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Streszczenie 
 
 W pracy przedstawiono możliwości otrzymywania materiałów na osnowie 
faz międzymetalicznych  z układu FeAl za pomocą spiekania  z udziałem fazy 
ciekłej. Na podstawie badań mikrostruktury materiałów zarówno po procesie 
spiekania, jak i wyżarzania ujednoradniającego, a także pomiarów 
mikrotwardości omówiono mechanizm tworzenia składników strukturalnych 
oraz wpływ składu stechiometrycznego na wybrane właściwości mechaniczne 
spieków.  
 
WPROWADZENIE 
 
 Spośród wielu zalet stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu 
Fe – Al (Fe3Al, FeAl) należałoby wymienić: wysoką wytrzymałość (Fe3Al) -  
nieznacznie obniżającą się wraz ze wzrostem temperatury, wysoką odporność 
na utlenianie i korozję w środowisku agresywnym, dobrą stabilność strukturalną 
oraz przede wszystkim wysoką odporność na ścieranie przy małej,                           
w porównaniu chociażby do stali, gęstości. Wymienione zalety czynią  te 
materiały bardzo atrakcyjnymi dla różnego typu zastosowań w przemyśle 
energetycznym, petrochemicznym i chemicznym [1,2]. 
 Stopy Fe – Al w stanie lanym charakteryzuje zwykle gruboziarnista 
struktura. Niestety ze względu na małą podatność tych materiałów do przeróbki 
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plastycznej na zimno, często jedynym sposobem rozdrobnienia ziarna w ich 
strukturze jest przeróbka plastyczna na gorąco [3]. 
 Korzystniejszą, drobnoziarnistą strukturę można również osiągnąć 
poprzez wykorzystanie do otrzymania tych stopów metalurgii proszków 
czystych składników elementarnych. Jednak stosowane w procesie spiekania 
cząsteczki proszku aluminium ulegają silnej pasywacji w powietrzu. Spiekanie 
w atmosferach ochronnych znacznie komplikuje    i podnosi koszty procesu, zaś 
spiekanie w atmosferze powietrza powoduje wprowadzenie do struktury spieku 
błonek Al2O3 tworzących karb strukturalny, a co za tym idzie zmniejszających 
właściwości wytrzymałościowe spieku [5]. 
 Rozbicie ciągłych wydzieleń tlenków aluminium, występujących głównie 
po granicach ziaren i rozmieszczenie ich jako dyspersyjnych wydzieleń, przede 
wszystki w osnowie stopu, powinno zminimalizować zjawisko karbu 
strukturalnego, a nawet doprowadzić do umocnienia wydzieleniowego 
otrzymanego spieku. To z kolei znacznie podniosłoby właściwości 
wytrzymałościowe oraz poprawiłoby odporność spieku na ścieranie.       
 Celem niniejszej pracy była analiza wpływu składu chemicznego                  
i czasu wyżarzania ujednoradniającego na budowę fazową otrzymanych 
spieków oraz wielkość i morfologię wydzieleń Al2O3. 
 
 
 
MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 
 
 Przedmiotem badań były spieki na osnowie faz międzymetalicznych               
z układu Fe – Al, z udziałem wydzieleń tlenkowych Al2O3, uzyskane w procesie 
metalurgii proszków składników elementarnych. 
  Zaproponowane zostały trzy różne składy wagowe mieszaniny proszków 
żelaza o granulacji 200 µm i aluminium o granulacji 70 µm, które oznaczono:  
I, II i III, w zależności od ilości proszku aluminium użytego do wytworzenia 
mieszaniny Fe – Al, gdzie: I to mieszanina najbardziej uboga  w Al,  a III – 
mieszanina najbogatsza w Al (ze względu na poufność badań celowo nie 
podano składów wagowych). Mieszaniny te poddano w pierwszym etapie 
prasowaniu wstępnemu, a uzyskane wypraski  spiekaniu pod ciśnieniem            
w temperaturze powyżej temperatury topienia Al. W celu uzyskania finalnej 
struktury otrzymane spieki poddawano procesowi wyżarzania 
ujednoradniającego w atmosferze powietrza.  

