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ABSTRAKT  

 

Kawulok, R. Experimentální stanovení aktivační energie aluminidu železa při tváření za 

tepla. Ostrava: katedra tváření materiálu, VŠB - TU Ostrava, 2012. 55 s. 

 

Diplomová práce, vedoucí: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 

Diplomová práce se zabývá stanovením aktivační energie při tváření za tepla aluminidu 

železa Fe-40Al+TiB2. Osově symetrické zkoušky tlakem byly provedeny v rozsahu teplot  

800 – 1200 °C a deformačních rychlostí 0,05 – 30 s
-1

 pomocí plastometru Gleeble. Aktivační 

energie byla vypočtena pomocí programu ENERGY 4.0. Matematickým zpracováním 

experimentálních dat se dospělo k poznání, že reálná deformační rychlost se při daném typu 

zkoušení může i dosti významně odchylovat od deformační rychlosti nominální. Hodnoty 

aktivační energie i matematický popis píkového napětí a deformace zkoumaného materiálu 

v závislosti na teplotně kompenzované deformační rychlosti prokázaly, že získané výsledky 

jsou velmi podobné v případě aplikace nominální, okamžité i střední deformační rychlosti.  

Klíčová slova: aluminidy železa, zkouška tlakem, aktivační energie při tváření za tepla 

 

ABSTRACT 

 

Kawulok, R. Experimental determination of activation energy of iron aluminide in hot 

forming. Ostrava: Department of Material Forming, VŠB - Technical University of Ostrava, 

2012. 55 p. 

 

Diploma thesis, head: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 

Diploma thesis examines the activation energy in hot forming of iron aluminide  

Fe-40Al+TiB2. Axially symmetric compression tests were performed in the temperature range 

800 – 1200 °C and strain rate of 0,05 – 30 s
-1

 using the Gleeble plastometer. The activation 

energy was calculated using the ENERGY 4.0 software. Mathematical processing of 

experimental data yielded in piece of knowledge that the real strain rate for a specified type of 

testing may differ quite significantly from the nominal strain rate. The values of activation 

energy as well as mathematical description of peak stress and strain of the examined material, 

depending on the temperature compensated strain rate, showed that the obtained results were 

very similar in the case of application of the nominal, immediate and mean strain rate. 

Key words: iron aluminides, compression test, activation energy in hot forming 
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Seznam použitých veličin a jednotek 

 

Značka Název veličiny Jednotka 

A5 tažnost % 

C materiálová konstanta s
-1

 

C1 materiálová konstanta s
-1

 

C2 materiálová konstanta s
-1

 

d velikost zrna μm 

d0 průměr zkušebního tělíska mm 

e velikost skutečné deformace - 

e0 počáteční velikost deformace - 

eh velikost skutečné výškové deformace - 

ei deformace v následujících krocích - 

ej deformace v předchozích krocích - 

ekrRd 
kritická deformace pro zahájení dynamické 

rekrystalizace 
- 

en deformace v n - tém kroku - 

ep deformace odpovídající napěťovému píku - 

   deformační rychlost s
-1

 

    nominální deformační rychlost s
-1

 

    okamžitá deformační rychlost s
-1

 

    střední deformační rychlost s
-1

 

F stlačovací síla N 

F0 počáteční stlačovací síla N 

Fx stlačovací síla v bodě x N 

h0 výška vzorku před deformací mm 

h1 výška vzorku po deformaci mm 

hx výška vzorku v bodě x mm 

ky 
součinitel, vyjadřující teoretickou hodnotu bariérového 

účinku hranic zrn proti pohybu dislokací 
MPa mm

1/2
 

n materiálová konstanta - 

Q aktivační energie při tváření za tepla J mol
-1 

R molární plynová konstanta J mol
-1 K-1 

R
2
 korelační koeficient - 

Sx příčný průřez vzorku v daném okamžiku mm
2
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Značka Název veličiny Jednotka 

T teplota °C / K 

t0 počáteční čas s 

tn čas v n - tém kroku s 

tn+6 čas v n+6 - tém kroku s 

tn-6 čas v n-6 - tém kroku s 

U materiálová konstanta - 

V objem vzorku mm
3
 

W materiálová konstanta - 

Z Zenerův-Hollomonův parametr s
-1

 

α materiálová konstanta MPa
-1 

β materiálová konstanta MPa
-1

 

Δh velikost absolutní výškové deformace mm 

εh velikost poměrné výškové deformace % 

σ0 vnitřní napětí MPa 

σK mez kluzu MPa 

σmax maximální deformační napětí MPa 

σp přirozený deformační odpor MPa 

σps střední přirozený deformační odpor MPa 

σpx přirozený deformační odpor v bodě x MPa 

σss napětí odpovídající ustálenému stavu MPa 
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1. Úvod 

 

Současná doba je zaměřená především na ekonomiku výroby. To má za následek,  

že jsou vyvíjeny snahy o dosažení maximální efektivity stávajících výrobních procesů,  

ale i snahy o nahrazení stávajících materiálů, které by měly za následek úsporu nákladů. 

Tento jev lze pozorovat zejména u konstrukčních materiálů, mezi nimiž v současné době 

dominují oceli. Zvláště vysoce legované a korozivzdorné oceli jsou dosti nákladné a proto 

pokračuje úsilí o nalezení alternativních materiálů, které by svými užitnými vlastnostmi byly 

konkurenceschopné a zároveň levnější. Mezi takovéto progresivní materiály lze zařadit 

vybrané typy intermetalik. 

V předložené diplomové práci bude pozornost věnovaná intermetalikům na bázi 

aluminidů železa, které se díky svým vlastnostem staly konkurenčním materiálem  

ke korozivzdorným chromniklovým ocelím. Mezi tyto vlastnosti patří relativně nízká hustota, 

vysoká pevnost a velmi dobrá odolnost proti oxidaci a korozi i v agresivních prostředích, díky 

vzniku povrchové vrstvy Al2O3. Výrobky z těchto materiálů se navíc vyznačují i příznivou 

otěruvzdorností, odolností proti nauhličování a nasíření. Tyto materiály však vykazují  

i negativní charakteristiky, jako je nízká tažnost a lomová houževnatost za pokojové teploty 

(křehkost), malá vysokoteplotní pevnost a nedostatečná creepová odolnost za vysokých  

teplot [1 - 3]. Obecně lze konstatovat, že vlastní výroba intermetalik je poměrně levná,  

ale jejich aplikace často prodražují problémy spojené s tvařitelností a obrobitelností. 

Práce bude zaměřena na plastometrické studium deformačního chování křehkého, 

částicemi titanboridu zpevněného aluminidu železa typu Fe-40Al+TiB2. Hlavním cílem bude 

určení aktivační energie při tváření za tepla, a to s uvažováním výsledků detailního 

vyhodnocení vlivu reálné deformační rychlosti v průběhu jednotlivých zkoušek.  

Plastometrické experimenty budou prováděny v rámci řešení projektu P107/10/0438 

za podpory Grantové agentury České republiky. 
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2. Teoretický rozbor 

 

2.1. Aluminidy železa 

 

 Aluminidy železa byly známy už od roku 1930 a v dnešní době patří mezi 

nejzkoumanější intermetalické sloučeniny [4]. Tyto sloučeniny jsou perspektivními 

především pro svou relativně nízkou výrobní cenu a pro své vybrané fyzikální vlastnosti.  

Tyto sloučeniny překonávají některými vlastnostmi i korozivzdorné oceli, navíc jejich použití 

místo chromniklových ocelí vede k úspoře strategických surovin, jakými jsou  

právě Ni a Cr [3]. 

 

2.1.1. Typy aluminidů železa a jejich krystalická stavba  

 

Aluminidy železa se nejčastěji používají ve dvou modifikacích, a to FeAl nebo Fe3Al. 

Obě tyto fáze jsou intermetalika s kubickou prostorově centrovanou mřížkou (KSC), které  

se vyskytují v poměrně široké škále koncentrací a jsou stabilní i za vyšších teplot,  

což můžeme vidět na binárním diagramu Fe - Al (obr. 1) [3 - 5]. 

 

 

Obr. 1 Fázový diagram Fe - Al [5] 
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 Konkrétně FeAl krystalizuje v mřížce kubické prostorově centrované 

typu B2 (obr. 2a), a jeho mřížkový parametr má velikost podle obsahu Al 

(40 až 48 at. % Al) v rozmezí 2,89 10
-10

 m až 2,99 10
-10

 m. Tento typ aluminidu železa je 

stabilní v rozsahu 36 - 48 at. % obsahu Al při pokojové teplotě. Toto intermetalikum ovšem 

dokáže být stabilní až do teploty 1100 °C. Hustota FeAl za pokojové teploty 

je 5370 kg m-3
 [2, 3, 6]. 

 V případě Fe3Al se jedná o mřížku kubickou prostorově centrovanou typu 

DO3 (obr. 2b), jejíž mřížkový parametr se pohybuje kolem 5,79 10
-10

 m. Fe3Al s DO3 

strukturou je stabilní v rozmezí 25 - 36 at. % Al za normální teploty. Při zvyšování teploty 

nad 550 °C se struktura  DO3 transformuje na B2 strukturu a dalším zvyšováním teploty 

dochází k přeměně na tuhý roztok α. Hustota aluminidu Fe3Al je za normální teploty 

6530 kg m-3
 [3, 6, 7]. 

 

 

Obr. 2 Uspořádání atomů: a) FeAl mřížka B2 [6], b) Fe3Al mřížka DO3 [7] 

 

2.1.2. Deformační mechanismus aluminidů železa 

 

Kovy a jejich slitiny se vyskytují v přírodě v krystalické formě. Většina technicky 

důležitých kovů krystalizuje v kubické soustavě plošně centrované (KPC) nebo kubické 

prostorově centrované (KSC), anebo v soustavě hexagonální těsně uspořádané. Všechny tyto 

krystalické soustavy mají různé preferované roviny skluzu a směry skluzu, 

což vyjadřuje tab. 1 [8]. 
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Tab. 1 Krystalografické roviny a směry s přednostní orientací k plastické deformaci 

v závislosti na typu mřížky [8] 

Typ mřížky 
Roviny 

skluzu 

Počet 

rovin 

Směry 

skluzu 

Počet 

směrů v 

rovině 

Celkový 

počet 

směrů 

skluzů 

Kovy 

KSC 

{110} 

{112} 

{123} 

6 

12 

24 

<111> 

2 

1 

1 

12 

12 

24 

Fe α, Cr, 

Mo, W, Au 

KPC {111} 4 <110> 3 12 
Fe γ, Al, 

Cu 

HTU {0001} 1 <11  0> 3 3 
Mg, Zn, 

Cd 

 

 Z kapitoly 2.1.1. víme, že aluminidy železa krystalizují v soustavě kubické prostorově 

centrované (KSC), a tudíž by měly mít deformační mechanismus obdobný jako další kovy  

a slitiny krystalizující v této soustavě. 

 Deformační mechanismus aluminidů železa je nejčastěji zajišťován skluzem v rovině 

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

Předpokládá se, že pod pokojovou teplotou probíhá skluz ve směru <111> v rovině skluzu 

{112}, zatímco při pokojové teplotě probíhá skluz v rovině {110}. Jedna studie dokonce 

uvádí, že při zkoušce tlaku na <100> orientovaných monokrystalech byla pozorována pouze 

rovina skluzu {123} a směr <111> [3, 9]. 

Při deformaci těchto intermetalik vznikají dislokace s orientací Burgersova vektoru 

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

<100>. Donedávna se předpokládalo, že deformace uskutečňována za pokojových teplot 

probíhá ve směru <111> a deformace prováděná za vyšších teplot probíhá ve směru <100>, 

bez ohledu na složení tohoto intermetalika. Další studie tohoto materiálu i s pomocí metody 

transmisní elektronové mikroskopie (TEM), došly k závěru, že dislokace s orientovaným 

směrem <100> jsou výsledkem dekompozice dislokací s orientací <111>. Dekompozice 

<111> dislokací je závislá jak na teplotě, tak i na čase. Tyto studie také potvrdily, že nukleace 

dislokací s orientací <100> je náročnější, než nukleace <111> dislokací [3, 9, 10]. 

