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Abstrakt 

 Má bakalářská práce je zaměřena na válcování křehké slitiny aluminidu železa typu  

Fe 40 Al-Zr-B s tímto 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). Odlitky o tloušťce 19,35 mm byly válcovány v 

konfiguraci kvarto na stolici K350 sedmi průchody na nominální tloušťku 5,81 mm. Průměr 

pracovních válců byl 64,5 mm. Všechny vzorky byly zabaleny do speciálně svařovaných, 

korozivzdorných, feritických ochranných kapslí o tloušťce 2mm. Tyto kapsle chránily vzorky 

aluminidu železa před stykem s chladnými válci a díky tomu nedocházelo ke vzniku 

radikálních příčných trhlin nebo prasklin. Vzhledem k této technologii se podařilo v 

laboratorních podmínkách dosáhnout dílčími 15- ti % úběry, celkové výškové deformace     

69 %. Jako optimální teplota ohřevu pro mikrostrukturu a technologickou tvařitelnost se 

projevilo 1200°C. 

 

Klíčová slova: válcování za tepla, válcovací síla, intermetalická látka, aluminid železa, 

ochranná kapsle. 

  

Abstract 

 My thesis focuses on rolling of fragile alloys type aluminide of iron Fe 40 Al-Zr-B 

with the chemical composition (wt. %): Al 24.56 - 0.04 Cr-0, 01 B-0.18 Zr-0.01 C, 0.14 Mn 

0.01 Mo (rest of Fe). Castings of a 19.35 mm thick had been rolled on a mill stand K350 into 

the configuration quarto with seven passes a nominal thickness of 5.81 mm. Diameter of the 

working rolls had been 64.5 mm. All samples had been packed into specially welded 

corrosion resistant ferritic protective capsules of the thickness 2 mm. These capsules had been 

protecting the samples of iron aluminide from contact with the cold rolls.  This had prevented 

the formation of radical transverse cracks or fissures. This technology enabled the experiment 

to be carried out successfully, under laboratory conditions, with a less than 15 percentage 

removing of the total vertical deformation of 69 percent. The optimum heating temperature 

for the microstructure and formability technology was 1200 ° C. 

 

Keywords: Hot rolling, Rolling force, Intermetallic substance, Iron aluminide, Protective 

capsule. 
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1 ÚVOD 

 Bakalářská práce je zaměřena na intermetalickou slitinu aluminidu železa typu Fe-

40Al-Zr-B. Tyto slitiny jsou velmi zajímavé, protože disponují souborem atraktivních 

vlastností. Základní prvek Fe zajišťuje relativně nízkou cenu, zatímco vysoký obsah prvku Al 

snižuje výrazně hustotu slitiny v porovnání s komerčními ocelemi. V porovnání kladů a 

záporů této slitiny, bychom dostali kladnou výslednici. Za nevýhodu bychom mohli označit 

mechanické vlastnosti nelegovaného stavu aluminidu železa. Myslí se tím hlavně tažnost a 

lomová houževnatost při pokojové teplotě, nízká pevnost při 600°C či vysoká křehkost. 

Pokud se vyřeší vodíková křehkost v intermetalických sloučeninách FeAl nebo Fe3Al, tak se 

tyto slitiny mohou stát komerčně atraktivní a mohou se stát potenciální náhradou oceli 

v konstrukčních aplikacích. Výhodnou vlastností této slitiny je vysoká korozní odolnost 

v oxidačním i agresivním prostředí. Přídavkem malého množství bóru a zirkonia se zlepšila 

tažnost za pokojových i zvýšených teplot. Bór dále potlačuje interkrystalický lom a zvyšuje 

vysokoteplotní pevnost. 

 Cílem této práce bylo zpracovat a protvářet tuto slitinu. Vlivem vysoké křehkosti 

musely být použity speciální ochranné kapsle, které chrání vzorek před stykem s chladnými 

válci a předchází tak trhlinám či prasklinám. Dále bylo cílem stanovit optimální podmínky 

válcování této slitiny za tepla. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Válcování 

 Válcování kovů patří mezi nejproduktivnější a nejekonomičtější výrobní procesy 

v oblasti tváření kovů. Přibližně 90 % světové výroby oceli se zpracovává válcováním [1]. 

Válcování patří do skupiny objemových tvářecích procesů, to znamená, že body tvářeného 

tělesa ležící v jednotlivých rovinách se dostanou do jiných rovin [2]. U této technologie se 

tváření materiálu děje v mezeře mezi otáčejícími se válci, v tzv. pásmu deformace 

označováno ld. Válcování můžeme rozdělit podle směru, kterým válcovaný materiál prochází 

pracovními válci, podle uložení os válců vzhledem k válcovanému materiálu a podle průběhu 

deformace na: 

a) podélné válcování - při experimentu byl použit tento způsob válcování, používá se 

např. u výroby plechů a pásů, 

b) příčné válcování - tento způsob válcování se používá např. pro výrobu mlecích 

koulí do cementáren, 

c) kosé válcování - např. výroba bezešvých trub. 

