrů (viz obr. 50), které 

byly vyuţity pro přepočet na SPDO [92].  

Po válcování se znovu proměřil kaţdý stupínek (zhruba uprostřed své délky) vývalku, 

viz obr. 51 – tloušťka, šířka, a vypočtou se 3 hodnoty SPDO, odpovídající konkrétním 

hodnotám deformace i deformační rychlosti (při konstantní teplotě) viz obr. 52. 

Ke zpracování naměřených dat byl vytvořen v počítačovém programu Excel jednoduchý 

program na bázi makra, který výrazně dané výpočty urychluje.  
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Obr. 50 Srovnání velikostí válcovacích sil u vybraných vzorků IM 1 pro různé 

tvářecí teploty (válce o průměru 159 mm se otáčely rychlostí 80 min
-1

, 

nastavená mezera mezi válci byla 2,5 mm) [92] 

 

Obr. 52 Měřená a vypočtená data pouţitá pro výpočet SPDO u slitiny IM 1 

 

Obr. 51 Přiklad měření vývalku po jednom úběru 
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4.3.2 Výpočty veličin pouţívaných při tvorbě modelů SPDO 

K výpočtu experimentálně zjištěných (skutečných) hodnot SPDO byly vyuţity 

následující vzorce [55]: 

Skutečná deformace eh [-] [25]: 

1

0
h

h

h
lne    (50) 

h0, h1 … je vstupní, resp. výstupní výška odstupňovaného provalku (vţdy jednoho 

stupínku) 

Deformační rychlost ė [s
-1

] [93]: 

h
v e
hhR

v
e 




)(3

2

10

  (51) 

vv … je skutečná střední obvodová rychlost válců během daného úběru [mm/s] 

R … poloměr válců [mm] 

)hh(R 10  ... reprezentuje délku pásma deformace ld [mm] 

 

Skutečné (logaritmické) výškové deformace eh, deformační rychlost ė a pouţité 

teploty tváření T udává tabulka 11. 

 

Tabulka 11 Deformace, deformační rychlosti  a tvářecí teploty jednotlivých intermetalik 

 eh ė [s-1] T [°C] 

IM 1 0,24 – 0,71 20 – 85 900 – 1200 

IM 2 0,19 – 0,77 19 – 96 900 – 1190 

IM 3 0,20 – 0,76 23 – 96 900 – 1190 

IM 4 0,33 – 0,79 25 – 108 900 – 1200 

    IM 5 0,19 – 0, 73  11 – 87  800 – 1160 

 

SPDO se stanoví ze vztahu [94]: 

sdF

ps
blQ

F

V


  (52) 

F … je zaznamenaná skutečná válcovací síla F = FL + FP [kN] 

ld … délka pásma deformace [mm] 

QFv … tvářecí faktor odpovídající geometrickým podmínkám dané válcovací 

stolice A 

bs … je střední šířka provalku (bs = (b0+b1)/2 [mm]) 
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Ze vzorce (52) je patrné, ţe výsledná hodnota SPDO je závislá na tvářecím faktoru, 

který umoţňuje zahrnout působení válcovacích sil v celém průřezu stykové plochy 

provalku s pracovním válcem [55]. Tvářecí faktor se vypočítá podle vztahu, který 

odpovídá geometrickým podmínkám a byl pro danou válcovací stolici tratě Tandem 

vypočítán v práci [95]: 
























d

s

s

d
Fv

l

H
q

H

l
pnmQ expexp  (53) 

m, n, p, q … jsou vyčíslené konstanty pro danou válcovací stolici 

Hs … je střední výška provalku Hs= (H0-H1)/2 [mm] 

 

Výsledná rovnice tvářecího faktoru s vyčíslenými konstantami dle vztahu (52) pro 

válcovací stolici A tratě Tandem, je následujícího tvaru [95]: 

)/2381,0exp()/0577,0exp(132,15146,5 dssdF lHHlQ
v

  (54) 
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4.4 Studium strukturotvorných procesů 

4.4.1  Válcování materiálů na bázi Fe3Al 

4.4.1.1 Volné chlazení nebo kalení  

V první etapě válcování a následném hodnocení struktury materiálu byly pouţity 

pouze vzorky z IM 1 a IM 4. 

Vzorky byly nejprve předehřívány v elektrické odporové peci na teplotu 1300 °C po 

dobu 20 minut. Poté byly vytaţeny a na vzduchu volně chlazeny za současného měření 

povrchové teploty. Po dosaţení poţadované tvářecí teploty, byly vloţeny do druhé 

elektrické odporové pece, kde byly ponechány 10 minut, aby došlo k vyrovnání teplot mezi 

povrchem a středem vzorku. Následně byly válcovány jedním úběrem na stolici K350 

v uspořádání kvarto, jejíţ válce o průměru 64 mm se otáčely rychlostí 80 min
-1

. Válcovací 

mezera byla nastavena tak, aby konečná velikost deformace odpovídala 30 %. 

Bylo počítáno se skokem válců pro různé tvářecí teploty: 

 900 °C ….. skok válců 0,3 mm; 

 1100 °C … skok válců 0,2 mm; 

a individuálně nastavována velikost mezery pro kaţdý vzorek. 

Bylo pouţito 2 tvářecích teplot 900 °C, 1100 °C a tří reţimů ochlazování po vlastním 

tváření: 

 ihned zakaleno do oleje; 

 volné chlazení na vzduchu za současného zaznamenávání povrchové teploty 

vývalku; 

 po dobu 10 s ochlazováno na vzduchu za současného zaznamenávání povrchové 

teploty vývalku a následně  kaleno do oleje. 

Detailní informace o parametrech válcování k jednotlivým vzorkům jsou uvedeny 

v tabulkách 12 a 13. 
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Tabulka 12 Válcování slitiny IM 1 na stolici K350 

č.vzorku 
H0,1 

[mm] 
H1,1 

[mm] 
erelativni 

[%] 

předehřev 
[°C] 

Ttvař 
[°C] 

otáčky 
[min

-1
] 

průměr 
válců 
[mm] 

mezera 
[mm] 

způsob  
ochlazování 

20 min 10 min 

1.3 3,12 2,20 29,5 

1300 

900 

80 64 

1,9 

kaleno olej 

1.5 3,20 2,25  29,7 
volné chlazení  

vzduch +  
měření teploty 

1.6 3,17 2,26 28,7  
10 s vzduch 

pak kaleno olej 

1.7 3,21 2,21 31,2 

1100 2,0 

kaleno olej 

1.8 3,25 2,22  31,7 
volné chlazení  

vzduch +  
měření teploty 

1.9 3,25 2,20 32,3  
10 s vzduch 

pak kaleno olej 

 

Tabulka 13 Válcování slitiny IM 4 na stolici K350 

č.vzorku 
H0,1 

[mm] 
H1,1 

[mm] 
erelativni 

[%] 

předehřev 
[°C] 

Ttvař 
[°C] 

otáčky 
[min

-1
] 

průměr 
válců 
[mm] 

mezera 
[mm] 

způsob  
ochlazování 

20 min 10 min 

4.2 2,85 1,97 30,9 

1300 

1100 

80 64 

1,7 

kaleno olej 

4.3 2,85 1,95  31,6 
volné chlazení  

vzduch +  
měření teploty 

4.4 2,90 1,95 32,8 
10 s vzduch 

pak kaleno olej 

4.5 2,90 1,99 31,4 

900 1,6 

kaleno olej 

4.6 2,94 2,02  31,3 
volné chlazení  

vzduch +  
měření teploty 

4.7 2,92 2,03 30,5  
10 s vzduch 

pak kaleno olej 
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4.4.1.2 Ţíhání nebo kalení   

Ve druhé etapě byly zkoumány jiţ všechny 4 aluminidy ţeleza (viz tabulka 9). Pouţité 

tvářecí teploty pro všechny 4 aluminidy byly 900 °C, 1100 °C a 1300 °C, a pro slitinu IM 3 

navíc teplota 1200 °C. Vzorky byly nejprve předehřívány v elektrické odporové peci na 

teplotu 1300 °C po dobu 20 minut. Poté byly vytaţeny a na vzduchu volně chlazeny za 

současného měření povrchové teploty. Po dosaţení poţadované tvářecí teploty, byly 

vloţeny do druhé elektrické odporové pece, kde byly ponechány 10 minut, aby došlo k 

vyrovnání teplot mezi povrchem a středem vzorku. Následně probíhalo válcování jedním 

úběrem na stolici K350 v uspořádání kvarto, jejíţ pracovní válce o průměru 64 mm se 

otáčely rychlostí 80 min
-1

. Válcovací mezera byla nastavena tak, aby velikost výškové 

deformace odpovídala přibliţně 30 %. Bylo počítáno se skokem válců pro různé tvářecí 

teploty: 

 900 °C ….. skok válců 0,3 mm; 

 1100 °C … skok válců 0,2 mm; 

 1300 °C … skok válců 0,1 mm; 

a individuálně nastavována velikost mezery pro kaţdý vzorek. 

Ihned po válcování byly aplikovány tři reţimy ochlazování: 

 5 min výdrţ na teplotě tváření, pak ihned zakaleno do oleje; 

 1 min výdrţ na teplotě tváření, pak ihned zakaleno do oleje; 

 ihned zakaleno do oleje. 

