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Abstrakt: 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo ověření možnosti konsolidace prášků Ni3Al 

v napěchované a uzavřené tenkostěnné ocelové trubce a experimentální výzkum vlivu 

následné intenzivní deformace na vývoj struktury. Experiment byl realizován na polospojité 

válcovací trati VŠB-TU Ostrava. Při zhutňování prášku byly zvoleny teploty ohřevu  

900 – 1200 °C. Válcováním na spojitém hotovním pořadí byly získány kruhové tyče o 

průměru 12,8 mm. Jako nejlepší, z hlediska výsledných vlastností, byla teplota ohřevu 

1000 °C, po níž byl výskyt dutin nejmenší. Další experiment spočíval v proválcování vzorků 

na hladkých válcích s 58% deformací. Výsledky poukazují na to, že tyče zhutňovány při 

nižších teplotách válcování (900 – 1000 °C) lze dále tvářet bez porušení soudržnosti a 

omezení výskytu trhlin. Struktury zhutněné při 1100°C a 1200 °C a následně válcováné, vedly 

k výskytu velkých trhlin. 

Klíčová slova: aluminid Ni3Al, zhutňování prášku, laboratorní spojité válcování za tepla  

Abstract: 

 The main aim of this bachelor thesis was to verify a possibility of the Ni3Al powders 

compaction crammed in a sealed thin-walled steel pipe and to experimentally investigate 

an influence of the subsequent intensive deformation for the structure development. 

The experiment was carried out on the semi-continuous rolling mill at the VŠB - TU Ostrava. 

For the powder compaction were selected the heating temperatures 900 - 1200 ° C. 

There were obtained the round bars, by rolling on the continuous finishing train, 

with the diameter 12.8 mm. The heating temperature 1000 °C was found to be the best 

in terms of the resulting properties, since the cavities occurrence was smallest. Another 

experiment consisted from samples rolling between flat rolls with the deformation 58%. 

The results show that the bars compacted at lower rolling temperatures (900 - 1000 °C) can be 

further formed without the cohesive failure and with reduction the crack occurrence. 

The structures compacted at 1100 °C and 1200 ° C and subsequently rolled led to the large 

cracks presence.  

Keyword: aluminide Ni3Al, powder compaction, laboratory continuous hot rolling  
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1. Úvod 

 Technologické postupy zpracování kovového prášku se stále zdokonalují. Proto je 

zapotřebí hledat další konsolidační techniky, které by vedly k rozvoji zpracování kovových 

prášků. 

 Konsolidaci prášku na hutný materiál lze provést celou řadou metod. Je nutné vzít 

v potaz to, zda je či není prášek plasticky deformovaný za laboratorních nebo vysokých 

teplot. V případě některých keramických prášků nelze počítat s jejich plasticitou ani za 

vysokých teplot a v takovém případě lze k jejich zhutnění používat jen slinování nebo 

dlouhodobé vysokoteplotní stlačovaní, kdy je aktivována difuze na hranicích zrn a povrchu. 

Slinování je možné využít také v případě, že prášek je za laboratorních teplot plastický 

deformovatelný. Pak lze z prášku vyrobit součástku v jejím konečném tvaru.  

 Zvláštní skupinu pak tvoří prášky intermetalických sloučenin nebo mechanicky 

legované kovové prášky, které jsou za pokojové teploty plasticky nedeformovatelné, 

ale za vysokých teplot ano. Takové prášky lze zhutňovat za vysokých teplot lisováním 

či extruzí. 

 Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

se zabývá válcováním za tepla a základním uspořádáním válcovacích tratí, zhutňováním 

kovových prášků s použitím tlaku a bez použití tlaku a v poslední řadě stručným popisem 

intermetalické sloučeniny Ni3Al. Praktická část je zaměřená na možnosti konsolidace prášku 

Ni3Al a na vývoj mikrostruktury po další deformaci na polospojité válcovací tratí VŠB – TU 

Ostrava. 
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2. Teoretická část 

2.1 Válcování za tepla 

 Při válcování za tepla dochází k tváření provalku, který vykonává posuvný pohyb 

v mezeře mezi otáčejícími se válci. Mezera mezi pracovními válci je menší než vstupní výška 

materiálu. Válcování probíhá v pásmu tvářecích teplot, které můžeme vidět na obrázku 1. 

Při tváření současně probíhají zpevňovací a uzdravovací procesy, proto nedochází ke změnám 

mechanických ani fyzikálních vlastností. Materiál si ponechává velkou zásobu plasticity a je 

schopen dosáhnout velkých deformací. Válcování za tepla probíhá na válcovacích tratích, 

které podle konstrukce můžeme rozdělit na otevřené, polospojité a spojité tratě [1]. 

 

Obr. 1 Teploty pro tváření za tepla uhlíkových oceli [2] 

2.1.1 Otevřené tratě 

 Otevřené tratě jsou jednoduchých konstrukcí, které se nejčastěji budují za blokovnou, 

kde slouží k válcování sochoru. Otevřené sochorové tratě se skládají ze čtyř válcovacích stolic 

duo, jde-li o jednosměrnou válcovací trať nebo ze tří stolic trio a jedné stolice duo. 