 

 Velmi důležitým činitelem, který vzniká při vlastním válcování, je válcovací síla, která 

se definuje jako vertikální složka výsledné přítlačné síly válcovaného kovu na pracovní válec, 

která se určuje jako součet elementárních vertikálních sil vyvolaných radiálními a 

tangenciálními napěťovými složkami. Jednoduše řečeno, snaží se oddálit materiál od válců 

vlivem napětí v materiálu. Celkovou válcovací sílu můžeme vyjádřit jako reakci na výslednou 

sílu integrovaného deformačního odporu ve válcovací mezeře. Označení této veličiny je FV a 

vypočte se podle následujícího vztahu [1]: 

                      [N],  (1) 

kde FV - válcovací síla [N] 

 σps - střední přirozený deformační odpor [Pa], 

 Sh -  plocha materiálu na kterou působí válcovací síla [m
2
], 

 QFV - tvářecí faktor [-], je to bezrozměrové číslo, které v sobě obsahuje  přídavná 

 smyková napětí (jednoduše všechny napětí, které doprovází trojosý  napěťový 

 stav, kromě toho přirozeného deformačního odporu, který už je  v rovnici samostatně 

 vyjádřen). 

 

 Tvářecí faktor QFV je funkcí: 

 geometrických podmínek válcovacího procesu, 



6 

 

 deformačních podmínek, 

 podmínek tření mezi válcovaným materiálem a pracovními válci. 

 

            
  

  
 
  

  
 
  

  
   ,    (2) 

  

kde ld - délka pásma deformace [m], 

 hs - střední výška [m], 

 b0 - počáteční tloušťka provalku [m], 

 h0 - počáteční výška provalku [m], 

 ∆h - rozdíl výšek před a po deformaci [m] 

 µ -  součinitel tření mezi provalkem a pracovními válci [-]. 

 

 Plocha Sh, na kterou působí válcovací síla je dána vztahem [1]: 

                  [m
2
],  (3) 

kde bs - střední šířka válcovaného materiálu [m]. 

 

 Výpočetních metod je mnoho, a proto je zde uvedeno několik autorů a jejich vzorce: 

 výpočet FV podle A. I. CELIKOVA 

                
   

     
    
  

 
   

 

   
 

  
    
  
 

    [N],  (4) 

kde β - součinitel šíření ve válcovací mezeře [-], 

 ε - poměrná deformace [-], 

 γ - součinitel výškové deformace [-], 

 

 výpočet FV podle EKELUNDA 

                  [N],  (5) 

kde ps - střední tlak působící na plochu Sh [Pa]. 

 

2.2 Intermetalické látky 

Názvem intermetalikum (intermetalická látka) je označována sloučenina nejméně 

dvou kovů [3]:  

 jejichž krystalová struktura je odlišná od struktury základního kovu, 
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 uspořádání atomů je na dlouhé vzdálenosti, 

 mají úzké rozmezí koncentrací okolo stechiometrického poměru. 

S prvními intermetalickými látkami se setkáváme už v dávné minulosti. Jednalo se 

převážně o slitiny s nízkou teplotou tání. Tyto materiály se vyznačovaly vysokou tvrdostí a 

vysokou odolností proti opotřebení. Díky svému kovovému lesku, byla intermetalika 

používána spíše jako dekorační materiál, příkladem mohou být zrcadla (např. CuZn) [4, 5]. 

S nástupem moderní vědy, techniky a metalurgie vznikají slitiny se specifickými 

fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, např. značně vysokou teplotou tání, pevností za 

vysokých teplot či naopak křehkostí. Křehkost intermetalických látek je kritickým 

problémem, protože omezuje jejich použití a zpracování, avšak je pořád mnohem nižší než u 

keramických látek. 

 Díky specifickým vlastnostem patří tyto slitiny k významným materiálům, které mají 

různé oblasti použití, zejména ve vysokoteplotních aplikacích. Většina těchto slitin je 

založena na bázi intermetalik.  

 Příklady konkrétních aplikací [3]:  

1) konstrukční aplikace - např. Ni3Al, NiAl, Ti3Al, TiAl, Fe3Al, FeAl, aj., 

2) polovodiče - např. GaAs, CdTe, aj., 

3) supravodiče - např. Nb3Sn, V3Ga, La3In, Mo3Al, Ti3Sb, Ta85Pt15, aj., 

4) elektromagnetické aplikace - měkké magnety (vysoká permeabilita) a tvrdé 

magnety (vysoce výkonné), 

5) optické aplikace, 

6) magnetooptické aplikace, 

7) termoelektrické a elektrické aplikace, 

8) aplikace v chemii a metalurgii, 

9) ostatní aplikace - např. zlatnictví (šperky), tepelné hospodářství (akumulace 

tepla), medicína (dentální slitiny), aj. 

 

2.2.1 Rozdělení intermetalických látek 

 Intermetalika můžeme rozdělit do několika skupin [4, 5]: 

 Zintlovy fáze - jsou to takové fáze, které tvoří intermetalickou sloučeninu z prvku 

pravé strany periodické tabulky prvků a z prvku levé strany periodické tabulky 

prvků, 

 Hume - Rotherovy fáze - jsou to fáze nejznámější z tzv. elektronových sloučenin, 
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 Lavesovy fáze - tyto intermetalické látky krystalizují v uzavřené hexagonální 

C14, kubické C15 nebo hexagonální C36. Tato struktura je charakteristická tím, 

že má velkou symetrii a vysokou specifickou hustotu,  

 Kurnakovovy fáze - vznikají přeměnou tuhých roztoků základních prvků. 