Detailní informace o válcování a způsobu ochlazování jsou uvedeny v tabulce 14. 
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Tabulka 14 Válcování na stolici K350 slitin IM 1 aţ IM 4 – etapa 2  

č.vzorku 
erelativni 

[%] 

předehřev 
[°C] 

20 min 

Ttvař. [°C] 
10min 

způsob ochlazování 

1.1 30,92 

1300 

900 5min pec Tt/olej 

1.2 35,69 1100 5min pec Tt/olej 

1.4 34,15 1100 1min pec Tt/olej 

1.10 31,59 1300 5min pec Tt/olej 

1.11 39,32 1300 1min pec Tt/olej 

1.12 37,82 1300 olej 

1.1 Q  1300 - olej 

2.1 28,92 

1300 

900 5min pec Tt/olej 

2.2 34,26 1100 5min pec Tt/olej 

2.4 35,43 1100 1min pec Tt/olej 

2.8 35,78 1100 olej 

2.9 28,96 900 olej 

2.10 30,99 1300 5min pec Tt/olej 

2.11 38,25 1300 1min pec Tt/olej 

2.12 38,99 1300 olej 

2.1 Q  1300 - olej 

3.1 30,48 

1300 

900 5min pec Tt/olej 

3.2 35,15 1100 5min pec Tt/olej 

3.4 35,10 1100 1min pec Tt/olej 

3.8 37,11 1100 olej 

3.9 30,93 900 olej 

3.10 24,01 1300 5min pec Tt/olej 

3.11 34,66 1300 1min pec Tt/olej 

3.12 34,53 1300 olej 

3.1 Q  1300 - olej 

4.1 28,57 

1300 

900 5min pec Tt/olej 

4.8 35,12 1100 5min pec Tt/olej 

4.9 36,07 1100 1min pec Tt/olej 

4.10 33,55 1300 5min pec Tt/olej 

4.11 37,42 1300 1min pec Tt/olej 

4.12 36,62 1300 olej 

4.1 Q  1300 - olej 

Pozn. Válcování při teplotě 1300°C probíhalo přímo z předehřívací teploty. 
          Q ... výchozí stav (bez válcování) 
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4.4.2 Válcování slitiny Fe9Al4Cr0,5Zr  

4.4.2.1 Jednoúběrové schéma 

V této podkapitole je popsáno jednoúběrové válcování feritické slitiny s vysokým 

obsahem hliníku a přídavkem chrómu a zirkonia (Fe9Al4Cr0,5Zr hm. %). Úplná chemická 

sloţení jsou uvedena v tabulce 10. Vzorky slitiny IM 5 byly nejprve předehřívány 

v elektrické odporové peci na teplotu 1300 °C po dobu 20 minut. Poté byly vytaţeny a na 

vzduchu volně chlazeny za současného měření povrchové teploty. Po dosaţení poţadované 

tvářecí teploty, byly vloţeny do druhé elektrické odporové pece, kde byly ponechány 10 

minut, aby došlo k vyrovnání teplot mezi povrchem a středem vzorku. Následně byly 

válcovány jedním úběrem na stolici K350 v uspořádání kvarto, jejíţ válce o průměru 64 

mm se otáčely rychlostí 80 min
-1

. Válcovací mezera byla nastavena tak, aby konečná 

velikost deformace odpovídala 30 %. Počítalo se se skokem válců pro různé tvářecí 

teploty: 

 800 °C ...... skok válců 0,35 mm; 

 900 °C ….. skok válců 0,30 mm; 

 1100 °C … skok válců 0,20 mm; 

 1200 °C … skok válců 0,15 mm; 

a individuálně se nastavovla velikost mezery pro kaţdý vzorek. 

Bylo pouţito 4 tvářecích teplot 800 °C, 900 °C, 1100 °C, 1200 °C a dvou reţimů 

ochlazování po vlastním tváření: 

 ihned zakaleno do oleje; 

 ţíhání v peci po dobu 2,5 minuty na teplotě tváření a následné zakalení do oleje. 

Informace o parametrech válcování k jednotlivým vzorkům jsou uvedeny v tabulce 15. 

 

Tabulka 15 Jednoúběrové schéma válcování materiálu IM 5 

č.vzorku 
H0,3 požadavek mezera H1,3 erelat 

předehřev 
[°C] 

Ttvař 
[°C] způsob 

ochlazování vzorek 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [%] 20 min 10min 

613-2 3,35 2,23 1,88 2,34 30,1  800 kaleno olej 8 

613-3 3,36 2,24 1,89 2,33 30,7  800 150s pec Tt/ olej 8P 

618-2 3,36 2,24 1,94 2,3 31,5  900 kaleno olej 9 

620-3 3,36 2,24 1,94 2,31 31,3  900 150s pec Tt/ olej 9P 

626-2 3,33 2,22 2,02 2,24 32,7 1300 1100 kaleno olej 1 

626-3 3,49 2,33 2,13 2,35 32,7  1100 150s pec Tt/ olej 1P 

618-3 3,49 2,33 2,18 2,31 33,8  1200 kaleno olej 2 

618-4 3,50 2,33 2,18 2,33 33,4  1200 150s pec Tt/ olej 2P 

620-4 3,53 0 0 0 0 1300 0 kaleno olej 0 
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4.4.2.2 Víceúběrové schéma 

Po válcování slitiny IM 5 jedním úběrem bylo realizováno válcování s více úběry, jeţ 

mělo simulovat reálné podmínky tváření. K válcování byly vyuţity vzorky bramek 

původní tloušťky 19,5 mm, jeţ byly pomocí 6 úběrů (výškové deformace 18-21-22-21-21-

19%) válcovány na finální tloušťku 5 mm. Válcování probíhalo vratným způsobem na 

válcovací stolici K350 v různých reţimech teplot, mezioperačních ohřevech dle následující 

tabulky 16. 

 

Tabulka 16 Víceúběrové schéma válcování slitiny IM 5 

Předehřev 1250 °C / 20 min 

Vzorek Mezioperační ohřev 
Teplota 
2. úběru 
T2 [°C] 

Teplota 
4. úběru 
T4 [°C] 

Doválcovací 
teplota 
T6 [°C] 

Konečná 
tloušťka 
H6 [mm] 

662A 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1250 °C / 120 s 

1165 1131 1076 4,8 

662B 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1250 °C / 60 s 

1154 1099 1041 4,8 

663A 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1250 °C / 30 s 

1151 1061 1003 4,8 

662C 
válcování bez jakýchkoliv 
meziúběrových prodlev 

1159 1026 883 5,0 

      

Předehřev 1300 °C / 20 min 

Vzorek Mezioperační ohřev 
Teplota 
2. úběru 
T2 [°C] 

Teplota 
4. úběru 
T4 [°C] 

Doválcovací 
teplota 
T6 [°C] 

Konečná 
tloušťka 
H6 [mm] 

661A 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1300 °C / 120 s 

1203 1165 1133 4,8 

663B 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1300 °C / 120 s 

1193 1159 1099 4,8 

663C 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1300 °C / 60 s 

1196 1134 1112 4,7 

664C 
po 2. a 4. úběru výdrž v peci 
1300 °C / 20 s 

1194 1106 1007 4,6 

664A 
válcování bez jakýchkoliv 
meziúběrových prodlev 

1206 1067 907 5,0 

661B 
válcování bez jakýchkoliv 
meziúběrových prodlev 

1192 1056 887 5,0 

664B 
po 2. a 4. úběru výdrž na 
vzduchu 6 s 

1167 996 816 5,0 

 

Mezi úběry byly bramky buď volně chlazeny na vzduchu, nebo ohřívány v elektrické 

odporové peci. Meziúběrové prodlevy byly voleny z důvodu poţadavku na různé 

doválcovací teploty. Ty byly dosaţeny v rozmezí 1133 aţ 816 °C. Po válcování byly 

vývalky volně chlazeny na vzduchu rychlostí 5,7 °C/s. Deformační rychlost byly 

v závislosti na výškové deformaci v rozmezí 10 – 19 s
-1

, viz tabulka 17. [96] 
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Záznamy průběhů válcování jsou dokumentovány na následujících obrázcích 53 a 54. 

Na obr. 53 je záznam válcování z teploty 1300 °C s prodlevami a ohřevem v trvání 60 s 

mezi po 2. a 4. úběru. Na obr. 54 je pak záznam válcování bez prodlev pro mezioperační 

ohřev. Prodlevy mezi jednotlivými úběry jsou pouze z důvodu stavění válců pro jednotlivé 

úběry v délce cca. 6 s. Na svislých osách jsou vţdy uvedeny válcovací síly pro jednotlivé 

úběry a měřená teploty rozvalku v reálném čase.  

 

Tabulka 17 Deformační schéma víceúběrového válcování 

 H [mm] ΔH [mm] ε . 100 [%] έ [s-1] 

H0 19,5 - - - 

H1 15,99 3,51 18,0 10,5 

H2 12,63 3,36 21,0 12,7 

H3 9,85 2,78 22,0 14,7 

H4 7,78 2,07 21,0 16,2 

H5 6,15 1,63 21,0 18,2 

H6 4,98 1,17 19,0 19,3 
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Obr. 53 Válcování s mezioperačním ohřevem 
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Obr. 54 Kontinuální válcování bez prodlev mezi úběry 
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4.4.3 Příprava vzorků pro metalografický rozbor 

Ze zchladlých vývalků byly připraveny vzorky pro makra a metalografický rozbor. 

Struktura byla zkoumána v podélném směru zhruba v polovině šířky pásu (červená čára na 

vzorku, viz. obr. 55). 

 

 
Obr. 55 Způsob odběru vzorku pro makra a metalografický rozbor 

 

Pro přípravu vzorků a broušení byl pouţit poloautomatický elektro-hydraulický lis pro 

zalisování vzorků za tepla SimpliMet 1000 a bruska a leštička Phoenix Alfa Beta. Hotový 

vzorek je vyobrazen na obrázku 56. Příprava vzorků a hodnocení pomocí světelné optické 

mikroskopie (LOM) bylo realizováno na Katedře fyziky kovů při Karlově univerzitě 

v Praze. 

 

 

Obr. 56 Vybroušené vzorky pro makra a metalografický rozbor 

 

Hodnocení struktur byla provedena na mikroskopu Nikon Epiphot 200 vybaveném 

Nomarského diferenciálním kontrastem. Leštění vzorků proběhlo kombinací leptadel 

Buehler Mastermet a Rollason (100 ml H2O + 50 ml HCl 38 % + 5 g chlorid ţelezitý). [97] 

U materiálu IM 5 bylo k pořízení snímků struktur vyuţito metody diferenciálního 

interferenčního kontrastu (DIC) Nomarského, schéma viz obr. 57. Příprava vzorků a 

melografické hodnocení probíhalo na katedře materiálu strojní fakulty TU Liberec. 
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Obr. 57 Schéma metody diferenciálního interferenčního kontrastu [98] 

 

Vzorky byly broušeny pomocí  SiC 320, diamant 9μm, diamant 3μm a leštěny 

pomocí koloidního silica a leštidla Mastermet a následně leptány leptadlem Rollason [98]. 
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5. DISKUSE 

Pokud chceme jakýkoliv materiál zpracovat a vyrobit z něj funkční součást je důleţité 

mít informace o moţnostech jeho zpracování na polotovar. Takovým způsobem můţe být 

válcování za tepla. Totoţné postupy byly sledovány jiţ v minulosti za různých podmínek a 

s různými slitinami na bázi aluminidu ţeleza [3-5], zejména v situacích za nichţ dochází 

k odpevnění tvářených materiálů.  

Tato práce se věnuje zejména detailní korelaci procesů tváření a strukturním změnám 

materiálu v jejich důsledku. To umoţňuje naznačit vhodné směry pro volbu materiálů, 

které lze dobře válcovat a které mají zároveň velmi dobré mechanické vlastnosti (např. 

