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Proč prášková metalurgie?
Prášková metalurgie umožňuje získat výrobky se speciálními vlastnostmi
(např. žárupevností, otěruvzdorností apod.).
Výrobky s vysokou porézitou a výrobky tvořící přechod ke kompozitům,
které jinými technologiemi nemůžeme vyrobit.
Prášková metalurgie zahrnuje jednak výrobu prášků, jednak jejich
zhutňování (obvykle lisováním a slinováním) do konstrukčních materiálů nebo
součástí.
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Proč prášková metalurgie?
1) Příliš vysoká teplota tavení (nelze tavit a odlévat) – tvárné kovy s vysokou
teplotu tavení Mo,W,Ta,Nb
2) Rozpad karbidu při teplotě tuhnutí – slinuté karbidy
3) Velmi rozdílné teploty tavení, žádná nebo malá rozpustnost komponent v
tekutém stavu – slinuté karbidy, kovové uhlíky
4) Velké rozdíly v měrné hmotnosti – ložiska z kovu a grafitu
5) Homogenita v rozdělení tvrdých částic není možná – disperzní slitiny
6) Špatná slévatelnost (zabíhavost, staženiny) – permanentní magnety FeNiAl
7) Třískové obrábění není možné – vysoce legované křehké oceli, topné vodiče
8) Chemické složení nelze tavením přesně nastavit
9) Nehospodárná výroba kováním v zápustce, z polotovaru, odléváním – malé
součástky ve velkých seriích
.
.
.
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Historie

Zhotovování nástrojů a zbraní např. u některých afrických kmenů.
Zpracování spočívalo v rozmělnění rudy a zbavení hlušiny.
Po smíšení s dřevěným uhlím se směs ve zvláštní peci přeměnila na železnou houbu.
Po opětovném rozmělnění a vyčistění se prášek spékal v uzavřené hliněné nádobě.
19.stol. – v Rusku ražení peněz z platiny (použita platinová houba)

Hromadné využití
II. světová válka – v Německu se začaly kromě ložisek z práškového železa vyrábět i
těsnící a vodící kroužky dělových střel, výroba granátů
1930 výroba ložiskových pouzder (pórovitost), samomazná ložiska (prášky z bronzu +
grafitový prášek nebo vtlačování oleje do pórů)
1941 zdokonalení lisovací techniky (horní a dolní lisovník + individuální řízení při
snímání hlavice)
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Nejznámější materiál vyráběný práškovou metalurgií –

SLINUTÝ KARBID

Slinutý karbid

Tvrdá fáze => karbid wolframu
Tvárná fáze (pojivo) => Co, Ni, Fe
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Nejdůležitějšími faktory při výrobě prášků působícími na jejich technologické
vlastnosti jsou vztah povrchu částic k jejich objemu a také zvýšení hustoty vnitřních
poruch.
Zmenšením průměrné velikosti částic prášku se zvyšuje jeho měrný povrch, snižuje
se i povrchová drsnost. Toto vede ke zvýšení kapilárních sil v objemu prášku a označuje
se jako "geometrická aktivita".
U částic prášků je povrchová oblast silně narušena a obsahuje mnoho prvků, které
nejsou tak silně svázány s krystalickou mřížkou základu. Vysoká zbytková energie
povrchu vzhledem ke kompaktnímu tělesu způsobuje i zvýšenou reakční schopnost
označovanou jako "strukturní aktivitu" prášku.
Aktivita prášku a s ní spojené chování při lisování a slinování, i v konečném
vlastnosti hotového výrobku, závisí tedy od způsobu zhotovení prášku. Zlepšení
slinovatelnosti se může dosáhnout i dalším zpracováním (mletí, mechanická aktivace),
které spolu se zvýšením měrného povrchu zvyšuje i hustotu poruch. Tyto prášky
však na druhé straně vykazují vyšší odpor proti plastické deformaci při lisování.
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Způsoby výroby kovových prášků:
Fyzikálně mechanické
Chemické
Elektrochemické fyzikálně chemické