Próbki do badań przygotowano przez wcześniejsze ich szlifowanie                 
w płaszczyźnie pomiaru na papierach ściernych o gradacji 100 - 1500                 
i polerowanie na dyskach polerskich z użyciem proszku diamentowego                      
o ziarnistości 3 µm i 1µm, oraz wodnej zawiesiny tlenku aluminium. Analizę 
niejednorodności składu chemicznego przeprowadzono przy użyciu mikroskopu 
skaningowego PHILIPS XL30 (LaB6), wykorzystując przystawkę służącą do 
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mikroanalizy rentgenowskiej DX4i/EDAX. Pomiarów mikrotwardości 
dokonano przy pomocy mikrotwardościomierza firmy SHIMADZU metodą 
Vicers'a przy obciążeniu 100 g  w czasie 5 s.  
 
 
WYNIKI BADAŃ 
 

Wyniki badań struktury otrzymanych spieków na osnowie fazy 
międzymetalicznej FeAl – po procesie wyżarzania ujednoradniającego – 
wskazują na wyraźną zależność pomiędzy ilością proszku aluminium użytego 
do otrzymania mieszaniny Fe – Al, a morfologią i udziałem wydzieleń fazy 
tlenkowej Al2O3 ( rys.1). 

 
 

           
 

 
 

Rys. 1.  Wpływ zawartości aluminium na wielkość i rozmieszczenie wydzieleń Al2O3 
Fig.  1.  Influence of Al contents on Al2O3 particles size and distribution 
 
 

W strukturze spieków oznaczonych symbolem III, czyli o największej 
zawartości Al  w wyprasce, tlenki Al2O3 występują w postaci dużych wydzieleń 
w pierwotnych obszarach granic międzycząsteczkowych, zaś w spiekach 
oznaczonych I są one zdecydowanie bardziej rozdrobnione. Tak istotne różnice 
w wielkości tlenków można tłumaczyć tym, iż cząsteczki proszku aluminium 
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ulegają silnej pasywacji w powietrzu, a więc większa ilość Al wprowadza 
jednocześnie do układu większą ilość tlenków.     
    Ponieważ proces spiekania przebiegał powyżej temperatury topienia Al, 
faza ciekła   w postaci cieczy aluminiowej, bardziej aktywna chemicznie, mogła 
również doprowadzić do redukcji tlenków żelaza powodując ich fragmentację   
i przebudowę na cząstki Al2O3 rozlokowane głównie się na granicach 
pierwotnych cząstek proszku żelaza [1] lub wiązać się z tlenem pochodzącym   
z atmosfery, w której zachodził proces spiekania. Przyczyną dużych rozmiarów  
cząstek Al2O3 w spiekach oznaczonych III mogło być także zmniejszenie się 
wielkości strumienia dyfuzyjnego tlenu dopływającego z atmosfery do frontu 
reakcji  w miarę oddalania się od powierzchni zewnętrznej spieku [2]. 
 Zwiększenie zawartości aluminium doprowadziło również do zwiększenia 
twardości uzyskanych spieków (rys.2). Przyczyną wzrostu twardości było 
prawdopodobnie zjawisko umocnienia roztworowego powstałe na skutek 
migracji atomów aluminium  z wysokoaluminiowych faz FeAl2 
 i Fe2Al5 do roztworu. 
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Rys. 2.  Wpływ aluminium na zmiany mikrotwardości otrzymanych spieków 
Fig.  2.  Influence of Al contents on microhardness changes in sintered materials 
  

Pomiary mikrotwardości wskazują na obecność w spiekach oznaczonych 
III dwóch faz międzymetalicznych, w tym jednej bardzo twardej – 
wysokoaluminiowej fazy FeAl2 (mikrotwardość 576±36 HV0.1) mającej 
ogromne znaczenie z punktu widzenia odporności na ścieranie. Przeprowadzona 
mikroanaliza składu chemicznego w poszczególnych obszarach spieku (rys.3) 
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potwierdziła występowanie dwóch faz międzymetalicznych, a mianowicie fazy 
FeAl (365±22 HV0.1) oraz fazy FeAl2 (tab.1). 
  

W celu określenia wpływu czasu wyżarzania ujednoradniającego na 
udział i intensywność wydzieleń fazy tlenkowej i wielkość cząstek Al2O3          
w otrzymywanych spiekach, dokonano obserwacji strukturalnej materiału nr II, 
po różnych czasach homogenizacji, począwszy od etapu po spiekaniu,               
a skończywszy na 120 godzinach wyżarzania.    