 

2.2.2 Mechanické vlastnosti intermetalických látek  

a)  Křehkost 

  Hlavní problém intermetalických látek je jejich křehkost. Ta ztěžuje 

zpracování a omezuje použitelnost. Křehkost intermetalických látek by měla být 

nižší než u keramických látek, neboť intermetalika obsahují kovovou vazbu a 

keramiky obsahují kovalentní nebo iontovou vazbu. Křehkost intermetalických 

látek je ovlivněna mřížkovou souměrností a jednotkovou velikostí elementární 

buňky krystalu. Křehkost roste s klesající souměrností mřížky a rostoucí 

jednotkové vzdálenosti buněk. Proto se vývoj intermetalických látek dere směrem 

opačným pro vznik, co možná nejlepších vlastností nebo aspoň co možná 

nejmenší hodnotou křehkosti. Velmi důležitým faktorem ovlivňující křehkost je 

anizotropie (nestejnoměrnost vlastností v různých směrech souřadného systému) 

[5]. 

b)  Plastická deformace: 

  Plastičnost je schopnost materiálu se plasticky deformovat v rozsahu 

deformací od počáteční do mezní. Počáteční plastičnost vyjadřuje přechod 

z pružného do plastického stavu. Mezní plastičnost odpovídá vzniku prvních 

trhlin. Při vzniku plastické deformace dominuje kluzový mechanismus deformace. 

Ten se v materiálech realizuje pohybem dislokací. Jednoduchá definice dislokace 

zní - hranice zóny kluzu. 

  Plastická deformace patří do skupiny důležitých vlastností intermetalik. 

Tato vlastnost je složitější než u kovů a konvenčních slitin a je to dáno silnějšími 

kovalentními vazbami a atomovým uspořádáním v intermetalických látkách, díky 

němuž vzniká komplexnější krystalová struktura [5]. 

c)  Oxidační resistence: 

  Pod pojmem oxidační resistence si můžeme představit schopnost 

některých prvků vytvořit ochrannou oxidační vrstvu, např. Cr, Al, Si. Tato 

oxidační vrstva musí mít dobrou hustotu a přilnavost. Důležitost hraje i tepelná 

stabilita těchto vrstev, která se snižuje se stoupající teplotou z důvodu zvýšené 
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difůze. Je tedy nutné, aby intermetalické látky používané pro teplotní aplikace nad 

1100°C měly vysokou oxidační resistenci. Vlastnosti oxidační vrstvy zlepšíme 

přidáním dalších prvků. Příkladem intermetalické látky s cíleně zvyšovanou 

oxidační odolností jsou aluminidy [5]. 

 

2.2.3 Faktory ovlivňující vlastnosti intermetalických látek 

a)  Krystalová struktura, pevnost vazby: 

  Intermetalické látky mají specificky uspořádanou krystalovou strukturu, 

v níž jsou atomy primárního prvku obklopeny atomy jiného prvku. Příkladem 

takových krystalových struktur je na obr. 1. Vazby mezi nestejnými atomy jsou 

pevnější než mezi atomy téhož druhu. Intermetalika patří do skupiny 

nehomogenních materiálů, protože zahrnují rozdílné fáze, které se liší vazbou, 

krystalografickou strukturou a vlastnostmi [3-5]. 

b)  Teplota tání: 

  Velmi významnou veličinou ovlivňující vlastnosti a tudíž rozsah použití 

intermetalických látek je teplota tání [5]. 

c)  Entalpie, entropie a Gibbsova energie: 

  Další z význačných veličin, které ovlivňují vlastnosti intermetalických 

látek, jsou stavové veličiny entalpie, entropie a Gibbsova energie. Všechny tyto 

veličiny závisí hlavně na teplotě, protože k tání dochází, pokud je Gibbsova 

energie kapalné fáze nižší než Gibbsova energie pevné fáze.  

 

 

Obr. 1. Ukázka krystalových struktur některých jednoduchých intermetalik [4] 
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2.3 Aluminidy železa 

 Tato slitina kovů je tvořena dominantními prvky, kterými jsou železo (ferrum) a hliník 

(aluminium). 

Pod pojmem železo označujeme čistý prvek, ale schovává se pod ním i plno jiných 

druhů technického železa. Technické železo obsahuje mnoho prvků, které mění zásadně jeho 

vlastnosti. Jeden z hlavních činitelů měnící vlastnosti technického železa je uhlík, označován 

v periodické soustavě prvků „C“. Jeho obsah v technickém železe asi do 2,14 % dovoluje, aby 

se dalo v zahřátém stavu tvářet. Nad toto množství ztrácí technické železo tvařitelnost jak za 

tepla, tak i za studena [6]. 

 Hliník je stříbrolesklý kov (třetí nejrozšířenější kov na zemi), jehož použití je 

v současnosti velmi obsáhlé. Tento kov je přítomen skoro ve všem co nás obklopuje 

v každodenním životě, např. v budíku, v zubní pastě, v autě, při práci na počítači, při otevírání 

kávy či jogurtu atd. [7].  

