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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. 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. 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]. 

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. 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.  

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 8 . 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 
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s rozhodující fázovou transformací v solidu D03  B2 9 . Transformační teplota (TC) mezi 

strukturami B2 a D03 ve stechiometrickém sloţení Fe3Al je přibliţně 550 C. 10  

 

 

Obr.  1 Rovnováţný fázový diagram Fe – Al 8  
  
2.2 Matematické modely popisující křivky napětí – deformace 

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

skutečného napětí na skutečné deformaci [11], viz obr. 2: 

 

 
Obr. 2 Základní typy křivek napětí - deformace 

 

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

rozdělit na dvě skupiny podle sloţitosti. Modely jsou buď velmi komplikované avšak 

fyzikálně podloţené, nebo jednodušší, pro reálné pouţití. Jejich tvůrci však přiznávají 

fenomenologický přístup k problematice deformačních odporů za tepla. Mezi prvními autory, 

kteří se snaţili o popis napěťové křivky byli např. [11]: 

n

s eK                      Hollomon (1) 

Ln

LYs eK           Ludwik  (2) 

s … skutečné deformační napětí [MPa] 

y … mez kluzu [MPa] 
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K, … materiálová konstanta 

e … skutečná deformace [-] 

n … exponenty zpevnění [-] 

 

K praktickému uţití je vhodná rovnice Zjuzinova typu ve tvaru [12]: 

)Tmexp(ee 3
mm 21   (3) 

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 omezením pro 

rovnice (1-3) je úzká oblast deformací e = 0,3 aţ 0,4 nebo pro tváření za studena. [13] 

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

dynamického opevňování. Autoři Hensel a Spitel navrhli rozšíření vztahu (4) o další člen ve 

tvaru [14]: 

51 m
4

m
emexpe   (4) 

 e … skutečná deformace [-] 

 m1, m4 … materiálové konstanty [-] 

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

 

2.3 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 [15,16]: 

1e

0

P

1

ps de)e(
e

1
 (5) 

Střední přirozený deformační odpor vyjadřuje deformační chování během jednoho celého 

úběru o velikosti e1. 

 

2.4 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 [17]: 

STV SF  (6) 

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 
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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 [17]: 

Fvp Q   (7) 

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

napjatosti a monotónním zatěţování [16]. Je závislý na několika veličinách, z nichţ 

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

] a dále 

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

 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.  

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. 

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 
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4.1 Chemické sloţení a příprava zkušebních vzorků 

4.1.1 Tavení a odlévání 

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

Leybold (LEYBOLD-HERAUES IS1)  na Katedře slévárenství, VŠB TU Ostrava.  

Tavením vsázky a gravitačním lití ve vakuu 10
-1

 - 10
-2 

mbar byly připraveny  předlitky ve 

tvaru komolého rotačního kuţele, viz obr. 3. Z části „paty“ předlitku  pak byly odebrány 

vzorky pro spektrální analýzu, jeţ byla provedena na spektrometru LECO GDS-750A.  

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. 4. Dvoustupňové tavení umoţňuje dosáhnout poţadovaného chemického sloţení dané 

slitiny s přesnějším chemickým sloţením. 

 

  
Obr. 3 Předlitek Obr. 4 Detaily odlévaných bramek 

 

4.1.2 Chemické sloţení zkoumaných materiálů 

 Bylo pouţito 4 vybraných aluminidů ţeleza na bázi Fe3Al podobného chemického 

sloţení dle tabulky 1, jeţ byly dodány ve stavu jiţ hotových odlitých tyčí o rozměrech cca. 27 

x 40 x 270 mm. 

 

Tabulka 1 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 2.  
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Tabulka 2 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 

4.2 Určování deformačních odporů z válcovacích sil 

4.2.1 Válcování vzorků s odstupňovanou tloušťkou 

Experiment je zaloţen na válcování vzorků s odstupňovanou tloušťkou viz obr. 5. 

připravené řezáním a broušením z výše uvedených slitin (tab. 1 a 2). 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 2.  

