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1. ÚVOD 

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

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

který je relativně levný na výrobu. 

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

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

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

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

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

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

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

2. TEORETICKÝ ROZBOR 

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

 

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

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

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

většinou chemické sloučeniny s přesným bodem tání [1]. 

Fázový diagram Aluminidů 

železa viz obr. 1 je značně složitý. 

Nacházíme v něm několik hlavních 

intermetalických fází (Fe3Al, FeAl, 

FeAl2, Fe2Al5, FeAl3). 

Pro vysokoteplotní aplikace 

přicházejí v úvahu aluminidy FeAl a 

Fe3Al. Aluminidy při pokojové 

teplotě a  obsahu cca 20at.% Al jsou 

součástí oblasti α-fáze nebo α-fáze 

D03. Při zvýšení koncentrace 

atomových procent na cca 24at.% 

dochází k přechodu do oblasti D03, α-

fáze zmizí a slitina aluminidu železa 

se stává jednofázovou s D03 

strukturou. V následném navyšování 

koncentrace obsahu Al dochází ke 

změně uspořádání z D03 na B2. Struktura B2 zůstává až do obsahu cca 50at.%Al. 

Při následném zvyšování obsahu Al se tvoří jiné intermetalické sloučeniny jako například 

FeAl2 a Fe2Al5 [2, 3]. 

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

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

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

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

nadmřížka B2. 

Nadmřížka D03 se skládá z osmi nadmřížek B2, to je dokumentováno na obr. 2b,  
s pohybujícími se centrovanými atomy Fe a Al. Atomy jsou usazeny tak, aby byla vzdálenost 

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

 
 Obr. 1:  Rovnovážný binární diagram FeAl [4] 
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druhu sousedících atomů rozdělit. Atomy Fe
I
 sousedí s osmi Fe nejbližšími sousedy a atomy 

Fe
II

  sousedí se čtyřmi Al nejbližšími sousedy. 

Pravděpodobné složení 

struktury D03 je ze čtyř 

neekvivalentních fcc struktur 

s mřížkovým parametrem 

a0 = 2 a0, to odpovídá 

stechiometrickému uspořádání 

A3B [5]. Dle výzkumu 

CHANGA a kolektivu je 

mřížkový parametr struktury 

FeAl závislý na obsahu Al (40 

až 50 atomových % Al) a jeho 

hodnota je v rozmezí 2,89 A až 

2,99 A [6]. 

Pro strukturu Fe3Al je 

mřížkový parametr podle autorů 

NISHINA a KUMADY 

přibližně 5,79A [7]. 

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

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

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

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

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

kritickou teplotou 820 K až do 870 K. 

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

Ve stejné oblasti Curierova teplota přibližně 770 K s rostoucím obsahem Al prudce klesá [9]. 

2.1.1 Mechanické vlastnosti aluminidů železa FeAl a Fe3Al 

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

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

prostředí a jeho teploty. 

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

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

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

a pro FeAl ρ = 5,37 g/cm
3
). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zpevnění slitiny FeAl se strukturou B2 bývá zpravidla spojováno zadržení 

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

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

 
 Obr. 2:  Uspořádané struktury binárního diagramu FeAl 

B2 (a) a Fe3Al D03 (b) [8] 
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koncentrací bodových poruch v mřížce. Bodové poruchy jsou určeny odchylkou 

stechiometrického složení od složení chemického. 

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

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

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

následek výrazné zpevnění materiálu. 

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

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

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

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

kterých je nízká koncentrace vakancí. 

Velikost maximální hodnoty 

píku a jeho poloha jsou závislé na 

chemickém složení materiálu a 

deformační rychlosti. S rostoucí 

koncentrací obsahu hliníku velikost 

rozdílného maximálního píku klesá. 

Čím vyšší je deformační rychlost, 

tím větších hodnot dosahuje kluzové 

napětí a posouvá se k vyšším 

teplotám [19, 20]. 

Rychlost deformačního zpevňování 

(dokumentuje obr. 3) je závislá na 

stupni uspořádání sledovaného 

materiálu. 

Vhodnou kombinací aditiv, jako 

např. Ti, Mo, Zr, Hf, Nb, je dosaženo 

lepších creepových vlastností a 

tažnosti za zvýšených teplot. To je 

bohužel na úkor přijatelné tažnosti 

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

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

k výskytu stabilních dispergovaných částic, které mají schopnost udržet jemnozrnnou 

strukturu během tepelného zpracování po rekrystalizaci [22]. 

2.1.2 Vliv legujících prvků 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V, W, Nb, Ta, Si, Ti, Zr, snižují vodíkovou křehkost [23]. 

 

 

 

 

 Obr. 3:  Závislost rychlosti deformačního 

zpevňování na obsahu hliníku slitin FeAl [21] 
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2.2 Tvařitelnost a plastické vlastnosti aluminidů železa FeAl 

Při běžných procesech tváření dominuje kluzový mechanismus deformace. Ten se 

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

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

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

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

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

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

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

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

protváření bez vzniku trhlin [24]. 

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

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

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

parou přítomnou v atmosféře: 

HOAlOHAl 632 22  (1) 

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

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

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

železa je velmi malá (řádově cca 10
-13

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

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

trhliny vznikající v blízkosti povrchu, kde se snadno šíří dál matricí [25]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jsou relativně slabé [25]. 

Nejlépe lze účinky vodíkové křehkosti ukázat při zkoušení mechanických vlastností 

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

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

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

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

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

a to 17,6 %, více viz obr. 4 [26]. Trhlinka, která ve vlhkém prostředí je transkrystalická, se 

změnou prostředí (suché) mění na interkrystalickou [3, 26]. 

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

Vodíkové zkřehnutí můžeme také minimalizovat sušením v peci [3]. 
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Stupeň citlivosti vodíkového zkřehnutí je závislý na stechiometrii a na velikosti zrna [27]. 

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

 
 Obr. 4:  Napěťová charakteristika Fe - 36,5 at.% Al (testováno při pokojové teplotě v 

různých testovacích prostředích) [3, 26 ] 

 

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

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

vyšší [28]. U slitin na bázi FeAl je houževnatost navíc ovlivňována přirozenou křehkostí 

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

volbou technologie lití. 

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

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

vodík [28]. 

 

3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená práce je zaměřena na studium deformačního chování a strukturotvorných 

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

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

Byly stanoveny následující cíle: 

 na základě výsledků ucelené sady zkoušek jednoosým tlakem získat křivky 

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

tepla a matematicky popsat maximální hodnoty napětí v závislosti na teplotě 

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

 až 10
1
 s

-1
); 

 pomocí analýzy plastometricky získaných křivek deformace-napětí porovnat 

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

vliv vybraných parametrů chemického složení na deformační chování zkoumaných 

aluminidů železa; 

 odvodit rovnici popisující deformaci, spjatou se zahájením dynamické rekrystalizace 

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

 na základě relaxačních testů a strukturních analýz zhodnotit vliv předchozí deformace 

na typ postdynamických uzdravovacích procesů a matematicky popsat kombinovaný 

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

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

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

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

zjemnit zrno a zhomogenizovat tak výchozí litou strukturu. 



 

Souhrn disertační práce – Ing. Václav Šumšal   7 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Studium kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny 

S využitím plastometrických testů byla studována kinetika dynamické rekrystalizace 

zkoumané slitiny. Cílem bylo, na základě vyhodnocení naměřených křivek 

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

popis kinetiky dynamické rekrystalizace. 

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

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

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

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

tyto plastometrické experimenty, obsahovala (v hm. %) 24,4 % Al – 0,17 % Mn – 0,02 % C – 

0,17 % Zr – 0,011 % B – zbytek Fe. Hmotnostní obsah hliníku 24,4 % odpovídá atomovému 

obsahu 40 %. 

Zkoušky jednoosým tlakem byly provedeny na universálním plastometru Gleeble 3800 v 

University of Technology Czestochowa. Připravené vzorky byly jednotně elektricky odporově 

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

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

; 

0,4 s
-1

; 4 s
-1

 a 30 s
-1

. Připravené vzorky byly deformovány logaritmickou výškovou deformací 

o velikosti 0,5 [29]. 

4.2 Studium vlivu vybraných parametrů chemického složení na 

deformační chování vybraných aluminidů železa typu FeAl 

Cílem bylo pomocí analýzy plastometricky získaných křivek deformace-napětí porovnat 

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

vybraných parametrů chemického složení na deformační chování zkoumaných aluminidů 

železa. 