Pokud jsou hranové dislokace dostatečně zakotvené, mohou tvořit počáteční stav 

tvorby trhlin v rovině {100}. Hrubozrnnější struktura bude mít za následek snazší a tudíž  

i rychlejší vznik a šíření trhlin, protože s rostoucí velikostí zrna se prodlouží i skluzové pásy 

dislokací <111>, což povede ke zvýšení napětí, díky kterému vznikne více hranových 
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dislokací s orientací <100>. Obdobný vliv jako velikost zrna má i přítomnost vodíku, který 

bude výrazně ovlivňovat pohyblivost dislokací. Konkrétně se budou dislokace <100> 

zpomalovat, a to opět povede k snadnějšímu vzniku a šíření trhlin [9, 10]. 

 

2.1.3. Plastické vlastnosti aluminidů železa 

 

Tyto slitiny jsou charakteristické malou tvařitelností a v případě jejich výroby pomocí 

tavení a odlévání jsou také hrubozrnné [11]. Nízká tvařitelnost je přisuzována 

environmentální křehkosti, kterou způsobuje reakce hliníku s vodní parou přítomnou 

v atmosféře [3]. Tuto reakci popisuje rovnice (1). 

                     (1) 

 

Atomový vodík vytvořený ve výše uvedené reakci je příčinou vodíkové křehkosti 

v atmosférách obsahujících vodní páru [1]. Vodíková křehkost urychluje iniciaci a zvyšuje 

rychlost šíření trhlin. Plastické vlastnosti FeAl a Fe3Al se výrazně zlepšily při testech  

ve vakuu nebo čistém kyslíku. Avšak v praxi se v drtivé většině materiály vystavují atmosféře 

obsahující vodní páru a někdy i dokonce atomární vodík. Tvařitelnost potažmo tažnost je 

ovšem závislá i na obsahu Al (obr. 3) [10]. 

 

 

Obr. 3 Závislost tažnosti na obsahu Al a na použité atmosféře [10] 
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2.1.4. Vliv velikosti zrn na vlastnosti aluminidů železa 

 

Všeobecně je známo, že průměrná velikost zrna má značný vliv jak na pevnostní 

vlastnosti, tak i na plastické vlastnosti. Toto popisuje známá Hall - Petchova rovnice (2),  

z níž plyne, že čím menší bude zrno, tím větší bude napětí na mezi kluzu σK [12]. 

               (2) 

kde    - mez kluzu   [MPa] 

     - vnitřní napětí [MPa] 

    - součinitel, vyjadřující teoretickou hodnotu bariérového účinku hranic zrn 

proti pohybu dislokací  [MPa mm
1/2

] 

    - velikost zrna  [mm] 

 

Správně stanovená velikost zrna tudíž může mít za následek přechod z křehkého stavu 

na tvárný stav. Obr. 4 ukazuje závislost tažnosti na velikosti zrna, v rozsahu od 

monokrystalu, až po zrna o velikosti kolem 5 μm [10]. 

 

 

Obr. 4 Závislost tažnosti na velikosti zrn Fe-40Al [10] 

 

Z tohoto grafického znázornění jasně vyplývá, že se zmenšováním zrna dochází 

(zejména u zrnitosti pod 50 μm) k nárůstu tažnosti.  

Závislost pevnostních vlastností v kombinaci s plastickými vlastnostmi na velikosti 

zrna je graficky znázorněna na obr. 5. Tento graf byl pořízen na základě dat obdržených 

z tahové zkoušky materiálu Fe-40Al [10].  
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Obr. 5 Grafické znázornění měnící se tažnosti v závislosti na velikosti 

zrna a mezi kluzu Fe-40Al [10] 

 

Z obr. 5 je zřetelné, že zrna o velikosti menší než 5 μm mohou dosahovat jak 

nejvyšších hodnot tažnosti, tak i nejvyšších hodnot meze kluzu. Například materiál  

s 5 % tažností a velikostí zrn 200 - 50 μm nabývá hodnot meze kluzu 300 - 400 MPa. Změnou 

velikosti zrna na 10 - 2 μm docílíme zvýšení meze kluzu na 600 - 750 MPa při zachování 5 % 

tažnosti [10].  

Nejmenší velikosti zrn u takovéhoto materiálu je dosahováno pomocí práškové 

metalurgie nebo velmi rychlým ztuhnutím roztaveného kovu. Disperzní složky jsou přítomny 

na hranicích zrn, což vede k disperznímu skluzu a tím pádem k omezení nukleaci trhlin.

U těchto slitin odlévaných konvenčními metodami jsou průměry zrn výrazně větší, a tudíž je  

i menší plasticita takovýchto materiálů [4, 10]. 

Tradiční způsoby zpracování výchozí hrubozrnné struktury tvářením za tepla 

(válcováním či protlačováním), provázené opakovanou statickou rekrystalizací a postupným 

zjemňováním zrna, jsou v případě tohoto materiálu jen velmi obtížně realizovatelné. 

Problémy s nízkou tvařitelnosti mohou do jisté míry snížit vybrané ternární přísady, jako je 

Mn či B, který zvyšuje soudržnost hranic zrn. Jiným typem řešení je pak aplikace práškové 

metalurgie nebo procesu lití metodou ztraceného vosku, při čemž se dosáhne jemnozrnnější 

struktury, aniž by obsahovala řediny a mikropóry [10].  
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Plasticita aluminidů železa se může také zlepšovat za pomoci dlouhodobého žíhání při 

relativně nízkých teplotách (400 °C / 120 h) [4].  

Tento druh materiálu za určitých předpokladů vykazuje i superplastické chování. 

Tento jev se v minulosti objevil při několika experimentech za pomocí tahových zkoušek. 

Zkoušky byly prováděny při teplotách 900 - 1100 °C a při zadaných rychlostech deformace 

1,4 10
-4

 a 2,78 10
-2

 s
-1

. Ovšem tahová zkouška nepatří mezi typické plastometrické zkoušky,  

protože v praxi se používají jiné rychlosti deformace (válcování 1 - 100 s
-1

) [1].  

 

2.1.5. Vliv legujících prvků na vlastnosti aluminidů železa 

 

 V posledních letech byla vyvinuta značná snaha o zlepšení určitých do té doby 

nevyhovujících vlastností aluminidů železa. Cílem tohoto snažení bylo především zvýšení 

tažnosti za pokojové teploty, zvýšení pevnosti a odolnosti proti creepu za vysokých teplot  

za pomocí legování. Tyto cíle byly zkoumány pomocí dvou postupů, a to zpevňování pomocí 

tuhého roztoku a zpevňování pomocí precipitace.  

Prvky jako například Nb, Cu, Ta, Zr, B nebo C byly považovány za přísady 

přispívající precipitačnímu zpevnění [4]. 

Pro zpevňování tuhým roztokem se začaly především používat přísady Cr, Ti, Mn, Si, 

Mo, V a Ni. Díky tomuto zpevňování dochází také k zvýšení teploty přeměny 

z DO3 na B2 [4]. 

Prvky, jako jsou C, Cr, Mo, Ni, V, W, Nb, Ta, Si, Ti, Zr dokážou snížit vodíkovou 

křehkost [4]. 

 

2.1.5.1. Uhlík 

 

Uhlík byl v minulosti považován za původce křehnutí drtivé většiny intermetalik.  

Ale současné práce toto tvrzení v mnoha případech vyvrací. Naopak uhlík může snižovat 

křehkost aluminidů železa pomocí tzv. vodíkových pastí. Uhlík (cca 2-4 at. %) ve slitinách  

na bázi aluminidů železa má při pokojové teplotě značný vliv na výrazné zvýšení pevnosti, 

creepové odolnosti, odolnosti proti křehnutí vlivem prostředí a obrobitelnosti [13].  

Výřez ternárního diagramu Fe-Al-C při 1000 °C je znázorněn na obr. 6. 
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Obr. 6 Výřez ternárního fázového diagramu Fe-Al-C při 1000 °C [13] 

 

2.1.5.2. Mangan 

 

Maximální rozpustnost manganu ve slitinách typu FeAl se pohybuje okolo 5 hm. %. 

Mangan obsažený v aluminidech železa má pozitivní vliv na strukturu, což se projevuje 

zvýšením pevnosti a také zvýšením tažnosti při pokojové teplotě. Mangan ovlivňuje také 

tvrdost aluminidů železa, která roste se zvyšujícím se obsahem manganu v matrici [14]. 

Ternární diagram Fe-Al-Mn pro teplotu 1000 °C je zobrazen na obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Ternární diagram Fe-Al-Mn při 1000 °C [14] 
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2.1.5.3. Chrom 

 

Maximální rozpustnost chromu v aluminidech železa se pohybuje v rozmezí od 4,5  

do 6 at. %. Chrom v matrici vytváří tuhý roztok, což má za následek zvýšení pevnosti  

a tažnosti za pokojové teploty. Navíc se s přídavkem chromu také zvyšuje obrobitelnost. 

Přidávání Cr (max. 2 at. %) také značně zvyšuje houževnatost za pokojové teploty.  

Chrom také napomáhá k zvýšení stupně uspořádání fází a to díky vyplňování vakančních 

dutin právě atomy chromu [13, 15]. Na obr. 8 je uveden ternární diagram Fe-Al-Mn  

pro teplotu 1000 °C. 

 

 

Obr. 8 Ternární diagram Fe-Al-Cr pro teplotu 1000 °C [15] 

 

2.1.5.4. Bór a borid titanu 

 

Bór má snahu se usazovat na hranicích zrn a doplňuje nenasycené vazby po hranicích 

zrn svými elektrony, což má za následek ztíženou plastickou deformaci. U slitin FeAl existují 

dva typy mechanismů segregací na hranicích zrn. První typem je nerovnovážný mechanismus 

segregace, jehož výsledkem je vzájemné působení mezi atomy bóru a vakancemi 

vyskytujícími se na hranicích zrn. Druhým typem je rovnovážný mechanismus segregace, 

který se vyskytuje u nízkoteplotně žíhaných materiálů, jehož výsledkem je interakce mezi 

samotných atomů bóru navzájem mezi sebou. Bór v množství 0,12 at. % zvyšuje mez kluzu  

a vede také k nárůstu tažnosti [3, 16]. Ternární diagram Fe-Al-Bje zobrazen na obr. 9. 
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Obr. 9 Ternární diagram Fe-Al-B při 800 °C [17] 

 

 Přidáním boridu titanu (TiB2) se snižuje velikost zrn, zvyšuje pevnost a také tažnost 

rekrystalizovaného materiálu z 2 % na 5 - 7 %. Za pomocí využití transmisní elektronové 

mikroskopie (TEM) bylo zjištěno, že částice TiB2 obsažené v aluminidech železa vytvářejí 

jehlicovité útvary o velikostech 0,4 – 2 μm, které bývají rovnoměrně rozptýlené v materiálu. 

Tudíž materiály, jež obsahují TiB2, bývají označovány jako kompozitní materiály. Touto 

přísadou se také například zvyšuje teplota rekrystalizace Fe3Al z 650 na 1100 °C [18, 19]. 

 

2.1.5.5. Zirkonium 

 

Přísady zirkonia velmi podstatně zvyšují pevnostní vlastnosti slitin na bázi aluminidů 

železa. Toto zpevnění je realizováno pomocí precipitátů typu Fe3Zr a Fe23Zr6, které  

se poměrně rovnoměrně vylučují v jednotlivých zrnech a brání pohybu dislokací [20].  