V posledním případě musí mít první tři stolice zvedací (kyvné) stoly. Otevřené tratě se 
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neobejdou bez válečkového dopravníku, sloužícího k přepravě provalku do jednotlivého 

kalibru. Při přepravě dochází také k pootočení provalku o 45° až 90° [3]. 

2.1.2 Polospojité tratě 

 Polospojité válcovací tratě se vyskytují nejčastěji ve válcovnách drátu a tyčí. 

Na obrázku 2 je znázorněna polospojitá drátová trať. Tato trať se skládá ze spojitého 

předválcovacího pořadí s osmi až jedenácti stolicemi s průměry válců 320 až 410 mm, 

středního pořadí a otevřeného doválcovacího pořadí se čtyřmi a šesti stolicemi duo. Celkový 

počet válcovacích stolic je 19 až 22. Po výběhu z předválcovacího pořadí se vývalku 

odstřihnou koncové části na letmých nůžkách. Vývalek dále postupuje do řad kalibrů 

středního a doválcovacího pořadí. Rychlost válcovací tratě nepřesahuje hodnotu 9 m·s
-1

, 

což odpovídá ruční práci valcířů na otevřených pořadích. Výkon tratě za 1 hodinu činí 

25 až 30 tun [4]. 

 

Obr. 2 Polospojitá drátová trať [4] 

1 - ohřívací pec, 2 - spojité předválcovací pořadí, 3 - střední pořadí, 4 - doválcovací 

pořadí, 5 – doválcovací pořadí, 6 – válečkový dopravník, 7 – letmé nůžky k odstranění 

konců, 8 - navíječky   
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2.1.3 Spojité válcovací tratě 

 Válcovací tratě spojité jsou vyvrcholením vývoje moderních válcovacích tratí. 

Pracovní stolice jsou uspořádány za sebou, což umožňuje podstatné zvýšení válcovací 

rychlosti. Osová vzdálenost pracovních stolic je menší než délka válcovaného provalku, takže 

provalek se současně válcuje v několika stolicích. Pohon spojitých válcovacích tratí 

je proveden buď společným válcovacím motorem nebo má u nejmodernějších válcovacích 

tratí každá válcovací stolice svůj vlastní válcovací motor (obr. 3) [3]. 

 

Obr. 3 Schéma spojité válcovací tratě [3] 

 U spojitých válcovacích tratí musí být obvodové rychlosti válců voleny podle průřezu 

provalku, aby se mezi jednotlivými stolicemi netvořily smyčky nebo, aby nedošlo k natažení 

provalku, někdy i k roztržení provalku. Proto musí být s určitou přesností dodržena v celém 

průběhu válcování rovnice kontinuity (1) mezi průřezem provalku (sx) v každé jednotlivé 

stolici a rychlosti válcování (vy).  

                                                                         (1) 

 Z uvedené rovnice vyplývá, že se zmenšováním průřezové plochy provalku postupně 

vzrůstá válcovací rychlost od první k poslední stolici.  

 Spojité válcovací tratě se úspěšně používají pro válcování předvalků, pásů a také pro 

válcování jemných tvarových vývalku. Spojité tratě mají velký výkon a díky vysokému stupni 

automatizace válcovacího procesu se dosahuje na spojitých tratích velmi vysokých 

válcovacích rychlostí (běžně 50 m·s
-1

, špičkové válcovací tratě pro válcování 

drátu až 100 m·s
-1

) [3]. 
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2.2 Zhutňování kovových prášků 

 Procesem zhutňování dosáhneme požadovaného tvaru, rozměrů a vlastnosti výrobků 

z kovového prášku. Při vývoji nových technologií je snaha dosáhnout homogenity zhutnění 

v celém objemu, minimální pórovitosti slinutého materiálu a zvětšení hmotnosti 

zhotovovaných výrobků s vyšší rozmanitostí tvarů. Zhutňovací procesy práškových kovů lze 

rozdělit do několika skupin [5]. Volba nejvhodnější metody je podmíněna několika faktory, 

jako jsou: materiál prášku, jeho velikost, morfologie, požadované vlastnosti výrobku apod. 

U většiny metod se používá tlak, jsou ale také metody, při nichž se pracuje bez použití tlaku. 

Velikost použitého tlaku u prvních metod je závislá na deformační schopnosti prášku 

a požadavku na hotový výrobek [6]. 

2.2.1 Metody s použitím tlaku 

2.2.1.1 Lisování 

 Lisování práškových kovů se od lisování kompaktních kovů liší zásadně tím, že v jeho 

průběhu dochází trvale ke změně hustoty. V důsledku toho má výchozí materiál na začátku 

lisování a konečném výlisku odlišné vlastnosti.  