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

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

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

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

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

poměrně velmi hrubozrnnou strukturu a vysokou heterogenitu. Deformační chování těchto 

dvou slitin bylo následně porovnáno s výsledky již provedeného plastometrického zkoumání 

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

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

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

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

experimentu, na univerzálním plastometru Gleeble 3800 v University of Technology 

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

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

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

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

; 

0,4 s
-1

; 4 s
-1

 a 30 s
-1

 [30]. 
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4.3 Studium kinetiky postdynamických uzdravovacích procesů zkoumané 

slitiny 

S využitím plastometrických testů a následných strukturních analýz byla také studována 

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

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

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

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

4.3.1 Kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny v litém stavu 

Z centrálních částí laboratorních odlitků zkoumané slitiny byly připraveny válcovité 

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

jednoosým tlakem. 

Připravené vzorky byly na plastometru Gleeble 3800 jednotně předehřáty na teplotu 

1200 °C a následně byly při teplotě 1200 °C nebo 1000 °C deformovány jednoosým tlakem 

při rychlosti deformace 4 s
-1

, přičemž velikost logaritmické výškové deformace byla 

rovna 0,2. Vzorky byly bezprostředně po deformaci zakaleny ve vodě nebo byly žíhány při 

dané teplotě deformace po dobu od 5 do 100 sekund a až poté byly také zakaleny do vody. 

4.3.2 Kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny v protvářeném a 

homogenizovaném stavu 

Při vyhodnocování předchozího experimentu (viz kap. 4.3.1) byl zjištěn značný rozptyl 

získaných výsledků a kvantifikace podílů rekrystalizovaných zrn byla prakticky nemožná. 

Tím pádem nebylo možno přesně popsat kinetiku statické rekrystalizace bez homogenizace 

litého stavu. 

Pro homogenizaci lité struktury byla navržena kombinace válcování a homogenizačního 

žíhání. Připravené odlitky byly z důvodu potlačení vzniku povrchových prasklin a trhlin při 

styku provalku s chladnými válci vloženy do speciálních ochranných kapslí [31]. Tyto kapsle 

byly svařeny z korozivzdorné feritické oceli AISI 430 o tloušťce stěny 2 mm – viz obr. 5 a 

měly by eliminovat zhoršenou tvařitelnost zkoumaného materiálu [32]. 

 

 
  Obr. 5:  Schéma ochranné kapsle [31] 

1 – kapsle; 2 – svar; 3 – zkoumaný materiál; 4 – vnitřní prostor; 

5, 6, 7, 8 – stěny z plechu z korozivzdorné oceli 

 

Laboratorní odlitky zabalené do ochranných kapslí byly, po ohřevu v elektrické odporové 

peci na teplotu 1200 °C, proválcovány na laboratorní válcovací stolici K350 čtyřmi 

výškovými úběry na finální tloušťku 13,3 mm. Velikost logaritmické deformace v jednom 

úběru byla rovna 0,1. Po 2. úběru byl zařazen 45 sekundový mezioperační ohřev provalků při 

zvolené teplotě válcování. Po doválcování byly vývalky ochlazovány volně na vzduchu. 

Po vyjmutí vývalků z ochranných kapslí následovalo jejich 7 hodinové žíhání ve vakuové 

peci při teplotě 1200 °C. 

Sedmihodinové vysokoteplotní homogenizační žíhání mělo za následek rekrystalizaci 

struktury laboratorních vývalků v jejich celém objemu a částečné zhrubnutí 
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rekrystalizovaných zrn v povrchových partiích vývalků – viz obr. 6. Pomocí EBSD analýz 

takto homogenizovaných vzorků byla stanovena průměrná velikost zrna 0,77 ± 0,27 mm. 

Tato homogenizace výchozí struktury umožňuje získat mnohem spolehlivější informace o 

kinetice statické rekrystalizace zkoumané slitiny. Z centrálních částí homogenizovaných 

vývalků byly připraveny válcovité vzorky o 

průměru 10 mm a délce 12 mm, které byly 

následně určeny pro izotermické zkoušky 

jednoosým tlakem na plastometru Gleeble 3800. 

Cílem přípravných testů bylo určit optimální 

velikosti logaritmických výškových deformací, 

po kterých budou vyhodnocovány statické 

uzdravovací procesy. Připravené vzorky byly po 

ohřevu na zvolenou teplotu (1100 °C nebo 

900 °C) deformovány různými logaritmickými 

výškovými deformacemi (0,1; 0.2; 0,35), po 

nichž následovala izotermická výdrž danou dobu 

na teplotě deformace a poté byly vzorky 

zakaleny do vody. Parametry těchto přípravných 

relaxačních testů charakterizuje tab. 1. 

 

Tabulka 1:  Parametry přípravných relaxačních testů 

teplota 

deformace 
e ė 

výdrž po 

deformaci 

[°C] [-] [s
-1

] [s] 

1100 0,1 4 5 

1100 0,2 4 5 

1100 0,35 4 5 

900 0,1 4 19 

900 0,2 4 19 

900 0,35 4 19 

 

Na základě vyhodnocení těchto přípravných testů byly navrženy další relaxační testy, na 

základě jejichž vyhodnocení byla studována kinetika statické rekrystalizace zkoumané slitiny. 

Tyto testy byly provedeny při teplotách deformace 900 °C, 1000 °C a 1100 °C a při jednotné 

logaritmické výškové deformaci o velikosti 0,2. I v tomto případě byla použita jednotná 

deformační rychlost 4 s
-1

. Po deformaci následovala izotermická výdrž vzorku na dané teplotě 

deformace po dobu 0 až 600 s. Po této výdrži byly vzorky opět zakaleny ve vodě (celkem 20 

testů). Zvolené výdrže na teplotě po deformaci dokumentuje tab. 2 [32]. 

 

Tabulka 2:  Zvolené výdrže na teplotách po deformaci 

teplota 

deformace [°C] 
1100 1000 900 

isotermická výdrž 

po deformaci [s] 

0 / 2 / 5 / 15 / 45 / 

120 / 300 

0 / 5 / 12 / 30 / 180 / 

400 

0 / 5 8 / 19 / 100 / 

240 / 600 

 

 

 

 

 
 Obr. 6:  Mikrostruktura zkoumané slitiny 

po homogenizačním žíhání (EBSD) [32] 
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4.4 Optimalizace laboratorního válcování zkoumané slitiny 

Úkolem tohoto laboratorního válcování za tepla bylo zjemnit výchozí licí strukturu 

opakovanou statickou rekrystalizací a tím zlepšit technologickou tvařitelnost zkoumané 

slitiny, která se vyznačuje vysokou křehkostí. 

Optimalizace laboratorního válcování zkoumané slitiny představovalo jednak 

optimalizaci deformačního režimu, tj. rozložení deformací v jednotlivých úběrech, a 

následnou optimalizaci teplot válcování. K tomuto účelu byla využita laboratorní válcovací 

stolice kvarto K350, jejíž pracovní válce o průměru 67 mm se otáčely rychlostí 100 min
-1

. 

Po doválcování byly vývalky ochlazovány volně na vzduchu [33]. 

4.4.1 Optimalizace deformačního (úběrového) režimu 

Zkoumaný materiál získaný tavením v laboratorní vakuové indukční peci měl následující 

chemické složení (v hm. %): 24,6 Al – 0,12 Mn – 0,07 C – 0,09 Zr – 0,04 B – zbytek Fe. 

Obsah hliníku odpovídal 40,3 at. %. 

Připravené laboratorní ingoty (odlitky), o tloušťce 19,5 mm a šířce 33 mm, byly ohřáty 

v elektrické odporové peci na zvolenou teplotu a daným režimem proválcovány několika 

reverzními průchody na nominální tloušťku 12,5 mm nebo 5,5 mm. Po doválcování byly 

vývalky ochlazovány volně na vzduchu. 

4.4.1.1 Válcování 6 průchody na finální tloušťku 12,5 mm 

V první etapě byly dva laboratorní odlitky (ingoty) válcovány 6 průchody na finální 

tloušťku 12,5 mm. Po ohřevu na zvolenou teplotu 1200 °C byly ingoty proválcovány 6 

poměrně malými výškovými úběry (cca 9 – 6 – 6 – 6 – 7 – 5 %). Z důvodu eliminace poklesu 

povrchové teploty byly provalky po druhém a čtvrtém průchodu vloženy na 80 sekund, resp. 

120 sekund do pece, která byla vyhřátá na teplotu 1200 °C. Delší z obou odlitků, označený 

jako V1, byl před samotným ohřevem a válcováním vložen do speciální ochranné kapsle 

(viz obr. 41). Kratší odlitek, označený jako V2, pak byl válcován bez ochranné kapsle. 

4.4.1.2 Válcování 10 průchody na finální tloušťku 5,5 mm 

V druhé etapě byly 3 laboratorní ingoty proválcovány 10 středními výškovými úběry 

(cca 9 – 9 – 10 – 11 – 13 – 11 – 15 – 12 – 13 – 10 %) na finální tloušťku 5,5 mm. V tomto 

případě byly všechny 3 odlitky válcovány ve speciálních ochranných kapslích. Pro tento účel 

byly zvoleny teploty válcování 1150 °C (bramka V3), 1200 °C (bramka V4) a 1250 °C 

(bramka V5). Po každém sudém úběru byl zařazen mezioperační ohřev provalků na zvolenou 

teplotu válcování. Provalky byly po druhém úběru vloženy do pece na 45 sekund, po čtvrtém 

úběru na 60 sekund a po šestém a osmém úběru na 90 sekund. 