 

 

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. 6), které byly vyuţity pro přepočet na 

SPDO [18].  

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

tloušťka, šířka, a vypočtou se 3 hodnoty SPDO, odpovídající konkrétním hodnotám 

deformace i deformační rychlosti (při konstantní teplotě) viz obr. 7. Ke zpracování 

naměřených dat byl vytvořen v počítačovém programu Excel jednoduchý program na bázi 

makra, který výrazně dané výpočty urychluje.  

 

 

 

Obr. 5 Tvar výchozího vzorku s odstupňovanou tloušťkou 
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Obr. 6 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) [18] 

 

 
Obr. 7 Měřená a vypočtená data pouţitá pro výpočet SPDO u slitiny IM 1 

4.2.2 Výpočty veličin pouţívaných při tvorbě modelů SPDO 

K výpočtu experimentálně zjištěných (skutečných) hodnot SPDO byly vyuţity následující 

vzorce [13]: 

Skutečná deformace eh [-] [19]: 

1

0
h

h

h
lne   (9) 

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

stupínku) 

 

Deformační rychlost ė [s
-1

] [20]: 

h
v e
hhR

v
e

)(3

2

10

  (10) 
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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 3. 

 

Tabulka 3 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 [21]: 

sdF

ps
blQ

F

V

 (11) 

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]) 

 

Výsledná rovnice tvářecího faktoru s vyčíslenými konstantami dle vztahu (11) pro 

válcovací stolici A tratě Tandem, je následujícího tvaru [22]: 

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

 (12) 

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

 

 

4.3 Studium strukturotvorných procesů 

4.3.1 Válcování materiálů na bázi Fe3Al 

4.3.1.1 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 tak, aby konečná velikost 

deformace odpovídala 30 %. 

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; 
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 po dobu 10 s ochlazováno na vzduchu za současného zaznamenávání povrchové 

teploty vývalku a následně  kaleno do oleje. 

 

4.3.1.2 Ţíhání nebo kalení   

Ve druhé etapě byly zkoumány jiţ všechny 4 aluminidy ţeleza (viz tabulka 1). Pouţité 

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

navíc teplota 1200 °C. Ohřev a  válcování stejné jako pro reţim v kapitole 4.3.1.1. 

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 4. 

 

Tabulka 4 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

 
 

4.3.2 Válcování slitiny Fe9Al4Cr0,5Zr  

4.3.2.1 Jednoúběrový reţim 

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 2. Vzorky slitiny IM 5 byly nejprve předehřívány v elektrické 
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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 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 5. 

 

Tabulka 5 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 

 

4.3.2.2 Víceúběrový reţim 

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 6. 

 

Tabulka 6 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 mezi prodlev 1159 1026 883 5,0 
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Tabulka 6 – pokračování Víceúběrové schéma válcování slitiny IM 5 

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

. [23] 

Na obr. 8 je záznam válcování z teploty 1300 °C s prodlevami a ohřevem v trvání 60 s 

mezi po 2. a 4. úběru. Na obr. 9 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.  
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Obr. 8 Válcování s mezioperačním ohřevem 
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Obr. 9 Kontinuální válcování bez prodlev mezi úběry 
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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).  [24] 

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) [13]: 

)exp(exp TGeTeCeA T
FD

h

B

hCps
      (13) 

Jednodušší model vyloučil teplotní závislost rychlostního členu: 

)exp(exp TGeTeCeA D

h

B

hCps
      (14) 

Další zjednodušení vedlo k zanedbání teplotního ovlivnění odpevňovacího členu: 

)exp(exp TGeeCeA D

h

B

hCps
               (15) 

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

eh … skutečná logaritmická deformace [-] 

ė …  deformační rychlost [s
-1

] 

T … teplota tváření [°C] 

 

Dřívějšími výzkumy [25,26] bylo zjištěno, ţe konečné vyčíslené konstanty se u všech tří 

rovnic (13-15) lišily pouze nepatrně. Z toho důvodu se následné analýzy soustředily jiţ 

výhradně na jednodušší a v provozní praxi snáze aplikovatelný model (15). Jedná se tedy o 

zjednodušený model  bez teplotního ovlivnění odpevňovacího členu a tento model SPDO byl 

vyuţit u všech zkoumaných materiálů [13]. 