Creepovou odolnost).  [99] 

 

5.1 Deformační odpory 

Pomocí statistického programu Unistat 5.5 a díky jeho moţnostem zpracovávat 

experimentální data do podoby navrţené rovnice metodami nelineární regrese více 

nezávislých proměnných, byly posléze vyčíslovány konstanty pro následující tři rovnice. 

Kaţdá z nich zahrnovala zpevňovací i odpevňovací člen (mocninná, resp. exponenciální 

závislost na deformaci). První z nich je nejkomplikovanější, jelikoţ zahrnuje teplotní 

závislost rychlostního členu a aspoň teplotou ovlivňuje odpevňovací člen (vodorovnou 

souřadnici píkového napětí) [55]: 

 
 

)exp(exp TGeTeCeA T
FD

h

B

hCps 



      (55) 

Jednodušší model vyloučil teplotní závislost rychlostního členu: 

  )exp(exp TGeTeCeA D

h

B

hCps 
      (56) 

Další zjednodušení vedlo k zanedbání teplotního ovlivnění odpevňovacího členu: 

  )exp(exp TGeeCeA D

h

B

hCps 
               (57) 

A, B, C, D, G … jsou materiálové konstanty [-] 

eh … skutečná logaritmická deformace [-] 

ė …  deformační rychlost [s
-1

] 

T … teplota tváření [°C] 
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Dřívějšími výzkumy [100, 101] bylo zjištěno, ţe konečné vyčíslené konstanty se u 

všech tří rovnic (55-57) lišily pouze nepatrně. Z toho důvodu se následné analýzy 

soustředily jiţ výhradně na jednodušší a v provozní praxi snáze aplikovatelný model (57). 

Jedná se tedy o zjednodušený model  bez teplotního ovlivnění odpevňovacího členu a tento 

model SPDO byl vyuţit u všech zkoumaných materiálů [55]. 

Dřívějšími výzkumy [28, 102] bylo zjištěno, ţe při teplotách zhruba nad 900 °C se 

intermetalická sloučenina na bázi Fe3Al  chová obdobně jako feritická ocel. 

Při výpočtu materiálových konstant A ... G v rovnici typu (57) se v případě zpracování 

dat týkajících se slitin IM 1 – IM 4 přišlo na to, ţe bez zaznamenatelného sníţení přesnosti 

lze daný vztah zjednodušit vyloučením deformačního členu. Výsledkem matematického 

zpracování pak byly následující jednoduché modely [92, 103-106] : 

 TeCps  00225,0exp2017 032,0                        IM 1 (58) 

 TeCps  00395,0exp6763 159,0                           IM 2  (59) 

 TeCps  00311,0exp4954 040,0                          IM 3  (60) 

 TeCps  00389,0exp8832 083,0                          IM 4 (61) 

 

Zjednodušené modely středního přirozeného deformačního odporu dle vztahů (58-61) 

neobsahují parametr defornace e, jenţ je v dostatečné míře zastoupen v parametru 

deformační rychlosti ė - viz vzorec (51).   

Rovnice (62 a 63) znázorňují střední přirozené deformační odpory slitiny IM 5 bez a s 

deformačním členem [107]: 

 TeCps  002952,0exp3289 053,0                                         IM 5   bez eh (62) 

  )002936,0exp(0947,0exp3044 0513,00319,0
Teee hhCps 




   IM 5  s eh (63) 

 

Z grafů na obr. 58 je patrné, ţe vynechání deformačního členu má jen nepatrný vliv na 

změnu výsledných deformačních odporů. To bylo zjištěno a ověřeno jiţ dřívějšími 

experimenty [28, 102].  
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Toto zjednodušení je umoţněno i faktem, ţe je popisován střední, nikoli okamţitý 

deformační odpor. Takovýto model vykazuje sníţenou přesnost v počátečních fázích 

křivky deformace – napětí a nereflektuje ani vliv dynamického odpevňování, ale pro 

většinovou oblast běţných parametrů tváření je plně dostačující. 
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Obr. 58 Srovnání deformačních odporů IM 5 bez a s deformačním členem (vzorce 62 a 

63) 

 

Přesnost získaných modelů je následně hodnocena jednoduše definovanou relativní 

chybou: 

 
 %100* 

ps

Cpsps
chybarelativní



 
  (64) 

 kde ps ... SPDO vypočteny z výsledků experimentů 

ps-C ... SPDO zpětně vypočtené podle rovnic (58) – (63) 

 

Hodnocení přesnosti získaného matematického modelu SPDO je zaloţeno na 

porovnání relativní chyby v závislosti na teplotě, deformaci, případně deformační 

rychlosti. 

Pro zpřesnění výpočtů bývá nutné eliminovat hodnoty SPDO vyčíslené při velmi 

nízkých deformacích a potom některé při vysokých teplotách, kdy se na přesnosti výpočtů 

nejspíše projevuje rušivý vliv zokujení vzorků. 

Z takto získaných hodnot relativních chyb mohla být vynesena jejich závislost na 

teplotě, deformaci, resp. deformační rychlosti do grafů. Z grafů je moţno získat příslušné 

rozsahy deformačních podmínek. Grafy jednotlivých závislostí získaných u zkoumaných 

aluminidů ţeleza je moţno vidět na obr. 59 – 63.   
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c) závislost relativní chyby modelu σps na teplotě T [°C] 

 

Obr. 59 Relativní chyby SPDO pro IM 1 vyjádřené pomocí vzorce (58), v závislosti na 

deformační rychlosti ė, deformaci eh a teplotě T 
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c) závislost relativní chyby modelu σps na teplotě T [°C] 

 
Obr. 60 Relativní chyby SPDO pro IM 2 vyjádřené pomocí vzorce (59), v závislosti na 

deformační rychlosti ė, deformaci eh a teplotě T 
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c) závislost relativní chyby modelu σps na teplotě T [°C] 

 
Obr. 61 Relativní chyby SPDO pro IM 3 vyjádřené pomocí vzorce (60), v závislosti na 

deformační rychlosti ė, deformaci eh a teplotě T 
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c) závislost relativní chyby modelu σps na teplotě T [°C] 

 
Obr. 62 Relativní chyby SPDO pro IM 4 vyjádřené pomocí vzorce (61), v závislosti na 

deformační rychlosti ė, deformaci eh a teplotě T 
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c) závislost relativní chyby modelu σps na teplotě T [°C] 

 
Obr. 63 Relativní chyby SPDO pro IM 5 vyjádřené pomocí vzorce (62) – bez deformačního 

členu a (63) – s deformačním členem, v závislosti na deformační rychlosti ė, deformaci eh a 

teplotě T 

 

Jak vyplývá z uvedených grafů nepřesahují tyto relativní chyby hodnot cca ±10 % u 

IM 1 a IM 3, ±8 % u IM 5,  respektive ±7 % u IM 2 a IM 4. Z hlediska vyuţití a původního 

určení metodiky získávání SPDO pro účely řízení válcovacích tratí určených k válcování 

plechů a pásů za tepla jako zcela postačující. 

Co se týče přesnosti pouţitých modelů, pro slitinu IM 1 vyšla odmocnina střední 

kvadratické chyby 17,28 a hodnota R
2
 = 0,91;  pro IM 2 analogicky: 6,1 a 0,97; pro IM 3: 

9,9 a 0,95; pro IM 4: 10,1 a 0,95. 

Přesnosti odvozených modelů SPDO pro IM 5: s deformačním členem vyšla 

odmocnina střední kvadratické chyby 6,57 a hodnota R
2
 = 0,9931; bez deformačního členu 

analogické veličiny 6,44 a 0,9928.  

Matematický model σps vypočtený podle výše uvedené metodiky nám umoţní 

porovnat rozdílný vliv IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 a IM 5 na průběh křivky σps v závislosti na 

deformaci eh [-] a teplotě válcování T [°C]. Pro tento účel byly vytvořeny grafy na obr. 64 a 

65. 
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Obr. 64 Porovnání chování IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 a IM 5  

v závislosti na deformaci eh  

 

 

Obr. 65 Porovnání chování IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 a IM 5 

 v závislosti na teplotě T 

 

Z obrázků 64 a 65 vyplývá, ţe IM 2 a IM 4 vykazují strmější nárůst σps s rostoucí 

velikostí aplikované deformace oproti IM 1 a IM 3 a rovněţ výraznější pokles σps s rostoucí 

tvářecí teplotou. Důvody by se měly hledat v přítomnosti různých fází po tepelné historii, 

jíţ kaţdý z materiálů prošel a tedy v přítomnosti a morfologii fází, jejichţ vznik souvisí s 

přítomností pouţitých aditiv. V porovnání s ostatními intermetaliky se materiál IM 5 

vyznačoval nejniţšími hodnotami SPDO. 

Experimenty k získání hodnot SPDO u IM 1 aţ IM 4 byly prováděny v rozmezí teplot 

900°C – 1200 (1190)°C, avšak matematicky se je nepodařilo popsat v celém rozsahu – 

zvláště při niţších teplotách, se materiály chovaly odlišněji, zřejmě vlivem probíhající 

fázové transformace. U materiálu IM 5 byla situace o to jednodušší, ţe se jedná o α-Fe bez 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  86 

ovlivnění transformací, coţ ji umoţnilo matematicky popsat v celém rozsahu pouţitých 

tvářecích teplot (800 – 1160 °C).  

Srovnání SPDO slitin IM 3 (Fe3Al)  a IM 5 (α-Fe) s obdobnými materiály bylo 

publikováno v článku [58]. Materiály vykazují podobné hodnoty deformačních odporů za 

zvýšených teplot kromě slitiny AB, viz obr. 66. Slitina AB byla tvářena odlišným 

způsobem oproti zbylým aluminidům a to víceúběrovým způsobem, viz obr. 25.  

Model pro slitinu IM 5, oproti těm určeným pro IM 1 aţ IM 4, je moţné aplikovat na 

mnohem širší oblast tvářecích teplot a to z důvodu absence fázové transformace        

(pouze α-Fe). Jednofázová struktura je rovněţ důvodem niţších hodnot SPDO oproti 

slitinám Fe3Al, jeţ jsou právě v okolí teploty 900°C touto fázovou přeměnou ovlivněny 

[26-28]. 

 

 

Obr. 66 SPDO aluminidů ţeleza různých chemických sloţení [58]. 