Je prokázáno, že již množství odpovídající 0,05 at. % Zr je dostačující k dosažení podstatného 

zpevnění. Zirkonium navíc zvyšuje i lomovou houževnatost za pokojové teploty. Při větších 

obsazích Zr dochází ke zvýšení tažnosti na úkor právě pevnostních vlastností. Nejlepší úrovně 

tažnosti jak při pokojové teplotě, tak i při zvýšených teplotách je dosaženo při obsahu zirkonia 

v rozmezí 0,1 - 0,2 at. % [21]. Fázový diagram Fe-Al-Zr pro teplotu 800 °C je zobrazen 

na obr. 10. 
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Obr. 10 Fázový diagram Fe-Al-Zr pro teplotu 800 °C [22] 

 

2.1.6. Vliv vakancí a žíhání na tvařitelnost aluminidů železa 

 

Postupem času bylo zjištěno, že počet vakancí přítomných v aluminidech železa je 

značně závislý na rychlosti ochlazování z vysokých teplot, jako například při odlévání nebo 

rekrystalizačním, či rozpouštěcím žíhání. Takto vzniklé vakance vedou k značnému nárůstu 

tvrdosti materiálu a jsou odstranitelné pouze dlouhodobým žíháním za relativně nízkých 

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

smyčky nebo dislokační spletí, kdy oba tyto jevy brání pohybu dalších dislokací. Lze také 

tvrdit, že mikrotvrdost je úměrná počtu vakancí. Různé druhy tepelného zpracování mají vliv 

na obsah vakancí v materiálu a tudíž i na jeho tažnost [9, 10]. Tento jev popisuje obr. 11. 
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Obr. 11 Závislost tažnosti na vlivu tepelného zpracování materiálu Fe-45Al s přídavkem 

bóru (500 ppm) nebo bez něj [10] 

 

Z tohoto grafu plyne, že snižování počtu vakancí má příznivý vliv na plastické 

vlastnosti, konkrétně na tažnost. Kombinací snížením počtu vakancí, zjemněním zrna  

a vhodnými přísadami lze docílit uspokojivých plastických vlastností, a tím zvýšit 

tvařitelnost, a tím rozšířit oblast aplikací aluminidů železa.  

 

2.1.7. Použití aluminidů železa 

 

 Tyto slitiny mají menší hustotu a větší specifickou pevnost oproti ocelím, slitinám 

niklu nebo jiným intermetalickým materiálům. Jsou tedy atraktivní pro různé druhy použití  

a plastickými vlastnostmi jsou výrazně lepší než konkurenční intermetalika TiAl a Ni3Al. 

Aluminidy železa mají ovšem i další důležitou vlastnost což je vysoký elektrický odpor [1, 4]. 

 Oproti běžně vyráběným topným článkům z niklových slitin, superslitin kobaltu, 

železa a niklu mají aluminidy železa měrný elektrický odpor vyšší o 150 μΩ cm, což je 

o 20 - 40 % vyšší než u běžně používaných materiálů [4]. 

 V souladu s vysokým elektrickým odporem mají slitiny FeAl a Fe3Al i nízkou 

tepelnou vodivost. Koeficienty tepelné roztažnosti jsou velmi podobné korozivzdorným 

ocelím. Z tohoto důvodu mohou být aluminidy železa použity jako materiály pro tepelně 
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rozstřikované nátěry různých chemických a petrochemických reakčních nádob a na povlaky 

svarů. Tyto nátěry jsou poté odolné proti vlivům abraze, eroze a tvorbě kavit [1, 19]. 

Aluminidy železa jsou díky svým specifickým vlastnostem vhodné především  

pro aplikaci v silně oxidačních, sulfidizačních a nauhličovacích prostředích.  

Tudíž se z aluminidů železa vyrábějí jednotlivé prvky tepelných zařízení, jako jsou například 

součásti ohřívacích pecí, spalovacích systémů a výměníků tepla. Konkrétně se z těchto 

intermetalik vyrábějí sálavé hořáky, sálavé armatury, ponorné ohřívače, regenerátorové desky 

a vysokoteplotní štíty [1, 19, 23].  

Dále lze použít tyto slitiny také v automobilovém průmyslu jako materiál pro výrobu 

pístových ventilů (obr. 12), které zvyšují výkon motoru oproti běžně používaným 

materiálům, anebo k výrobě výfukových systémů [1, 19]. 

 

 

Obr. 12 Pístové sací ventily ze slitiny FeAl [1] 

 

Z aluminidů železa se také vyrábějí porézní filtry k zachytávání popela při čištění 

plynu produkovaného při spalování uhlí [1]. 

Tyto slitiny se mohou také objevit jako konstrukční součásti v letectví, lopatky turbín 

a jiných rotačních částí, katalyzátorové nádrže pro chemickou výrobu, pro aplikace  

v roztavených solích, komponenty jaderných reaktorů a součásti ve sklářském 

průmyslu [19, 23]. 
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2.2. Aktivační energie při tváření za tepla 

 

Aktivační energie při tváření za tepla je významná materiálová konstanta, která závisí 

na chemickém složení a mikrostruktuře daného materiálu. Používá se například k predikci 

souřadnic napěťového píku, tzn. maximálního deformačního odporu a zahájení dynamické 

rekrystalizace materiálu tvářeného za daných termomechanických podmínek. K jejímu 

stanovení se využívají především plastometrické zkoušky (zkouška krutem a zkouška 

tlakem) [24, 25]. Tyto zkoušky poté poskytnou vhodná data pro výpočet aktivační energie, 

která se počítá ze vztahu (3), odvozeného z rovnice Sellarse a Tegarta [26]. 

         
  

   
              

  (3) 

kde    - deformační rychlost   [s
-1

] 

   - aktivační energie    [J mol
-1

] 

   - měrná plynová konstanta 8,314  [J mol
-1 K-1

] 

   - teplota     [K] 

      - přirozený deformační odpor v píku [MPa] 

   - materiálová konstanta  [s
-1

] 

   - materiálová konstanta  [MPa
-1

] 

   - materiálová konstanta  [-] 

 

 Vztah (3) byl původně vyvinut pro matematický popis rychlosti deformace 

odpovídající napětí v oblasti ustáleného stavu σss [26]. V podstatě je možné pro výpočet 

aktivační energie použít jak σmax, tak i σss. Přesto je ve větší míře využíváno maximálního 

napětí σmax, protože hodnoty σss jsou jen těžce dostupné pro široké rozsahy deformačních 

rychlostí a teplot [24]. 

 Jako vstupní data pro výpočet aktivační energie slouží hodnoty maximálního 

deformačního odporu σmax a hodnoty rychlosti deformace    při dané teplotě [24]. 

Pro další postup výpočtu je nutné vyčíslit neznámé, které jsou tvořeny materiálovými 

konstantami n a α, přičemž jejich vyčíslení se provádí na základě lineárních regresí. 

Konstantu n lze stanovit za předpokladu, že pro nízké hodnoty napětí, respektive vysoké 

hodnoty teplot přechází vztah (3) na vztah (4). Konstanta n se poté určí převedením 

závislosti (4) do lineárního tvaru ln σmax — ln    [24]. 

          
  

   
      

  (4) 
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 Pro vysoké hodnoty napětí a nízké teploty deformace lze vztah (3) psát jako 

rovnici (5). Přičemž z této rovnice lze pomocí lineární regrese σmax — ln    získat 

konstantu β [24].  

          
  

   
              (5) 

 

 Díky znalosti konstanty n a β je možno dopočíst i konstantu α a to podle 

vztahu (6) [24]. 

  
 

 
 (6) 

 

 Poté co jsou určeny konstanty n a α, je ještě zapotřebí určit konstanty Q a C. Tyto 

konstanty stanovíme převodem rovnice (3) do lineární podoby 1/T — ln    - n   sinh (α   σmax). 

Po tomto kroku je možno sestavit původní vztah (3) se všemi stanovenými konstantami [24]. 

 Výpočet hodnoty aktivační energie a odpovídajících materiálových konstant je možný 

buď ručně za pomocí tabulkového procesoru (např. EXCEL) nebo pomocí speciálního 

softwaru ENERGY 4.0 (viz kapitola 4.6.) [24, 25].  

 

2.3. Křivky deformace - napětí ovlivněné dynamickou rekrystalizací 

 

Na obr. 13 jsou znázorněny tři druhy základních křivek deformace - napětí, přičemž je 

uvažováno, že teplota a deformační rychlost jsou konstantní. Jmenovitě křivka

na obr. 13a) je platná pro deformaci za studena. Křivka na obr. 13b) odpovídá ideálním 

podmínkám deformace za tepla, přičemž napětí je udržováno na konstantní hodnotě nezávisle 

na deformaci. Reálné podmínky tváření za tepla vyjadřuje křivka na obr. 13c), která již 

uvažuje přítomnost dynamických uzdravovacích procesů. Po pružné deformaci dochází 

nejdříve ke zpevňování, po dosažení maximálního napětí převládá změkčování, při kterém 

deformační napětí klesá na minimum, které má již konstantní hodnotu, nezávislou  

na deformaci [12]. 

Deformační křivka má při deformaci za tepla tři oblasti:  

I – oblast pružné deformace, 

II – oblast neustáleného plastického toku, 

III – oblast ustáleného plastického toku.  
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Pro podmínky tváření je důležitá oblast II, kde je fáze zpevňování IIa a změkčování 

IIb. Po překročení určité kritické deformace probíhá změkčování buď dynamickým 

zotavením, nebo dynamickou rekrystalizací. Z kinetického hlediska se jedná v oblasti II  

o nerovnovážnou rychlost zpevňování a změkčování až do okamžiku jejich vyrovnání a tím 

vzniku ustáleného plastického toku v oblasti III [12]. 

 

 

 

Obr. 13 Schéma závislosti deformačního napětí na velikosti deformace [12] 

a) pro deformaci za studena 

b) pro ideální deformaci 

c) pro deformaci za tepla s uplatněním dynamických uzdravovacích procesů 

 

 Dynamické uzdravování může probíhat pomocí dvou dějů a to buď pomocí 

dynamického zotavení, anebo pomocí dynamické rekrystalizace [12]. 

 Předpokladem pro zahájení dynamické rekrystalizace je dosažení určité kritické 

deformace ekrRd. Velikost kritické deformace je u dynamické rekrystalizace mnohem větší  

než u rekrystalizace statické, nicméně kritická deformace pro zahájení dynamické 

rekrystalizace je menší, než deformace pro dosažení píku (obr. 14) [27]. 
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Obr. 14 Křivka deformace - napětí znázorňující velikosti kritických deformací pro počátek 

dynamické a statické rekrystalizace a napěťového píku [27] 

 

 Tvar spojité křivky deformace - napětí (obr. 14) závisí nejen na převládajícím typu 

dynamického uzdravovacího procesu, ale také na termomechanických podmínkách tváření, 

které jsou souhrnně popsány Zenerovým - Hollomonovým parametrem Z [27]. Tento 

parametr bývá často také označován jako teplotně kompenzovaná deformační rychlost  

a stanovuje se podle rovnice (7) [28]. 

         
 

   
  (7) 

kde   - Zenerův - Hollomonův parametr [s
-1

] 

 

Vyšší hodnota parametru Z posune napěťový pík směrem k vyšším deformacím  

a k vyšším napětím. Tím obecně dojde k oddálení dynamické rekrystalizace a k růstu 

deformačního odporu [28]. Tento jev je demonstrován na obr. 15, který znázorňuje křivky 

deformace - napětí pro šest různých teplot tváření. Tyto křivky byly zkonstruovány z dat 

obdržených při simulaci tváření aluminidu železa typu FeAl s přídavky Zr, B a Mo  

na plastometru Gleeble 3800 [29]. 
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Obr. 15 Křivky deformace - napětí aluminidu železa Fe-38Al-0.20Mo-0.05Zr-0.01B)  

pro teploty 600 - 1100 °C [29]  

 

Díky znalosti Zenerova - Hollomonova parametru je možno stanovit souřadnice píků 

napěťových křivek (ep a σmax) a tím pádem lze predikovat počátek dynamické 

rekrystalizace [30]. 