Mechanické způsoby výroby
1. Výroba prášku mletím (drcení) používá se samostatně nebo jako doplňující pro
prášky vyrobené jinými postupy.
V mlecím agregátu dochází ke zpevňování jednotlivých částic polotovaru až do
vyčerpání jejich plastických vlastností.
Koncentrace poruch a zvýšená vnitřní energie dosáhne kritických hodnot, jež dávají
vznik křehkým mikro- a makrotrhlinám.
Při mletí se postupně zvyšuje disperznost mletého polotovaru.
Dnes se používá méně - spíše pro rozemílání polotovarů např. houbovitého železa
nebo nauhličených polotovarů pro tvrdé slitiny
nejvhodnější pro křehké materiály
 u kujných materiálů (Fe,Cu) lze použít jen omezeně, přesto i z kujných kovů (Ti,Zr,
Hf,…) lze vyrobit prášky, avšak je nutné tyto kovy převést na hydridy (např. titanhydryd),
jenž jsou křehké a dají se již snadno drtit (prášek se musí následně dehydratovat např.
ohřevem ve vakuu).
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K mletí se používá kulových, vířivých, kladívkových a
vibračních mlýnů.
Mletí je možno provádět za sucha nebo za mokra.
Použití povrchově aktivní tekutiny snižuje povrchovou
energii částic a tím nejen zabraňuje vytváření hrubých částic,
ale urychluje proces disperzity.
Zvláště intenzivní mokré mletí je umožněno v tzv.
attritorech, kde mletí je způsobeno hlavně třením mezi
mokrou vsázkou a drobnými kuličkami. Tímto způsobem je
možno získat částice velikosti pod 0,002 mm.
„cold-stream process“ – metoda vhodná pro kujné kovy
a slitiny; výchozí krupice o φ 2 mm se urychlí tlakem plynu 7
MPa na Mach 1 a více, následně se krupice nechá v komoře
za podtlaku (tedy za adiabatické expanze v důsledku čehož se
částice prudce ochladí a tím dojde k jejich zkřehnutí) tříštit na
otěruvzdorných deskách - výsledkem jsou silně zpevněné
částice (= rychlejší difuze = výhoda pro slinování)
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2. Rozprašování tekutého kovu
Nejproduktivnější, nejlevnější postup a tedy i nejrozšířenější metoda výroby .
Působení tlakového plynu ev. proudu tekutiny, případně odstředivých sil na
tekutý kov.
Vytvořené kapky tuhnou následkem rychlého ochlazení. Vhodnou volbou
podmínek (teploty lázně, viskozity, povrchového napětí a také podmínek
ochlazování) možno do jisté míry ovlivnit základní vlastnosti prášků (disperzita,
tvar, struktura).
Čím je vyšší teplota ohřevu lázně (vyšší viskozita - i vliv legur) a větší
působení mechanické energie, tím získáváme větší podíl jemných částic.

l-pánev s taveninou, 2-keramická
tryska, 4-chladící nádoba

výlevka,3-

Schéma
zařízení
pro
rozprašování metodou RST /1ochlazovací plyn, 2-tavenina, 3otáčející disk, 4-tuhnoucí prášek /

1-vakuum, 2-inertní plyn, 3elektroda, 4-tank, 5-sférický
prášek, 6-elektrický oblouk /
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Rozprašování vodou
- pro prášky s malou rozpustností kyslíku, nebo kde kyslík v kovu neovlivní jeho
další vlastnosti
- prášky mají kapkovitý až miskovitý tvar
- obsah kyslíku 1%
Rozprašování plynem (argon, helium) a s ochlazováním ve vodě
- pro prášky s velmi nízkým obsahem kyslíku (pod 0,1%)
- je potřeba velkého množství plynu ⇒ neekonomičnost
- prášky mají kulovitý a miskovitý tvar s hrubým povrchem (= větší plocha ⇒ lepší
slinovatelnost)
Rozprašování plynem a chlazení plynem
- pro prášky s velice nízkým obsahem kyslíku (pod 100 ppm) ⇒ skladování v
ochranné atmosféře
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3. Rozprašování
Tavení kovové tyče elektrickým obloukem

Tavení kovové tyče plasmou

(REP,CSC)

(PREP)

REP (Rotating Electrode Process)
V aparatuře jsou dvě elektrody, anoda je z příslušné slitiny (ze které vyrábíme
prášek), katoda je z wolframu.
Přiložením napětí vzniká mezi elektrodami oblouk a dochází k natavení slitinové
elektrody. Rotací této elektrody (1 000 až 20 000 ot.min-1) se kapky nataveného kovu
rozprašují v objemu tanku, který má chlazený plášť. Vzniklé částice mají globulitický
tvar, stejnoměrná velikost prášku.
nevýhoda: kontaminace wolframem z otěru
CSC (Centrifugal Shot Casting)
Odtavovaná elektroda nerotuje; rotuje wolframový kelímek (400 až 6 000 ot./min. do
kterého odkapává kov z elektrody – kelímek se plní kovem a přes okraj se tento kov
odstředivou silou rozprašuje