 Výchozím materiálem před lisováním bývá konglomerát částic práškového kovu, 

kterým je vyplněná zápustka. Kontakt mezi jednotlivými částicemi je nedokonalý 

a představuje často hodnotu menší než 10
-6

 z celkového povrchu. To znamená, že objem, 

který obsahuje sypké těleso, je vyplněn póry, kterých bývá více než 50 %. Největší 

pórovitosti se dosahuje tehdy, když jsou částice stejně velké, ale při různých velikostech 

vyplní malé částice prostor mezi velkými částicemi, v důsledku čehož poklesne pórovitost. 

Sypké těleso tvoří jakýsi přechod mezi pevným tělesem a kapalinou. Od kapaliny se ale liší 

tím, že práškový materiál „nezatéká“ do formy tak lehce jako kapalina a není možné 

ho lisovat do složitého tvaru. Při působení tlaku nevzniká v práškových materiálech 

hydrostatický tlak, který by byl rovný ve všech směrech. Ve směru kolmém na směr lisování 

je hodnota tlaku vzhledem k použití jen 15 až 30%. Z prostorového hlediska je zřejmé, že tlak 

působí nejvíc na styčných plochách. Následkem nerovnoměrného lisovacího tlaku dochází 

k anizotropii vlastností v objemu výlisku. Jevy, při kterých dochází v procesu lisování a to jak 

v celém objemu, tak i v jednotlivých částicích, byly studovány různými metodami [6]. 
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 Zjednodušeně je lze popsat následovně (obr. 4). V první fázi dochází při působení 

lisovacího tlaku k přemisťování jednotlivých částic tak, že vyplňují existující póry. V druhé 

fázi dochází k deformaci částic. Tyto dva procesy ovšem neprobíhají izolovaně, ale vzájemně 

se prolínají. Následkem obou uvedených procesů dochází ke zmenšení původního objemu. 

Výlisek tím zvyšuje svou hustotu a styčné plochy mezi částicemi se zvětšují. Podle velikosti 

tlaku se původní objem prášku zmenší, u výlisku s požadovanou maximální pevností je změna 

objemu tři až čtyřnásobná.  

 

Obr. 4 Lisování práškového kovu [5] 

 

 I když se práškový kov nechová při lisování jako kapalina, přesto v něm dochází 

k trojosému napětí, přitom napětí ve směru kolmém na lisovací tlak představuje 15 až 30% 

napětí ve směru lisovaní. Následkem toho dochází k deformaci částic ve všech směrech, 

na styčných plochách, i když přednostně ve směru lisování. Z uvedeného vyplývá, že ani 

rozdělení pórů ve všech směrech není rovnoměrné [6].  

2.2.1.2 Izostatické lisování 

 Proces izostatického lisování byl průkopníkem v polovině roku 1950 a rozrostl 

se z výzkumu zvědavosti na životaschopný výrobní nástroj. Tento proces se používá pro celou 

řadu materiálů včetně kovů, keramiky, kompozitních materiálů, plastů a uhlíku. Izostatické 

lisování vytváří stejnou sílu přes celý výrobek, bez ohledu na tvar nebo velikost. 
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Schopnost vytvářet tvary výrobků s přesnými tolerancemi (snížení nákladného obrábění) byl 

hlavní hnací silou pro jeho komerční vývoj [7]. 

 Potřebný lisovací tlak se obvykle získá pomocí kapaliny prostřednictvím elastického 

pouzdra. Toto pouzdro musí mít speciální vlastnosti. Za vysokého tlaku se musí chovat jako 

kapalina, aby se přenášel tlak na práškový kov izostaticky. Naopak, za normálního tlaku 

se musí chovat jako pevná látka, aby si udrželo svůj tvar, shodný s požadovaným tvarem 

výrobku po naplnění práškového kovu. Po zhutnění nesmí dojít ke vzájemné reakci mezi 

práškem a pouzdrem. Po ukončení procesu nesmí dojít při sundání pouzdra k poškození 

povrchu výlisku, resp. ke změně tvaru. V dnešní době se lisovací tlaky pohybují v řadů 

stovek MPa [8]. 

2.2.1.3 Válcování 

 Pro výrobu pásů a plechů z práškových kovů se práškový kov přivádí přímo mezi 

válce. Principiálně jsou známy různé metody válcování prášku, které se vzájemně liší jak 

směrem válcování, tak i způsobem válcování (válcování jen prášku nebo válcování prášku 

nanášením na kovovou podložku). Schéma válcování prášku vertikálním (a) a horizontálním 

(b) způsobem je vidět na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Schéma válcovaní prášku [6] 
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 Válcování lze porovnat s oboustranným lisováním. Tloušťka získaného pasu je závislá 

na vzdálenosti válců, na velikosti práškových částic až do použití průměru válců. 

Po válcování musí nastat spékání v průběžných pecích, kde teploty jsou o několik set stupňů 

vyšší než u běžného spékání, v závislosti na druhu prášku. Vyšší teploty souvisí s rychlostí 

pohybu v průběžné peci. Názornou ukázku jak celý cyklus probíhá, můžeme vidět 

na obrázku 6. 