 

 
  

Rys. 3.  Obszary, w których dokonano mikroanalizy składu chemicznego 
Fig.  3.  Areas, where microanalysis test was done 

 
 
 

Tabela 1.  Wyniki analizy chemicznej z poszczególnych obszarów badanego spieku 
Table 1. The results of chemical analysis in selected areas of investigated sinter  
 

Obszar 1 Obszar 2 
Al Fe Al Fe 

% at. % at. 
55.0 45.0 67.2 32.8 

 
 

 Obserwacje mikroskopowe materiału nr II po procesie spiekania, poparte 
wynikami mikroanalizy chemicznej, wskazują na niejednorodność spieku                
w badanym obszarze. Obecność czystego Fe, fazy Fe3Al i FeAl2 tylko                     
w postaci niewielkich wydzieleń pozwala przypuszczać, iż zachodzące procesy 
dyfuzyjne aluminium w cząstki żelaza zapoczątkowane w procesie spiekania 
zostały zahamowane w wyniku zaniknięcia fazy ciekłej – aluminium                        
i powstania roztworu stałego aluminium w żelazie. Tlenki Al2O3                              
w obserwowanym spieku występują w postaci dużych wydzieleń                                
w pierwotnych obszarach granic międzycząsteczkowych (rys. 4). 

1 

2 
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Rys. 4. Niejednorodna struktura materiału po procesie spiekania 
Fig. 4. Heterogeneous structure of material after 30 min high temperature treatment     
            process  
 

Piętnastominutowy proces homogenizacji nie przyniósł widocznych 
zmian w strukturze badanego spieku, natomiast już po trzydziestominutowym 
wyżarzaniu ujednoradniającym można zaobserwować, że następuje zanik ziaren 
czystego żelaza,a wzrasta udział wysokoaluminiowych faz FeAl2 i Fe2Al5 (rys.5 
i tab.2). Pojawia się również roztwór wtórny FeAl, który tworzy się 
prawdopodobnie w wyniku dyfuzji aluminium z faz wysokoaluminiowych        
w objętość cząstek żelaza i roztworu stałego Fe3Al (dyfuzja objętościowa), pod 
wpływem impulsu temperaturowego.  

 
 

 
 
 

Rys. 5. Wielofazowa struktura spieku po trzydziestominutowym procesie homogenizacji 
Fig. 5.  Multiphases structure of sinter after 30 min high temperature treatment process 
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Tabela 2. Wyniki mikroanalizy chemicznej z poszczególnych obszarów badanego spieku     
(% at.) 
Table 2. The results of chemical analysis in selected areas of investigated sinter (% at.) 
 

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 Obszar 6 
Fe Al Fe Al Fe Al Fe Al Fe Al Fe Al 

% at. % at. % at. % at. % at. % at. 
100 - 95.8 4.2 80.0 20.0 46.4 53.6 32.8 67.2 67.0 33.0 

 
 
 Godzinny proces wyżarzania ujednoradniającego doprowadził do prawie 
całkowitego zaniku ziaren czystego żelaza i znacznego wzrostu udziału 
roztworu wtórnego FeAl. Zjawiska aktywowane cieplnie, a mianowicie dyfuzja 
i migracja granic powodują ruch wydzieleń tlenkowych Al2O3 co prowadzi do 
ich koagulacji (rys.6). 
 

           
 

Rys. 6 . Zjawisko koagulacji faz tlenkowych w spieku poddannym godzinnej homogenizacji 
Fig. 6.  Phenomenon of coagulation oxides phases observed in sinter after 1h high   
            temperature treatment process 
 
 

Homogenizacja, trwająca trzy i pięć godzin, przyczynia się do dalszej 
redystrybucji aluminium związanej z przemianami fazowymi FeAl2 i Fe2Al5    
w roztwór wtórny FeAl doprowadzając tym samym do ujednorodnienia 
struktury spieku, w której dominować zaczyna FeAl, na tle niewielkich 
wydzieleń faz wysokoaluminiowych skupionych wokół tlenków Al2O3 (rys.7). 
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Rys. 7.  Wydzielenia tlenków Al2O3 otoczonych fazami wysokoaluminiowymi 
Fig. 7.  Oxides Al2O3 particles surrounded by aluminium – rich phases 

 
 

 Po dwudziestu godzinach wyżarzania ujednoradniającego uzyskana 
zostaje jednofazowa struktura spieku z udziałem tlenków Al2O3 stanowiących 
zwarte układy na granicach cząstek fazy FeAl, natomiast wydłużenie procesu 
homogenizacji do 120 godzin powoduje fragmentację tlenków Al2O3, 
zwiększając stopień ich dyspersji (rys.8). 
 