  

2.3.1 Vlastnosti 

 Po sjednocení hliníku a železa, získáme materiál výhodných i nevýhodných vlastností 

označován jako aluminid železa. Tato intermetalická látka neustále upozorňuje materiálové 

vědce z důvodu velmi atraktivního souboru fyzikálních, chemických a mechanických 

vlastností. Železné aluminidy jsou zajímavé, protože se vyznačují vysokou korozivzdorností 

v oxidačním a sulfatačním prostředí (vznik Al2O3 vrstvy), dobrou vysokoteplotní pevností, 

dobrou odolností proti opotřebení, nízkou hustotou oproti jiným intermetalickým látkám (za 

to může přísada Al, protože obsah tohoto prvku výrazně snižuje hustotu oproti ostatním 

komerčním ocelím) a nízkými materiálovými náklady (úspora strategických kovů) ve 

srovnání s nerezovou ocelí anebo s vysoce legovanými slitinami na bázi niklu. Tyto slitiny 

patří do skupiny materiálů, které nemají vážný problém při tavení a následném odlévání. 

Nicméně, horší to je, když má být materiál vystaven plastické deformaci. Problematika je 

v plasticitě materiálu, která je u tohoto materiálu velmi nízká. Celkově bychom mohli označit 

mechanické vlastnosti za nepříliš výhodné, co se týče nelegovaného stavu aluminidu železa. 

Myslí se tím hlavně nízká tažnost a lomová houževnatost při pokojové teplotě, nízká pevnost 

při teplotách nad 600°C a citlivost na křehnutí vlivem prostředí (zejména vlivem vodní páry 

obsažené ve vzduchu). Přídavkem malého množství bóru lze potlačit interkrystalický lom, 

zvýšit tažnost až o 3% (jen u slitin Fe-40Al) a zvýšit vysokoteplotní pevnost. Po přidání 

určitého množství zirkonia se potlačí vliv bóru. Mechanické vlastnosti hliníkových slitin jsou 

velmi nepříznivě ovlivňovány přísadou železa. Tvařitelnost Al-Fe slitin závisí zejména na 
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velikosti a rozdělení částic sloučeniny. Hrubé krystaly FeAl3 mají sklon k praskání a vytvářejí 

tzv. vruby, které omezují tvařitelnost a odolnost proti únavě. Za to jemně rozptýlené krystalky 

FeAl3 takový efekt nevykazují. Precipitace FeAl3 z tuhého roztoku Al je pomalá. 

Intermetalika Fe3Al a FeAl se můžou stát velmi významnými slitinami, ale jen pokud bude 

překonána jejich vodíková křehkost [3, 7-11]. 

 

2.3.2 Výroba 

 Během posledních deseti let byl učiněn veliký pokrok v oblasti výroby a zpracování 

materiálu. Je dobře známo, že materiál se stejným jmenovitým složením může být vyráběn 

různými způsoby. Jak z klasického tavení a odlévání, tak i prostřednictvím práškové 

konsolidace metodami práškové metalurgie nebo mechanickým sléváním slitin, spalovací 

syntézou s termomechanickým zpracováním atd. Každá technologická cesta vyprodukuje 

materiál, který má různou mikrostrukturu, různé koncentrace a typy vad, a proto zcela odlišné 

vlastnosti [7]. 

 Železo je v hliníku přítomné vždy a patří mezi dominantní příměsi. Často se stává, že 

je přidáváno nechtěně pomocí užitých ocelových nástrojů pro tavení a odlévání. Do některých 

slitin se železo přidává schválně, i když jeho obsah nepřesahuje převážně 1 hm. %.  

 

2.3.3 Použití 

 Tento materiál je hodnocen tak, že může posloužit jako dobrá náhrada za ocel 

v různých konstrukcích. Dále pro aplikaci, jako je potrubí výměníku tepla, ventilů, 

komponentů a katalyzátorů v automobilovém nebo chemickém průmyslu poslouží slitiny 

Fe3Al a FeAl jako ideální materiál. Aluminidy železa se mohou používat také pro tepelné 

nástřiky různých chemických a petrochemických reakčních nádob (jejich koeficienty 

roztažnosti se blíží oceli). Celkově se tento materiál hodí do systémů pro chemickou a 

petrochemickou výrobu a zušlechťování uhlí [9]. 

 

2.3.4  Vliv chemického složení 

 Chemické složení kteréhokoliv kovu zásadně ovlivňuje jeho vlastnosti. Proto bývá 

chemické složení zásadním činitelem, který musí mít přesnou hodnotu jakéhokoliv prvku. 

Problémy s nízkou tažností při pokojové teplotě ovlivnily zásadně komerční použití. Až 

přidání zirkonia a bóru zlepšily tahové vlastnosti za pokojových i zvýšených teplot. 

 Bór - několik výzkumníků zkoumalo vliv bóru za pokojové teploty na 

mechanické vlastnosti FeAl. Celkově se stanovilo, že po přidání malého 
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množství bóru zvyšuje silové schopnosti hranic zrn. Někteří výzkumní 

pracovníci konstatovali, že bór nemá zásadní vliv na napětí v materiálu. Ještě 

se zjistilo, že bór zvyšuje pevnost v tahu. Dále pak podporuje a zvyšuje 

lámavou houževnatost [12]. 

 Zirkonium - tento prvek posiluje vliv bóru na mechanické vlastnosti FeAl. Ale 

i po samostatném přidání zlepšuje mechanické vlastnosti. Přesněji to znamená, 

že zlepší tahové vlastnosti při pokojových i zvýšených teplotách [13]. 