Hodnota maximálního deformačního odporu σmax je nepostradatelnou součástí 

souřadnice píku a lze ji vypočítat podle vztahu (8) [30]. 

     
 

 
         

 

 

 

 (8) 

  

Pro popis křivky deformace - napětí je nezbytné správné určení deformace 

odpovídající napěťovému píku ep. Deformace do píku ep odpovídá maximálnímu 

deformačnímu odporu σmax a je nepatrně větší než deformace nutná pro vyvolání dynamické 

rekrystalizace. Stanovuje se ze Zenerova - Hollomonového parametru podle rovnice (9) [30]. 

        (9) 

kde    - deformace do píku   [-] 

     - materiálové konstanty  [-] 



Teoretický rozbor 

 

22 
 

2.4. Plastometrická osově symetrická zkouška jednoosým tlakem 

 

Plastometrické zkoušky tlakem patří spolu s krutovými zkouškami mezi 

nejpoužívanější zkoušky tvařitelnosti. Tyto testovací metody by měly napodobovat 

deformační podmínky, které jsou podobné jako v reálných průmyslových procesech. Tyto 

zkoušky jsou však časově a hlavně ekonomicky hospodárnější než, kdyby se experimenty 

měly provádět v samotném provozu válcoven, kováren nebo jiných tvářečských 

závodech [30]. 

Plastometrická zkouška tlakem se provádí hlavně u křehkých materiálů. U tlakové 

zkoušky se stanovuje přirozený deformační odpor v závislosti na deformaci, popřípadě  

na čase. Tato zkouška vyžaduje, aby byly zajištěny tyto hlavní předpoklady [12]: 

 homogenní zkušební materiál 

 jednoosý stav napjatosti 

 stálou rychlost deformace 

 definovatelnou deformační teplotu. 

Při tlakové zkoušce působí síla v ose zkušebního tělíska (obr. 16), ale má opačný 

smysl než při zkoušce tahem [31]. Při výrobě zkušebních válečků by měl být zachován 

poměr h0/d0 v rozmezí 1,5 až 2,0. Při poměru h0/d0 větším než 2,0 vzniká při stlačení vzorku 

nebezpečí vzpěru [12]. 

 

 

Obr. 16 Schéma zkušebního tělíska s naznačením působení síly [31] 

F 

F 

h 0 

d 0 
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Během samotného průběhu zkoušky dochází k nerovnoměrné deformaci zkušebního 

tělíska. Následkem této nerovnoměrné deformace u tlakové zkoušky vzniká prostorový stav 

napjatosti s hlavním tlakovým a přídavnými tahovými napětími, jak je vidět na Obr. 17. 

Nerovnoměrnost deformace je závislá především na podmínkách tření, ale také  

na parametrech vzorku (poměr h0/d0), typu materiálu a teplotě. Tření lze ovlivnit buď 

mazáním stykových ploch např. použitím práškového skla, anebo použitím kuželových 

čelních ploch [12, 31]. 

 

 

Obr. 17 Průběh deformací a napětí během tlakové zkoušky [31] 

 

V případě zkoušky tlakem se stanovuje velikost deformace buď jako poměrné 

stlačení εh, rovnice (10), anebo jako skutečné stlačení eh, rovnice (11) [12]. 

   
     

  
     (10) 

     
  

  
 (11) 

kde    - poměrné stlačení   [%] 

     - skutečné stlačení   [-] 

     - výška vzorku před deformací [mm] 

     - výška vzorku po deformaci  [mm] 



Teoretický rozbor 

 

24 
 

 Přirozený deformační odpor σp případně střední přirozený deformační odpor σps  

se stanoví z údajů: síla F a stlačení Δh. Při stlačení z výšky h0 na hx, vzrůstá stlačovací  

síla z F0 na Fx. Okamžitý přirozený deformační odpor σpx se stanoví z rovnice (12). Přičemž 

příčný průřez vzorku Sx se stanovuje na základě zákona o zachování objemu [12]. 

    
  
  

 
     

 
 (12) 

kde     - přirozený deformační odpor v bodě x [MPa] 

    - stlačovací síla v bodě x   [N] 

    - příčný průřez vzorku v daném okamžiku [mm
2
] 

   - objem vzorku    [mm
3
] 

    - výška vzorku v bodě x   [mm] 
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3. Cíle práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je experimentálně stanovit hodnotu aktivační energie 

progresivního aluminidu železa Fe-40Al+TiB2 při tváření za tepla a přitom detailně posoudit 

vliv metody určení deformační rychlosti při plastometrické zkoušce jednoosým tlakem  

na samotný výpočet této důležité materiálové konstanty. Při zpracování získaných dat bude 

vypočítávána a uvažována nominální, okamžitá a střední deformační rychlost.  

Získané hodnoty aktivační energie zkoumaného materiálu budou srovnány 

s analogickými výsledky jiných autorů a následně využity k sestavení matematických modelů, 

umožňujících predikci hodnot maximálního deformačního odporu i deformace odpovídající 

zahájení dynamické rekrystalizace v závislosti na teplotně kompenzované deformační 

rychlosti, tedy na Zenerově - Hollomonově parametru. 
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4. Experiment 

 

4.1. Gleeble 3500 - Technická univerzita Częstochowa 

 

Gleeble 3500 (Obr. 18) je plastometr určený pro provádění simulací fyzikálních 

procesů, jako je kontinuální lití, válcování, tažení, kování, lisování a svařování. V principu se 

jedná o tlakový (tahový) plastometr. Tento plastometr je vyvíjen v americké firmě Dynamic 

Systems Inc [32].  

 

 

Obr. 18 Gleeble 3500 [32] 

 

V roce 2003 byl Gleeble 3500 uveden do provozu také v laboratoři Fakulty 

technologie zpracování materiálů a aplikované fyziky - Technické univerzity Częstochowa. 

Toto zařízení zde slouží především výzkumným pracovníkům zabývajících se plastickými 

vlastnostmi materiálů, ale také pracovníkům zabývajících se těžbou a recyklací kovů, anebo 

také materiálovým inženýrům [33]. 

Mechanická část Gleeblu je vybavena plně integrovaným hydraulickým 

servo - zařízením. Velkou výhodou zařízení je, že dokáže při deformování zkušebního vzorku 

udržovat konstantní rychlost deformace, má velice přesné řízení pohybu kovadel, 

zaznamenává naměřená data v reálném čase a automaticky převádí silové parametry  

na napěťové. Plastometr Gleeble disponuje odporovým ohřevem vzorku, což je zajišťováno 

vysoce tepelně vodivými čelistmi. Díky tomuto je Gleeble při provádění teplotně závislých 

testů 3 až 10 krát rychlejší než konvenční stroje vybavené pecí. Tyto čelisti svírající zkušební 

vzorek také dovolují použít velmi strmou ochlazovací rychlost. Měření teploty je prováděno  

v reálném čase pomocí termočlánku typu K nebo typu S, který je navařen na povrch 
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experimentálního vzorku. V některých případech může být teplota měřena pomocí 

infračerveného pyrometru. Základní technické parametry plastometru Gleeble 3500 jsou: 

rychlost ohřevu vzorku 10000 °C/s, maximální tlak - síla 100 kN, maximální rychlost pohybu 

na mobilní čelisti 1000 mm/s. Všechny testy mohou být provedeny za sníženého tlaku, nebo  

v ochranné atmosféře. Přístroj je kompatibilní s programy typu Windows. Gleeble 3500 může 

být ovládán buď plně automaticky, nebo zcela ručně, anebo kombinací obou variant, čímž  

je zajištěna maximální univerzálnost při zkoušení materiálu. Systém je schopný zaznamenat  

a poskytnout všechny naměřené hodnoty nutné pro správný průběh tepelně - mechanických 

zkoušek a zároveň samotný průběh zkoušky ovládat svým servo - systémem. Ve většině 

případů je zaznamenáván čas, posuv čelistí, síla, napětí, deformace a teplota. Po dokončení 

testů jsou výsledky automaticky ukládány [33, 34].  

 V roce 2005 byl Gleeble 3500 modernizován a následně dovybaven tak, aby splňoval 

veškeré parametry plastometru Gleeble 3800. Po této modernizaci plastometr disponuje 

dvojnásobnou silou 200 kN, a také se zdvojnásobila maximální rychlost pohybu 

na 2000 mm/s [33].  

 

4.2. Příprava vzorků 

 

Pro účely experimentu byly připraveny laboratorní tavby aluminidu železa  

Fe-40Al+TiB2, ze kterých byly zhotoveny odlitky o průřezu 20 mm (tloušťka) x 33 mm 

(šířka). Odlitky z tohoto materiálu byly získány za pomocí vakuové indukční pece. Průměrné 

chemické složení odlitků Fe-40Al+TiB2 je popsáno v Tab. 2. Laboratorní odlitky byly 

tvořeny heterogenní a hrubozrnnou strukturou, což je vidět na Obr. 19, kde je zobrazené 

rozložení mikrostruktury po průřezu odlitku. 

 

Tab. 2 Průměrné chemické složení aluminidu železa Fe-40Al+TiB2 

v hmotnostních i atomových procentech. 

Prvek hm. % at. % 

Fe 75,12 59,47 

Al 24,30 39,82 

C 0,03 0,11 

Mn 0,18 0,14 

Ti 0,27 0,25 

B 0,10 0,20 
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Obr. 19 Mikrostruktura příčného řezu laboratorním odlitkem 

 

 Z těchto laboratorně odlitých ingotků bylo zhotoveno 20 zkušebních vzorků. Vzorky 

byly válcového tvaru a měly rozměry: průměr 10 mm a výška 12 mm. Zhotovení těchto 

vzorků bylo velmi obtížné, protože tento materiál je špatně obrobitelný. Tento jev  

je přisuzován hrubozrnné struktuře, navíc vyztuženou částicemi TiB2 o velikosti  

menší než 10 μm. Proto bylo nutné použít technologie řezání pomocí vodního paprsku  

a jemného broušení. Při řezání vzorků se dbalo na to, aby vzorky byly vyříznuty z oblastí 

s minimálním výskytem vnitřních dutin, které by komplikovaly jejich následné tváření  

za tepla. 

  

4.3. Plastometrické zkoušení 

 

Zkoušky válcových vzorků byly provedeny pomocí jednoosého tlaku za tepla  

na dynamickém testovacím stroji Gleeble 3500, který spadá do vybavení Technické 

univerzity Częstochowa - Fakulty technologie zpracování materiálů a aplikované fyziky.  

Všechny vzorky byly před samotným tvářením předehřáté na teplotu 1200 °C.  

Po rovnoměrném prohřátí, byly vzorky ochlazeny na tvářecí teplotu, popřípadě rovnou 

tvářeny. Bylo zvoleno 5 různých tvářecích teplot: 800, 900, 1000, 1100 a 1200 °C.  

Pro každou tuto teplotu tváření byly zvoleny 4 různé nominální rychlosti deformace:  

0,05; 0,4; 4 a 30 s
-1

. Kombinací 5 druhů teplot a 4 druhů deformační rychlosti se celkem 

provedlo 20 zkoušek jednoosým tlakem. Tvařitelnost byla příznivě ovlivněna předehřátými 

nástroji (kovadly) na teplotu tváření. Většina zkoušek byla ukončena  

po dosažení skutečné (logaritmické) výškové deformaci, která odpovídala hodnotě 0,5.  

Po ukončení jednotlivých zkoušek byly zaznamenány a automaticky uloženy naměřené data 

potřebné k vyhodnocení plastometrických testů. 
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4.4. Výpočet deformační rychlosti 

 

Pro tento experiment byly vybrány k posouzení 3 druhy deformačních rychlostí: 

 nominální deformační rychlost 

 okamžitá deformační rychlost 

 střední deformační rychlost. 