4.4.1.3 Válcování 7 průchody na finální tloušťku 5,5 mm 

Ve třetí etapě byl jeden laboratorní ingot - V6, umístěný opět v ochrané kapsli, 

proválcován 7 poměrně vysokými výškovými úběry (cca 11 – 12 – 14 – 16 – 19 – 19 – 19 %) 

na finální tloušťku 5,5 mm. Teplota pece pro ohřev a mezioperační ohřev byla nastavena na 

1200 °C. I v tomto případě byl po každém sudém úběru provalek vložen do pece, po druhém 

úběru na 45 sekund, po čtvrtém úběru na 60 sekund a po šestém úběru na 90 sekund. 

Po vychlazení byly z vývalků mechanicky odstraněny ochranné kapsle a byla změřena 

jejich skutečná finální tloušťka. Následně byly vývalky podrobeny metalografickým 

analýzám [33]. 
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4.4.2 Optimalizace teploty válcování 

Pro účely finální optimalizace parametrů válcování zkoumané slitiny za tepla bylo 

laboratorním tavením a odléváním připraveno dalších 5 ingotů s průměrným chemickým 

složením (v hm. %): 24,56 Al – 0,04 Cr – 0,01 B – 0,18 Zr – 0,01 C – 0,14 Mn – 0,01 Mo – 

zbytek Fe. Všechny takto připravené ingoty byly poté zabaleny opět do ochranných kapslí 

[120]. Takto zabalené ingoty byly následně proválcovány, na laboratorní válcovací stolici 

kvarto K350, pomocí sedmi výškových úběrů (cca 10 – 12 – 14 – 16 – 19 – 19 – 18 %) 

z počáteční tloušťky 23,35 mm na finální tloušťku 7,23 mm. Pro tento účel byly zvoleny 

teploty válcování 1240°C, 1220 °C, 1200 °C, 1180 °C a 1160 °C. Označení ingotů a potažmo 

vývalků přehledně dokumentuje tab. 3. Po každém dvojúběru byl zařazen mezioperační ohřev 

provalků v peci po dobu 60 sekund. Po sedmém úběru byl vývalek vložen do pece na teplotu 

900 °C po dobu 10 minut z důvodu jeho zpomaleného ochlazování. Po vyjmutí z pece byl 

materiál ponechán volně na vzduchu. Zkoumaný materiál byl poté vyjmut z ochranných 

kapslí a podroben metalografickým analýzám [34]. 

 

Tabulka 3:  Označení ingotů, resp. vývalků zkoumané slitiny 

teplota 

válcování [°C] 
1240 1220 1200 1180 1160 

označení 

bramky 
V7 V8 V9 V10 V11 

 

 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

5.1 Analýza křivek deformace – napětí slitiny Fe-40Al-Zr-B 

Spojitými zkouškami jednoosým tlakem na plastometru Gleeble 3800 byly stanoveny 

křivky deformace – napětí při teplotách deformace od 800 °C do 1200 °C a při deformačních 

rychlostech od 0,05 s
-1

 do 30 s
-1

. Tyto křivky se vyznačovaly, zejména při vyšších rychlostech 

deformace pro plastometr Gleeble, charakteristickým kolísáním napětí v průběhu deformace 

vzorku – viz obr. 7. Z důvodu přesnějšího určení souřadnic píků jednotlivých křivek 

deformace – napětí musely být tyto křivky vyhlazeny. 

Na obr. 8 je zobrazen 

příklad již vyhlazených 

křivek deformace – napětí 

slitiny Fe-40Al-Zr-B pro 

vybrané teploty deformace a 

deformační rychlosti. Pro 

jednotlivé vyhlazené křivky 

deformace – napětí byly 

určeny hodnoty 

maximálního napětí ( max) a 

odpovídající píkové 

deformace (ep) – viz tab. 4, 

které byly následně využity 

při určení aktivační energie 

a dalších materiálových 

konstant spojených 

s predikcí maximálního 

deformačního odporu a 

 

 Obr. 7:  Křivky deformace – napětí pro deformační rychlost 

30 s
-1

 (před vyhlazením) 
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deformace odpovídající počátku dynamické rekrystalizace zkoumaného materiálu. Z důvodu 

přílišného rozptylu dat nebyly výsledky ze spojité zkoušky jednoosým tlakem provedené při 

teplotě 1000 °C a při deformační rychlosti 0,4 s
-1

 zahrnuty do dalších analýz. 

Hodnoty představené v tab. 4, resp. grafy na obr. 8, potvrzují očekávaný fakt, že 

s klesající rychlostí deformace a s rostoucí teplotou deformace klesá přirozený deformační 

odpor a také se zmenšuje velikost píkové deformace, která měla za následek rychlejší nástup 

dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny [29]. 

 

  
 a)  teplota deformace 800 °C b)  deformační rychlost 0,05 s

-1
 

 
Obr. 8:  Příklad křivek deformace – napětí pro vybrané teploty deformace a deformační 

rychlosti (po vyhlazení)[ 29] 

 

Tabulka 4:  Určené hodnoty maximálního napětí a odpovídající píkové deformace 

T ė max ep 

[°C] [s
-1

] [MPa] [-] 

1200 

0,05 18 0,03 

0,4 38 0,04 

4 81 0,05 

30 154 0,07 

1100 

0,05 40 0,05 

0,4 68 0,06 

4 145 0,09 

30 259 0,11 

1000 

0,05 129 0,08 

4 323 0,12 

30 403 0,14 

900 

0,05 349 0,16 

0,4 453 0,17 

4 547 0,18 

30 601 0,19 

800 

0,05 581 0,22 

0,4 623 0,25 

4 757 0,27 

30 800 0,29 
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5.2 Určení aktivační energie zkoumané slitiny 

Na základě výsledků spojitých tlakových zkoušek byla s využitím modifikované rovnice 

SELLARSE a TEGARTA  určena hodnota aktivační energie a další materiálové konstanty 

využitelné pro predikci maximálního deformačního odporu a deformace odpovídající počátku 

dynamické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla. 

Problémem při řešení rovnice  je nutnost nelineární regrese dvou nezávisle proměnných a 

skutečnost, že naměřená data mohou být bohužel ovlivněna značným rozptylem, který pak 

může negativně ovlivnit výsledky. Tyto problémy lze potlačit analýzou vstupních dat ve 

speciálně pro tento účel vyvinutém programu ENERGY 4.0 [35], který umožňuje 

sofistikovanou práci se vstupními daty. Automatizovaný výpočet bez ohledu na vědecký 

přístup může vést k chybám v důsledku rozptylu experimentálních dat. Proto je velikou 

výhodou programu ENERGY 4.0 schopnost vykreslit vybraná data s možností jejich 

individuálního vyhodnocení, přičemž možnost separace bodů z dalších fází výpočtu je 

z pohledu získání přesných výsledků zcela zásadní. Software ENERGY 4.0 pracuje ve dvou 

fázích. V první fázi jsou experimentální data postupně zpracována s využitím částečných 

lineárních regresí, přičemž v této fázi dochází k eliminaci možného rozptylu vstupních dat. 

Výsledkem je hrubý odhad materiálových konstant, které jsou následně v druhé fázi 

zpřesněny pomocí metody 

nejmenších čtverců během 

nelineární regrese. 

Jako vstupní data pro určení 

aktivační energie byly využity 

hodnoty maximálního napětí a 

odpovídající píkové deformace – viz 

tab. 4. V programu ENERGY 4.0 

byla nejdříve vybrána nejvyšší 

teplota deformace (1200 °C) a 

pomocí lineární regrese závislosti 

logaritmické deformační rychlosti na 

logaritmickém maximálním napětí 

byla vypočtena konstanta n. 

Poté byla zvolena nejnižší teplota 

deformace (800 °C) a pomocí další 

lineární regrese závislosti 

logaritmické rychlosti deformace na 

maximálním napětí byla stanovena 

konstanta . 

Dále byla sestrojena závislost 

korigované deformační rychlosti na 

převrácené hodnotě teploty (viz 

obr. 9) a pomocí lineární regrese 

byla vypočtena hodnota aktivační 

energie a konstanty C [29]. 

Následně byly, pomocí lineární 

regrese závislosti logaritmické 

píkové deformace na logaritmickém 

Zener-Hollomonově parametru (viz 

obr. 10), vypočteny konstanty U a 

W, které se využívají při popisu 

kinetiky dynamické rekrystalizace. 