 

 Fázový diagram systému Fe-Al (viz. obr. 2.) není ještě zcela s dostatečnou precizností 

určen. I když se zdá, že diagram je spolehlivě stanoven, tak je potřeba upřesnit reakční teploty 

a fázové hranice. Rozpustnost Fe v Al byla stanovena Edgarem a Nishiem s využitím 

Mössbauerova jevu, měřením rezistivity a metalografie. 

 

 

Obr. 2. Fázový diagram systému Al - Fe [7] 

 

2.4 Uzdravování deformované struktury 

 Při tváření materiálu dochází tedy k vyvolání plastické deformace a ta obecně vede ke 

zpevňování materiálu, který má snahu snížit svou energii, která je v něm díky té deformaci 

nahromaděna na původní úroveň. To se děje přes procesy, kterým se říká uzdravovací 

(změkčovací, odpevňovací) s anglickým názvem softening processes. Z časového hlediska 

dělíme tyto procesy na dynamické a postdynamické uzdravovací procesy. Existuje i další 
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kritérium pro rozdělení uzdravovacích procesů, nikoli jen podle časového hlediska, ale i podle 

typu [14]: 

 Zotavení - klesá hustota dislokací např. anihilací (tzn. přeskupení dislokací)     

a dochází tak ke vzniku subzrn (tzv. polygonizace).  V materiálu klesá vnitřní 

energie, ale nestačí to k úplnému uzdravení deformované struktury, protože 

nevznikají nová zrna oddělena velkoúhlovými hranicemi, 

 rekrystalizace - tímto druhem uzdravovacího procesu vznikají nová zrna a to 

nukleací a jejích dalším růstem. K tomu materiál potřebuje, aby byla překonána 

tzv. kritická deformace.  

 Na obr. 3. je znázorněna napěťová křivka (závislost deformace na napětí při 

konstantní teplotě a deformační rychlosti).  

 

 

Obr. 3. Závislost velikosti deformace na napětí (napěťová křivka) [14] 

 

 

2.4.1 Dynamické uzdravování 

 Probíhá během vlastního tváření (např. v mezeře válců přímo při úběru výšky). 

Deformace nutná k vyvolání dynamické rekrystalizace je ve stejných podmínkách vždy větší 

než deformace potřebná k vyvolání statické rekrystalizace. 

 Tvar této napěťové křivky závisí na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou 

zkonstatovány v tzv. Zenerovým-Hollomonovým parametrem, který se označuje písmenem Z 

a můžeme ho označit definicí jako teplotně kompenzovaná deformační rychlost: 
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   [s

-1
],   (6) 

kde Z - Zener - Holomonový parametr [s
-1

], 

 Q - aktivační energie [J∙mol
-1

], 

 T - teplota [K], 

 γ - deformační rychlost [s
-1

] 

 R - molární plynová konstanta [J∙K
-1

∙mol
-1

]. 

 Deformace v napěťovém píku se vypočítá podle vztahu: 

             ,      (7) 

kde U - materiálová konstanta, 

 W - materiálová konstanta. 

  

2.4.2 Postdynamické uzdravování 

 Toto uzdravování probíhá až po vlastním tváření (např. při ukončení prvního úběru 

nebo při chladnutí materiálu na chladnících).  

 Kinetika postdynamického uzdravování je ovlivněna chemickým složením materiálu, 

jeho strukturním stavem, aktuální teplotou a hlavně dobou žíhání a na velikosti předchozí 

deformace. Avramiho rovnice popisuje, jak se rekrystalizovaný podíl mění s dobou 

izotermického žíhání: 

                    ,     (8) 

kde XR - zrekrystalizovaný podíl výsledné struktury [-, %], 

 n - kinetický exponent [-], 

 K - vyjadřuje vliv termomechanických podmínek tváření a žíhání [-], 

 t - čas [s]. 

 Hodnota XR udává, jak se procentuálně struktura zrekrystalizovala. Hodnoty mohou 

být v intervalu <0;1> a po vynásobení v procentech <0;100>. Na obr. 4. je znázorněna 

závislost rekrystalizovaného podílu na době žíhání. 
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Obr. 4. Závislost rekrystalizovaného podílu na zlogaritmované době 

žíhání [14] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Vzorky před deformací 

 Pro stanovení optimálních podmínek válcování byl použit materiál Fe-40Al-Zr-B 

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). Bylo odlito pět taveb a tyto vzorky následně válcovány při 

různých teplotách. K lepšímu pochopení viz. tab. 1. Každá tavba má svoje označení vzorku. 

 

Tab. 1. Označení vzorků a jejich teplota, při které byly ohřívány 

Vzorek Tavba Tohřevu [°C] 

1 1050 1240 

2 1053 1220 

3 1052 1200 

4 1049 1180 

5 1051 1160 
 

 

3.2 Ochranné kapsle 

 V předchozích pokusech, které byly prováděny na stejném typu materiálu, se 

válcování bez ochranné kapsle stalo nerealizovatelným, protože na povrchu okamžitě 

vznikaly příčné trhliny. Proto byla rozvinuta speciální metoda válcování za tepla 

experimentálních vzorků Fe-40Al-Zr-B, která zabraňuje vzniku povrchových prasklin či trhlin 

při styku s chladnými válci a umožňuje tváření této slitiny s extrémně nízkou plasticitou. 