Nominální deformační rychlost byla po celou dobu tváření každé zkoušky konstantní  

a byla to hodnota přednastavená na plastometru Gleeble.  

Okamžitá deformační rychlost byla vypočtena podle vztahu (13), jakožto podíl změny 

deformace a času. Přičemž změna deformace byla stanovena jako rozdíl aritmetického 

průměru 12 následujících hodnot deformace včetně té aktuální a aritmetického průměru 12 

předchozích hodnot deformace včetně té aktuální. Změna času byla vyjádřena jakožto rozdíl 

hodnoty času v 6. následujícím kroku a v 6. předchozím kroku. 

    

 
  

   
    
    

 
  

   
    
   

         
 (13) 

kde    - deformace v následujících krocích [-] 

    - deformace v předchozích krocích [-] 

      - čas v n+6 - tém kroku  [s] 

      - čas v n-6 - tém kroku  [s] 

 

Hodnoty této rychlosti deformace by se v ideálním případě měly překrývat, anebo 

pohybovat v těsné blízkosti hodnot nominální rychlosti deformace. Ovšem mnohdy tomu tak 

nebylo. 

Střední rychlost deformace byla stanovena podle rovnice (14), a měla za úkol doplnit 

sadu výpočtů deformačních rychlostí, díky nimž bychom mohli porovnat hodnoty aktivační 

energie aluminidu Fe-40Al+TiB2, v závislosti na různých metodách stanovení deformační 

rychlosti. Tato střední deformační rychlost byla stanovena jako poměr rozdílu aktuální  

a počáteční deformace a rozdílu aktuálního a počátečního času. 

    
     
     

 (14) 

kde    - deformace v n - tém kroku  [-] 

    - počáteční deformace  [-] 

    - čas v n - tém kroku   [s] 

    - počáteční čas   [s] 
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4.5. Sestrojení grafů a určení souřadnic píků 

 

Plastometrické testy poskytly data, obsahující hodnoty deformace, teploty a napětí 

v závislosti na čase. Z těchto obdržených dat, která byla navíc ještě doplněna o vypočtené 

hodnoty deformačních rychlostí pro všech 20 vzorků, byly sestrojeny 3 různé grafické 

závislosti. Prvním typem grafů byly závislosti deformačního odporu (napětí) na deformaci. 

Dalším typem grafů pak byly závislosti deformačního odporu na čase. Tyto dva druhy grafů 

navíc ještě obsahovaly závislosti všech tří deformačních rychlostí na deformaci, popřípadě  

na čase. Posledním typem byly grafy deformace, teploty a deformačního odporu v závislosti 

na čase. 

Všechny tyto grafy včetně výpočtů deformačních rychlostí a včetně vybrání dat 

obsahujících pouze informace o samotné deformaci byly sestrojeny a provedeny pomocí 

připraveného makra, které bylo vytvořeno v programu VBA (Visual Basic for Appliacations). 

Díky tomuto makru se postup výběru, výpočtu a sestrojení grafů značně urychlil a toto makro 

je navíc předpřipraveno tak, aby bylo schopno pracovat s podobnými daty i v budoucnu. 

Pro výpočet aktivační energie bylo zapotřebí stanovit souřadnice píku z křivek 

deformace - napětí. Což ovšem v některých případech nebylo vůbec jednoduché kvůli kolísání 

této křivky. Proto bylo nutno některé tyto křivky ručně proložit další křivkou a až poté určit 

souřadnice píku. Samotné souřadnice píků byly stanoveny jakožto maximální hodnota napětí 

a k ní přiřazená odpovídající hodnota deformace. K těmto hodnotám píků byly ještě přidány 

hodnoty okamžité a střední deformační rychlosti, které odpovídaly příslušné píkové 

deformaci. Z těchto píkových hodnot byla vytvořena tabulka, která obsahovala všech 5 teplot 

zkoušení a k nim přiřazené hodnoty píkového napětí, deformace, nominální deformační 

rychlosti, okamžité deformační rychlosti a střední deformační rychlosti. 
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4.6.  Výpočet aktivační energie pomocí programu ENERGY 4.0 

 

Pro výpočty aktivační energie při tváření za tepla a popis kinetiky dynamické 

rekrystalizace byl vyvinut speciální software s názvem ENERGY. Tento software ve verzi 

ENERGY 4.0 pracuje ve dvou režimech (manuální, automatický). Manuální režim 

vyhodnocuje data na základě lineárních regresí. Automatický režim zpřesňuje výsledky 

manuálního režimu pomocí metody nejmenších čtverců na základě nelineárních regresí [24]. 

Před samotným výpočtem aktivační energie byly vytvořeny 3 textové soubory 

s příponou PIK z dat uložených v tabulce s píkovými souřadnicemi. Soubory se od sebe lišily 

použitou deformační rychlostí. Tyto textové soubory obsahovaly 4 sloupce. V prvním sloupci 

byla uvedena teplota, v druhém sloupci byla uvedena deformační rychlost, ve třetím byly 

hodnoty napětí a ve čtvrtém byly hodnoty deformace.  

V programu ENEGRY 4.0 byla nejdřív nastavena nejvyšší teplota, což je v tomto 

případě 1200 °C. Tímto krokem dojde k manuálnímu výpočtu konstanty n, a k vykreslení 

lineární regrese závislosti logaritmické deformační rychlosti na logaritmickém píkovém 

napětí. Tato závislost je znázorněna na obr. 20, která byla vykreslena pro nominální rychlost 

deformace. 

 

 

Obr. 20 Lineární regrese závislosti logaritmické nominální deformační rychlosti na 

logaritmickém píkovém napětí 
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Následně se nastaví nejmenší teplota, konkrétně 800 °C, přičemž dojde k vykreslení 

další lineární regrese a k manuálnímu výpočtu konstanty  . Tato regrese (obr. 21)  

je tvořena vztahem mezi logaritmickou rychlostí deformace a už nelogaritmickým píkovým 

napětím. 

 

 

Obr. 21 Lineární regrese závislosti logaritmické nominální 

 deformační rychlosti na píkovém napětí 

 

Dále se manuálně vypočte samotná aktivační energie Q a konstanta C, a dojde také 

opět k sestavení další lineární regrese (obr. 22), která tentokráte popisuje závislost 

logaritmické deformační rychlosti na převrácené hodnotě teploty. Deformační rychlost  

je ovšem v tomto případě korigována o součin konstanty   a logaritmus sinushyperbolického 

násobku konstanty   a píkového napětí. 
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Obr. 22 Lineární regrese závislosti korigované logaritmické nominální 

deformační rychlosti na převrácené hodnotě teploty 

 

V poslední fázi manuálního výpočtu dojde k výpočtu konstant   a  , které slouží 

k popisu kinetiky dynamické rekrystalizace. Během výpočtu těchto konstant dojde opět 

k sestrojení lineární regrese (obr. 23), která popisuje závislost logaritmické píkové deformace 

na logaritmickém Zener - Hollomonovým parametru. 

 

 

Obr. 23 Lineární regrese závislosti logaritmické píkové deformace 

 na logaritmickém Zener  - Hollomonovým parametru 
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Program ENERGY 4.0 poskytuje možnost v kterémkoliv kroku manuálního výpočtu 

odstranit body, které jsou značně odlehlé a mohly by negativně výpočet ovlivnit [24]. V tomto 

případě nebylo této funkce využito a bylo počítáno se všemi body, jelikož žádný bod nebyl 

shledán jakožto značně odlehlý. 

Posledním krokem je automatický výpočet aktivační energie i všech dalších konstant, 

kdy za použití metody nejmenších čtverců dojde k zpřesnění manuálně vypočtených hodnot. 

Tímto krokem dojde také k sestrojení grafického srovnání naměřených a vypočtených hodnot 

napětí, což je vidět na obr. 24. 

 

 

Obr. 24 Grafické znázornění naměřených a vypočtených hodnot napětí 
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5. Diskuze výsledků 

 

5.1. Analýza křivek deformace - napětí 

 

Testováním zkušebních vzorků ze slitiny aluminidu železa Fe-40Al+TiB2  

na plastometru Gleeble 3500, byly získány potřebné sady dat k sestrojení křivek  

deformace - napětí. Tyto křivky byly ještě navíc doplněny o křivky sestrojené z dat 

deformačních rychlostí, taktéž v závislosti na deformaci. Příkladem tohoto grafu je obr. 25, 

který byl zhotoven na základě dat ze vzorku deformovaného při teplotě 800 °C a deformační 

rychlosti 4 s
-1

.  

 

 

Obr. 25 Graf napětí a deformační rychlosti v závislosti na deformaci (800 °C – 4 s
-1

) 

 

 Na obr. 25 je jasně patrné, že křivka napětí, která je vyznačena černou barvou, má 

hladký průběh. Hodnoty napětí jsou zobrazeny na pravé svislé ose, přičemž maximální 

(píkové) napětí je v tomto případě 737 MPa, a to odpovídá skutečné deformaci 0,23.  

Dále je na tomto grafu vyznačeny všechny 3 druhy deformačních rychlostí, nominální 

deformační rychlost (zelená barva), okamžitá deformační rychlost (modrá barva) a střední 

deformační rychlost (červená barva). Toto barevné označení bylo použito ve všech křivkách 
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deformace - napětí. Okamžitá deformační rychlost v případě obr. 25 mírně kolísá kolem 

hodnoty 4 s
-1

, což představuje nominální deformační rychlost. Rozdíl mezi minimem  

a maximem této křivky v oblasti deformace 0,1 - 0,5 je < 1 s
-1

. Hodnota okamžité deformační 

rychlosti, která odpovídá hodnotě píkové deformace je rovna 4,3 s
-1

. Křivka střední 

deformační rychlosti je charakteristická pozvolným náběhem a její hodnota v místě píkové 

deformace je 3,5 s
-1

. 

 Dalším příkladem křivky deformace - napětí je graf zobrazený na obr. 26. Tento graf 

byl sestrojen z obdržených dat pro teplotu 1200 °C a deformační rychlost 30 s
-1

. Na obr. 26  

je zřetelné kolísání křivky deformace - napětí, a je zde také demonstrováno proložení této 

silně kolísavé křivky, křivkou novou s teoreticky předpokládaným průběhem, která  

je znázorněna oranžovou barvou.  

 

Obr. 26 Graf napětí a deformační rychlosti v závislosti na deformaci (1200 °C – 30 s
-1

) 

 

 Tento jev kolísání křivky napětí je s největší pravděpodobností způsoben 

nedostatečnou regulací deformační rychlosti při vyšších hodnotách rychlosti deformace, 

protože se kolísání v menší nebo větší míře zobrazilo ve všech případech, kdy byla použita 

nominální deformační rychlost 30 s
-1

. Nedostatečná regulace deformační rychlosti je v tomto 

případě (obr. 26) jasně patrná, kdy okamžitá deformační rychlost vykázala podstatný nárůst 

oproti nominální deformační rychlosti. Tento rozdíl místy dosahuje až hodnoty 15 s
-1

. 

Prakticky totéž lze tvrdit i o střední deformační rychlosti, která ovšem dosáhla menšího 
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rozdílu, který činí maximálně 11 s
-1

, ale i tento rozdíl je velmi podstatný. Hodnota píkového 

napětí je v zde nastalém případě (obr. 26) stanovována k žlutě proložené křivce, což vnáší  

do dalšího výpočtu aktivační energie jakýsi subjektivní úsudek. Nicméně podle proložené 

křivky je hodnota maximálního napětí rovna 162 MPa, čemuž odpovídá deformace 0,07. 

Velikost okamžité deformační rychlosti vztažené k hodnotě píkové deformace činí 35,9 s
-1

  

a velikost střední deformační rychlosti v tomto bodě je 32,4 s
-1

. 