 
 Obr. 9:  Závislost korigované logaritmické 

deformační rychlosti na převrácené hodnotě 

teploty [115] 

 

 
 Obr. 10:  Závislost korigované logaritmické píkové 

deformace na logaritmickém 

Zener-Hollomonově parametru [115] 
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V poslední fázi byly, za použití metody nejmenších čtverců, zpřesněny již vypočtené 

konstanty pro zkoumanou slitinu Fe-40Al-Zr-B – viz tab. 5. 

 

Tabulka 5:  Výsledné hodnoty materiálových konstant slitiny Fe-40Al-Zr-B určené 

programem ENERGY 4.0 

Q n  C U W 

[kJ·mol
-1

] [-] [MPa
-1

] [s
-1

] [-] [-] 

560,61 2,5717 0,0093 9,14·10
20

 0,00054 0,098 

 

Hodnotu aktivační energie lze využít zejména při výpočtu Zener-Hollomonova 

parametru. V literatuře lze najít mnoho informací týkajících se aktivační energie aluminidů 

železa při tváření za tepla. Problém se srovnatelností výsledků spočívá především v odlišných 

testovacích podmínkách jednotlivých experimentů – například použití krutových nebo 

tlakových zkoušek, aplikace rozdílných deformačních rychlostí a rozsahů teplot deformace, 

odlišný výchozí strukturní stav, atd. Hodnoty aktivační energie aluminidů železa zjištěné 

literárním rozborem dokumentuje tab. 6 [29]. 

 

Tabulka 6:  Aktivační energie různých slitin typu Fe – 40 at. % Al (vše v at. %)[29] 

Materiál Q [kJ·mol
-1

] Literární zdroj 

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] 

Fe-40Al-5Cr-0,2Mo-0,2Zr-0,02B 343 [38] 

 

Ze srovnání hodnot aktivační energie stanovené mým experimentem (tab. 5) a hodnot 

aktivačních energií stanovených autory [36-38] – viz tab. 6 je evidentní, že mnou vypočtená 

hodnota aktivační energie je relativně vysoká – přibližně o 100 – 130 kJ·mol
-1

 větší než 

v případě plynem, resp. vodou atomizované slitiny Fe-40Al. V případě hrubozrnné slitiny  

Fe-36,5Al bylo dosaženo dokonce o cca 200 kJ·mol
-1

 menší hodnoty aktivační energie ve 

srovnání s mým experimentem. Kromě toho v případě hrubozrnné slitiny Fe-36,5Al výrazně 

ovlivňoval výslednou hodnotu aktivační energie obsah titanu. 

 

5.3 Matematický popis maximálního deformačního odporu zkoumané 

slitiny 

S využitím znalosti materiálových konstant , n a C, vypočtených v programu ENERGY 

4.0, bylo možné sestavit rovnici pro predikci maximálního deformačního odporu zkoumané 

slitiny Fe-40Al-Zr-B: 

5717,2
20max

1014,9
arcsin

0093,0

1 Z
h  (2) 

Srovnání naměřených a zpětně vypočtených hodnot maximálního deformačního odporu 

slitiny Fe-40Al-Zr-B, v závislosti na Zener-Hollomonově parametru, dokumentuje graf na 

obr. 11. Dle tohoto grafu lze konstatovat velmi dobrou shodu (rozdíl od 5 do 30 MPa) mezi 
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naměřenými a vypočtenými hodnotami max. Správnost výpočtu maximálního deformačního 

odporu dokumentuje i vysoká hodnota korelačního koeficientu R
2
 = 0,9939 [29]. Díky dobré 

shodě mezi naměřenými a vypočtenýmihodno-tami max bylo možno sestrojit 3D mapu 

závislosti predikovaných max na aplikovaném rozsahu deformačních teplot a deformačních 

rychlostí – viz obr. 12. 

 

 
 Obr. 11:  Přesnost dle modelu (23) vypočtených hodnot maximálního deformačního odporu 

slitiny Fe-40Al-Zr-B 

 

 
 Obr. 12:  Závislost maximálního deformačního odporu slitiny Fe-40Al-Zr-B na teplotě a 

rychlosti deformace 

 

5.4 Matematický model kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané 

slitiny 

S využitím materiálových konstant U a W bylo možné sestavit rovnici, která je určena pro 

predikci píkové deformace, která odpovídá maximálnímu deformačnímu odporu slitiny 

Fe-40Al-Zr-B: 

0980000540 ,

p Z,e  (3) 
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Srovnání naměřených a zpětně vypočtených hodnot deformací odpovídajících 

napěťovému píku slitiny Fe-40Al-Zr-B, v závislosti na Zener-Hollomonově parametru, 

dokumentuje graf na obr. 13. Přesnost zpětně vypočtených hodnot deformace do píku již 

nebyla tak vysoká jako v případě hodnot maximálního deformačního odporu, ale i přesto bylo 

dosaženo dostatečně vysokého korelačního koeficientu R
2
 = 0,9293 [29]. 

 

 
 Obr. 13:  Přesnost dle modelu (24) vypočtených hodnot píkové deformace 

slitiny Fe-40Al-Zr-B 

Jelikož píková deformace ep takřka odpovídá deformaci nutné k vyvolání dynamické 

rekrystalizace, je možno dle rovnice (3) predikovat, pro dané kombinace teplot a 

deformačních rychlostí, počátek dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny – viz obr. 14.  

 

 
 Obr. 14:  Závislost píkové deformace slitiny Fe-40Al-Zr-B na teplotě a rychlosti deformace 

 

Při vysokých teplotách deformace (1200 °C) a při nízkých deformačních rychlostech 

(0,05 s
-1

) bude potřeba k vyvolání dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny nižších 

deformací. V opačném případě, tedy při nízkých teplotách a vysokých deformačních 

rychlostech, bude potřeba pro vyvolání dynamické rekrystalizace zkoumané slitiny vyšších 

deformací, se kterými jsou spojeny i vyšší hodnoty maximálního deformačního odporu. 
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5.5 Porovnání deformačního chování vybraných aluminidů železa při 

tváření za tepla 

Spojitými tlakovými zkouškami na plastometru Gleeble 3800 bylo zkoumáno deformační 

chování slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 při analogických teplotně deformačních podmínkách 

jako v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B. Cílem těchto experimentů bylo, na základě vyhodnocení 

plastometrických testů, porovnat deformační chování vybraných aluminidů železa 

s rozdílným chemickým složením. 

Příklad porovnání experimentálně určených, ale už vyhlazených křivek deformace – 

napětí, zkoumaných aluminidů železa dokumentují grafy na obr. 15. Již z těchto grafů je 

patrné, že nejvyšší deformační odpor vykazovala slitina Fe-40Al+TiB2. Z vyhlazených křivek 

deformace – napětí byly určeny pro slitiny Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2, stejně jako v případě 

slitiny Fe-40Al-Zr-B, hodnoty maximálního napětí ( max) a odpovídající píkové deformace 

(ep), které byly využity pro následné určení aktivační energie a dalších materiálových 

konstant [30]. 

 

  
 a)  teplota deformace 800 °C, deformační 

rychlost 30 s
-1

 

b)  teplota deformace 1100 °C, deformační 

rychlost 4 s
-1

 

 
Obr. 15:  Příklad porovnání experimentálně určených křivek deformace – napětí 

aluminidů železa 

 

Aktivační energie při tváření za tepla slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 byla, rovněž jako 

v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B, určena s využitím specializovaného programu ENERGY 4.0. 

Porovnání výsledných hodnot aktivační energie a dalších materiálových konstant, 

využitelných pro predikci maximálního deformačního odporu zkoumaných slitin, 

dokumentuje tab. 7. 

 

Tabulka 7:  Aktivační energie zkoumaných slitin typu Fe – 40 at. % Al 

Slitina 
Q n C 

[kJ·mol
-1

] [-] [MPa
-1

] [s
-1

] 

Fe-40Al 234,78 2,6767 0,0033 2,17·10
10

 

Fe-40Al+TiB2 452,48 1,9526 0,0094 8,49·10
16

 

Fe-40Al-Zr-B 560,61 2,5717 0,0093 9,14·10
20

 

 

Z tab. 7 je zřejmé, že hodnota aktivační energie slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla 

je v podstatě dvakrát větší než v případě slitiny Fe-40Al a přibližně o cca 100 kJ·mol
-1

 vyšší 

než v případě slitiny Fe-40Al+TiB2. Velikou výhodou tohoto srovnání je fakt, že všechny tyto 

materiálové konstanty slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B byly stanoveny stejnou 

metodikou (stejný postup tavení a odlévání, plastometrické testy na identickém zařízení, 

stejný postup zpracování experimentálních výsledků a vyhodnocení dat). Zdá se, že 
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zpevňující účinek částic slitiny Fe-40Al-Zr-B (pravděpodobně karbidů zirkonia) je ve 

srovnání s částicemi TiB2 velmi intenzivní [30]. 