 

Obr. 6 Schéma kontinuálního způsobu válcovaní prášku [6] 

1 - kovový prášek, 2 – spekací komora, 3 – válcovaní, 4 – spekací komora, 5 – navíječka pásu  

 

 Válcování práškových materiálů má tu výhodu, že tenký pás je možné získat několika 

průchody přes válcovací zařízení. Nevýhodou válcování jsou pořizovací cena prášku a nízké 

pracovní rychlosti. Válcování je jedinou technologií, kdy lze vyrobit pórovitý pás 

s požadovanými fyzikálními vlastnostmi [6]. 

2.2.1.4 Protlačování 

 Protlačováním práškových kovů se vyrábějí polotovary ve tvaru tyčí a složitých 

profilů. Zásobník protlačovaného lisu se obvykle plní práškovou směsí, ale výkon lisu by byl 

malý, proto se do lisu vkládají čepy, které se vyrobily předešlým procesem předlisování. 

Někdy jsou tyto čepy pro lepší vlastnosti i předem slinuté. V současné době se metodou 

protlačování uplatnila i výroba nástrojů ze slinutých karbidů [5]. 
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2.2.1.5 Kování 

 Vysvětlení terminologie kování můžeme specifikovat jako nespékaný výlisek, a nebo 

spečený výlisek. V anglické odborné literatuře se hovoří v prvním případě o „powder forging“ 

a v druhém případě o „sinter forging“. Kování v sobě spojuje výhody práškové metalurgie 

s výhodami spojenými s kováním kompaktních materiálů v zápustkách. Tato technologie nám 

umožňuje vyrábět tvarově komplikované součástky z minimálních požadavků na jejich 

mechanické zpracování. Jedna z nejběžněji používaných variant kování je znázorněna 

na obrázku 7 [6]. 

 

Obr. 7 Schéma výroby strojní součástky kováním za tepla [6] 

1 – zásobník práškového kovu, 2 – lisování předlisku, 3 – spékání, 4 – hotovní kování, 

5 - kalení, 6 - výkovek 

 

 Při kování se nejčastěji používá indukční ohřev. Pro snížení povrchového tření 

a ochrany povrchu při kování se povrch výlisku před kováním potírá grafitovou emulzi.  

 Touto technologií se vyrábí složité, extrémně namáhané bezpórovité konstrukční 

součástky, jako jsou ozubená kola pro automobilový průmysl a ojnice. Výhodou kování 

je vysoké využití materiálů, které v některých případech představuje až 100 procentní využití 
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hmotnosti, vysoká přesnost výkonů konstantní hmotnosti, vysoká strukturní charakteristika 

a velmi dobré mechanické vlastnosti [9]. 

2.2.2 Metody bez použití tlaku 

 Součástky, které chceme vyrobit bez použití tlaku mají podstatně nižší relativní 

hustotu, než součástky vyrobené z některých předchozích metod s použitím tlaku. V podstatě 

platí zásada, že hustota je dána geometrickým uspořádáním geometrických částic. Pro získání 

vyššího zhutnění je vhodné použít částice různých velikostí.  

 Nejjednodušší metodou je volné spékání práškové směsi ve formě. Tato metoda 

se používá při výrobě vysoko porézních kovových filtrů. Nejstarší používaná metoda 

je keramické lití nacházející využití hlavně v keramickém průmyslu. Tato metoda je omezená 

z hlediska použití i v důsledku tvarové nepřesnosti výrobku, např. výroba ochranného 

potrubí - trubky pro termočlánky, nádoby a jiné díly s vysokými nároky na odolnost vůči 

korozi, díly se zvýšenou odolnosti vůči opotřebování [9]. 
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2.3 Intermetalická sloučenina Ni3Al 

 Základní vlastnosti intermetalik vyplývají z jejich struktury. Intermetalická sloučenina 

Ni3Al má uspořádanou strukturu, která vzniká při teplotě 1395 °C. Elementární buňka této 

sloučeniny obsahuje 4 atomy, z nichž 3 atomy jsou Ni, které obsahují plošně centrovaná místa 

a atom hliníku obsahuje místo v rohu základní mřížky (obr. 8). 

 Intermetalická fáze Ni3Al se vyskytuje v binárním diagramu Ni - Al v úzkém rozsahu 

24 – 28 at. % Al [10]. 

 

Obr. 8 Mřížka Ni3Al [11] 

2.3.1 Binární diagram Ni-Al 

 Nikl jako minoritní složka některých slitin zajišťuje vysokou pevnost materiálu 

za zvýšených teplot. O kompozitní materiál pro vysokoteplotní aplikace je značný zájem 

o jednosměrně tuhnoucí eutektikum Ni3Al. Intermetalická sloučenina Ni3Al, označována jako 

fáze γ, má parametry mřížky a = 0,359 nm při 75 at. % Ni [12].  
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 Tato fáze vzniká v důsledku peritektické reakce při teplotě 1395 °C, 

ale také při teplotě 1385 °C eutektickou reakcí. Binární diagram Ni-Al (obr. 9) 

dle Masalského se skládá ze dvou KPC tuhých roztoků Al a Ni, přičemž rozpustnost 

Ni v tuhém roztoku Al je značně omezena. S klesající teplotou dochází ke snížení 

rozpustnosti, maximální je při teplotě 640 °C 0,11 at. % Ni a minimální 0,01 % Ni při 500 °C. 