 Jiným případem křivky deformace - napětí je graf zobrazený na obr. 27, který byl 

vytvořen z dat pro teplotu 900°C a nominální deformační rychlost 0,4 s
-1

. Tento graf však 

zobrazuje jakési zpomalení obvyklého počátečního nárůstu deformačního odporu. A proto 

také zde je křivka napětí proložena křivkou novou (oranžová křivka). V dalších částech grafu, 

to je od hodnoty deformace větší než 0,12; kolísá křivka okamžité deformační rychlosti 

v těsné blízkosti kolem nominální deformační rychlosti. I křivka střední deformační rychlosti 

se blíží v této oblasti hodnotám blízkým nominální deformační rychlosti. 

 

 

Obr. 27 Graf napětí a deformační rychlosti v závislosti na deformaci (900 °C – 0,4 s
-1

) 

 

 Nejspíš i tady je tento zpomalený náběh způsoben nějakou skrytou vadou, která  

se promítla v grafu jako výrazně prudký pokles okamžité deformační rychlosti. Souřadnice 

tohoto poklesu přesně odpovídají i zpomalení náběhu křivky zpevnění. Tento jev zpomalení 

náběhu křivky napětí (obr. 27), ale nebyl tak častý, jako v případě kolísání křivky napětí 
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(obr. 26). Zpomalení náběhu křivky napětí se ještě vyskytlo u dalších dvou vzorků,  

ale nebylo tak markantní jako v případě obr. 27. Konkrétně se pomalý náběh vyskytl při 

teplotě zkoušení 1000 °C a nominálních deformačních rychlostech 0,4 a 4 s
-1

. Ovšem  

i v těchto případech bylo nutné pro další průběh stanovit souřadnice píku, které byly opět 

určovány k žlutě proložené křivce. V situaci znázorněné na obr. 27, činí píkové napětí  

431 MPa a tomuto napětí odpovídá skutečná deformace 0,13. Podle těchto hodnot byly 

stanoveny i hodnota okamžité deformační rychlosti, která je rovna 0,42 s
-1

, a hodnota střední 

deformační rychlosti 0,38 s
-1

. 

 Další ukázkou nedostatečné regulace deformační rychlosti je graf na obr. 28, který  

ale zobrazuje na rozdíl od předchozích závislost napětí, potažmo deformačních rychlostí  

na čase. Obr. 28 byl sestrojen z dat získaných pro teplotu zkoušení 1000 °C a nominální 

rychlost deformace 30 s
-1

. Křivka napětí musela být opět ručně proložena novou (oranžovou) 

křivkou. 

  

 

Obr. 28 Graf napětí a deformační rychlosti v závislosti na času (1000 °C – 30 s
-1

) 

 

 V případě obr. 28 je zřetelné, že na řízení termomechanických činitelů, mezi které 

patří i deformační rychlost, je jen velmi krátká doba, a to konkrétně 0,015 s. Tato krátká doba 

poté způsobuje, že přístroj Gleeble není schopný přesněji uregulovat deformační rychlost.  
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Fakticky je v situaci znázorněné na obr. 28 okamžitá deformační rychlost v oblasti 

píku (511 MPa; 205,429 s) rovna hodnotě 28,5 s
-1

 a střední deformační rychlost  

má velikost 27,6 s
-1

. 

 Dalším typem vytvořených grafických závislostí byly grafy obdobné konstrukce, jako 

je obr. 29. Tyto grafy měly za úkol posoudit průběh deformace, napětí a teploty v čase. 

Závislost zobrazená na obr. 29, demonstruje situaci pro teplotu zkoušení 900 °C a deformační 

rychlost 30 s
-1

. 

 

 

Obr. 29 Závislost deformace, napětí a teploty na čase (900 °C – 30 s
-1

) 

 

 Obr. 29 je příkladem toho, že nejenom deformační rychlost je nedostatečně 

regulovaná, ale i teplota a deformace nejsou ideálně řízené. Deformace by měla v ideálním 

případě lineárně narůstat s časem a teplota by měla být konstantní po celou dobu deformace. 

Ovšem jak je vidět z obr. 29, tak tomu tak není. Je jasně vidět, že závislost deformace na čase 

je v oblasti od 185,424 až 185,430 sekund poměrně zvlněná. Dále pak teplota, která by měla 

být udržována na hladině 900 °C, je už od počátku deformace na hodnotách okolo

930 °C. Navíc teplota s rostoucí deformací také roste až do velikosti 937 °C. Tento nárůst 

teploty může být způsoben vlivem deformačního tepla, ale tento jev už se netýká počáteční 

teploty 930 °C, která byla navýšená od nominální teploty o 30 °C. 
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5.2. Porovnání křivek deformace - napětí 

 

Pro porovnání křivek deformace - napětí byly sestrojeny grafy, kde jsou pro jednu 

teplotu zkoušení zhotoveny hned 4 křivky napětí s různou nominální deformační rychlostí. 

Tyto křivky jsou znázorněny na obr. 30, a jsou platné pro všech 5 teplot zkoušení 

(800 - 1200 °C). Grafy jsou vytvořeny z křivek, které už jsou upravené (ručně proložené). 

 

  

800 °C 900 °C 

  

1000 °C 1100 °C 

 

1200 °C 

Obr. 30 Grafy deformace - napětí pro teploty 800 - 1200 °C 
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 Dále byly pro názornost vytvořeny grafické závislosti napětí na deformaci pro různé 

velikosti deformační rychlosti (0,05 - 30 s
-1

), přičemž se měnila teplota. Ukázky všech grafů 

jsou zobrazeny na obr. 31, přičemž grafy byly opět sestrojeny z upravených křivek. 

 

  

0,05 s
-1

 0,4 s
-1

 

  

4 s
-1

 30 s
-1

 

Obr. 31 Grafy deformace - napětí pro rychlosti deformace 0,05 - 30 s
-1

 

 

 Křivky znázorněné na obr. 30 a 31 jasně demonstrují očekávaný jev, že s klesající 

teplotou deformace a s rostoucí deformační rychlostí se celé křivky posunují k vyšším 

hodnotám napětí a jejich píky se posunují nejen k vyšším hodnotám napětí, ale i k vyšším 

hodnotám deformací. 
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5.3. Souřadnice píků všech napěťových křivek 

 

Sestrojením všech křivek napětí v závislosti na deformaci a případně jejich proložení 

křivkami novými jsme byli schopni stanovit jejich píkové souřadnice, které jsou spolu 

s odpovídajícími hodnotami deformačních rychlostí zaznamenány v tab. 3. V této tabulce 

jsou navíc i uvedeny hodnoty času, kdy došlo k dosažení maxima (píku) napětí. 

 

Tab. 3 Souřadnice píků za různých deformačních podmínek aluminidu železa Fe-40Al+TiB2 

Teplota Napětí Deformace 

Nominální 

deformační 

rychlost 

Okamžitá 

deformační 

rychlost 

Střední 

deformační 

rychlost 

Čas 

[°C] [MPa] [-] [s
-1

] [s
-1

] [s
-1

] [s] 

1200 

24 0,03 0,05 0,049 0,046 252,78 

34 0,05 0,4 0,43 0,31 245,84 

85 0,06 4 3,9 3,1 245,46 

162 0,10 30 35,9 30,0 245,43 

1100 

49 0,04 0,05 0,052 0,043 228,42 

60 0,05 0,4 0,43 0,34 225,84 

153 0,06 4 4,0 3,2 225,46 

279 0,12 30 17,5 20,1 225,43 

1000 

121 0,07 0,05 0,053 0,043 209,28 

190 0,09 0,4 0,42 0,36 205,96 

363 0,11 4 4,5 3,4 205,48 

511 0,13 30 28,5 27,5 205,43 

900 

339 0,12 0,05 0,052 0,042 190,55 

431 0,13 0,4 0,42 0,38 186,10 

604 0,14 4 3,9 3,3 185,49 

698 0,16 30 33,1 26,6 185,43 

800 

573 0,16 0,05 0,052 0,036 172,37 

671 0,19 0,4 0,39 0,35 166,27 

737 0,22 4 4,3 3,5 165,51 

866 0,26 30 29,5 25,6 165,43 
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5.4. Aktivační energie 

 

Aktivační energie aluminidu Fe-40Al+TiB2, jak už bylo uvedeno v kapitole 4.6., byla 

stanovena pomocí softwaru ENERGY 4.0. Celkem byly stanoveny 3 hodnoty aktivační 

energie (Q) v závislosti na vybraném typu deformační rychlosti. Dále pak byly opět pomocí 

programu ENERGY 4.0 vyjádřeny konstanty (U a W) vhodné pro popis dynamické 

rekrystalizace materiálu Fe-40Al+TiB2. Hodnoty aktivačních energií se po výpočtu 

v manuálním módu pohybovaly kolem 560 kJ mol
-1

. Hodnoty vypočtené manuálním režimem 

byly upraveny pomocí automatického režimu v programu ENERGY 4.0, a jsou uvedeny 

v tab. 4. 

 

Tab. 4 Hodnoty aktivační energie a materiálových konstant určené pomocí automatického 

režimu programu ENERGY 4.0 v závislosti na použitém typu deformační rychlosti 

Veličina 

Nominální 

deformační 

rychlost 

Okamžítá 

deformační 

rychlost 

Střední 

deformační 

rychlost 

Jednotka 

Q 448 446 456 [kJ mol
-1

] 

n (1200°C) 2,0 1,90 2,01 [-] 

α (800°C) 0,0091 0,0096 0,0092 [MPa
-1

] 

C 5,88 10
16

 4,61 10
16

 9,67 10
16

 [s
-1

] 

U 0,00073 0,00118 0,00118 [-] 

W 0,112 0,103 0,101 [-] 

 

Všeobecně se předpokládá, že hodnoty získané automatickým módem (tab. 4) jsou 

přesnější než ty, které jsou stanovené v manuálním módu [24]. Proto lze obecně tvrdit,  

že aktivační energie aluminidu železa Fe-40Al+TiB2 se pohybuje v blízkosti  

hodnoty 450 kJ mol
-1

.  

Díky hodnotám uvedených v tab. 4 byly stanoveny nové velikosti maximálního 

deformačního napětí σmax pro dané velikosti teploty a rychlosti deformace. Výpočet nových 

velikostí σmax byl uskutečněn v automatickém režimu programu ENERGY 4.0. Hodnoty 

naměřeného a přepočteného maximálního napětí v závislosti na použité deformační rychlosti 

jsou uvedeny v tab. 5. 
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Tab. 5 Hodnoty naměřeného a vypočteného maximálního napětí v závislosti 

na použitém typu deformační rychlosti 

T 

Naměřené Vypočtené automatickým režimem 

σmax 
Nominální Okamžitá Střední 

   σmax    σmax    σmax 

[°C] [MPa] [1/s] [MPa] [1/s] [MPa] [1/s] [MPa] 

1200 24 0,05 9 0,05 8 0,05 9 

1200 34 0,40 25 0,43 24 0,31 24 

1200 85 4,00 75 3,94 72 3,09 70 

1200 162 30,00 159 35,90 168 30,00 163 

1100 49 0,05 34 0,05 32 0,04 34 

1100 60 0,40 87 0,43 88 0,34 86 

1100 153 4,00 192 3,98 191 3,23 187 

1100 279 30,00 300 17,50 270 20,10 283 

1000 121 0,05 129 0,05 129 0,04 130 

1000 190 0,40 233 0,42 235 0,36 236 

1000 363 4,00 358 4,45 363 3,42 356 

1000 511 30,00 468 28,50 465 27,60 469 

900 339 0,05 316 0,05 317 0,04 318 

900 431 0,40 430 0,42 432 0,38 436 

900 604 4,00 556 3,86 553 3,31 553 

900 698 30,00 666 33,10 671 26,60 666 

800 573 0,05 551 0,05 551 0,04 544 

800 671 0,40 665 0,39 662 0,35 667 

800 737 4,00 791 4,29 793 3,51 792 

800 866 30,00 901 29,50 899 25,60 899 
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5.5. Srovnání hodnot aktivační energie pro tváření za tepla 

 

Existuje mnoho informací o aktivační energii pro tváření za tepla, které byly pořízeny 

ze slitin na bázi aluminidů železa. Pro porovnání hodnot aktivační energie aluminidů železa, 

které jsou svým složením blízké námi zkoumanému typu Fe-40Al+TiB2 je zde 

uvedena tab. 6.  