Dřívějšími výzkumy [27,28] 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 (15) 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 [18, 29-32] : 

TeCps 00225,0exp2017 032,0                        IM 1 (16) 

TeCps 00395,0exp6763 159,0                           IM 2  (17) 



 

15 

TeCps 00311,0exp4954 040,0                          IM 3  (18) 

TeCps 00389,0exp8832 083,0                          IM 4 (19) 

 

Zjednodušené modely středního přirozeného deformačního odporu dle vztahů (16-19) 

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

rychlosti ė - viz vzorec (10).   

Rovnice (20 a 21) znázorňují střední přirozené deformační odpory slitiny IM 5 bez a s 

deformačním členem [33]: 

TeCps 002952,0exp3289 053,0                                         IM 5   bez eh (20) 

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

   IM 5  s eh (21) 

 

Z grafů na obr. 10 je patrné, ţe vynechání deformačního členu má jen nepatrný vliv na 

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

experimenty [27,28].  

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. 10 Srovnání deformačních odporů IM 5 bez a s deformačním členem (vzorce 20 a 21) 

 

Přesnost získaných modelů je následně hodnocena jednoduše definovanou relativní 

chybou: 

%100* 
ps

Cpsps
chybarelativní  (22) 

 kde ps ... SPDO vypočteny z výsledků experimentů 

ps-C ... SPDO zpětně vypočtené podle rovnic (16) – (21) 

 

Hodnocení přesnosti získaného matematického modelu SPDO je zaloţeno na porovnání 

relativní chyby v závislosti na teplotě, deformaci, případně deformační rychlosti. 

Tyto relativní chyby nepřesahují 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. 
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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. 11. 

 

  

v závislosti na deformaci eh v závislosti na teplotě T 

Obr. 11 Porovnání chování IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 a IM 5  

 

Srovnání SPDO slitin IM 3 (Fe3Al)  a IM 5 (α-Fe) s obdobnými materiály bylo 

publikováno v článku [34]. Materiály vykazují podobné hodnoty deformačních odporů za 

zvýšených teplot kromě slitiny AB, viz obr. 12. Slitina AB byla tvářena odlišně oproti zbylým 

aluminidům a to víceúběrovým způsobem. 

 

 

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 

Obr. 12 SPDO aluminidů ţeleza různých chemických sloţení [34] 

 

5.2 Strukturotvorné procesy 

5.2.1 Slitiny Fe3Al 

Jak se ukázalo, dvě tvářecí teploty (kap. 4.3.1.1) u dvou velmi podobných materiálů 

podrobených jedné deformaci nepřinesly nějaké výraznější strukturotvorné efekty. Proto byla 

navrhnuta 2. etapa pro hodnocení strukturotvorných procesů pouţitých materiálů. 

Z výsledných struktur je patrné, ţe k rekrystalizaci materiálů docházelo aţ po výdrţi na 

teplotě. 
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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. 13 a), b), f), g), i), j), k) a l). 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. 13 e). 

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. 13 c), d) a h). 

Jak je patrné z grafů na obr. 11, 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. 

 

 

 
a) 1.4 – IM 1 (1100 °C/1 min pec/olej) 

 

 
b) 1.2 – IM 1 (1100 °C/5 min pec/olej) 

  

 
c) 1.10 – IM 1 (1300 °C/5 min pec/olej) 

 

 
d) 2.1 Q – IM 2  (výchozí stav) 

 

 
e) 2.1 – IM 2 (900 °C/5 min pec/olej) 

  

 
f) 2.2 – IM 2  (1100 °C/5 min pec/olej) 

 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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g) 2.4 – IM 2  (1100 °C/1 min pec/olej) 

 
h) 2.10 – IM 2  (1300 °C/5 min pec/olej) 

 

 
i) 3.2 – IM 3 (1100 °C/5 min pec/olej) 

 

 
 j) 3.4 – IM 3 (1100 °C/1 min pec/olej) 

 

 
k) 4.8 – IM 4 (1100 °C/5 min pec/olej) 

 

 
l) 4.9 – IM 4 (1100 °C/1 min pec/olej) 

Obr. 13 Struktury aluminidů IM1, IM2, IM3 a IM4 dle reţimů tváření a chlazení pro 

etapu 2 

 

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 

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 [35]: 

 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. 14 [24]. 