AA : Fe – 16.7 Al – 3.9 Cr – 0.3 Zr – 0.09 C  

AB : Fe – 17.3 Al – 3.8 Cr – 0.3 Zr – 0.13 C - ovlivněné předchozím zpevněním 

C : FE – 28 AL – 5 CR – 0.08 ZR – 0.04 B  

D : Fe – 28.4 Al – 4.1 Cr – 0.02 Ce – 0.16 C  

E : Fe – 29.3 Al – 3.6 Cr – 0.27 B – 0.08 C  

F : Fe – 39.2 Al – 0.2 Mo – 0.05 Zr – 0.02 B  
 

 

 



Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa 

Disertační práce – Ing. Pavel Suchánek  87 

 

Na obrázku 67 jsou uvedeny příklady 3D map středních přirozených deformačních 

odporů vybraných aluminidů v závislosti na teplotě a deformační rychlosti [108, 109]. 

 

  

a) slitina IM 1 b) slitina IM2 

Obr. 67 3D-mapy středních přirozených deformačních odporů vybraných aluminidů v závislosti 

na teplotě a deformační rychlosti [108, 109] 
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5.2 Strukturotvorné procesy při tváření za tepla 

5.2.1 Slitiny Fe3Al – volné chlazení nebo kalení 

Na obrázku 68 jsou uvedeny struktury „plachty“ vývalků při malých zvětšeních (cca. 

10x) po tváření a zchlazení různými reţimy, umoţňující posoudit charakter odpevňovacích 

procesů souvisejících s válcováním, dle tabulky 12 a 13. Obrázek 69 pak dokumentuje 

skutečné velikosti částic. 

 

  
a) 1.3 – IM 1 (900 °C/olej) b) 1.7 – IM 1 (1100 °C/olej) 

  
c) 4.5 – IM 4 (900 °C/olej) d) 4.2 – IM 4 (1100 °C/olej) 

  
e) 1.5 – IM 1 (900 °C/volné chlazení)  f) 1.8 – IM 1 (1100 °C/volné chlazení)  

  
g) 4.6 – IM 4 (900 °C/volné chlazení)  h) 4.3 – IM 4 (1100 °C/volné chlazení) 

  
i) 1.6 – IM 1 (900 °C/10s vzduch, olej) j) 1.9 – IM 1 (1100 °C/10s vzduch, olej) 

  
k) 4.7 – IM 4 (900 °C/10s vzduch, olej) l) 4.4 – IM 4 (1100 °C/10s vzduch, olej) 

Obr. 68 Struktury aluminidů IM1 a IM4 dle reţimů tváření a chlazení pro etapu 1 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 
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Obr. 69 Snímek struktury vzorku 1.9 (IM 1/1100 °C/10s vzduch, olej) se změřenými 

velikostmi zrn a částic 

 

Snímky na obrázcích 70, 71 detailně dokumentují mikrostruktury při větších 

zvětšeních a pomáhají odhalit mikrostrukturní vlivy na průběh tváření. 

 

  

a) 1.3 (900 °C/olej) b) 1.3 (900 °C/olej) 

  

  

c) 1.3 (900 °C/olej) d) 1.3 (900 °C/olej) 

Obr. 70 Snímky mikrostruktury slitiny IM 1 
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e) 1.5 (900 °C/volné chlazení) f) 1.5 (900 °C/volné chlazení) 

  

  
g) 1.6 (900 °C/10s vzduch, olej) h) 1.6 (900 °C/10s vzduch, olej) 

   

  
i) 1.7 (1100 °C/olej) j) 1.7 (1100 °C/olej) 

  

  
k) 1.8 (1100 °C/volné chlazení) l) 1.8 (1100 °C/volné chlazení) 

Obr. 70 – pokrač. Snímky mikrostruktury slitiny IM 1 
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m) 1.9 (1100 °C/10s vzduch, olej) n) 1.9 (1100 °C/10s vzduch, olej) 

Obr. 70 – pokrač. Snímky mikrostruktury slitiny IM 1 

 

 

 

 

  
a) 4.2 (1100 °C/olej) b) 4.2 (1100 °C/olej) 

  

  
c) 4.2 (1100 °C/olej) d) 4.2 (1100 °C/olej) 

Obr. 71 Snímky mikrostruktury slitiny IM 4 
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e) 4.3 (1100 °C/volné chlazení) f) 4.3 (1100 °C/volné chlazení) 

  

  
g) 4.4 (1100 °C/10s vzduch, olej) h) 4.4 (1100 °C/10s vzduch, olej) 

  

  
i) 4.5 (900 °C/olej) j) 4.5 (900 °C/olej) 

  

  
k) 4.6 (900 °C/volné chlazení) l) 4.6 (900 °C/volné chlazení) 

Obr. 71 – pokrač. Snímky mikrostruktury slitiny IM 4 
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m) 4.7 (900 °C/10s vzduch, olej) n) 4.7 (900 °C/10s vzduch, olej) 

Obr. 71 – pokrač. Snímky mikrostruktury slitiny IM 4 

 

Jak se ukázalo, dvě tvářecí teploty u dvou velmi podobných materiálů podrobených 

jedné deformaci nepřinesly nějaké výraznější strukturotvorné efekty. 

Moţné fáze, které se mohou objevit u materiálu IM 1 jsou částice TiB2. Při ohřevu na 

1300 °C se jistá část této fáze rozpustí. Při analýze byla zjištěna a dokumentována v práci 

[24] také přítomnost dalších částic bohatých na Ti (pravděpodobně se jedná o TiC) a také 

částic na hranicích zrn bohatých na Cr. Není zcela jasné o jaké karbidy se jedná, podstatné 

však je, ţe tyto částice jsou v menší či větší míře vyloučeny na hranicích zrn - obrázky 70 a 

71: d), f), h), j), l) a n). U materiálu IM 4 není mnoho dalších moţností, jen snad s tím 

rozdílem, ţe TiB2 se teprve v průběhu technologického postupu (legování do taveniny ve 

vakuu, odlévání, vysoké teploty v pevném stavu) tvoří.  

Analýzou výsledků světelné optické mikroskopie (LOM) vyplývá, ţe způsob 

ochlazování při tak malém rozměru vývalků vůbec roli nehraje. Zbývá tedy hledat rozdíl 

mezi dvěmi tvářecími teplotami. U obou materiálů drobné částice na rozhraní zrn drţí toto 

rozhraní vcelku hladké (ploché) při 900 
o
C, zatímco při 1100 

o
C se hranice zrn přes tyto 

překáţky v průběhu tváření mírně protlačuje, prohýbá. K vidění je to dobře u vzorků 1.8, 

1.9, 4.2, 4.3 a 4.4. (obr. 70 l), n) a 71 d), f), h)), opak  u 1.3, 1.6, 4.5, 4.6 a 4.7 (obr. 70 d), 

h) a 71 j), l), n)) dle tabulek 12 a 13. Navíc s délkou prodlevy před zchlazením je tento 

pohyb hranic zrn lépe patrný.  

Vliv ochlazování nepřinesl ţádné rozdíly. Výraznějším parametrem byla pouze tvářecí 

teplota. U 1100 °C, oproti 900 °C, byl zaznamenám mírný pohyb HZ, identifikovatelný 

skrz mírné prohnutí rozhraní. 

 Na hranicích zrn jsou vyloučeny relativně drobné částice obsahující chrom, patrně 

karbidy. Zbytek jsou částice s titanem, z větší části TiB2. Měly by to být ty výraznější, tedy 
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určitě v materiálu, do něhoţ byly přímo přidány (dodavatel deklaruje tyčinky o velikosti - 

délce 10 μm), ty však ale nemusí být vţdy poloţeny rovnoběţně se směrem válcování [98]. 

Metalografickým rozborem bylo zjištěno, ţe výše uvedené reţimy tváření a 

následného způsobu ochlazování nevedly k patrným rozdílnostem ve struktuře, viz obr. 68. 

Proto byla navrhnuta 2. etapa pro hodnocení strukturotvorných procesů pouţitých 

materiálů. Pro srovnání je vhodné pouţít jak vyšších tvářecích teplot, tak i výchozí stavy 

(předehřátí na 1300 °C) pouţitých materiálů. 

 

5.2.2 Slitiny Fe3Al – ţíhání nebo kalení 

5.2.2.1 Hodnocení pomocí LOM 

Na obr. 72 jsou znázorněny makroskopické snímky vývoje struktury v závislosti na 

způsobu ochlazování aluminidů IM 1, IM 2, IM 3 a IM 4.  

 

 
a) 1.1 Q – IM 1 (výchozí stav) 

  
b) 1.1 – IM 1 (900 °C/5 min pec/olej) c) 1.2 – IM 1 (1100 °C/5 min pec/olej) 

  
d) 1.4 – IM 1 (1100 °C/1 min pec/olej) e) 1.10 – IM 1 (1300 °C/5 min pec/olej) 

  
f) 1.11 – IM 1 (1300 °C/1 min pec/olej) g) 1.12 – IM 1 (1300 °C/olej) 

  

 
h) 2.1 Q – IM 2  (výchozí stav) 

  
i) 2.1 – IM 2 (900 °C/5 min pec/olej) j) 2.2 – IM 2  (1100 °C/5 min pec/olej) 

  

Obr. 72 – Struktury aluminidů IM1, IM2, IM3 a IM4 dle reţimů tváření a chlazení pro etapu 2 

1 mm 1 mm 
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1 mm 

1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 
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k) 2.4 – IM 2  (1100 °C/1 min pec/olej) l) 2.8 – IM 2  (1100 °C/olej) 

  
m) 2.9 – IM 2  (900 °C/olej) n) 2.10 – IM 2  (1300 °C/5 min pec/olej) 

  
o) 2.11 – IM 2  (1300 °C/1 min pec/olej) p) 2.12 – IM 2  (1300 °C/olej) 

  

 
q) 3.1 Q – IM 3 (výchozí stav) 

  
r) 3.1 – IM 3 (900 °C/5 min pec/olej) s) 3.2 – IM 3 (1100 °C/5 min pec/olej) 

  
 t) 3.4 – IM 3 (1100 °C/1 min pec/olej) u) 3.8 – IM 3 (1100 °C/olej) 

  
v) 3.9 – IM 3 (900 °C/olej) w) 3.10 – IM 3 (1300 °C/5 min pec/olej) 

  
x) 3.11 – IM 3 (1300 °C/1 min pec/olej) y) 3.12 – IM 3 (1300 °C/olej) 

  

 
z) 4.1 Q – IM 4 (výchozí stav) 

  
aa) 4.1 – IM 4 (900 °C/5 min pec/olej) bb) 4.8 – IM 4 (1100 °C/5 min pec/olej) 

Obr. 72 – pokrač.  Struktury aluminidů IM1, IM2, IM3 a IM4 dle reţimů tváření a chlazení pro 

etapu 2 
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cc) 4.9 – IM 4 (1100 °C/1 min pec/olej) dd) 4.10 – IM 4 (1300 °C/5 min pec/olej) 

  
ee) 4.11 – IM 4 (1300 °C / 1 min pec/olej) ff) 4.12 – IM 4 (1300 °C/olej) 

Obr. 72 – pokrač. Struktury aluminidů IM1, IM2, IM3 a IM4 dle reţimů tváření a chlazení pro 

etapu 2 

 

Na následujících snímcích (obr. 73 a 74) jsou znázorněny mikrostruktury vybraných 

aluminidů při větších zvětšeních, rovněţ dokumentují rozloţení částic ve struktuře, 

zejména po hranicích zrn.  