V tuhém roztoku niklu dosahuje rozpustnost hliníku v niklu hodnoty 21,2 at. % Al při 

eutektické teplotě 1385 °C. Dále je systém Ni-Al charakteristický tvorbou několika 

intermetalických fázi AlNi, AlNi3, Al3Ni, Al3Ni2 a Ni3Al5 [10]. 

 

 

Obr. 9 Binární diagram Ni-Al dle Masalského [12] 
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2.3.2 Vlastnosti Ni3Al 

 Ni3Al je vysoce uspořádanou intermetalickou sloučeninou v binárním systému Ni-Al 

s kubickou mřížkou. Převážně se udává, že Ni3Al si ponechává uspořádanost až do kritických 

teplot tání. Toto je příčinou vysoké křehkosti v litém stavu. Mezi přednosti Ni3Al patří, 

že pevnostní vlastnosti rostou s rostoucí teplotou asi do 700 °C, i když s dalším vzrůstem již 

teploty klesají. Díky této vlastnosti se řadí mezi materiály, kterým je v posledních letech 

věnovaná vysoká pozornost [10]. 

 Intermetalická sloučenina Ni3Al je také odolná vůči oxidačním jevům z okolí, 

což je velmi důležité pro ochranu před oxidací kovových materiálů. Tento jev funguje 

na základě oxidace a má praktické využití, zejména ve strojírenství a dalším průmyslu. 

Zde se využívá tenkého nánosu tenké vrchní vrstvy Ni3Al, která přilne k povrchu a vytvoří 

oxidický film, zabraňující dalšímu oxidování materiálů [13].  

 Mechanické vlastnosti slitin na bází Ni3Al mají velký vliv na chemické složení 

a to hlavně v obsahu hliníku, který má vliv na mez kluzu. Nejvyšší hodnoty byly dosaženy 

pro 26,5 at. % Al, jak je patrné z obrázku 10 [12]. 

 

Obr. 10 Vliv obsahu Al na Rp v závislosti na teplotě [14] 
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 Jak lze vidět, mez kluzu Ni3Al roste až do teploty 800 až 900 °C, a pak klesá 

se zvětšující se teplotou zkoušení. Tímto chováním se intermetalická sloučenina Ni3Al 

výrazně liší od konvenčních materiálů, u kterých platí, že s rostoucí teplotou dochází 

k poklesu meze kluzu [15]. 

 Intermetalické sloučeniny jsou materiály, které se používají za vysokých teplot 

(creepových podmínek). Proto je nutné, aby nevykazovaly pouze vysokou pevnost 

a dostatečnou houževnatost, ale také požadovanou mikrostrukturní stabilitu, odolnost proti 

oxidaci a samozřejmě příslušnou creepovou odolnost. Intermetalika představují v současné 

době vhodnou alternativu konvenčních slitin pro creepovou aplikaci vzhledem k jejím 

příznivým vlastnostem a v řadě případů i specifické vysoké pevnosti [10]. 
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3. Experimentální část 

3.1 Cíl práce 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo experimentálně ověřit možnosti konsolidace 

prášku Ni3Al intenzivním válcováním ve spojitém pořadí laboratorní válcovací tratě 

na VŠB - TU Ostrava. Dílčí cíle: 

 Nalezení optimální teploty zhutňování prášku Ni3Al napěchovaného do ocelových 

trubek a válcovaného čtyřmi rychle za sebou následujícími průchody. 

 Vyzkoumat vliv následné intenzivní deformace na vývoj struktury zhutněného prášku. 

3.2 Vlastnosti použitého prášku Ni3Al 

 Jako experimentální materiál byl použit prášek Ni3Al, který byl vyroben mechanickým 

mletím. Jednotlivý tvar zrn po mletí si můžeme prohlédnout na obrázku 11. Aritmetický 

průměr těchto zrn je 130,1 μm. Dále můžeme vidět v tabulce 1 procentuální chemické složení 

intermetalického prášku Ni3Al. 

 

Obr. 11 Tvar jednotlivých zrn – SEM 
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Tab. 1 Chemické složení experimentálního prášku Ni3Al 

Složka Wt [%] At [%] 

Al 16,6 28,1 

Ni 83,4 71,9 

3.3 Laboratorní polospojitá trať 

Na VŠB-TUO byla v prosinci roku 2012 sestavena nová, polospojitá válcovací trať, 

určena k simulaci řízeného válcování i řízeného ochlazování kruhových tyčí a profilů. 

Trať umožňuje válcovat vratně na hladkých válcích, na kalibrovaných válcích s kalibrační 

řadou kosočtverec – čtverec nebo vratně či spojitě na válcích s kalibrací plochý ovál – kruh.  