S využitím hodnot určených programem ENERGY 4.0 bylo možné sestavit rovnice, 

kterými lze predikovat maximální deformační odpor slitin Fe-40Al a Fe-40Al+TiB2 při 

tváření za tepla, přičemž vliv teploty a deformační rychlosti je zahrnut v Zener-Hollomonově 

parametru Z [s
-1

]. Pro slitinu Fe-40Al platí rovnice: 

67672
101017200330

1
,

max
,

Z
harcsin

,
 (4) 

Pro predikci maximálního deformačního odporu slitiny Fe-40Al+TiB2 platí vztah: 

95261
161049800940

1
,

max
,

Z
harcsin

,
 (5) 

S pomocí rovnic (2), (4) a (5) bylo možné provést grafické srovnání maximálních 

deformačních odporů slitin Fe-40Al, Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B v závislosti na 

Zener-Hollomonově parametru – viz obr. 16. 

 

 
 Obr. 16:  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot max v závislosti na Zener-

Hollomonově parametru (body – naměřené hodnoty, čáry – vypočtené hodnoty) [30] 

 

Grafické srovnání vypočtených maximálních deformačních odporů slitin Fe-40Al, 

Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al-Zr-B v závislosti na teplotě deformace, resp. deformační rychlosti 

přehledně dokumentuje obr. 17. Při nízké deformační rychlosti 0,05 s
-1

 a teplotě deformace 

vyšší než 1100 °C jsou hodnoty maximálních napětí pro všechny tři zkoumané materiály 

prakticky identické. Maximální napětí obou slitin obsahujících bor jsou velmi podobné i s 

klesající teplotou deformace. Oproti tomu slitina Fe-40Al vykazuje, při deformační rychlosti 

0,05 s
-1

 a při teplotách deformace pod 1100 °C, mnohem nižší hodnoty maximálního napětí 

než zbylé dvě slitiny. Při vysoké deformační rychlosti (30 s
-1

) se zvyšují hodnoty 

maximálního deformačního odporu všech tří zkoumaných slitin s klesající teplotou deformace 

s takřka stejnou intensitou. V tomto případě mírně nižší hodnoty maximálního napětí 

vykazuje slitina Fe-40Al-Zr-B [30]. 
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 Obr. 17:  Porovnání vypočtených hodnot maximálních deformačních odporů zkoumaných 

slitin v závislosti na podmínkách deformace [30] 

 

Z představených výsledků je zřejmé, že v tomto případě neexistuje přímá závislost mezi 

aktivační energií a maximálním deformačním odporem při tváření za tepla. Aktivační energie 

intermetalických slitin závisí především na soudržnosti hranic zrn. Kromě degradace hranic 

zrn způsobené vlivem okolní atmosféry (vodíková křehkost) je známý také výrazný 

zpevňující účinek malého přídavku boru [39]. Ve srovnání s binární slitinou Fe-40Al je 

z uvedených výsledků zřejmý značný nárůst aktivační energie u zkoumaných slitin 

legovaných borem. Matrice slitiny Fe-40Al+TiB2 obsahuje bor uvolněný z částečného 

rozpouštění částic TiB2 při tavení, což je poměrně pomalu běžící proces [40]. Slitina Fe-40Al-

Zr-B obsahuje bor, který není kovalentně vázán s titanem v částicích a to je důvod, proč jsou 

jeho segregace výraznější na hranicích [39]. Zvýšení aktivační energie lze odůvodnit 

předpokládaným kvantitativním zvýšením koncentrace boru na hranicích zrn. 

5.6 Vyhodnocení kinetiky statické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B 

v litém stavu 

Cílem provedených experimentů bylo, s využitím plastometrických testů a následných 

strukturních analýz, popsat kinetiku statické rekrystalizace zkoumané slitiny v litém stavu. 

Heterogenita počáteční lité struktury se negativně projevila při EBSD analýzách 

plastometricky zkoušených vzorků – viz obr. 18. Při žíhací teplotě 1200°C a 

17 sekundové výdrži (viz obr. 18a) jsou patrná sloupcovitá zrna, která by měla být 

rekrystalizována. Po delší výdrži na žíhací teplotě 1200 °C byla struktura částečně tvořena 

také zhrublými rekrystalizovanými zrny (viz obr. 18c). Při žíhací teplotě 1000 °C a výdrži 

10 s (viz obr. 18b) statická rekrystalizace začala na hranicích původních zrn. 

Podíl rekrystalizovaných zrn se, v případě žíhací teploty 1000 °C, zvyšoval s prodloužením 

doby žíhání, ale i po 100 sekundové výdrži nebyla všechna zrna rekrystalizována 

(viz obr. 18d). Nižší žíhací teplota vedla k tvorbě jemnějších rekrystalizovaných zrn, ale 

heterogenita struktury a velikost zrn jsou významné v případě obou teplot [31]. 
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  a)  1200 °C / výdrž 17 s / kalení b)  1000 °C / výdrž 10 s / kalení 

  

  
  c)  1200 °C / výdrž 60 s / kalení d)  1000 °C / výdrž 100 s / kalení 

  
Obr. 18:  Výsledky EBSD analýz žíhaných vzorků [31] 

 

Zjištěný značný rozptyl získaných výsledků prakticky znemožnil přesnou kvantifikaci 

podílů rekrystalizovaných zrn a proto nebylo možno přesně popsat kinetiku statické 

rekrystalizace bez homogenizace litého stavu. Homogenizace byla provedena s využitím 

laboratorního válcování odlitků a jejich následného 7 hodinového žíhání ve vakuové peci při 

teplotě 1200 °C (viz kap. 4.3.2). 

5.7 Určení vlivu deformace na kinetiku postdynamických uzdravovacích 

procesů 

Cílem těchto testů bylo určit optimální velikosti logaritmických výškových deformací, po 

kterých budou vyhodnocovány statické uzdravovací procesy slitiny Fe-40Al-Zr-B 

v homogenizovaném stavu. 

Vzorky žíhané při teplotě 900 °C jednoznačně ukazují urychlení statické rekrystalizace se 

zvyšující se velikostí deformace – viz obr. 19 a obr. 20. Po deformaci o velikosti 0,1 a 

následném žíhání se nová zrna vyskytovala pouze na hranicích původních zrn. Předchozí 

deformace o velikosti 0,35 měla za následek masivní průběh statické rekrystalizace. 
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Oproti tomu výsledky vzorků deformovaných a žíhaných při teplotě 1100 °C přinesly 

mnohem komplikovanější výsledky. Po deformaci o velikosti 0,1 byl podíl rekrystalizované 

struktury XR = 0,22. V případě deformace o velikosti 0,2 byl podíl rekrystalizované struktury 

XR = 0,40 a v případě deformace o velikosti 0,35 byl podíl rekrystalizované struktury XR 

roven pouze 0,28 – viz obr. 19 a obr. 21. Vyšší deformace tedy vždy vede k výraznějšímu 

zploštění zrn, ale ne vždy k rychlejšímu průběhu statické rekrystalizace [31]. 

 

 

 
 Obr. 19:  Vliv předchozí deformace na kinetiku statické rekrystalizace 

 

  
  a)  po deformaci 0,10 b)  po deformaci 0,35 

  
Obr. 20:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 900 °C po různých předchozích 

deformacích (EBSD)[31] 
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  a)  po deformaci 0,10 b)  po deformaci 0,35 

  
Obr. 21:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1100 °C po různých předchozích 

deformacích (EBSD)[31] 

 

FSD analýza (Forward Scatter Detector), která umožňuje rozlišit dokonce i subzrna, byla 

využita při vysvětlení (studiu) těchto anomálií. Na základě těchto provedených analýz bylo 

prokázáno, že vysoký stupeň deformace při teplotě 1100 °C vedla k znatelnému postupu 

polygonizace – viz obr. 22. Statické zotavení soutěžilo se statickou rekrystalizací a snižovalo 

její hnací sílu. Účinek statického zotavení byl minoritní po nízkých deformacích. 

SEM a EDX spektroskopie vyloučila možnost ovlivnění statických uzdravovacích 

procesů precipitačními procesy působícími při několika (různých) žíhacích teplotách. 

 

  

  
  a)  deformace 0,10 b)  deformace 0,35 

  
Obr. 22:  Detekce maloúhlových hranic zrn po žíhání při teplotě 1100 °C 

(EBSD + FSD) [31] 
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5.8 Vyhodnocení vlivu teploty a doby žíhání na kinetiku statické 

rekrystalizace 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto realizovat další relaxační testy s jednotnou 

deformací o velikosti 0,2, jejichž cílem bylo popsat kinetiku statické rekrystalizace zkoumané 

slitiny. Pro tyto plastometrické testy byly zvoleny teploty deformace 900 °C, 1000 °C a 

1100 °C s následným žíháním při těchto teplotách s nominální výdrží 0 – 600 s. 