 

  
a) 2.4 – IM 2 (1100 °C/1min pec/olej) b) 2.4 – IM 2 (1100 °C/1min pec/olej) 

  

  
c) 3.2 – IM 3 (1100 °C/5min pec/olej) d) 3.2 – IM 3 (1100 °C/5min pec/olej) 

Obr. 73 Mikrostruktury vybraných aluminidů 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 

50 μm 20 μm 

50 μm 20 μm 
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e) 3.4 – IM 3 (1100 °C/1min pec/olej) f) 3.4 – IM 3 (1100 °C/1min pec/olej) 

Obr. 73 – pokrač.  Mikrostruktury vybraných aluminidů 

 

 

 

  
a) 3.3 (1200 °C/olej) b) 3.3 (1200 °C/olej) 

  

  
c) 3.5 (1200 °C/1min pec/olej) d) 3.5 (1200 °C/1min pec/olej) 

Obr. 74 Mikrostrukturní rozbor slitiny IM 3 válcované při 1200 °C 
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e) 3.6 (1200 °C/5min pec/olej) f) 3.6 (1200 °C/5min pec/olej) 

Obr. 74 – pokrač.  Mikrostrukturní rozbor slitiny IM 3 válcované při 1200 °C 

 

Výchozí struktura byla u všech 4 intermetalik (IM) obdobná, vyznačovala se hrubým 

rovnoosým  zrnem. U IM 2 bylo zrno nejhrubší a také nejvíce rovnoosé. 

 Teplota tváření 900 °C a následná výdrţ na teplotě po dobu 5 min, kaleno olej: 

 Výsledná struktura tvořena hrubými původními zrny protaţenými ve směru 

válcování. U IM 2 a IM 4 mírný výskyt jemných rekrystalizovaných zrn u povrchů 

vzorku. Vzorek slitiny IM 1 se vyznačoval největším výskytem malých 

rekrystalizovaných zrn od okrajů aţ do 1/3 tloušťky (z obou stran). U IM 3 

k rekrystalizaci prakticky nedošlo. 

 Teplota tváření 900 °C ihned zakaleno do oleje: 

 Struktury u všech 4 IM tvořeny původními velkými zrny protaţenými ve směru 

válcování. 

 Teplota tváření 1100 °C a 5 min, kaleno olej: 

 Struktury IM 1, IM 2 a IM 4 se vyznačovaly téměř rovnoosými zrny, na okrajích 

podstatně jemnějšími. IM 4 vykazovalo mírně hrubší strukturu oproti IM 1 a IM 2. 

Oproti tomu struktura IM 3 se vyznačovala jemným zrnem na okrajích vzorku a 

velkými protáhlými zrny ve směru válcování obr. 72 s). 

 Teplota tváření 1100 °C a 1 min, kaleno olej: 

 Obdobné struktury jako u předchozího reţimu. Středy vzorků zpravidla tvořeny 

většími, mírně protaţenými zrny, na okraji dochází ke zjemnění zrna v důsledku 

rekrystalizace. IM 4 je jiné v tom, ţe ke zjemnění zrna dochází částečně i uprostřed 

vývalku. 

 Teplota tváření 1100 °C ihned zakaleno do oleje: 

20 μm 50 μm 
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 Struktury u všech čtyř IM tvořeny původními velkými zrny protaţenými ve směru 

válcování. 

 Teplota tváření 1300 °C a 5 min, kaleno olej: 

 Hrubší struktura podobná struktuře výchozí u všech čtyř IM. U IM 3 značný výskyt 

velkých trhlin rovnoběţných se směrem válcování. Trhliny kopírují hranice zrn. 

 Teplota tváření 1300 °C a 1 min, kaleno olej: 

 Stejná struktura jako u předchozího reţimu včetně trhlin u IM 3. 

 Teplota tváření 1300 °C ihned zakaleno do oleje: 

 Hrubší struktura tvořená protaţenými původními zrny. IM 3 velmi nekompaktní 

struktura. Prakticky se nedá hovořit o jednom kusu materiálu. Téměř všechna zrna 

tohoto vzorku jsou oddělena. 

 

Z výsledných struktur je patrné, ţe k rekrystalizaci materiálů docházelo aţ po výdrţi 

na teplotě. 

Jako nejlepší způsob tváření z hlediska dosaţení rekrystalizace struktury se jevilo 

válcování při teplotě 1100 °C s následnou výdrţí po dobu 1 a 5 minut na téţe teplotě – viz 

obr. 72 c), d), j), k), s), t), bb) a cc). Na okrajích vzorků došlo ke zjemnění struktury vlivem 

rekrystalizace. Doba 5 minut výdrţe se pak jeví lépe z pohledu mnoţství 

rekrystalizovaných zrn. 

Válcování při teplotě 900 °C vedlo jen k mírným rekrystalizačním procesům, coţ je 

jasně patrné např. ze snímku na obr. 72 i). 

Válcování při 1300 °C nevedlo ke zjemnění zrna. Po válcování s následnou výdrţí na 

teplotě došlo k úplné rekrystalizaci a následnému zhrubnutí zrn na původní velikost (jako 

výchozí stav), srovnání např. snímků na obr. 72 e) a n) a obr. 72 a) a h). 

Jak je patrné z grafů na obr. 64 a 65, materiál IM 3 vykazoval nejvyšší deformační 

odpory za nízkých teplot. To můţe být způsobeno absencí změkčení vlivem rekrystalizace, 

jeţ u tohoto materiálu probíhá pravděpodobně při vyšších teplotách, neţ u zbylých 3 

aluminidů. Toto tvrzení můţeme dokumentovat snímkem na obr. 72 r), kdy je struktura 

vývalku tvořena velkými ve směru válcování protaţenými zrny, tedy nerekrystalizovaná. 

Oproti tomu na obr. 72 i) je patrné zjemnění struktury na okrajích vývalku v důsledku 

rekrystalizace, přičemţ oba vzorky 2.1 i 3.1 byly válcovány při teplotě 900 °C a podrobeny 

stejnému ochlazovacímu reţimu (5 min výdrţe na teplotě a následné zakalení do oleje). 

Co se týká tvařitelnosti válcovaných slitin, u některých docházelo ke vzniku trhlin při 

nejvyšší tvářecí teplotě, tedy při 1300 °C. U slitiny IM 1 došlo zpravidla ke vzniku jedné, 
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avšak přes celý výšková průměr velké trhliny. Trhlina se šířila skrz zrna, jak je patrné u 

vzorku na  obr. 72 e). Vznik těchto trhlin byl zřejmě způsoben vnitřním pnutím v důsledku 

vyšších deformačních odporů této slitiny za zvýšených teplot (viz grafy na obr. 64 a 65) 

oproti zbývajícím 3 aluminidům, jak jiţ bylo výše zmiňováno. Pro slitinu IM 3 se tato 

tvářecí teplota jevila jako kritická. Docházelo k podélné delaminaci vzorku, viz obr. 75).  

 

 

Obr. 75 Vzorek ze slitiny IM 3 válcované při 1300 °C 

 

Z mikrostruktury pak vyplývá, ţe se trhliny u vzorků na obr. 72 w), x) a y) šířily po 

hranicích zrn. To mohlo být zapříčiněno interkrystalickým lomem v důsledku pnutí podél 

hranic zrn silně obsazených heterogenními fázemi, viz obr. 74. Z toho důvodu byla pro 

tento materiál pouţita ještě doplňující teplota tváření 1200 °C – tab. 18 a obr. 76. Při ní uţ 

byl vzorek opět kompaktní, bez znatelných trhlin ve struktuře.  

 

Tabulka 18 Kvarto IM 3 etapa 2 při 1200 °C 

č.vzorku 
erelativni 

[%] 

předehřev 
[°C] 

20 min 

Ttvař. [°C] 
10min 

způsob 
ochlazování 

3.3 30,46 

1300 

1200 olej 

3.5 29,90 1200 1min pec Tt/olej 

3.6 28,00 1200 5min pec Tt/olej 
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a) 3.3 (1200 °C/olej) b) 3.5 (1200 °C/1 min pec/olej) 

 

c) 3.6 (1200 °C/5 min pec/olej) 

Obr. 76 IM 3 – válcováno při 1200 °C   

 

Důleţitost postdynamických procesů je patrná ze sledování struktury po zakalení – viz 

obr. 77. 

 

  

a) 3.8 (1100 °C/olej) b) 3.4 (1100 °C/1 min pec/olej) 

 

c) 3.2 (1100 °C/5 min pec/olej) 

Obr. 77 Porovnání vývoje struktury u slitiny IM 3  

v závislosti na způsobu ochlazování z teploty 1100 °C  

 

Na obr. 77 je patrný vliv způsobu ochlazování na vývoj struktury u vybraného 

aluminidu ţeleza IM 3. Stejný vliv lze najít pro všechny čtyři zkoumané materiály. Zásadní 

zjištění je skutečnost, ţe k rekrystalizaci dochází aţ po ţíhání – dynamická rekrystalizace 

(DRK) se za daných podmínek nevyskytovala. 

Toto zjištění je však v rozporu s tvrzením [28], ţe při teplotách tváření 1000 °C a 1300 

°C, u obdobných materiálů (Fe-28Al-3Cr v at. %), s následným zakalením do oleje došlo 

k dynamickým opevňovacím mechanismům – DRK.  

Různé deformační chování materiálů IM 1 aţ IM 4 souvisí zejména s rozdílností fází, 

které  v těchto materiálech při termomechanickém zpracování vznikají. Tyto fáze (fungují 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 1 mm 
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jako překáţky) ovlivňují průběh rekrystalizace jak dynamické tak statické (blokací pohybu 

hranic zrn) a vlastní deformaci během tváření.  