Metoda je založena na použití svařovaných ochranných kapslí z korozivzdorné feritické oceli 

s šířkou 2 mm a opakovaném mezioperačním režimu příhřevu vzorků. Na obr. 5. je zobrazena 

tato kapsle. Tato kapsle slouží zejména na ochranu kovu z intermetalického materiálu, 

válcovaného za tepla. Obsahuje vnitřní prostor (4) pro umístění materiálu (3) určeného pro 

výrobu plochého výrobku válcováním za tepla a stěny (5, 6, 7, 8) z plechu, které alespoň z 

části obklopují vnitřní prostor (4) kapsle (1). Kapsle se poté svaří a svar je vidět pod číslem 

(2) [15 - 18]. 

 



17 

 

 

Obr. 5. Kapsle pro výrobu plochého výrobku [15] 

 

 Fakt, že se materiál nedá tvářet bez této aplikace kapslí je zřejmý v následujícím    

obr. 6., kde je zobrazen materiál vyválcován bez ochranné kapsle a vyválcovaný materiál 

s použitím ochranné kapsle. Jak je zřejmé na první pohled, tak vzorek bez ochranné kapsle 

nevydržel tlak válců a vznikly jednoznačné příčné trhliny na povrchu vzorku. Za to u 

materiálu s použitím ochranné kapsle nevznikly žádné trhliny. Experiment byl realizován za 

podpory Grantové agentury České republiky v projektu P107/10/0438.  

 

 

Obr. 6. Ukázka vyválcovaného vzorku, a) bez použití ochranné 

 kapsle, b) s použitím ochranné kapsle [16] 

 

3.3 Postup experimentu 

 Materiál byl válcován na stolici K350 v konfiguraci kvarto, která je zobrazena           

na obr. 7. Stolice s válci uloženými v konfiguraci kvarto je čtyř- válcová stolice, která má dva 

pracovní válce menší a dva opěrné válce větší. Tyto opěrné válce slouží k tomu, aby se 

minimalizoval průhyb válců a skok válců. Celkově slouží k tomu, aby se celá válcovací 
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stolice stala tužší. Průměr pracovních válců byl 64,5 mm a bylo počítáno se skokem válců   

0,3 mm. Stolice je vratná nebo jinak řečeno reverzní, to znamená, že se materiál může 

válcovat tam i zpět. 

 Z důvodu zhoršené tvařitelnosti tohoto materiálu, byly vzorky uloženy do ochranných 

kapslí a v těchto kapslích následně válcovány. 

 

 

Obr. 7. Použitá válcovací stolice [19] 

 

 Výchozí materiál (vzorek + ochranná kapsle) byl tvářen cca. na 1/3 své výšky, přesněji 

z 23,35 mm na 7,23 mm. Tento celkový úběr byl proveden pomocí intenzivního sedmi - 

průchodového režimu. Teplota, na kterou byl materiál ohříván, je uvedena v tab. 1. Poté byl 

tento materiál tvářen na válcovací stolici K350 v konfiguraci kvarto. Jednotlivé kroky postupu 

byly následující (úběrový plán je v tab. 2.): 

 Materiál byl ohřát na předem stanovenou teplotu, 

 materiál byl z pece vyndán a proveden úběr číslo 1 a 2 pomocí reverzního 

válcování (tam a zpět) a vložen opět do pece na dohřev po dobu 45 s, 

 materiál byl opět z pece vyndán a proveden úběr číslo 3 a 4 pomocí reverzního 

válcování (tam a zpět) a vložen opět do pece na dohřev po dobu 60 s, 
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 podobně jako u předchozích dvou úběrů byl materiál opět z pece vyndán a 

proveden úběr číslo 5 a 6 pomocí reverzního válcování (tam a zpět) a vložen 

opět do pece na dohřev po dobu 60 s, 

 materiál byl z pece vyndán a proveden úběr číslo 7 a vložen do pece na teplotu 

900°C po dobu 10 minut, aby se provedlo tzv. zpomalené ochlazování, 

 po předem stanovené době zpomaleného ochlazování čili 10 minut byl materiál 

vyjmut z pece a poté nechán volně zchladnout na vzduchu. 

 

Tab. 2. Úběrový plán válcovacího procesu 

Úběr 

Výška 

materiálu 

[mm] 

Skok válců 

[mm] 

 Výšková 

deformace [%] 

0 23,35 - - 

1 21,00 0,30 10,06 

2 18,40 0,30 12,38 

3 15,80 0,30 14,13 

4 13,20 0,30 16,46 

5 10,70 0,30 18,94 

6 8,65 0,30 19,16 

7 7,23 0,30 16,42 

Celková výšková deformace 69,04 

Průměrná výšková deformace 15,36 
 

3.4 Metalografická analýza 

 Metalografické hodnocení nám poskytuje přehledné informace o struktuře materiálu a 

stává se odrazovým můstkem ke stanovení dalších metod ke studiu materiálu. 

 Při odebírání vzorku nesmí dojít k zahřátí materiálu na teplotu, která zajišťuje fázovou 

přeměnu. Dále nesmí být materiál plasticky deformován. Počet i místo odběru vzorků je dáno 

normou nebo zákazníkem. 