Pro vyhodnocení vodou zakalené struktury bylo využito EBSD analýz, které byly provedeny 

ve Fyzikálním ústavu AV ČR. 

Průběh statické rekrystalizace při nejvyšší zvolené žíhací teplotě 1100 °C je překvapivě 

rychlý – viz obr. 23. Při žíhací teplotě 1000 °C – viz obr. 24 byly patrné řetízky nových zrn 

na původních hranicích zrn již po 5 sekundové výdrži na žíhací teplotě a po 180 sekundové 

výdrži na žíhací teplotě byla struktura téměř kompletně rekrystalizovaná. Při nejnižší 

aplikované žíhací teplotě 900 °C byly pozorovány řetízky nových zrn až po 19 sekundové 

výdrži na žíhací teplotě, zatímco velmi dlouhá výdrž na žíhací teplotě vedla k selektivnímu 

hrubnutí nových zrn – viz obr. 25. Střední velikost rekrystalizovaných zrn klesala s klesající 

žíhací teplotou [31]. 

 

  
  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 5 s 

  

  
  c)  doba žíhání 45 s d)  doba žíhání 300 s 

 
Obr. 23:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1100 °C (EBSD) [31] 
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  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 5 s 

  

  
  c)  doba žíhání 30 s d)  doba žíhání 180 s 

 
Obr. 24:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 1000 °C (EBSD) [31] 

 

  
  a)  zakaleno bezprostředně po deformaci b)  doba žíhání 19 s 

  

  
  c)  doba žíhání 100 s d)  doba žíhání 600 s 

  
Obr. 25:  Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 900 °C (EBSD)[31] 
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Kinetiku statické rekrystalizace lze matematicky popsat pomocí Johnson, Mehl, Avrami a 

Kolmogorodova (JMAK) modelu [36, 37, 38]: 

n

R tBexpX 1  (6) 

kde t [s] je výdrž na žíhací teplotě, konstanta B závisí na mechanismu nukleace a růstu zrn a n 

je Avramiho exponent. Koeficienty v rovnici (6) byly dříve řešeny vícenásobnou nelineární 

regresí experimentálních dat [39]. Nezávislými proměnnými byla teplota [K] a nominální 

doba žíhání (výdrž na teplotě žíhání). Efekt žíhací teploty byl zaveden do rovnice (6) 

modifikací konstanty B. Výsledný fenomenologický model pro popis kinetiky statické 

rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B má tvar: 

6607265
7281 ,

R t
T

exp,expX  (7) 

Dobrou shodu experimentálních hodnot s hodnotami získanými výpočtem dle rovnice (7) 

dokumentuje graf na obr. 26 [31]. 

 

 
 Obr. 26:  Demonstrace přesnosti modelu (7) (plná čára) ve srovnání s experimentálními daty 

(body) [31] 

 

Srovnání dosažených výsledků s výsledky jiných autorů je obtížné z důvodu značných 

rozdílů experimentálních podmínek a povaze výchozího materiálu. Bystrzycki [41] žíhal 

obdobnou slitinu při teplotě 800 °C a pozoroval plně rekrystalizovanou strukturu po cca 

10 sekundové výdrži na žíhací teplotě, ale předchozí deformace rázovými vlnami při 

pokojové teplotě akumulovaly v materiálu mnohem větší hustotu vad než tváření za tepla, 

které bylo využito v mých experimentech. Většinou byly zjištěny problémy s finální 

strukturní homogenitou. Samajdarem a kol. [42] byly pozorovány dvě odlišné struktury zrn 

v žíhaných B2 FeAl vzorcích – malá rovnoosá zrna a velká sloupcovitá (kolumnární) zrna. 

5.9 Optimalizace laboratorního válcování křehkého aluminidu typu Fe-

40Al-Zr-B za tepla 

Cílem tohoto laboratorního válcování bylo vyhodnotit možnosti válcování za tepla slitiny 

Fe-40Al-Zr-B v litém stavu, která se vyznačuje velkou křehkostí. S využitím opakované 

statické rekrystalizace bylo snahou zjemnit výchozí licí strukturu a tím zlepšit technologickou 

tvařitelnost zkoumané slitiny. 
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5.9.1 Optimalizace úběrového režimu 

V první etapě byly dva laboratorní odlitky válcovány, po ohřevu na zvolenou teplotu 

1200 °C, celkem 6 poměrně malými výškovými úběry na finální tloušťku 12,5 mm. 

Laboratorní válcování zkoumaného materiálu bez jeho uložení v ochranné kapsli vedlo ke 

vzniku markantních příčných trhlin již po prvním výškovém úběru. Míra četnosti trhlin se 

zvyšovala s následnými průchody (viz obr. 27a), a proto je možné potvrdit, že válcování 

zkoumané slitiny běžným způsobem, tj. bez aplikace ochranných kapslí, je v podstatě 

nemožné. Stejně jako v případě jiných materiálů na bázi intermetalických sloučenin, např. viz 

[43,44], má devastační vliv ochlazování povrchových vrstev provalku odvodem tepla do 

pracovních válců, takže způsobuje v podstatě nulovou tvařitelnost těchto slitin. Zabalením 

druhého odlitku (označeného V1) do ochranné kapsle byl potlačen původ těchto povrchových 

vad, díky čemuž bylo možno získat vývalek bez známek výskytu povrchových trhlin, jak 

dokumentuje obr. 27b a obr. 28. 

 

 
 Obr. 27:  Půdorysné plochy laboratorních vývalků[33] 

a)  vývalek V2 - válcovaný bez ochranné kapsle (finální tloušťka 11,9 mm) 

b)  vývalek V1 - válcovaný v ochranné kapsli (finální tloušťka 12,7 mm) 

 

 
 Obr. 28:  Vývalek V1 s částečně odstraněnou ochrannou kapslí (finální tloušťka 12,7 mm) 

 

Porovnáním výchozí struktury odlitku s finální strukturou vývalku V1 (viz obr. 29 a 

obr. 30) lze tvrdit, že bylo dosaženo zjemnění struktury pomocí poměrně malého stupně 

výškové deformace (s celkovou velikostí cca 35 %). Nicméně tato zjemněná struktura zůstala 

značně heterogenní, což je znakem nedokonalého průběhu rekrystalizačních procesů. 
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Kombinace vyššího počtu úběrů spolu s větší celkovou deformací by měla vést, ve 

srovnání s první etapou válcování, k většímu zjemnění a homogenizaci struktury zkoumané 

slitiny. V této etapě byly proválcovány celkem 3 vývalky při různých teplotách: 1150 °C, 

1200 °C a 1250 °C. Vývalek V3, vyválcovaný při teplotě 1150 °C, měl finální tloušťku 

5,68 mm, přičemž celková velikost výškové deformace byla 71 %. Vývalek V4, vyválcovaný 

při teplotě 1200 °C, měl konečnou tloušťku 5,34 mm, přičemž celková velikost výškové 

deformace byla 73 %. Vývalek V5, vyválcovaný při nejvyšší teplotě – tj. při 1250 °C, měl 

finální tloušťku 5,3 mm a byl deformován celkovou výškovou deformací o velikosti 73 %. 

Při válcování při nejvyšší aplikované teplotě došlo k protržení ochranné kapsle 

(viz obr. 31), zatímco při nejnižší teplotě válcování se na vývalku objevily příčné trhliny, 

které se šířily od podélných bočních povrchů k jeho středu (viz obr. 32). Z toho je zřejmé, že 

válcovatelnost zkoumané slitiny s poklesem teploty výrazně klesá [33]. 

 

 
 Obr. 31:  Trhání ochranné kapsle na obou koncích vývalku V5 

(teplota válcování 1250 °C) 

 

 
 Obr. 32:  Trhliny šířící se z bočních stran – vývalek V3 

(teplota válcování 1150 °C) 

  
 Obr. 29:  Makrostruktura vývalku V1 

v příčném a podélném směru 

(vzhledem ke směru válcování) 

Obr. 30:  Heterogenní mikrostruktura vývalku V1 
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Kromě tloušťky (výšky) vývalků byla měřena i tloušťka ochranných kapslí po 

vyválcování, přičemž byly zjištěny, v závislosti na teplotě válcování, různé rozdíly mezi 

relativní redukcí výšky vlastního vzorku a ochranné kapsle. Jak je zřejmé z obr. 33, situace 

po válcování při teplotě 1200 °C se přibližuje ideálu (což znamená přesný soulad mezi oběma 

hodnotami deformace, resp. minimální rozdíl mezi deformací vzorku a jeho ochranné kapsle). 

Nejvyšší teplota válcování měla za následek výrazně nižší deformaci ochranné kapsle, což 

vedlo v důsledku rostoucího napětí k jejímu masivnímu trhání a praskání. 