           
 

Rys. 8. Wydzielenia tlenków Al2O3 na granicach cząstek fazy FeAl po 20h (a) i 120h  
           homogenizacji (b) 
Fig. 8. Oxides Al2O3 particles on the boundaries grains of Fe Al phases after 20h (a) and  
           120h  high temperature treatment process 

 
Zachodzące podczas wyżarzania procesy aktywowane cieplnie, prowadzą 

ostatecznie do powstania wydzieleń zbudowanych z naprzemiennie ułożonych 
dyspersyjnych krystalitów fazy FeAl oraz tlenków Al2O3 o wymiarach ∼ 10 µm, 
rozmieszczonych w osnowie spieku  (rys.9). 

Finalnym produktem, otrzymanym po 120 godzinnym procesie 
wyżarzania ujednoradniającego, jest spiek o jednofazowej strukturze na bazie 
roztworu wtórnego FeAl    z równomiernie rozmieszczonymi dyspersyjnymi 
wydzieleniami tlenków Al2O3. 

 
 

a b
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Rys. 9.  Zmiany morfologii wydzieleń tlenkowych podczas procesu homogenizacji 
Fig. 9. Changes of morphology oxides particles during high temperature treatment process 

 
 

 Pomiary mikrotwardości, przeprowadzone po różnych czasach 
homogenizacji, potwierdzają obserwacje mikroskopowe procesu 
ujednoradniania struktury spieku II (rys.10) 
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Rys. 10. Zmiany mikrotwardości materiału podczas procesu homogenizacji 
Fig. 10. Changes of sintered material microhardness during high temperature treatment  
             process 
 
 Struktura materiału po spiekaniu oraz wstępnym etapie homogenizacji 
charakteryzuje się dużą niejednorodnością, która zanika wraz z upływem czasu 
wyżarzania. Fakt pojawienia się w strukturze homogenizowanego spieku fazy 
FeAl o różnych, znacznie odbiegających od siebie wartościach mikrotwardości, 
jest prawdopodobnie związany z odwrotnym procesem tworzenia się tego 
roztworu wtórnego. W przypadku FeAl o większej twardości jest on tworzony      
z faz wysokoaluminiowych na skutek redystrybucji aluminium do roztworu, zaś                  
w przypadku FeAl o mniejszej twardości powstaje on na skutek przyłączania 
aluminium przez atomy żelaza. Po upływie 120 godzin wyżarzania struktura 
osnowy spieku, w wyniku zjawisk dyfuzyjnych, ulega całkowitemu 
ujednorodnieniu. 
 
PODSUMOWANIE 
 
 Zaproponowany proces technologiczny pozwolił na uzyskanie 
jednorodnego spieku na osnowie faz międzymetalicznych z układu FeAl,          
z drobnymi wydzieleniami tlenków Al2O3 rozmieszczonymi równomiernie 
zarówno po granicach, jak i w objętości ziaren osnowy. Odpowiednio długi  
czas procesu wyżarzania ujednoradniającego wpływa korzystnie na strukturę 
spieku powodując tworzenie dwufazowych, dyspersyjnych wydzieleń, 
umacniających jego strukturę. 
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New, abrasive wear resistant Fe - Al intermetallic materials obtained 
by powder metallurgy process 
 
Abstract 
 
 In this work possibilities of obtaining Fe – Al intermetallics materials by 
method of sintering with liquid phase were proposed.  
 On the base of microstructure investigation of materials after sintering as 
well as high temperature treatment process, and microhardness measurements 
there was mechanism of creation of structural ingredients and influence of 
stoichiometrial composition at selected mechanical properties discussed. 
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