Následující fáze, jeţ mohou způsobovat výše zmiňované rozdíly v deformačních 

odporech zkoumaných materiálů, byly nalezeny v těchto materiálech [24]: 

 IM 1 - částice TiB2 podél hranic a uvnitř zrn, dále neidentifikovatelné částice 

bohaté na Cr (bez Ti); 

 IM 2 - částice obsahující Ti, většinou typu TiC; 

 IM 3 - částice Fe3B, ty se začínají při vyšších teplotách rozpoštět;  

 IM 4 - částice podebné těm u IM 1 s jediným rozdílem v morfologii. 

Charakteristické konfigurace fází u hranic zrn po válcování při teplotě 1100 °C jsou 

znázorněny na obr. 78 [99]. 

 

  

a) IM 1 b) IM 2  

  

c) IM 3   d) IM 4 

Obr. 78 Charakteristické konfigurace fází podél hranic (1100 °C/olej) [99] 

 

Velmi důleţitým parametrem při volbě válcovacích podmínek je teplota. Válcování při 

teplotě 1100 °C s následnou výdrţí 1 nebo 5 minut na téţe teplotě, obr. 77 a 79 c), se zdá 
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být nejlepší cestou válcování z pohledu protvářené struktury. Výraznější zjemnění 

struktury vlivem rekrystalizace je patrné u intenzivněji tvářených povrchů vzorků.  

Válcovací teplota 900 °C vede pouze k mírnému průběhu rekrystalizačních procesů, 

coţ je patrné z  obr. 79 b).  

Válcování při teplotě 1300 °C nepřináší zjemnění zrn, protoţe během následující 

výdrţe na teplotě kompletně proběhne rekrystalizace a posléze zrna zhrubnou, prakticky do 

původní velikosti, coţ koresponduje s výchozím stavem, to můţeme zhodnotit na obr.  79 

a) a d).  

 

 

Ze srovnání zkoumaných materiálů na bázi Fe3Al s přídavky Cr a různých kombinací 

Ti a B s materiálem Fe-28Al-3Cr at. % s přídavkem Ce je patrné, ţe u materiálu s přísadou 

Ce snáze dochází k tvorbě rovnoosých zrn, bez nutnosti ţíhání po tváření za tepla [26, 27, 

102]. Toto však nemusí být důkazem absence dynamického uzdravení u zkoumaných 

materiálů. Strukturní děje lze snáze posoudit pomocí TEM, kdy slitina tvářená při 1000 °C 

vykazuje zotavenou dislokační strukturu, téměř bez přítomnosti dislokačních spletí, 

charakteristických zejména pro tváření za nízkých teplot, např. obr. 81 a obr. 83 b) a c) 

[102].  

Pro snazší orientaci v historii tváření byla vytvořena tabulka 19 se souhrnnými 

informacemi o úběrech, teplotách ohřevu a tváření, reţimech ochlazování pro všechny 4 

aluminidy na bázi Fe3Al v obou etapách válcování. 

 

 

 

  

a) 2.1 Q (výchozí stav) b) 2.1 (900 °C/5 min/olej) 

  

c) 2.2 (1100 °C/5 min/olej) d) 2.10 (1300 °C/5 min/olej) 

Obr. 79 Struktury vybraných vzorků ze slitiny IM 2  

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 
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Tabulka 19 Historie tváření slitin IM 1, IM 2, IM 3 a IM 4 v obou etapách 

IM 1,2,3,4 kvarto
č.vzorku H0,1 H1,1 H0,2 H1,2 erelativni předehřev [°C] Ttvař [°C] otáčky průměr válců mezera způsob

[mm] [mm] [mm] [mm] [%] 20 min 10min  [min-1]  [mm]  [mm] ochlazování

1.1 3,04 2,1 30,92 900 1,7 5min pec Tt/olej

1.2 3,11 2 35,69 1100 1,9 5min pec Tt/olej

1.3 3,12 2,20 29,49 900 1,9 olej

1.4 3,28 2,16 34,15 1100 2,0 1min pec Tt/olej

1.5 3,2 2,25 29,69 900 1,9 vzduch

1.6 3,17 2,26 28,71 900 1,9 10s vzduch/olej

1.7 3,21 2,21 31,15 1100 2,0 olej

1.8 3,25 2,22 31,69 1100 2,0 vzduch

1.9 3,25 2,2 32,31 1100 2,0 10s vzduch/olej

1.10 3,45 2,36 31,59 - 2,2 5min pec Tt/olej

1.11 3,51 2,13 39,32 - 2,2 1min pec Tt/olej

1.12 3,57 2,22 37,82 - 2,3 olej

1.1 Q 1300 - - - - olej

2.1 2,87 2,04 28,92 900 1,6 5min pec Tt/olej

2.2 2,89 1,9 34,26 1100 1,7 5min pec Tt/olej

2.3

2.4 3,02 1,95 35,43 1100 1,8 1min pec Tt/olej

2.5 - -

2.6 - -

2.7 - -

2.8 3,13 2,01 35,78 1100 1,9 olej

2.9 3,28 2,33 28,96 900 1,9 olej

2.10 3,42 2,36 30,99 - 2,2 5min pec Tt/olej

2.11 3,66 2,26 38,25 - 2,3 1min pec Tt/olej

2.12 3,77 2,3 38,99 - 2,4 olej

2.1 Q 1300 - - - - olej

3.1 2,92 2,03 30,48 900 64 1,6 5min pec Tt/olej

3.2 2,93 1,9 35,15 1100 64 1,8 5min pec Tt/olej

3.3 3,02 2,1 30,46 1200 140 1,6 olej

3.4 3,02 1,96 35,10 1100 64 1,8 1min pec Tt/olej

3.5 3,01 2,11 29,90 1200 140 1,6 1min pec Tt/olej

3.6 3 2,16 28,00 1200 140 1,6 5min pec Tt/olej

3.7 3,12 2,75 11,86 1200 140 1,7 olej

3.8 3,18 2 37,11 1100 64 1,9 olej

3.9 3,33 2,3 30,93 900 64 1,9 olej

3.10 3,29 2,5 24,01 - 64 2,2 5min pec Tt/olej

3.11 3,52 2,3 34,66 - 64 2,3 1min pec Tt/olej

3.12 3,62 2,37 34,53 - 64 2,4 olej

3.1 Q 1300 - - - - olej

4.1 2,8 2 28,57 900 1,6 5min pec Tt/olej

4.2 2,85 1,97 30,88 1100 1,7 olej

4.3 2,85 1,95 31,58 1100 1,7 vzduch

4.4 2,9 1,95 32,76 1100 1,7 10s vzduch/olej

4.5 2,9 1,99 31,38 900 1,6 olej

4.6 2,94 2,02 31,29 900 1,6 vzduch

4.7 2,92 2,03 30,48 900 1,6 10s vzduch/olej

4.8 2,99 1,94 35,12 1100 1,8 5min pec Tt/olej

4.9 3,05 1,95 36,07 1100 1,8 1min pec Tt/olej

4.10 3,1 2,06 33,55 - 2,0 5min pec Tt/olej

4.11 3,26 2,04 37,42 - 2,1 1min pec Tt/olej

4.12 3,25 2,06 36,62 - 2,1 olej

4.1 Q 1300 - - - - olej

80

80 64

80 64

80 64

1300

1300

1300

1300
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5.2.2.2 Hodnocení pomocí TEM  

Příprava folií a hodnocení struktur pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) 

bylo realizováno na Katedře fyziky kovů Univerzity Karlovy v Praze. Pozorování pomocí 

TEM umoţňuje potvrdit údaje o charakteru odpevňovacích procesů a role fází vzniklých 

ve slitině během technologických procesů. 

Na následujících obrázcích 80 aţ 87 jsou dokumentovány mikrostruktury vyobrazené 

pomocí TEM a u vybraných vzorků: 2.1, 2.9, 3.1 a 3.9 porovnání pomocí LOM a TEM 

dvou aluminidů IM 2 a IM 3. 

 

 
a) LOM  

  

  
b) TEM zvětšení 10 000 x c) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 80   Vyobrazení mikrostruktury IM 2 pomocí LOM a TEM,  

vzorek 2.1 (900 °C/5 min pec/olej)  
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a) TEM zvětšení 10 000 x b) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 81 Vyobrazení mikrostruktury IM 2 pomocí TEM,  

vzorek 2.2 (1100 °C/5 min pec/olej) 

  

  

  

  

  

  

  

a) TEM zvětšení 5 000 x b) TEM zvětšení 10 000 x 

Obr. 82 Vyobrazení mikrostruktury IM 2 pomocí TEM,  

vzorek 2.4 (1100 °C/1 min pec/olej) 
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a) LOM 

  
b) TEM zvětšení 10 000 x  c) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 83 Vyobrazení mikrostruktury IM 2 pomocí LOM a TEM,  

vzorek 2.9 (900 °C/olej) 

  

  

b) TEM zvětšení 10 000 x  c) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 84 Vyobrazení mikrostruktury IM 3 pomocí TEM,  

vzorek 3.2 (1100 °C/5 min pec/olej) 
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a) LOM 

  
b) TEM zvětšení 10 000 x c) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 85 Vyobrazení mikrostruktury IM 3 pomocí LOM a TEM,  

vzorek 3.1 (900 °C/5 min pec/olej) 

  

  

a) TEM zvětšení 5 000x b) TEM zvětšení 10 000x 

Obr. 86   Vyobrazení mikrostruktury IM 3 pomocí TEM,  

vzorek 3.4 (1100 °C/1 min pec/olej) 
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a) LOM 

  
b) TEM zvětšení 10 000 x c) TEM zvětšení 25 000 x 

Obr. 87 Vyobrazení mikrostruktury IM 3 pomocí LOM a TEM,  

vzorek 3.9 (900 °C/olej) 

 

U obou materiálů IM 2 a IM 3 zkoumaných pomocí TEM je zřejmý nemalý efekt 

pětiminutového ţíhání na teplotě, který se zdá být dostatečný, aby zejména u slitiny IM 2 

umoţnil uspořádání do stabilních konfigurací (maloúhlová rozhraní, tj. subzrna.) obr. 80 a) 

vz. 2.1 – IM 2 (900 °C/5 min pec/olej) [98]. Na čem jsou zachyceny dislokace 

u zakaleného vzorku, obr. 83 – vz. 2.9 – IM 2 (900 °C/olej), není zcela jasné, ale pokud lze 

usuzovat z RTG – difrakce, mohlo by se jednat o částice TiC [24].  