 Ohřev polotovarů před válcováním zajišťují laboratorní pece. První plynová pec 

s maximální teplotou ohřevu až 1300 °C a druhá, stabilní elektrická pec s délkou nístěje 

1,2 m, která dosahuje maximální teploty ohřevu 1250 °C. Pro mezioperační ohřev, popřípadě 

pro řízené zpomalené ochlazování či tepelné zpracování odstřižků vývalků jsou určeny tři 

mobilní elektrické odporové pece různé konstrukce (většinou max. teplota 1250 °C), 

nebo superkanthalová pec s teplotou ohřevu až 1800 °C.  

 Povrchové teploty stejně jako měřené veličiny (teplota v pecích, výška válcovací 

mezery, rychlosti otáčení válců, válcovací síly a momenty aj.) jsou průběžně registrovány 

řídicím počítačem. Při sledování poměrně rychlých dějů je samozřejmě klíčovým úkolem 

spolehlivě měřit povrchovou teplotu materiálu v jednotlivých fázích jeho zpracování. 

K tomu slouží zejména čtyři teplotní skenery vysokorychlostního typu (s rozsahy 

600 - 1400 °C, 400 – 1200 °C, resp. 300 – 1000 °C), variabilně rozmístěné pomocí konzol 

na různá místa válcovací trati [16]. 
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Vratná duo stolice 

 Vratná duo stolice (obr. 12) s průměrem válců 350 mm může vyválcovat 

v kalibračních řadách ovál - kruh s průměrem nápichu až 55 mm kulatinu o průměru 

15,8 mm, nebo z nápichu 26 mm kulatinu o průměru 7,9 mm. Kalibrační řada kosočtverec – 

čtverec umožňuje naválcovat nejmenší tyč kvadrát 14 mm z nápichu kvadrátu 45 mm, 

resp. kulatiny 50 mm. Válce další sady jsou hladké o průměru 350 mm. Hladké válce nebo 

oblinu kalibrovaných válců lze využít pro válcování výchozího polotovaru o čtvercovém 

průřezu s délkou strany až 84 mm. Ke správnému zavedení provalku do kalibračních mezer 

válce slouží pomocná vodítka [16]. 

 

Obr. 12 Vratná (reverzní) duo stolice s teplotním skenerem  

a ovládacím pultem 
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Spojité pořadí 

 Skládá se ze čtyř duo stolic o maximálním průměru válců 200 mm. Ve spojitém pořadí 

(obr. 13) se střídají samostatně horizontální a vertikální stolice s volitelnou mezistolicovou 

mezerou, která je omezena na minimální vzdálenost 1 m. Stolice jsou samostatně poháněny 

vlastním motorem. 

 Z nápichu kulatiny 20 mm - 6,4 mm lze spojitě vyválcovat kruhovou tyč (v kalibru 

ovál - kruh) o průměru 12,3 mm až 4,2 mm. Nejvyšší válcovací rychlost je omezena 

na 2,5 m·s
-1

. Spojitě vyválcovaný materiál lze ochlazovat pozvolna na vzduchu, zrychleně 

tlakovou vodou (s regulovatelnou intenzitou tlaku vody ve třech prstencích), zpomaleně 

v žíhacích pecích (odstřižky o délce do 0,8 metru), nebo nasměrovat vývalek přímo do kalicí 

vany s délkou 3,1 metru [16]. 

 

Obr. 13 Spojitá válcovací trať s horizontálními a vertikálními stolicemi  



19 

 

3.4 Válcování prášku Ni3Al v ocelových trubkách 

3.4.1. Popis experimentu 

V první etapě byly využity výsledky experimentů realizovaných dříve na VŠB-TUO 

[16] a doplněných o zkušební teplotu 950 °C. Tenkostěnné ocelové trubky (obr. 14) o délce 

1 m, vnějším průřezu 20 mm a tlouštce stěny 2 mm byly napěchovány ve středové části 

experimentálním práškem Ni3Al. Koncové části jednotlivých trubek byly zaslepeny 

navařením ocelových zátek – tyčí o průměru shodném s vnitřním průměrem trubky. 

Při pěchování a zaslepování nebylo použito žádné vakuování ani žádná ochranná atmosféra.  

 

 

Obr. 14 Schéma napěchované ocelové trubky 

 

 Takto připravené tyče se ohřály v elektrické odporové peci na teploty 900 °C, 

1000 °C, 1100 °C a 1200 °C. Po vytažení z pece se tyče čtyřmi průchody spojitě odválcovaly 

na kulatinu o průměru 12,8 mm. Ochlazování probíhalo volně na vzduchu. Válcovací rychlost 

se pohybovala v rozmezí od 1,0 – 2,1 m·s
-1

 (1. - 4. stolice). Za první a čtvrtou válcovací 

stolicí byly umístěny teplotní skenery vysokorychlostního typu ke zjištění teploty v průběhu 

válcování. V tabulce 2 vidíme, že při nižších válcovacích teplotách došlo k výraznému 

nárůstu teploty materiálu vlivem deformačního tepla, takže doválcovací teploty jsou vyšší než 

teploty ohřevu.  
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Tab. 2 Teploty válcovaných vzorků 