 

 
 Obr. 33:  Rozdíly ve výškové deformaci vzorku a ochranné kapsle v závislosti na teplotě 

válcování 

 

V případě válcování deseti úběry bylo nejlepších výsledků z hlediska tvařitelnosti a 

parametrů výsledné struktury dosaženo při teplotě 1200 °C, jak dokumentuje obr. 34 a 

obr. 35. Získaná struktura je kompletně rekrystalizovaná, relativně jemnozrnná a dostatečně 

homogenní. 

 

  
 Vývalek V3 – teplota válcování 1150 °C 

(10 výškových úběrů) 

Vývalek V4 – teplota válcování 1200 °C 

(10 výškových úběrů) 

 

 
 Vývalek V5 – teplota válcování 1250 °C (10 výškových úběrů) 

 
Obr. 34:  Makrostruktura vývalků tloušťky cca 5,5 mm (podélné řezy) 
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 Obr. 35:  Mikrostruktura vývalku V4 (válcovaného při teplotě 1200 °C) 

 

Teplota válcování 1250 °C měla za následek, bez ohledu na potíže s praskáním ochranné 

kapsle a vzniku povrchových vad vývalku v exponovaných místech, dosažení sice 

homogenní, ale mírně hrubozrnné 

struktury. 

Na základě metalografických 

analýz se ukázalo, že teplota 

válcování 1150 °C je nevhodná – 

příliš nízká nejen z pohledu 

tvařitelnosti – viz transkrystalická 

trhlina šířící se přes výšku  

od horního povrchu vývalku  

(obr. 36), ale i z hlediska 

strukturotvorných procesů – viz 

obr. 34. Vzhledem k nedokonalé 

rekrystalizaci lze ve výsledné 

struktuře pozorovat hrubá zrna, 

která jsou protažena ve směru válcování. 

Výsledky skenovací elektronové mikroskopie vývalku V3, válcovaného při teplotě 

1150 °C, dokumentovaly značné množství jemných vnitřních trhlin, které vycházely ze 

shluků nečistot (obr. 37a). Bodovou spektrální analýzou bylo určeno, že jemné částice 

v matrici jsou tvořeny karbidy zirkonia (obr. 37b). 

 

  
 Obr. 37:  Vnitřní trhliny ve vývalku V3 (teplota válcování 1150 °C) 

a)  trhlina v blízkosti shluku nečistot 

b)  transkrystalická trhlina 

 

 
 Obr. 36:  Mikrostruktura vývalku V3 (válcovaného při 

teplotě 1150 °C) 
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Jeden odlitek (označený jako V6), který byl zabalen také do ochranné kapsle, byl 

proválcován celkem sedmi výškovými úběry na finální tloušťku 5,7 mm. Z výše uvedených 

důvodů byla zvolena teplota válcování na 1200 °C. 

Výsledná struktura byla více jemnozrnná, než v případě vývalku válcovaného v předchozí 

etapě při analogické teplotě deseti úběry, ale v jeho centrální části lze pozorovat oblasti 

podobající se segregacím – viz obr. 38 [33]. 

 

 
 Obr. 38:  Makrostruktura vývalku V6 (teplota válcování 1200 °C, 7 výškových úběrů) 

5.9.2 Optimalizace teplot válcování 

S přihlédnutím k výsledkům experimentů popsaných v kap. 5.9.1 byly optimalizovány 

teploty válcování zkoumané slitiny za tepla. Pro tyto účely bylo připraveno 5 bramek, které 

byly zabaleny do ochranných kapslí. Po ohřevu na zvolenou teplotu byly bramky 

proválcovány 7 výškovými úběry z počáteční tloušťky 23,35 mm (měřeno po zabalení do 

ochranných kapslí) na finální tloušťku 7,23 mm. Velikost celkové výškové deformace 

vlastního vzorku byla cca 70 %. Teploty válcování jednotlivých bramek byly 1240 °C, 

1220 °C, 1200 °C, 1180 °C a 1160 °C, přičemž po každém dvojúběru byl zařazen 

mezioperační ohřev provalků v peci po dobu 60 sekund. Z důvodu zajištění zpomaleného 

ochlazování byly vývalky ihned po doválcování vloženy na 10 minut do pece vyhřáté na 

teplotu 900 °C. Po uplynutí této doby byly vývalky vytaženy z pece a následně byly 

ochlazovány volně na vzduchu. 

V průběhu válcování se válcovací síly měnily, tzn. sudý úběr vykazoval oproti lichému 

úběru vyšší hodnotu válcovacích sil – viz obr. 39 (příklad registrace válcovacích sil), přičemž 

tento fakt byl způsoben zchladnutím vzorku v důsledku reverzního válcování. S poklesem 

teploty provalků se zvyšoval jejich deformační odpor a následně i válcovací síly, jak můžeme 

vidět na obr. 40, který znázorňuje porovnání naměřených válcovacích sil všech 5 provalků 

během jejich válcování v 7. úběru. 

 

  
  Vzorek V7 (teplota válcování 1240 °C) Vzorek V11 (teplota válcování 1160 °C) 

 
Obr. 39:  Naměřené válcovací síly vývalků V7 až V11 
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  Obr. 40:  Průběh válcovacích sil při 7. výškovém úběru 

 

Ochranné kapsle všech 5 vývalků v různých mírách popraskaly, což přehledně 

dokumentuje obr. 41. V porovnání s předchozím laboratorním válcováním zkoumané slitiny 

(jehož výsledky jsou popsány v kap. 5.9.1) se prokázalo, že zvolený režim výškových úběrů 

má velký vliv na deformační chování ochranné kapsle. Ve zmiňovaném předchozím 

experimentu byl materiál válcován pomocí deseti úběrů na požadovanou výšku. V tomto 

případě byl materiál válcován sedmi úběry s většími deformacemi v jednotlivých úběrech a 

ochranné kapsle byly více poškozeny. Jak dokumentuje obr. 41, největší poškození 

ochranných kapslí vykazovaly vývalky válcované při teplotách 1240 °C a 1200 °C. I přes 

tento fakt ochranné kapsle splnily svou funkci a dostatečně ochránily válcovaný zkoumaný 

materiál [34]. 

Na obr. 42 jsou představeny vývalky po jejich vytažení z ochranných kapslí, přičemž si 

lze všimnout, že vývalky válcované při teplotách 1240 °C (V7), 1220 °C (V8) a 1200 °C (V9) 

nemají trhliny ani praskliny. Na vývalcích válcovaných při teplotách 1180 °C (V10) a 

1160 °C (V11) již lze pozorovat příčné trhliny. Vývalek V10, válcovaný při teplotě 1180 °C, 

vykazoval větší počet trhlin, než vývalek V11, který byl válcován při teplotě 1160 °C. Tento 

fakt mohl být způsoben neplánovanou prodlevou mezi 5. a 6. úběrem a tedy výraznějším 

zchladnutím daného provalku (V10) [34]. 
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  Obr. 41:  Vývalky v ochranných kapslích [34] 

 

 
 Obr. 42:  Vývalky po vytažení z ochranných kapslí 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V7 V8 V9 V10 V11 
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Všechny vývalky byly podrobeny metalografickým analýzám. Srovnáme-li 

mikrostruktury vývalků V7 až V11 (viz obr. 43) lze tvrdit, že zvolené teploty válcování měly 

výrazný vliv na výslednou velikost zrna. 

 

  
  Vývalek V7 (teplota válcování 1240 °C) Vývalek V8 (teplota válcování 1220 °C) 

 

  
  Vývalek V9 (teplota válcování 1200 °C) Vývalek V10 (teplota válcování 1180 °C) 

 

 
  Vývalek V11 (teplota válcování 1160 °C) 

 
Obr. 43:  Mikrostruktura vývalků V7 až V11 

 

Mikrostruktura vývalků V7 a V8 byla poměrně hrubozrnná (viz obr. 43). Vývalky V10 a 

V11 se vyznačují poměrně velkou jemnozrnností, ale struktura není v celém objemu 

rekrystalizovaná, což dokumentují dlouhá nerekrystalizovaná zrna, která jsou protažena ve 

směru vlastního válcování (viz obr. 43). Vývalek V9, válcovaný při teplotě 1200 °C, 
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nevykazuje tak jemnozrnnou strukturu jako vývalky, které byly válcovány při nižších 

teplotách, ale na rozdíl od nich je jeho struktura 100 % rekrystalizovaná, relativně jemnozrnná 

a homogenní. Kromě toho byla zkoumána, pomocí měření mikrotvrdosti, za účelem zjištění, 

jestli se jedná o legující prvky, protáhlá nerekrystalizovaná zrna. Bohužel měření 

mikrotvrdosti neprokázalo rozdílnou tvrdost těchto protažených zrn ve srovnání s ostatními 

rovnoosými zrny [34]. 

 

6. ZÁVĚRY 

Bylo studováno deformační chování vybraných aluminidů železa typu FeAl s cca 

40 at. % Fe, které se vyznačují extrémně nízkou tvařitelností za tepla. Hlavní pozornost byla 

věnována tváření za tepla a relevantním strukturotvorným procesům probíhajícím ve slitině 

Fe-40Al-Zr-B. 