Méně jasná je situace hodnocená pomocí metalografie. Některé z fází jsou zřejmě také 

karbidy titanu, coţ můţe být podpořeno zjištěními v práci [24]. Někde jsou ty částice 

patrné i na rozhraní zrn a jemně dispergované uvnitř zrn. Podobná byla i situace 

v předchozích vzorcích 2.2 – IM 2 (1100 °C/5 min pec/olej) – obr. 81 a 2.4 – IM 2 

(1100°C/1 min pec/olej) – Obr. 80. Platí to o konfiguracích dislokací (TEM) po 1 a 5 min 

při 1100 °C a LOM (fáze v hranicích a  v řadách uvnitř zrn) [98]. 
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U slitiny IM 3 lze rovněţ pozorovat podobnou tendenci, kdy po výdrţi 5 min 

stabilnější konfigurace. Z obrázku 85 b), c) vz. 3.1 – IM 3 (900 °C/5 min pec/olej), i 

navzdory zakalení, jsou tyto konfigurace stabilní s jasnými částicemi Fe3B jasně zavěšené 

na hranicích zrn. Tato situace je názorně zachycena na LOM obr. 85 a), kde je rozhraní 

„vypotřebované“ bórem [98].  

Velmi názorně se situace jeví u materiálu IM 3 – viz obr. 88 a). Při rekrystalizaci je 

pohyb hranic zrn zastaven na precipitátech Fe3B a odpevňovací proces je tak brzděn (viz 

vyšší hodnoty σps na obr. 64 a 65). 

Zcela jiná je situace u materiálu IM 2. Titan se v systému Fe-Al při pouţitých 

koncentracích dobře rozpouští [110]. Hranice zrn se lehce pohybují a při odpevňování se 

tvoří subzrna prostá částic fází – viz obr. 88 b). 

 

  

a) IM 3  b) IM 2  

Obr. 88 Snímky TEM zvětšeno 10 000x vybraných slitin IM 2 a IM 3 pro hodnocení 

dislokační struktury u hranic zrn (po válcování při 1100 °C) 
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5.2.3 Slitina Fe9Al4Cr0,5Zr – jednoúběrový reţim  

5.2.3.1 Hodnocení pomocí LOM 

Na obrázku 89 jsou snímky se zvětšením cca. 50x a na obr. 90 aţ 94 pak při 

zvětšeních vyšších. 

 

 
a) vzorek 0 (výchozí stav 1300 °C/olej), DIC  

 
b) vzorek 1 (1100 °C/olej), DIC  

 
 c) vzorek 1P (1100 °C/pec/150s/olej), DIC  

 
d) vzorek 2 (1200 °C/olej), DIC  

 
e) vzorek 2P (1200 °C/pec/150s/olej), DIC  

Obr. 89 Struktura slitiny IM 5 po jednoúběrovém válcování 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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f) vzorek 9 (900 °C/olej), DIC  

 
g) vzorek 9P (900 °C/pec/150s/olej), DIC  

 
h) vzorek 8 (800 °C/olej), DIC  

 
i) vzorek 8P (800 °C/pec/150s/olej), DIC  

Obr. 89 – pokrač. Struktura slitiny IM 5 po jednoúběrovém válcování 

 

  
a) vzorek 0 – kraj   b) vzorek 0 – kraj, DIC, detail 

Obr. 90 vzorek 0 (výchozí stav 1300 °C/olej) 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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a) vzorek 1 b) vzorek 1P  

  

  
c) vzorek 1 – okraj, detail d) vzorek 1P – okraj, detail 

  

  
e) vzorek 1, DIC, detail f) vzorek 1P, DIC, detail 

  

  
g) vzorek 1P, DIC, detail h) vzorek 1, síťoví, 2-násobný detail 

Obr. 91 vzorek 1 (1100 °C/olej) a vzorek 1P (1100 °C/pec/150s/olej) 
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a) vzorek 2 b) vzorek 2P 

  

  
c) vzorek 2, detail d) vzorek 2P – střed, detail 

  

  
e) vzorek 2, DIC, detail f) vzorek 2P, DIC, detail 

Obr. 92 vzorek 2 (1200 °C/olej) a vzorek 2P (1200 °C/pec/150s/olej) 
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a) vzorek 8 b) vzorek 8P 

  

  
c) vzorek 8 – střed, detail d) vzorek 8P, detail 

  

  
e) vzorek 8, DIC, detail f) vzorek 8P, DIC, detail 

Obr. 93 vzorek 8 (800 °C/olej)a vzorek 8P (800 °C/pec/150s/olej) 
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a) vzorek 9 b) vzorek 9P 

  

  
c) vzorek 9, detail d) vzorek 9P – střed, detail 

  

  
e) vzorek 9, DIC, detail f) vzorek 9P, DIC, detail 

  

 
g) vzorek 9, jádra fáze, 2-násobný detail 

Obr. 94 vzorek 9 (900 °C/olej) a vzorek 9P (900 °C/pec/150s/olej) 
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Ze snímků uvedených na obr. 89 je patrné velikostní rozloţení zrn výchozího vzorku 

0, tj. rekrystalizovaného při 1300 °C (statická rekrystalizace, se projevuje do kaţdého z 

následujících termomechanického zpracování (TMZ), tedy po válcování, příp. s výdrţí na 

válcovací teplotě 800 – 1200 °C. Z dokumentovaných struktur je zřejmé, ţe menší 

rekrystalizované zrno pod povrchem, stejně jako větší ve středu vývalku, se při kaţdém 

válcování protahují. Pod povrchem při kaţdé výdrţi při teplotě, při níţ je rekrystalizace 

moţná, se zrno dále zjemňuje. To je případ 1100 °C a 1200 °C. Znaky rekrystalizace pod 

povrchem jsou moţné zjistit i u vz. 9P, obr. 89 g). Rozhodně je markantní rozdíl ve 

srovnání se vz. 8P, obr. 89 i).  

S rostoucí teplotou, u 1100 °C, se objevuje výraznější rozdíl mezi vzorky 1 a 1P (obr. 

91) a to jak u povrchu, tak ve středu vývalku. Je překvapivé, ţe i při té krátké výdrţi  se 

rozhraní „někam prohnutě tlačí“. Delší výdrţ na teplotě by to zřejmě potvrdila. Při teplotě 

1200 °C je pak jasně zřejmé, ţe i u vz. 2, obr. 92 a), jsou v oblasti pod povrchem náznaky 

rovnoosých zrn. Názorné je srovnání středů vzorků 1P a 2P, obr. 91 f) a 92 f). Prohnutější 

hranice u vz. 1P uţ zřejmě po určitém posunu (ţádná protaţená, ne-li špičatá zrna) jsou 

vystřídána u vz. 2P jiţ plochými hranicemi (sníţení energie rozhraní) rovnoosých zrn.  

Co se týče odpevňovacích procesů, tedy procesů, kdy dochází k rekrystalizaci 

struktury patrné z geometrie zrn (rovnoosých) dokumentované na obr. 92 u vzorku 2P, 

mají původ při válcování, tedy při dynamické rekrystalizaci. Strukturotvorné procesy jasně  

patrné z obr. 91 a 92 vzorků 1P a 2P a jsou pokračováním nebo dokončením procesu 

postdynymické (metadynamické) rekrystalizace.  

Důkazy k identifikaci dynamické rekrystalizace lze najít pomocí metalografie pod 

velkými zvětšeními. Jasným důkazem jsou stopy pohybu hranic zrn. Obyčejně se jedná o 

zachycení rozhraní na překáţkách, při němţ se hranice snaţí pohybovat dál a pozorují se 

vypouklé části mezi překáţkami. Obrázky velmi připomínají to, co je známe při 

zachycování dislokací při pohybu na překáţkách, při tzv. Orowanově mechanismu. Tento 

jev lze vidět na obrázku 91 d) s částicemi [111]. 
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5.2.3.2 Identifikace částic a TEM  

Na výše uvedených snímcích na obr. 90-94 jsou po naleptání a při zvětšeních cca. 

500x velmi dobře patrné částice ve struktuře. Na základě zkušeností [42] s materiály 

obdobného chemického sloţení, výsledků EDAX a RTG analýz lze s velkou 

pravděpodobností tvrdit, ţe se jedná o Fe3Zr (potaţmo Fe2Zr). Tato hodnocení byla 

realizována na Katedře fyziky kovů Univerzity Karlovy v Praze [98]. 

U vzorků tvářených při teplotách 1100 °C a 1200 °C a po válcování ihned zakalených,  

byly pořízeny snímky struktur v okolí precipitátů pomocí TEM, obr. 95 a 98. Následně se 

pak tyto částice identifikovaly pomocí RTG analýzy, viz obr. 96 a 97 [98]. 

 

  

a) b) 

Obr. 95 TEM vzorek 1 (1100 °C/olej) 

  

  

Obr. 96 Analýza částic vz. 1 Obr. 97 Analýza částic vz. 2 
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a) b) 

Obr. 98 TEM vzorek 2 (1200 °C/olej) 
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5.2.4 Slitina Fe9Al4Cr0,5Zr – víceúběrový reţim  

Bramky z materiálu Fe9Al4Cr0,5Zr byly válcovány 6-ti úběry do finální tl. 4,9 mm. 

z těchto vývalků byly připraveny vzorky k hodnocení struktury pomocí LOM, viz obr. 99. 

 

  

a) 1A - po 2. a 4. úběru  

výdrţ v peci 1300 °C/120 s 

b) 2A - po 2. a 4. úběru  

výdrţ v peci 1250°C/120s 

  

  

c) 2B - po 2. a 4. úběru  

výdrţ v peci 1250 °C/60 s 

d) 2C - válcování bez meziúběrových 

prodlev 

  

  

e) 3A - po 2. a 4. úběru  

výdrţ v peci 1250 °C/30 s 

f) 3C - po 2. a 4. úběru výdrţ  

v peci 1300 °C/60 s 

Obr. 99 Snímky struktury slitiny IM 5 ve směru válcování 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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g) 4A - válcování bez meziúběrových 

prodlev 

h) 4B - po 2. a 4. úběru  

výdrţ na vzduchu 6 s 

 

 

i) 4C - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1300 °C/20 s 

Obr. 99 – pokrač. Snímky struktury slitiny IM 5 ve směru válcování 

 

K detailnějšímu posouzení vývoje struktury po tváření za tepla pak slouţí následující 

snímky na obrázku 100 při vyšších zvětšeních, pořízené pomocí metody diferenciálního 

interferenčního kontrastu. 