 Při broušení a leštění vzorku se požaduje, aby byl vzorek rovnoměrně drsný 

s minimálními povrchovými nerovnostmi a dokonale rovný. Broušení (pomocí brusných 

kotoučů) a následné leštění (pomocí leštícího sukna) se provádí na bruskách s chlazením. 

Povrch výbrusu je znázorněn na obr. 8. ,který obsahuje i původní plochu výbrusu (1), 

dopadající světlo (2) a směr odražených paprsků. 

 Vyleštěný vzorek je vhodný pro vyhodnocení povrchových vad a mikročistoty. Pro 

zkoušení mikrostruktury se musí vzorek ještě dále chemicky naleptat, aby se zviditelnila 
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struktura. Leptadel je celá řada a každá laboratoř používá své osvědčené roztoky. Dále se 

vzorek opláchne denaturovaným lihem a následně usuší. Leptadlo způsobí na hranicích zrn 

prohloubeniny a dopadající světelné paprsky vytváří na hranicích zrn stíny, které se pomocí 

mikroskopu pozorují. Metalografický mikroskop je založen na sledování v odraženém světle 

[20]. 

 

Obr. 8. Povrch výbrusu [20] 

 

4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

4.1 Vzorky po deformaci 

 V materiálu, který byl vystaven válcování při různých teplotách, dochází k různým 

pnutím a tím i k jiným náchylnostem k praskání. Na obr. 9. jsou znázorněny vzorky, které 

byly po válcování uloženy do pece na tzv. zpomalené ochlazování a po 10 minutách 

ochlazeny samovolně na vzduchu. Tyto vzorky byly vyfoceny v ochranných kapslích 

z důvodu toho, aby bylo viditelné, jak moc a jestli vůbec byla porušena soudržnost ochranné 

kapsle. 

 Jak jde vidět na obr. 10., tak ochranná kapsle každého vzorku v různé míře 

popraskala. V porovnání s experimentem z roku 2011 [16] se prokázalo, že úběrový režim má 

velký vliv na deformační chování ochranné kapsle. Ve zmiňovaném experimentu z roku 2011 

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

bakalářské práce byl materiál válcován pomocí sedmi úběrů. Když se porovnají ochranné 

kapsle po deformaci z prvního a druhého experimentu, tak dojdeme k závěru, že ochranná 

kapsle při vícero menších úběrech má tendenci méně praskat. 
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Obr. 9. Vzorky v ochranných kapslích po deformaci a vychlazení 

 

 Abychom shrnuli vizuální poznatky, tak z obr. 10. je vidět, že nejlepší stav má vzorek 

při teplotě ohřevu 1200°C. Pouhým okem je vidět, že vzorky s teplotou ohřevu 1240, 1220 a 

1200 °C nemají trhliny či praskliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240°C 1220°C 1200°C 1180°C 1160°C 
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Obr. 10. Proválcované vzorky s čísly taveb a měřítkem 

 

 

4.2 Vyhodnocení válcovacích sil 

 Na obr. 11. jsou znázorněny válcovací síly, které působily během vlastního válcování 

u vzorku 1 při teplotě ohřevu 1240°C. Hodnoty lichých průchodů (tj. 1., 3., 5., 7.) jsou menší, 

protože materiál má vyšší teplotu a tím i menší deformační odpor. Při válcování tudíž nemusí 

být vytvářeny tak veliké válcovací síly. Pravé hodnoty ve dvojicích znázorňují velikost 

válcovacích sil při sudém úběru, to znamená 2., 4., a 6. úběr. Hodnoty jsou větší, protože 

materiál stihl během krátké doby rychle zchladnout a tím i zvýšit své deformační odpory. Na 

úkor toho, musí vznikat při vlastním válcování vyšší válcovací síly. 

1240°C 

1220°C 

1200°C 

1180°C 

1160°C 
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Obr. 11. Graf závislosti válcovacích sil na čase vzorku 1 

 

 Obr. 12. zobrazuje válcovací síly všech vzorků. Obr. 13. naznačuje průběh 

válcovacích sil při 5. a 6. průchodu. Jak je zde vidět, tak válcovací síly 1. vzorku nepřevyšují 

hodnoty válcovacích sil 2. vzorku. Postupně to platí pro všechny vzorky. Neplatí to u 4. 

vzorku, který měl teplotu ohřevu 1180°C, protože před 6. úběrem materiál měl delší prostoj, 

to znamená, že před 6. úběrem se nepodařilo materiál dostatečně rychle vložit do válcovací 

mezery, takže byl materiál delší dobou na vzduchu. Tudíž jeho teplota zchladla radikálněji 

než u ostatních vzorků a tím jeho válcovací síly s narůstajícím deformačním odporem rostly. 

 Na obr. 14. jsou znázorněny celkové válcovací síly všech vzorků. Z grafu lze vyčíst, 

že válcovací síla klesá s rostoucí teplotou. Má to za následek deformační odpor, který taktéž 

s rostoucí teplotou klesá. V tab. 3.  jsou tyto hodnoty seřazeny podle teploty ohřevu. I v této 

tabulce lze vidět strmý pokles válcovacích sil s rostoucí teplotou. 