 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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a) IM 1 b) IM 2  

  

c) IM 3   d) IM 4 

Obr. 14 Charakteristické konfigurace fází podél hranic (1100 °C/olej) [24] 

 

5.2.1.1 Hodnocení pomocí TEM 

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 [28,36,37]. 

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. 15 a 16 [28].  

U slitiny IM 3 lze rovněţ pozorovat podobnou tendenci, kdy po výdrţi 5 min stabilnější 

konfigurace. Z obrázku 17 a), 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. 17 b), kde je rozhraní „vypotřebované“ bórem 

[38].  

Velmi názorně se situace jeví u materiálu IM 3 – viz obr. 18 a). Při rekrystalizaci je 

pohyb hranic zrn zastaven na precipitátech Fe3B a odpevňovací proces je tak brzděn (viz vyšší 

hodnoty σps na obr. 11. 

Zcela jiná je situace u materiálu IM 2. Titan se v systému Fe-Al při pouţitých 

koncentracích dobře rozpouští [39]. Hranice zrn se lehce pohybují a při odpevňování se tvoří 

subzrna prostá částic fází – viz obr. 18 b). 
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zvětšení 10 000 x zvětšení 10 000 x 

Obr. 15 Vyobrazení mikrostruktury IM 2 

pomocí TEM, vzorek 2.2 (1100 °C/5 min 

pec/olej) 

Obr. 16 Vyobrazení mikrostruktury IM 2 

pomocí TEM,  

vzorek 2.9 (900 °C/olej) 

 

 

 

a) TEM zvětšení 10 000 x b) LOM 

Obr. 17 Vyobrazení mikrostruktury IM 3 pomocí LOM a TEM,  

vzorek 3.1 (900 °C/5 min pec/olej) 
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a) IM 3  b) IM 2  

Obr. 18 Snímky TEM zvětšeno 10 000x vybraných slitin IM 2 a IM 3 pro hodnocení 

dislokační struktury u hranic zrn (po válcování při 1100 °C) 

 

5.2.2 Slitina Fe9Al4Cr0,5Zr 

5.2.2.1 Jednoúběrový reţim 

Ze snímků uvedených na obr. 19 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. 19 g). Rozhodně je markantní rozdíl ve srovnání 

se vz. 8P, obr. 19 i).  

 

 
a) vzorek 0 (výchozí stav 1300 °C/olej), DIC  

 
b) vzorek 1 (1100 °C/olej), DIC  

Obr. 19 Struktura slitiny IM 5 po jednoúběrovém válcování 

1 mm 

1 mm 
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 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  

 
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. 19 – pokrač. Struktura slitiny IM 5 po jednoúběrovém válcování 

 

S rostoucí teplotou, u 1100 °C, se objevuje výraznější rozdíl mezi vzorky 1 a 1P (obr. 20) 

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. 21 a), jsou v oblasti pod povrchem náznaky rovnoosých 

zrn. Názorné je srovnání středů vzorků 1P a 2P, obr. 20 f) a 21 f). Prohnutější hranice u vz. 1P 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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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. 21 u vzorku 2P, mají původ při 

válcování, tedy při dynamické rekrystalizaci. Strukturotvorné procesy jasně  patrné z obr. 20 a 

21, 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 20 d) s částicemi [40]. 