 

  
a)  b)  

1A - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1300 °C/120 s 

Obr. 100 Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 

1 mm 1 mm 

1 mm 
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c)  d)  

2A - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1250 °C/120s 

 

  
e)  f)  

2B - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1250 °C/60 s 

  

  
g)  h) 

2C - válcování bez meziúběrových prodlev 

Obr. 100 – pokrač.  Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 
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i)  j) 

3A - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1250 °C/30 s 

 

  
k) l) 

3C - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1300 °C/60 s 

  

  
m) n) 

4A - válcování bez meziúběrových prodlev 

Obr. 100 – pokrač.  Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 
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o) p) 

4B - po 2. a 4. úběru výdrţ na vzduchu 6 s 

 

 
q) 

4C - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1300 °C/20 s 

Obr. 100 – pokrač. Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 

 

Z obdrţených struktur je patrné, ţe není výrazného rozdílu ve struktuře, srovnáváme-li 

válcovací teploty 1250°C a 1300°C. Při obou dochází k dynamické rekrystralizaci. Ani 

vyřazení meziúběrových prodlev nemá, jak je z metalografie patrné, zjevný vliv na 

strukturu finálního výrobku. Parametrem ovlivňujícím strukturu je teplota finálního 

průchodu – doválcovací teplota. Po skončení válcování byly vývalky volně chlazeny na 

vzduchu bez výdrţe na doválcovaní teplotě a nelze tedy očekávat přílišný rozvoj 

postdynamických dějů. Snad jen u teploty 1113
 o

C a 1007 
o
C je patrné, ţe rozhraní zrn  

jsou zachycena v přerušeném pohybu – přerušená migrace hranic zrn (HZ), zachycená na 

částicích - obr. 100 a) a b). 
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Pozorovaný tvar HZ je závislý jednak na orientaci rozhraní zrna a jednak na orientaci 

skluzové roviny (směru skluzu) vůči směru válcování. Přicházejí v úvahu mj. následující 

případy: 

 směr skluzu i rozhraní zrna jsou rovnoběţné se směrem válcování, obr. 100 n). 

 rozhraní zrna  je kolmé ke směru válcování a ten je rovnoběţný se směrem skluzu 

obr. 100 j). 

 směr skluzu skloněný vůči rozhraní zrna kolmému ke směru válcování, obr. 100 g) 

[96]. 

Dá se předpokládat, ţe v podmínkách válcování za vysoké teploty je k dispozici 

takové napětí ve skluzové rovině, ţe plastická deformace probíhá ve všech zrnech. Ve 

dvou sousedících zrnech probíhá přitom deformace přednostně v tom, v němţ je napětí ve 

skluzové rovině větší. Toto zrno se pak pohybuje (vtlačuje) svým rozhraním do zrna 

sousedního. Důsledkem těchto dějů pak vzniká „zubaté, cik-cak“ rozhraní zrna, obr. 100 j). 

Deformace skluzem mezi dvěma překáţkami (částicemi) se brzo ukončí, případně zabrzdí 

na další překáţce. Během protahování „cik-cak“ hranice do sousedních zrn se objevují zrna 

nová. Podobný děj jiţ byl popsán u migrace HZ během tváření mědi [112]. U některých 

snímků lze pozorovat stopy „zuby“ vysunuté daleko do vedlejšího zrna, případně i jiţ 

odtrţené od mateřského zrna a zachovávající si se mateřskou orientaci krystalové mříţky 

obr. 100 h) [98].  

Určujícím faktorem pro vývoj struktury je doválcovací teplota. Během válcování 

tohoto typu materiálu pod teplotou 910 °C nedochází k rekrystalizace a dá se tedy hovořit 

o válcování za studena. Dynamická rekrystalizace probíhá aţ během válcování nad 

teplotou 1000 °C. Vývoj struktury je dále ovlivněn vyloučenými částicemi ZrC a (Fe, 

Al)2Zr. Precipitáty ZrC jsou velmi jemné a interagují s dislokacemi. Oproti tomu hrubší 

(Fe, Al)2Zr brání pohybu hranic zrn a způsobují tzv. „cik – cak“ protahování [58]. 
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5.3 Mechanické vlastnosti a creep 

5.3.1 Materiály na bázi Fe3Al  

V této kapitole jsou ve stručnosti popsány základní vlastnosti zkoumaných materiálů. 

Byly zjišťovány předpokládané vlastnosti materiálů za vysokých teplot. Vzhledem 

k nedostatku materiálu zkoumaných slitin, bylo realizováno omezené mnoţství zkoušek. 

Navíc materiál IM 3 po tváření měl problémy s udrţením kompaktnosti, tudíţ nebyl dále 

zkoušen. Výsledky zkoušek creepové odolnosti MCR – minimální rychlost tečení a      

TTR – čas do porušení  při konstantním zatíţení 100 MPa a teplotě 600 °C jsou uvedeny 

v tabulce 20. Zkoušky odolnosti materiálu proti tečení (creep) byly zkoumány  a 

vyhodnoceny na Katedře fyziky kovů Univerzity Karlovy v Praze [98]. 

 

Tabulka 20 Výsledky creepového zkoušení materiálů IM 1, IM 2 a IM 4 při tep. 600 °C 

Vzorek Zatíţení [MPa] MCR [s
-1

] TTR [h] 

IM 1 - 1 100 2,6 x 10
-8 

603 

IM 1 - 2 100 4,1 x 10
-8 

507 

IM 2 - 1 100 2,5 x 10
-10 

1369 

IM 2 - 2 100 7,5 x 10
-10 

1718 

IM 4 - 1 100 3,9 x 10
-9 

1312 

IM 4 - 2 100 1,5 x 10
-9 

2294 

  

Grafické srovnání výsledků creepové odolnosti je na obrázcích 101 a 102. Na obr. 101 

je průběh vývoje deformace v čase aţ do porušení. Na obr. 102 pak srovnání, za jaký 

časový interval zkoušený materiál dosáhne 1 % deformace. 
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Obr. 101 Vývoj deformace v průběhu doby zatíţení 
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Obr. 102 Srovnání časů pro dosaţení 1 % deformace 

 

Z výše uvedených výsledků hodnocení creepové odolnosti intermetalických materiálů 

IM 1, IM 2 a IM 4 byla nejvyšší citlivost na zatíţení pozorována u materiálu IM 1. Tento 

materiál vykazoval velmi strmý vývoj plastické deformace v čase za konstantního zatíţení. 

Zajímavé je, ţe ačkoliv materiály IM 2 a IM 4 vykazovaly nízké hodnoty SPDO, bylo u 

nich dosahováno nejlepších výsledků z pohledu creepové odolnosti, dle výsledků v tabulce 

20. 

 

5.3.2 Slitina Fe9Al4Cr0,5Zr 

Z vývalků byly připraveny vzorky tvaru válečku rovnoběţného se směrem válcování o 

délce cca. 25 mm a průměry 5 mm.  

Vzorky byly podrobeny tahovému namáhání na zařízení Instron 1186 za zvýšené 

teploty 400 – 800 °C při konstantní deformační rychlosti 1,5x10
-4

 s
-1

 a podrobeny 

konstantnímu zatíţení při teplotě 800 °C. Přesnost aplikovaných teplot byla v toleranci      

± 3 °C. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 21, 22 a na obr. 103 [96]. 

 

Tabulka 21 Smluvní mez kluzu a deformace do lomu při 400 – 800 °C 

Teplota [°C] σ0,2 [MPa] εpl [%] 

400 370 12,2 

500 375 30,5 

600 244 12,6 

700 131 26,3 

800 47 64,2 
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Tabulka 22 Výsledky creepového zkoušení materiálů IM 1, IM 2 a IM 4 při teplotě 600 °C 

Zatíţení [MPa] MCR [s
-1

] TTR [h] 

5 5,0 x 10
-11 

9850 

10 4,1 x 10
-9 

3350 
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Obr. 103 Závislost meze kluzu a deformace na aplikované teplotě zkoušení 

 

Z výsledků tahových zkoušení za zvýšené teploty vyplývá, ţe tento feritický materiál 

legovaný Al, Cr a Zr vykazuje podobných plastických vlastností jako předchozí 

intermetalické slitiny, tedy nárůst meze kluzu a taţnosti v okolí teploty cca. 500 °C, viz 

obr. 4 a 5 [1, 21]. Rovněţ creepová odolnost je z praktického hlediska vyhovující 

aplikacím za zvýšených teplot a je srovnatelná s podobnými materiály [97]. 
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6. ZÁVĚR 

 Pomocí laboratorního válcování za tepla a ţíhání byly zkoumány střední přirozené 

deformační odpory (SPDO) a strukturotvorné procesy při tváření čtyř aluminidů ţeleza 

typu Fe3Al a feritického materiálu Fe9Al4Cr0,5Zr. 

 Z válcovacích sil přepočtené hodnoty SPDO se u všech slitin podařilo s dobrou 

přesností, tzn. s relativními odchylkami vesměs nepřesahujícími ±10 %, vyvinout 

matematické modely SPDO v širokém rozsahu teplot tváření (min. 800 °C, max.    

1200 °C v závislosti na typu materiálu), skutečných deformací cca 0,2 aţ 0,7 a 

deformačních rychlostí v rozsahu řádově 10 aţ 100 s
-1

. 

 U získaného modelu SPDO materiálu Fe9Al4Cr0,5Zr se podařilo prokázat, ţe jej lze 

zjednodušit vypuštěním deformačního členu bez významné změny přesnosti predikce 

deformačních odporů. 

 Co se týče termodynamických parametrů tváření, válcování při teplotě 1100 °C se 

jevilo jako optimální z pohledu vývoje struktury daných aluminidů a odpevnění jak 

statického, tak dynamického. 

 Odlišnosti v deformačním chování jsou způsobeny chemickým sloţením jednotlivých 

slitin a různorodostí fází (resp. morfologií částic) ovlivněných tepelnou historií 

zpracování. Bylo zdokumentováno, jak příslušné částice – precipitáty ovlivňují blokací 

hranic zrn kinetiku rekrystalizace během tváření za tepla.  

 Tváření slitin typu Fe3Al, resp. Fe9Al4Cr0,5Zr při relativně vysokých deformačních 

rychlostech a teplotách je z hlediska jejich deformačního chování a zejména 

technologické tvařitelnosti moţné, a válcování za tepla je tedy procesem, který lze 

doporučit při jejich zpracování. 

 Relativní předností aplikované experimentální metody, tzn. laboratorního válcování za 

tepla, je značná podobnost s reálnými tvářecími procesy, cenná zejména při zkoumání 

charakteru mikrostruktury vývalků z daných slitin. 

 Zkoumané materiály vykazovaly creepovou odolnost a mechanické vlastnosti dostatečné 

pro jejich praktické vyuţití za zvýšených teplot. 
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