Vzorek č. Teplota ohřevu [°C] Teplota za 1. stolicí [°C] Teplota za 4. stolicí [°C] 

1 900 893 933 

2 1000 992 1004 

3 1100 1072 1068 

4 1200 1185 1146 

 

 Tento experiment jsem doplnil o válcovací teplotu 950 °C. Postup zhutnění prášku byl 

shodný. Při válcování vzorku č. 5 byl zaznamenáván časový průběh válcovacích sil (obr. 15) 

a teplota válcovaného vzorku za první a čtvrtou stolicí (obr. 16). Na obrázku 16 lze vidět, 

že v prvních dvou stolicích (1. a 2.) dochází k relativnímu poklesu válcovacích sil ve středové 

části naplněné práškem. U dalších dvou stolic (3. a 4.) je už kov dostatečně zhutněn, tudíž už 

nejsou tak výrazné poklesy válcovacích sil. K protváření středové části tyče napěchované 

práškem Ni3Al došlo vždy za necelé 3 s, což ukazuje na intenzivním průběhu deformace ve 

srovnání s deformací okrajových části vzorku. 

 

Obr. 15 Časový průběh válcovacích sil (teplota 950 °C) 
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Obr. 16 Teplota válcovaného vzorku č. 5 za první a čtvrtou stolici 

 

 Jak lze vidět na obrázku 16, došlo k nárůstu teploty od 1. stolice po 4. stolici vlivem 

deformačního tepla materiálu, takže doválcovací teplota je vyšší než teplota ohřevu. 

Maximální teplota tyče za 1. stolici je 920 °C a za 4. stolici je 954 °C.  
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3.4.2. Vyhodnocení mikrostruktury zhutněného prášku Ni3Al  

 Pro metalografické pozorování byly tyče rozřezány na kotoučové pile. Vzorky 

byly odebírány ze středové části tyčí s nacházejícím se zhutněným prášek Ni3Al. Tyto vzorky 

byly podrobeny v metalografické laboratoři broušení a leštění. Broušení probíhalo na 

brusných papírech. Po broušení byly vzorky očištěny pod tekoucí vodou a osušeny. Leštění 

probíhalo na textilním sukně, které se polévalo roztokem vody a Al2O3. Po leštění se vzorky 

zkoumaly pod mikroskopem. Na snímcích 17 – 21 (neleptaný stav) můžeme vidět jednotlivé 

struktury při různých teplotách válcování. 

 

 

Obr. 17 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 900 °C 
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Obr. 18 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 950 °C 

 

 

Obr. 19 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1000 °C 

 



24 

 

 

Obr. 20 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1100 °C 

 

 

 

Obr. 21 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1200 °C 

 



25 

 

 Po intenzivním laboratorním válcování na spojité trati došlo při všech teplotách 

ohřevu ke zhutnění prášku Ni3Al ve středové části tyče. Výsledky však byly velice odlišné. 

K nejlepšímu zhutnění prášku Ni3Al došlo při ohřevu na teplotu 950 °C a 1000 °C – v těchto 

případech registrujeme nejmenší výskyt dutin. Oproti tomu ve vzorcích nahřívaných na 

teploty 900 °C, 1100 °C a 1200 °C je výskyt dutin značně velký.  

3.5 Protváření zhutněného prášku Ni3Al na vratné stolici  

3.5.1. Popis experimentu 

Pro další experiment byly použity tyče se zhutněným práškem Ni3Al. Odřezky těchto 

tyčí byly ohřáty ve stabilní elektrické peci na teplotu 950 °C. Teplotu ohřevu jsme stanovili 

z výsledků předchozího experimentu, při které se teplota 950 °C jevila jako optimální 

při zhutňování prášku Ni3Al v ocelových trubkách.  

 Po vytažení z pece byly tyče válcovány jedním úběrem na laboratorní duo stolici 

s hladkými válci o průměru 350 mm, které se otáčely nominální rychlostí 20 ot.·min
-1

. 

Válcovací mezera byla nastavena na 5,5 mm, což odpovídá 58% výškového úběru vzorků. 

Touto intenzivní deformací se vzorky přetvořily z kulatiny 12,8 mm na plochou tyč o výšce 

5,8 mm. Na obrázku 22 můžeme vidět půdorysný tvar jednotlivých vzorků po odválcování. 

 

 

 

Obr. 22 Vzorky po válcování na duo stolici 
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3.5.2. Vyhodnocení mikrostruktury protvářeného materiálu 

 Pro metalografické pozorování se vzorky odebraly ve vzdálenosti 6 cm od okraje 

proválcovaných tyčí. Tyto vzorky se podrobily v metalografické laboratoři broušení, leštění 

a leptání. Všechny vzorky byly jemně přebroušeny na suché brusce k srovnání nerovnosti 

po kotoučové pile. Dále byly vzorky podrobeny broušení na mokro. Zrnitost brusných papírů 

byla postupně snižována od nejhrubší až po nejjemnější. Při výměně na jiný brusný papír byly 

vzorky podrobený očištění pod tekoucí vodou. Po broušení nastalo zacelení makroporů 

pomocí vosku.  