 Sumárně bychom mohli označit, že teplota ovlivňuje zásadně válcovací síly. 

S poklesem teploty materiálu rostou jeho deformační odpory a tím i válcovací síly. U 1. 

vzorku je teplota ohřevu 1240°C a válcovací síly jsou v porovnání s ostatními vzorky 

nejmenší. U dalších vzorků jsou postupně válcovací síly vzrůstající důvodem klesající teploty.  
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Obr. 12. Graf závislosti válcovací síly na čase všech vzorků 

 

 

Obr. 13. Graf závislosti válcovací síly na čase všech vzorků v 5. a 6. úběru 
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 Na obr. 14. je zobrazena závislost celkové válcovací síly daného vzorku na jeho 

teplotě ohřevu. Ze závislosti lze vyčíst, že se stoupající teplotou ohřevu (resp. teplotou 

deformace) klesají deformační odpory vzorku a s nimi klesá i válcovací síla.  

 

Tab. 3. Celkové válcovací síly s teplotou ohřevu 

Tohřevu [°C] Celková válcovací síla [kN] 

1160 207,8 

1180 188,4 

1200 169,1 

1220 147,8 

1240 114,2 
 

 

 

 

Obr. 14. Závislost celkové válcovací síly na teplotě 

 

 

4.3 Vyhodnocení struktury vzorků 

 Na obr. 15. je znázorněna makrostruktura všech vzorků. Pokud bychom je srovnaly, 

tak vzorkům s teplotou ohřevu nad 1200°C, tedy 1240 a 1220°C, vlivem teploty zhrublo zrno. 

Vzorky s teplotou ohřevu pod 1200°C, tedy 1180 a 1160°C, se vyznačují velkou 

jemnozrnností, ale struktura těchto vzorků ještě nestihla 100% rekrystalizovat. Tento jev se 
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vyznačuje dlouhými nerekrystalizovanými zrny, tzv. hady, protáhlými ve směru vlastního 

válcování. Vzorek s teplotou ohřevu 1200°C nemá tak jemnozrnnou strukturu jako vzorky 

s nižší teplotou ohřevu, ale na rozdíl od nich tato struktura stihla celá 100% rekrystalizovat. 

Struktura, jak jde vidět, je jemnozrnná a zrna jsou homogenní. 

 Na obr. 16. vidíme mikrostruktury všech vzorků. U vzorků s teplotou ohřevu 1240 a 

1220°C jdou vidět zhrublé zrna vlivem vyšší teploty. U vzorků s teplotou deformace 1180 a 

1160°C jsou zrna jemnozrnné, ale s protaženými zrny ve směru vlastního válcování. U 

struktury vzorku s teplotou ohřevu 1200°C nejsou pouhým okem viditelné nějaké nedostatky, 

které by zhoršovaly vlastnosti tohoto vzorku. 

 Na obr. 17. Jsou mikrostruktury v porovnání s těmi předešlými v nejdetailnějším 

zobrazení. 
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Obr. 15. Makrostruktura všech vzorků 
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Obr. 16. Mikrostruktura všech vzorků 
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Obr. 17. Mikrostruktura všech vzorků 
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5 ZÁVĚR 

 Ke stanovení optimálních podmínek válcování, byl použit materiál aluminidu železa 

typu Fe-40Al-Zr-B s 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). Tuto slitinu z důvodu snížené plasticity, nebylo 

možné tvářet, protože na povrchu materiálu vznikaly radikální příčné trhliny. Proto byla 

použita metoda založena na aplikaci feritických korozivzdorných ochranných kapslí, které 

nedopustily vzniku trhlin při určitých podmínkách. Pomocí této aplikace bylo možné snížit 

dílčími 15- ti % úběry celkovou výšku materiálu o 69 %. 

 Pohled na válcovací síly nám odhalil závislost těchto sil na teplotě ohřevu. Vzorek 

s nejmenší teplotou ohřevu (resp. jeho teplota ohřevu byla 1160°C) měl největší deformační 

odpor a tudíž i největší válcovací síly. Naopak vzorek s teplotou ohřevu 1240°C se 

vyznačoval nejmenší válcovací silou. Takže se stoupající teplotou klesá válcovací síla. 

 Z hlediska mikrostruktury měl vzorek s teplotou ohřevu 1200°C nejlepší stav. Další 

vzorky měly nerekrystalizované zrna nebo tyto zrna byly vlivem vysoké teploty zhrublé. 

Z hlediska vizuálního stavu vzorky s teplotou deformace 1240, 1220 a 1200 °C neměly žádné 

vady v podobě trhlin či prasklin. Až snížená deformační teplota byla následkem vzniku těchto 

vad. Hlavně u vzorku s teplotou ohřevu 1180°C byly tyto trhliny radikální, ale příčinu 

bychom mohli hledat ve snížené teplotě před 6. úběrem, kdy materiál déle chladnul na 

vzduchu, než bylo uznáno za vhodné.  

 Souhrnně lze označit optimální teplotu vzorku hodnotě 1200°C, protože 

mikrostruktura vykazovala nejlepší stav v porovnání s ostatními vzorky. Podmínky, které 

byly použity u vzorku s teplotou ohřevu 1200°C bychom mohli doporučit pro tváření tohoto 

typu aluminidu železa. 
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