Chemická redukce a rozklad
Výroba prášků (popř. houby) chemickou redukcí a rozkladem je významným úsekem
získávání výchozí suroviny pro výrobky běžných kovů i těžkotavitelných materiálů.
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Prášek je produktem chemické reakce ⇒ velmi vysoká čistota !!!
Mnohdy hospodárnější metodou než mechan. metody (není třeba vyrábět z rudy
kov a ten následně složitě rozmělňovat na prášek)

Högamas
Tato metoda používá jako výchozí suroviny magnetit (Fe3O4) + koks.
Přídavek vápence je důležitý pro vazbu síry.
Vsázka v kelímcích z karbidu křemíku se žíhá cca 90 hodin za teploty 1000 °C.
Vzniká železná houba - mechanicky čistí, mele na prášek.
Dočistění se provádí magnetickou separací a dodatečným žíháním ve vodíku se
zvyšuje stupeň redukce.
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Sublimační metoda
Výchozí surovina oxid molybdenu MoO3 se získává žíháním chudých sirných rud.
Z tohoto koncentrátu sublimací při 1000 až 1100°C obdržíme vysoce čistý a jemný
prášek MoO3.
Redukce se provádí v tunelových pecích. Pro získání vhodné velikosti částic se žíhá
ve vodíkové atmosféře, toto se děje nejprve v oblasti teplot 700 °C a dále se pak
zvyšuje na 1000 až 1100°C. Výroba wolframového prášku redukcí ve vodíkové
atmosféře je podobná. Výchozí surovina WO3 se získává chemicky z wolframových
rud.
Sublimační metoda, i když nepatří do chemických metod, je využívána pro výrobu
prášků i u dalších prvků.

Schéma zařízení pro sublimaci MoO3 /1-pohon, 2plášť pece, 3-izolace, 4-topení, 5-křemenný
kelímek, 6-tavenina, 7-tlak. vzduch, 8-sublimovaný
MoO3, 9-lapač, 10-ventilátor, 11-odlučovač, 12sběrná nádoba /
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Karbidotermická redukce
redukují se oxidy ve směsi s karbidy stejného kovu
pro výrobu Cr, V, Nb prášků
výsledkem reakce je čistý kov ve formě prášku + oxid uhelnatý

MeC + MeO = 2Me + CO

Stálý odběr CO zajišťuje pokračování reakce
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Hydrometalurgické pochody
V průmyslových podmínkách nachází i uplatnění redukce vodních roztoků solí kovů
plyny (obvykle vodíkem nebo oxidem uhelnatým) hlavně při výrobě prášků mědi,
niklu a kobaltu.

Elektrolytické způsoby výroby
Obecně elektrolýzou kovových solí lze získat asi 60 kovů. Pro práškovou metalurgii
mají největší význam prášky Ta, Cu, Fe, Ni, Ti. Elektrolytické prášky se vyznačují
vysokou čistotou a velkou aktivitou při slinování.
Nejčastěji se provádí elektrolýza z vodních roztoků kovových solí. Výroba
měděného prášku používá roztoku síranu mědnatého a kyseliny sírové, jež zaručuje
vhodnou vodivost elektrolytu.
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Úprava prášků, třídění a čištění

Pro zabezpečení optimální hmotnosti zásypu a
lisovatelnosti prášků je nutná určitá velikost jejich
částic.
Je nutné nejprve výchozí prášky roztřídit na třídy
(frakce) a potom smícháním sestavit potřebné
granulometrické složení.
Třídění – dle velikosti zrna (přeséváním,
vyplavováním, promýváním apod.)
Magnetické čištění – z feromagnetických prášků
odstranění nemagnetických příměsí
Tepelné zpracování – např. žíhání na měkko
Redukce – k odstranění povrchových oxidických
vrstev
Míchání – pro výrobu směsi z různých prášků o
různém chem.složení a různé velikosti částic

Schéma složení prášků /1-základní práškové
částice, 2-cizorodé částice, 3-inkluze
v
částicích, 4-povrchové inkluze, 5-příměsi
rozpustné v tuhém roztoku, 6-adsorbované
látky/
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Pojiva, maziva, mísení prášků a homogenizace
K práškům se často přidávají pomocné látky zlepšující lisovatelnost (plastifikátory,
maziva), zmenšující tření mezi částicemi prášku i mezi stěnou formy, což snižuje její
opotřebení i možnost zadření.
Maziva nutno odstranit před spékáním, aby nezabraňovala vzniku a růstu kovových
spojů. Obvykle se toto děje předehřevem těsně nad teplotou vypařování maziva.
Pro získání rovnoměrného a jemného rozdělení jednotlivých fází v heterogenních
slitinách je nutné mísení. Jakost mísení závisí na hustotě, velikosti a tvaru částic složek,
granulometrickém složení a na struktuře povrchu i vztahu složek ve směsi.
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Příprava slinutého karbidu