 Leštění bylo prováděno na textilním sukně, které bylo poléváno roztokem Al2O3 

a vody. Vzorky byly opláchnuty, odmaštěny a vysušeny. Suché vzorky byly ponořeny do 

leptadla o složení: 80 ml lihu, 40 ml HCl a 2g CuCl2 po dobu jedné minuty. Pak byly vzorky 

znovu opláchnuty lihobenzínem a usušeny. Takto připravené vzorky byly pozorovány pod 

mikroskopem a z vybraných částí vzorků byly pořízeny snímky mikrostruktury, jak můžeme 

vidět na následujících obrázcích 23 -27. 

 

Obr. 23 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 900 °C,  

s následnou deformací při 950 °C 
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Obr. 24 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 950 °C,  

s následnou deformací při 950 °C 

 

 

 

Obr. 25 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1000 °C, 

 s následnou deformací při 950 °C 
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Obr. 26 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1100 °C, 

 s následnou deformací při 950 °C 

 

 

Obr. 27 Mikrostruktura prášku zhutněného při teplotě 1200 °C, 

 s následnou deformací při 950 °C 
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Po intenzivní deformaci na duo vratné stolici se struktury zhutněného prášku Ni3Al 

značně lišily. Struktura zhutněná při 900 °C a následně válcovaná (obr. 23) vykazuje zlepšení, 

nejsou viditelné tak velké trhliny jako u zhutňování v ocelových trubkách (obr. 17). 

Struktura zhutněná při 950 °C a následně válcovaná (obr. 24) je shodná jako při teplotě 

900 °C. Struktura zhutněná při 1000 °C a následně válcovaná (obr. 25) se jeví jako nejlepší. 

Je zde minimální výskyt trhlin, zrna jsou rozložena rovnoměrně. Struktury zhutněné 

při teplotě 1100 °C a 1200 °C (obr. 26, 27) a následně válcovány jsou katastrofální. 

Dochází zde k výskytu velkých trhlin, a to po celém rozsahu vzorku.  

 Experimentální část poukazuje na to, že opakované válcování na duo stolici 

neprokazuje žádné zlepšení mikrostruktury (s výjimkou vzorku válcovaného při teplotě 

900 °C). Důvodem je nejspíše chybějící uzavření ochranných trubek a ohřev aluminidu Ni3Al 

za spolupůsobení oxidační atmosféry, která negativně působila na hranice zrn nedokonale 

zhutněného materiálu. 
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4. Závěr 

 V podmínkách laboratorní polospojité válcovny kruhových tyčí byly ověřovány 

možnosti zhutňování kovového prášku Ni3Al a zkoumány vlivy deformačních podmínek 

na strukturu materiálu. Prášek Ni3Al napěchovaný v ocelových trubkách o vnějším průměru 

20 mm byl zhutňován prostřednictvím rychlé a intenzivní deformace, vyvolané čtyřmi těsně 

za sebou uspořádanými válcovacími stolicemi s kalibrací plochý ovál – kruh. 

Teplota ohřevu byla volena v rozsahu 900 až 1200 °C. V žádném případě se nepodařilo 

dokonale eliminovat výskyt dutin mezi jednotlivými zrny, relativně nejlepších výsledků 

při zhutňování bylo dosaženo po teplotě ohřevu 1000 °C, kdy byl výskyt dutin nejmenší. 

 Takto naválcované tyče byly dále válcovány jedním úběrem o velikosti nad 50 % 

na hladkých válcích při teplotě 950 °C. Za nízkých teplot (900 °C – 1000 °C) bylo možno 

dříve zhutněný materiál dále tvářet bez porušení soudržnosti a omezení výskytu trhlin. 

Tyč zhutněná spojitým válcováním při teplotě 900 °C dokonce vykazovala známky 

zaválcování dutin. Oproti tomu vzorky dříve zhutňované při vysokých teplotách 

(1100 °C - 1200 °C) vykazují při dalším válcování zhoršení struktury s výskytem velkých 

trhlin. Hlavním důvodem výskytu vnitřních vad ve druhé etapě experimentu byla chybějící 

ochrana vzorků před oxidací částečně zhutněného aluminidu Ni3Al během ohřevu v elektrické 

peci. 

 Z dosažených výsledků je zřejmé, že intenzivním válcováním za tepla 

lze v laboratorních podmínkách dosáhnout významného zhutnění prášku Ni3Al, 

napěchovaného do ocelových trubek. Úspěšnost tohoto postupu je vyšší za použití několika 

úběrů s kalibrací plochý ovál – kruh než při jedné velké deformaci dosažené na hladkých 

válcích. Ve všech etapách tváření je nutné dbát na ochranu materiálu před oxidací. 
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