Hlavní část experimentálních prací byla provedena na plastometru Gleeble 3800. 

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

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

 do 30 s
-1

, byla vypočtena hodnota 

aktivační energie slitiny Fe-40Al-Zr-B při tváření za tepla Q = 560,61 kJ·mol
-1

. Tato veličina 

byla využita k sestavení matematických modelů popisujících maximální přirozený deformační 

odpor a kinetiku dynamické rekrystalizace této slitiny při tváření za tepla v závislosti na 

teplotně kompenzované deformační rychlosti. 

Shodnou metodikou byly určeny aktivační energie a modely pro predikci maximálního 

přirozeného deformačního odporu u slitin Fe-40Al+TiB2 a Fe-40Al. Porovnání výsledků 

prokázalo vliv vybraných přísad na hodnotu aktivační energie při tváření za tepla. V případě 

binární slitiny Fe-40Al byla určena hodnota Q = 234,75 kJ·mol
-1

. Přidání jemných částic TiB2 

do této slitiny mělo za následek téměř zdvojnásobení hodnoty aktivační energie –  

Q = 452,48 kJ·mol
-1

. Ještě vyšší hodnotu aktivační energie v případě slitiny Fe-40Al-Zr-B lze 

přičíst zejména zpevňujícímu účinku boru, segregujícímu na hranicích zrn. Bylo ověřeno, že 

velikost maximálního přirozeného deformačního odporu nemusí být přímo úměrná hodnotám 

aktivační energie zkoumaných aluminidů při tváření za tepla. 

Relaxačními testy realizovanými rovněž na plastometru Gleeble 3800 se ukázalo, že ve 

slitině Fe-40Al-Zr-B s výchozí strukturou litou (tedy značně heterogenní a hrubozrnnou), je 

poměrně snadné vyvolat tvářením za tepla statickou rekrystalizaci, ale je prakticky nemožné 

dosáhnout tímto procesem jednotné velikosti zrna. Proto byla před další etapou relaxačních 

testů zařazena nezbytná homogenizace výchozí struktury zkoumané slitiny, provedená 

kombinací víceúběrového laboratorního válcování za tepla a dlouhodobého vysokoteplotního 

žíhání. 

U homogenizovaných vzorků se střední velikostí zrna 0,77 ± 0,27 mm bylo na základě 

EBSD a FSD analýz prokázáno, že tváření slitiny Fe-40Al-Zr-B velkou deformací při teplotě 

1100 °C vede k polygonizaci struktury, jež konkuruje rekrystalizačním procesům. Proto byla 

pro následující relaxační testy zvolena jednotná logaritmická deformace 0,2. Po vyhodnocení 

rekrystalizovaného podílu ve vzorcích podrobených relaxačním testům byl vyvinut dostatečně 

přesný model popisující kinetiku statické rekrystalizace slitiny Fe-40Al-Zr-B s hrubozrnnou 

výchozí strukturou. Nezávislými proměnnými v tomto modelu jsou teplota deformace, 

resp. izotermického žíhání (900 °C až 1100 °C) a doba žíhání při teplotě deformace. 

Statická rekrystalizace začíná ve zkoumané slitině relativně snadno v celém rozsahu 

zkoumaných teplot, ale pro úplný průběh rekrystalizace jsou nezbytné velmi dlouhé doby 

žíhání (až stovky sekund), což je velmi nepříznivé z hlediska skutečné délky prodlev mezi 

jednotlivými úběry při reálném válcování za tepla. Heterogenní průběh rekrystalizace 

v počáteční hrubozrnné struktuře navíc vede k selektivnímu růstu některých nových zrn. 



 

Souhrn disertační práce – Ing. Václav Šumšal   35 

V další fázi experimentálních prací bylo provedeno laboratorní válcování slitiny 

Fe-40Al-Zr-B za tepla, jehož úkolem bylo zjemnit výchozí licí strukturu opakovanou 

statickou rekrystalizací a tím zlepšit technologickou tvařitelnost zkoumané slitiny. Válcování 

bez speciálních ochranných kapslí, svařených z chrómové korozivzdorné oceli, vedlo ke 

vzniku masivních příčných povrchových trhlin už při prvním úběru. Byly optimalizovány 

teplotní a časové parametry laboratorního válcování odlitků tloušťky cca 20 mm v 

ochranných kapslích tak, že bylo možno celkem 7 úběry na plocho v kombinaci 

s mezioperačním ohřevem dosáhnout redukci výšky až 70 %, a to se zamezením praskavosti. 

To je v případě progresivního materiálu se slibnými vlastnostmi, považovaného však v litém 

stavu za nezpracovatelný běžnými postupy, významný úspěch zvyšující možnosti jeho 

aplikovatelnosti v provozní praxi. 

 

CONCLUSIONS 

The aim of the dissertation thesis was to study the deformation behaviour of the selected 

iron aluminides of the type FeAl with 40 at. % Fe, which are characterized by an extremely 

low hot formability. The main attention was paid to hot forming and relevant structure-

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

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

The activation energy of Fe-40Al- Zr-B alloy during hot forming Q = 560.61 kJ·mol
-1

 was 

calculated on the basis of the results of plastometric tests performed at temperatures from 

800 °C to 1200 °C and at the strain rate values from 0.05 s
-1

 to 30 s
-1

. This value was used to 

build the mathematical models describing the maximal flow stress and dynamic 

recrystallization kinetics of the alloy during hot forming, depending on the temperature-

compensated strain rate. 

The same methodology was used to determine the activation energy and models for 

predicting the maximal flow stress of alloys Fe-40Al+TiB2 and Fe-40Al. Comparison of 

results showed the influence of selected additives on the activation energy during hot forming. 

The value Q = 234.75 kJ·mol
-1

 was determined in the case of binary alloys of Fe-40Al. 

Adding a fine TiB2 particle in this alloy resulted in nearly doubling the value of the activation 

energy Q = 452.48 kJ·mol
-1

. Even higher value of the activation energy of the investigated 

alloy Fe-40Al-Zr-B can be attributed to the strengthening effect of boron, segregating on 

grain boundaries. It was verified that the maximal flow stress value does not have to be 

directly proportional to the values of the activation energy of the investigated aluminides 

during hot forming. 

Relaxation tests performed also on the plastometer Gleeble 3800 showed that it is 

relatively easy to cause hot forming static recrystallization in the alloy of Fe-40Al-Zr-B of the 

initial cast structure (i.e. very heterogeneous and coarse-grained). It also showed that it is 

virtually impossible to achieve (by this process) the uniform grain size. Therefore, before the 

next stage of relaxation tests, homogenization of the starting structure of the investigated alloy 

had to be performed. It has been carried out by a combination of multi-passes laboratory hot 

rolling and long-term high-temperature annealing. 

Based on EBSD and FSD analyses, it was demonstrated (in homogenized samples with a 

medium grain size of 0.77 ± 0.27 mm) that the forming of Fe-40Al-Zr-B by using large 

deformation at 1100 °C leads to the polygonization of the structure which competes with 

recrystallization processes. Therefore, in the following relaxation tests we have chosen a 

logarithmic strain of 0.2. A sufficiently accurate model describing the static recrystallization 

kinetics of Fe-40Al-Zr-B with the coarse-grained initial structure was developed after 

evaluating the proportion of recrystallized grains in the samples subjected to relaxation tests. 

There were several independent variables in this model - the temperature of deformation, 
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or more precisely of isothermal annealing (900 °C to 1100 °C) and annealing time at the 

temperature of deformation. 

Static recrystallization of the investigated alloy starts relatively easily in the whole range 

of temperatures studied. Nevertheless to complete the alloy recrystallization, it is necessary 

for it to undergo annealing for very long time (up to hundreds of seconds), which is very 

unfavourable in terms of the actual length of the delays between the individual pass in actual 

hot rolling. The heterogeneous course of recrystallization in the initial coarse-grain structure 

results in a selective growth of some new grains. 

In the next phase of the experimental work, a laboratory hot rolling of the alloy of the 

type Fe-40Al-Zr-B has been done. Its fundamental aim was to make the initial cast structure 

smoother by a repeated static recrystallization, and thus improve the technological formability 

of the investigated alloy. Rolling without special protective capsules (made of chrome 

stainless steel) has led to the formation of massive transverse surface cracks at the first pass. 

There were optimized temperature and time parameters of laboratory rolling casts of a 

thickness of about 20 mm in protective capsules so that a height reduction of up to 70 % could 

be achieved (with preventing cracking) by a total of seven flat metal pass in combination with 

heating. This is, in case of progressive material with promising properties (considered, 

however, to be unable to be processed in the cast state by normal procedures), significant 

success increasing its possible applicability in practice. 
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