 

  
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 

Obr. 20 vzorek 1 (1100 °C/olej) a vzorek 1P (1100 °C/pec/150s/olej) 

  

100 μm 100 μm 

    50 μm 

    50 μm     50 μm 

    50 μm 
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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. 21 vzorek 2 (1200 °C/olej) a vzorek 2P (1200 °C/pec/150s/olej) 

 

5.2.2.2 Víceúběrový reţim 

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. 22 a) a b). 

100 μm 100 μm 

    50 μm 

    50 μm     50 μm 

    50 μm 



 

25 

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. 22 f). 

 rozhraní zrna  je kolmé ke směru válcování a ten je rovnoběţný se směrem skluzu obr. 

22 e). 

 směr skluzu skloněný vůči rozhraní zrna kolmému ke směru válcování, obr. 22 c) [23]. 

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. 22 e). 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 [41]. 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. 22 d) [38].  

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 [34]. 

 

  
a)  b)  

1A - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1300 °C/120 s 

Obr. 22 Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 

  

   200 μm    200 μm 
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c)  d) 

2C - válcování bez meziúběrových prodlev 

 

  
e) f) 

3A - po 2. a 4. úběru výdrţ v peci 1250 °C/30s 4A - válcování bez meziúběrových prodlev 

Obr. 22 – pokrač.  Vývoj mikrostruktury slitiny IM 5 po víceúběrovém válcování 

 

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 7. 

Zkoušky odolnosti materiálu proti tečení (creep) byly zkoumány  a vyhodnoceny na Katedře 

fyziky kovů Univerzity Karlovy v Praze [38]. 

 

 

 

 

 

 

   200 μm    200 μm 

   200 μm    200 μm 
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Tabulka 7 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 23 a 24. Na obr. 23 je 

průběh vývoje deformace v čase aţ do porušení. Na obr. 24 pak srovnání, za jaký časový 

interval zkoušený materiál dosáhne 1 % deformace. 
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Obr. 23 Vývoj deformace v průběhu doby zatíţení 
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Obr. 24 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 
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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 7. 

 

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 8, 9  a na obr. 25 [23]. 

 

Tabulka 8 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 

 

Tabulka 9 Výsledky creepového zkoušení materiálu IM 5 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. 25 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 [1, 42]. 

Rovněţ creepová odolnost je z praktického hlediska vyhovující aplikacím za zvýšených teplot 

a je srovnatelná s podobnými materiály [43]. 
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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. 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. 

CONCLUSIONS 

Using laboratory hot rolling and annealing was examinated mean flow stress (SPDO) 

and structure forming processes during forming four iron aluminides type Fe3Al and ferritic 

material Fe9Al4Cr0.5Zr. 

From rolling forces recalculated values of SPDO for all alloyes was managed with good 

accuracy, ie. with relative deviations generally not exceeding ±10 %, develope mathematical 

model SPDO in a wide range of forming temperatures (min. 800 °C, max. 1200 °C depending 

on type of material), real deformations around 0.2 – 0.7 and strain rates in a range of about 10 

-100 s
-1

. 

The obtained model SPDO of material Fe9Al4Cr0.5Zr was managed to prove, that it can 

be simplify by omitting deformation member without significant changing in precision 

prediction of deformation resistances. 

As for thermodynamic parameters of forming, rolling at the temperature 1100 °C 

appreared to be optimal from the perspective of structure evolution of aluminides and 

softening both, static and dynamic. 

The differences in deformation behaviour are caused by the chemical composition of 

particular alloyes and phase diversity (or. morphology of particles) affected by temperature 

history of processing. It was documented, how the particles – precipitates affect the blocking 

of grain boundary kinetics of recrystalization  during hot forming. 
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Forming alloyes of the type Fe3Al, actually Fe9Al4Cr0.5Zr at relatively high strain rates 

and temperatures is possible in term of deformation behaviour and especially technological 

formability, and hot rolling is a process that can be recommended for processing. 

The relative priority of applied experimental method ie. laboratory hot rolling, is 

considerable resemblance with real forming processes, valuable especially in examining the 

nature of microstructure rolled products of alloyes. 

The investigated material showed creep resistance and mechanical properties that are 

sufficient for practical use at higher temperatures.  
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