 

Tab. 6 Srovnání hodnot aktivačních energií příbuzných materiálů  

(všechna chemická složení v at. %) 

Materiál 
Aktivační energie 

Q [kJ·mol
-1

] 
Autor 

Fe-40Al-5Cr-0.2Mo-0.2Zr-0.02B 343 [2] 

Odlévaný Fe-40Al 235 [35] 

Plynem atomizovaný FeAl (Fe-39.6Al-0.19Mo-0.05Zr) 465 [36] 

Vodou atomizovaný FeAl (Fe-39.4Al-0.18Mo-0.05Zr-0.86O2) 430 [36] 

Hrubozrnný Fe-36.5Al 370 [37] 

Hrubozrnný Fe-36.5Al-1Ti 290 [37] 

Hrubozrnný Fe-36.5Al-2Ti 260 [37] 

 

V tab. 6 je uvedeno několik příbuzných materiálů s jejich hodnotami aktivační energie 

a citací autora. Ovšem nastává zde problém ve srovnání, který spočívá v tom, že většina 

těchto hodnot byla pořízena za různých zkušebních podmínek. Tyto podmínky se lišily 

na základě autora, přičemž často byly hodnoty aktivační energie pro tváření za tepla získané 

pomocí tahové nebo krutové zkoušky. Toto má za následek, že hodnoty aktivačních energií 

byly pořízeny v jiných rozsazích použitých teplot a jiných deformačních rychlostech,  

a také byly odlišné počáteční velikosti zrn. Proto můžou být tyto hodnoty porovnávány jen 

orientačně. 

Důkladnější srovnání lze provést jen s příkladem Fe-40Al, který byl podroben stejným 

experimentálním postupům a zkušebním podmínkám jako námi zkoumaný aluminid 

Fe-40Al+TiB2 (tavení a odlévání ve vakuové peci na VŠB - TU Ostrava a deformace  

na Gleeblu 3500 v  Częstochowé). Konkrétně je patrný rozdíl mezi hodnotou aktivační 

energie „čistého“ Fe-40Al (235 kJ mol
-1

) a hodnotou aktivační energie Fe-40Al+TiB2  

(448 kJ mol
-1

). Porovnání těchto dvou hodnot ukazuje podstatný vliv malých částic TiB2. 
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5.6. Kinetika dynamické rekrystalizace 

 

Pro popis kinetiky dynamické rekrystalizace aluminidu železa Fe-40Al+TiB2, byly 

pomocí hodnot uvedených v tab. 4 určené nové velikosti deformace odpovídající 

napěťovému píku. Výpočet těchto hodnot byl opět proveden v automatickém módu programu 

ENERGY 4.0. Díky znalosti parametrů píkové deformace ep lze predikovat, pro dané velikosti 

teploty a rychlosti deformace, počátek dynamické rekrystalizace aluminidu železa 

Fe-40Al+TiB2. Hodnoty naměřené a přepočtené píkové deformace v závislosti na použité 

deformační rychlosti jsou uvedeny v tab. 7. 

 

Tab. 7 Hodnoty naměřené a vypočtené píkové deformace v závislosti  

na použitém typu deformační rychlosti 

T 

Naměřené Vypočtené automatickým režimem 

ep 
Nominální Okamžitá Střední 

   ep    ep    ep 

[°C] [-] [1/s] [-] [1/s] [-] [1/s] [-] 

1200 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 

1200 0,05 0,40 0,04 0,43 0,05 0,31 0,05 

1200 0,06 4,00 0,05 3,94 0,06 3,09 0,06 

1200 0,10 30,00 0,06 35,90 0,07 30,00 0,07 

1100 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 

1100 0,05 0,40 0,05 0,43 0,06 0,34 0,06 

1100 0,06 4,00 0,07 3,98 0,08 3,23 0,08 

1100 0,12 30,00 0,09 17,50 0,09 20,10 0,09 

1000 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07 0,04 0,07 

1000 0,09 0,40 0,07 0,42 0,08 0,36 0,08 

1000 0,11 4,00 0,10 4,45 0,11 3,42 0,10 

1000 0,13 30,00 0,12 28,50 0,13 27,60 0,13 

900 0,12 0,05 0,09 0,05 0,10 0,04 0,10 

900 0,13 0,40 0,11 0,42 0,12 0,38 0,12 

900 0,14 4,00 0,15 3,86 0,15 3,31 0,15 

900 0,16 30,00 0,18 33,10 0,19 26,60 0,19 

800 0,16 0,05 0,14 0,05 0,15 0,04 0,15 

800 0,19 0,40 0,18 0,39 0,19 0,35 0,19 

800 0,22 4,00 0,23 4,29 0,24 3,51 0,24 

800 0,26 30,00 0,29 29,50 0,29 25,60 0,29 
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5.7. Vyhodnocení vyvinutých modelů 

 

Data, které jsou zobrazeny v tab. 5 a tab. 7 bylo zapotřebí porovnat a vyhodnotit, 

který typ deformační rychlosti se zdá být přesnější. Jmenovitě byly vždy srovnávané 

naměřené výsledky (napětí, deformace) s výsledky vypočtenými (napětí, deformace) podle 

různých druhů použitých rychlostí deformace. Ke statistickému porovnání těchto hodnot bylo 

použito korelačního koeficientu R
2
, který posuzuje lineární závislost mezi dvěma 

proměnnýma [38]. 

Pro správné stanovení korelačního koeficientu R
2
 byly použity dvě metody. První 

metodou byl automatický výpočet pomocí programu UNISTAT 6.0. Druhou metodou bylo 

sestrojení grafické závislosti mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami a jejich proložení 

přímkou lineární regrese a tím určení korelačního koeficientu. Druhá metoda byla kompletně 

provedena v programu MS EXCEL. Nutno podotknout, že výsledky obou metod byly stejné. 

Příklad druhé metody je znázorněn na obr. 32, který zobrazuje grafickou závislost mezi 

naměřenými hodnotami maximálního napětí a hodnotami vypočtenými automatickým 

režimem pro nominální deformační rychlost. 

 

 

Obr. 32 Grafická závislost maximálního naměřeného napětí a naměřeného maximálního 

napětí pro nominální deformační rychlost 

 

Srovnání na základě korelačního koeficientu R
2
 hodnot maximálních napětí  

a deformací do píku v závislosti na použitém typu deformační rychlosti je vidět v tab. 8.  
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Tab. 8 Vyhodnocení korelačních koeficientů R
2
 v závislosti na deformační rychlosti 

 

Nominální 

deformační rychlost 

Okamžitá  

deformační rychlost 

Střední  

deformační rychlost 

Maximální napětí 0,9888 0,9886 0,9888 

Deformace 

do píku 
0,9424 0,9410 0,9398 

 

 Z tab. 8 je patrné, že hodnoty korelačního koeficientu R
2 

pro maximální napětí jsou 

téměř shodné. V případě hodnot korelačního koeficientu R
2 

pro deformaci odpovídající 

napěťovému píku bylo nejlepší shody mezi naměřenými výsledky a výsledky vypočtenými 

dosaženo v případě nominální rychlosti deformace. Ovšem ale i v tomto případě byly všechny 

tři hodnoty si navzájem velice blízké. 

Obecně lze konstatovat, že ve všech třech případech různých typů deformační 

rychlosti je dosaženo velmi uspokojivých výsledků hodnot korelačních koeficientů R
2
.  

 Z naměřených dat znázorněných v tab. 3 byly sestrojeny závislosti píkového napětí  

na teplotě (obr. 33a)) a píkové deformace na teplotě (obr. 33b)). Tyto data byly ještě 

doplněny o hodnoty, které byly vypočtené podle rovnic (8) a (9), na základě hodnot 

uvedených v tab. 4.  

 

  

a) b) 

Obr. 33 Závislosti píkových hodnot na teplotě: a) napětí, b) deformace 

 

 V případě obr. 33a) je vidět velmi dobrá shoda mezi naměřenými a vypočtenými 

hodnotami maximálního napětí. Poněkud menší shoda naměřených a vypočtených hodnot 

píkové deformace je patrná z obr. 33b), ovšem ale i zde jsou výsledky uspokojivé. 

Na obr. 33a) je potvrzena skutečnost, že deformační odpor je nepřímo úměrný teplotě 

a přímo úměrný deformační rychlosti.  
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Obdobná situace je i v případě obr. 33b), kde je splněn fakt, že deformace do píku  

se snižuje s rostoucí teplotou a klesajícím deformačním odporem. 

Výsledky naměřených a vypočtených hodnot maximálního napětí a deformace do píku 

(pro nominální deformační rychlost) byly porovnány v závislosti na Zener-Hollomonovu 

parametru (obr. 34).  

 

  

a) b) 

Obr. 34 Srovnání naměřených a automatickým režimem vypočtených hodnot: 

 a) maximálního napětí σmax, b) píkové deformace ep 

  

Jmenovitě je na obr. 34a) zobrazena závislost naměřených a vypočtených hodnot 

maximálního napětí na Zener-Hollomonovu parametru a na obr. 34b) je znázorněna závislost 

naměřených a vypočtených hodnot deformace do píku na Zener-Hollomonovu parametru. 

Na obr. 34a) je potvrzena velice příznivá shoda mezi naměřenými a vypočtenými 

hodnotami napětí. Taktéž i na obr. 34b) je vidět shoda mezi naměřenými i vypočtenými 

hodnotami deformace, ale v tomto případě lze už pozorovat o něco větší odchylky, než tomu 

bylo v případě obr. 34a). 

 Z výsledků regresní analýzy v automatickém režimu programu ENERGY 4.0 byly 

vytvořeny 3D grafy (viz obr. 35 a 36). Konkrétně obr. 35 zachycuje závislost maximálního 

napětí na teplotě a deformační rychlosti. Dále pak obr. 36 demonstruje závislost mezi 

píkovou deformací a teplotou spolu s deformační rychlostí. Tyto prostorové grafy 

(obr. 35 a 36) byly vytvořeny z dat vypočtených pro nominální deformační rychlost, která 

byla vybrána jako nejreprezentativnější.  
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Obr. 35 Prostorová závislost vypočteného maximálního napětí na teplotě 

 a nominální deformační rychlosti 

 

 Tento prostorový graf (obr. 35) opět potvrzuje známý fakt, který platí i pro materiál 

jakými jsou právě aluminidy železa, jmenovitě Fe-40Al+TiB2, a to že napětí klesá s rostoucí 

teplotou a klesající deformační rychlostí. 

 

 

Obr. 36 Prostorová závislost vypočtené deformace do píku na teplotě 

a nominální deformační rychlosti 

  

Podobným jevem jako tomu je v případě obr. 35, se vyznačuje také obr. 36.  

Ale v tomto případě se jedná o píkovou deformaci, která klesá se zvyšující se teplotou  

a snižující se rychlostí deformace. 
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6. Závěry 

 

Cílem diplomové práce bylo stanovit aktivační energii aluminidu železa 

Fe-40Al+TiB2 při tváření za tepla a přitom posoudit vliv metody určení deformační rychlosti 

na samotný výpočet aktivační energie.   

Experimentální data byla získána pomocí ucelené sady osově symetrických zkoušek 

jednoosým tlakem, provedených pomocí plastometru Gleeble 3500 na Technické 

univerzitě Częstochowa. Byly zvoleny teploty tváření v rozsahu 800 až 1200 °C a nominální 

deformační rychlosti v rozsahu 0,05 až 30 s
-1

. Ze získaných křivek deformace - napětí byly 

určeny obě souřadnice napěťového píku a k nim byly dopočteny korespondující hodnoty 

okamžité a střední deformačních rychlosti. Projevilo se, že skutečné hodnoty deformační 

rychlosti se v některých případech významně lišily od hodnot nominálních. Tento jev byl 

nejvýraznější v případě nominální deformační rychlosti 30 s
-1

. 

Na základě znalosti píkových napětí v závislosti na teplotě a deformační rychlosti byla 

pomocí programu ENERGY 4.0 vypočtena aktivační energie zkoumané intermetalické slitiny, 

zpevněné již ve fázi přípravy dodatkem malých částic TiB2. V případě výpočtu pracujícího 

s nominálními deformačními rychlostmi vyšla hodnota aktivační energie 448 kJ mol
-1

. 

V případě aplikace okamžité deformační rychlosti vyšla aktivační energie 446 kJ mol
-1

  

a v případě střední deformační rychlosti 456 kJ mol
-1

. Je tedy zřejmé, že zpřesněné stanovení 

deformační rychlosti při plastometrických experimentech změnilo vypočtenou hodnotu 

aktivační energie jen nevýrazně (max. o 2 %). Lze konstatovat, že dostatečně reprezentativní 

výsledky lze v případě výpočtu aktivační energie při tváření daného materiálu za tepla získat i 

na základě dat zahrnujících nominální, nikoli skutečné deformační rychlosti. 

Získané hodnoty aktivační energie materiálu Fe-40Al+TiB2 byly srovnány s typově 

podobným materiálem Fe-40Al a byl shledán zásadní význam částic TiB2, které navýšily 

aktivační energii velmi podstatně, a to o více než 200 kJ mol
-1

. Je třeba zdůraznit, že získané 

výsledky platí pro hrubozrnný výchozí materiál v litém stavu. 

Na základě vypočtených hodnot aktivační energie i dalších materiálových konstant 

zkoumané slitiny lze s dobrou přesností predikovat její maximální přirozený deformační 

odpor a deformaci nutnou pro zahájená dynamické rekrystalizace v závislosti na teplotně 

kompenzované deformační rychlosti, tedy na Zenerově - Hollomonově parametru zahrnujícím 

materiálový faktor právě prostřednictvím konkrétní hodnoty aktivační energie. 

 



Literatura 

 

52 
 

Literatura 

[1] STOLOFF, N. S., LIU, C. T., DEEVI, S. C. Emerging applications of intermetallics. 

Intermetallics. 2000, roč. 8, č. 9-11, s. 1313-1320. ISSN 0966-9795. 

[2] KUPKA, M. Technological plasticity studies of the FeAl intermetallic phase-based 

alloy. Intermetallics. 2004, roč. 12, č. 3, s. 295-302. ISSN 0966-9795. 

[3] BAKER, I., MUNROE, P. R. Mechanical properties of FeAl. International Materials 

Reviews. 1997, roč. 42, č. 5, s. 181-205. ISSN 0950-6608. 

[4] DEEVI, S. C., SIKKA, V. K. Nickel and iron aluminides: an overview on properties, 

processing, and applications. Intermetallics. 1996, roč. 4, č. 5, s. 357-375. 

ISSN 0966-9795. 

[5] MICHNA, Š., LUKÁČ, I., OČENÁŠEK, V., KOŘENÝ, R., DRÁPALA, J., 

SCHNEIDER, H., MIŠKUFOVÁ, A., et al. Encyklopedie hliníku. 1. vydání. 

Děčín: ALCAN Děčín, 2005. 701 s. ISBN 80-89041-88-4. 

[6] PAZOUREK, A. Vliv legujících prvků na elektrický odpor technických slitin na bázi 

Fe-Al. Liberec, 2011. Disertační práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, 

Katedra materiálu. 

[7] FAN, R. H., QI, L., SUN, K. N., MIN, G. H., GONG, H, Y. The bonding character 

and magnetic properties of Fe3Al: Comparison between disordered and ordered alloy. 

Physics Letters A. 2006, roč. 360, č. 2, s. 371-375. ISSN 0375-9601. 

[8] ELFMARK, J. Plasticita kovů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 1986. 207 s. 

[9] BRIGUET, C., MORRIS, D, G. Deformation mechanics in a mechanically alloyed 

Fe-40Al alloy and the influence of recrystallizing and ageing heat treatments. 

Acta materialia. 1997, roč. 45, č. 12, s. 4939-4951. ISSN 1359-6454. 

[10] MORRIS, D. G., MORRIS-MUÑOZ, M. A. The influence of microstructure on the 

ductility of iron aluminides. Intermetallics. 1999, roč. 7, č. 10, s. 1121-1129. 

ISSN 0966-9795. 

[11] SCHINDLER, I., et al. Dynamická rekrystalizace a aktivační energie při tváření za 

tepla slitiny typu Fe-40Al-TiB2. Hutnické listy. 2011, roč. 64, č. 4, s. 84-87. 

ISSN 0018-8069. 

[12] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. 1. vydání. 

Praha: Aleko, 1995. 348 s. ISBN 80-85341-45-X. 

 



Literatura 

 

53 
 

[13] PALM, M. Concepts derived from phase diagram studies for the strengthening of  

Fe-Al-based alloys. Intermetallics. 2005, roč. 13, č. 12, s. 1286-1295.  

ISSN 0966-9795.  

[14] LI, D., LIN, T., SHAN, A., LIU, Y. Effects of strain rate and manganese addition on 

room temperature ductility of FeAl. Scripta Metallurgica et Materialia. 1994, roč. 30, 

č. 5, s. 655 - 659. ISSN 0956-716X. 

[15] RAGHAVAN, V. Al-Cr-Fe (Aluminium-Chromium-Iron). Journal of Phase 

Equilibria. 2003, roč. 24, č. 3, s. 257-258. ISSN 1544-1032. 

[16] FRACZKIEWICZ, A., GAY, A. S., BISCONDI, M. On the boron effect in FeAl (B2) 

intermetallic alloys. Materials Science and Engineering. 1998, roč. 258, č. 1-2,  

s. 108-114. ISSN 0921-5093.  

[17] GHOSH, G. The Al-B-Fe (Aluminium-Boron-Iron) System. Bulletin of Alloy Phase 

Diagrams. 1989, roč. 10, č. 6, s. 667-668. ISSN 0197-0216.  

[18] KRATOCHVÍL, P., MÁLEK, P., PEŠIČKA, J., HAKL, J., VLASÁK, T.,  

HANUS, P. High-temperature deformation of Fe3Al alloys with TiB2 or Ce additions. 

Kovové materiály. 2006, roč. 44, č. 4, s. 184-190. ISSN 0023-432X.  

[19] LOSERTOVÁ, M. Intermetalické sloučeniny (IMC) [online]. VŠB-TU Ostrava, 

FMMI, Elektronická studijní opora. 13 s. [cit. 2012-24-1]. Dostupné z: 

http://katedry.fmmi.vsb.cz/637/soubory. 

[20] MORRIS, D. G., GUTIERREZ-URRUTIA, I., MORRIS-MUÑOZ, M. A. The high-

temperature creep behaviour of an Fe-Al-Zr alkou strengthened by intermetallic 

precipitates. Scripta Materialia. 2007, roč. 57, č. 6, s. 449-452. ISSN 1359-6462. 

[21] SCHNEIBEL, J. H., SPECHT, E. D., SIMPSON, W. A. Solid solution strengthening 

in ternary B2 iron aluminides containinig 3d transition elements. Intermetallics. 1996, 

roč. 4, č. 7, s. 581-583. ISSN 0966-9795. 

[22] GUO, C., DU, Z., LI, C., ZHANG, B., TAO, M. Thermodynamic description of the 

Al-Fe-Zr system. Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. 2008, 

roč. 32, č. 4, s. 637-649. ISSN 0364-5916. 

[23] MORRIS, D. G., MORRIS-MUÑOZ, M. A. Recent Developments Toward the 

Application of Iron Aluminides in Fossil Fuel Technologies. Advanced Engineering 

Materials. roč. 13, č. 1-2, s. 43-47. ISSN 1527-2648. 

[24] SCHINDLER, I., BOŘUTA, J. Utilization Potentialities of the Torsion Plastometer. 

Katowice: Silesian Technical University, 1998. 140 s. 

ISBN 83-910722-0-7. 



Literatura 

 

54 
 

[25] KUBINA, T., et al. A new software calculating the activation energy. 

In: Forming 2005: Lednice, 14. – 17. 9. 2005. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, 

s. 145-150. ISBN 80-248-0888-9. 

[26] SELLARS, C. M., TEGART, W. J. McG. Hot workability. International Metallurgical 

Review. 1972, roč. 17, č. 158, s. 1-24. ISSN 0367-9020. 

[27] SCHINDLER, I., et al. Metalurgická tvařitelnost [online]. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 

Elektronická studijní opora. 55 s. [cit. 2012-15-2]. Dostupné z: 

http://www.fmmi.vsb.cz/oblasti/studium-a-vyuka/studijni-opory  

[28] ZENER, C., HOLLOMON, J. H. Effect of strain rate upon plastic flow of steel. 

Journal of Applied Physics, 1944, roč. 15, č. 1, pp. 22-32. ISSN 0021-8979. 

[29] KUC, D., NIEWIELSKI, G., BEDNARCZYK, I. Structure and plasticity in hot 

deformed FeAl intermetallic phase base alloy. Materials characterization. 2009,  

roč. 60, č. 10, s. 1185-1189. ISSN 1044-5803. 

[30] Deformation behaviour and properties of selected metallic materials. 

Editoři: SCHINDLER, I., HADASIK, E. 1. vydání. Gliwice: Wydawnictwo 

Politechniki Ślaskiej, 2007, 248 s. ISBN 978-83-7335-432-6. 

[31] FABÍK, R. Úvod do tváření [online]. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Elektronická studijní 

opora. 299 s. [cit. 2012-20-2]. Dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/633/cs/okruhy/ 

studium/podklady. 

[32] Gleeble 3500 [online]. © 2012 [cit. 2012-3-10]. Dostupné z: 

http://www.gleeble.com/index.php/products/gleeble-3500.html 

[33] Laboratorium Fizycznych Symulacji Procesów Metalurgicznych 

GLEEBLE [online]. © 2012 [cit. 2012-3-11]. Dostupné z: 

http://www.wip.pcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94 

[34] KOTAS, M., KLIBER, J., et al. Počítačová a plastometrická simulace řízeného 

válcování mikrolegované oceli. In: Metal 2006. Hradec nad Moravicí, 

23. – 25. 5. 2006. Ostrava: Tanger spol. s r. o., 2006, CD-ROM, příspěvek č. 131. 

ISBN 978-80-86840-33-8. 

 [35] SCHINDLER, I. et al. Determination of activation energy in hot forming of alloy  

Fe-40Al type. In: Metal 2011. Brno, 18. – 20. 5. 2011. Ostrava: Tanger spol. s r. o., 

2011, CD-ROM, příspěvek č. 668. ISBN 978-80-87294-22-2. 



Literatura 

 

55 
 

[36] PRASAD, Y. V. R. K., et al. Optimalization of hot workability and hot deformation 

mechanisms in FeAl and Fe3Al based alloys. In: 3rd International Symposium on 

Structural Intermetallics 2001. Warrendale : The Minerals, Metals and Materials 

Society, 2001, s. 233-239. 

[37] LI, D. Q., LIN, D., L., LIN, T. L. Activation energy of FeAl alloys dutiny superplastic 

deformation. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 1997,

roč. 7, č. 4, s. 16-19. ISSN 1003-6326. 

[38] Korelační koeficient [online]. © 2012 [cit. 2012-3-27]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korelační_koeficient 