WC
Co

W2O5

C

W

WO3
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horký plyn

Míchání WC
s kobaltem

sušení a
granulování v
rozstřikovací věži

SK-vlhký(mokrý
schlamm
Granulát SK

lisovatelný granulát

mletí v Attritoru
nebo v kulovém mlýnu

mlecí kapalina

Výroba granulátu slinutého karbidu
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Směšovací zařízení
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Dávkovací stroj
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Automatické dávkování
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Attritor - kulový mlýn

Mlecí medium (např. aceton,voda)
pojivo (např. Co)

WC
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Práškový granulát
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ZHUTŇOVÁNÍ VÝROBKŮ Z PRÁŠKŮ
Požadovaného tvaru, rozměrů a vlastností výrobků z prášků se dosáhne
zhutňováním. - formování.
Při vývoji nových technologií je snaha dosáhnout homogenity zhutnění v celém
objemu, minimální pórovitosti slinutého materiálu, zvětšení hmotnosti zhotovovaných
výrobků s vyšší rozmanitostí tvarů.
Metody zhutňování se dělí na dvě skupiny :
a/ zhutňování s použitím tlaku - lisování
- jednočinné (jednostranné)
-dvojčinné (dvojstranné)

b/ zhutňování bez použití tlaku

izostatické lisování
lisování explozí
válcování
protlačování
kování
volné slinování prášku ve formě
vibrační tvarování
keramické lití
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Lisování práškových kovů
Účelem lisování je dát kovovému prášku nebo směsi přibližný tvar výrobku a relativní
hustotu (poměr hustoty výrobku k hustotě odpovídajícího kovu nebo slitiny).
Objem, který zaujímá sypné těleso, je vyplněný póry, kterých bývá více jak 50 %
(často 70 až 85 %). Největší porezity se dosahuje tehdy, jestliže jsou částice stejné
velikosti. Při různé velikosti částic vyplní menší částice prostor mezi většími, čímž se
sníží pórovitost.
Chování částic prášků :
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Volně nasypané částice
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Lisované částice

Uložení
částic
v důsledku Uložení částic těsnější v důsledku tlaku, který překonal adhezi a
gravitačních sil volné
tření mezi částicemi
Částice si zachovávají svůj tvar

Dotyk částic
bodový

je

převážně Dotyk částic v plochách, velikost závisí především na lisovacím
tlaku, převážně jde o kovový styk

Rozložení
teploty
částicemi je rovnovážné
Zůstávají původní
krystalické mřížky
Uvnitř částic
poruchy

mezi I při lisování za studena dochází v místech styku částic
k lokálnímu zvýšení teploty

poruchy V místech vzájemného styku a zvýšené teploty dochází
k určitým difúzním procesům

jsou

původní V důsledku plastické deformace dochází uvnitř částic ke
zvýšení hustoty dislokací

Hustota je malá
Tvar
pórů
morfologii částic

Částice se deformují a ztrácejí původní tvar, deformace tvaru
závisí na plastických vlastnostech kovu, způsobu a velikosti
deformace

Hustota vyšší, závisí na deformační schopnosti materiálu,
morfologii částic a působícím tlaku
závisí

Všechny póry spolu souvisí

na Tvar pórů závisí na způsobu lisování
Většina pórů spolu souvisí, existují již uzavřené póry
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 lisovací tlak – 20 až 100 MPa ⇒ omezení velikosti výlisku
Lisovací nástroje z nástrojové oceli; činné plochy ze slinutých karbidů s vysokou
kvalitou povrchu (trvanlivost ≈ milion výlisků)
Příklady dvojčinného lisování

Pevná matrice, pohyblivý dolní a horní razník

Řízený pohyb matrice, nepohyblivý dolní razník

Pohyblivá matrice, nepohyblivý dolní razník
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Izostatické lisování za studena (CIP – Cold Isostatic Pressing)
 výroba těles, které mají velký poměr výšky k průměru (více než 2,5 :1) – tyče
Dosažení stejnoměrné hutnosti výlisku – pouzdro z elastického materiálů (za
vysokého tlaku se musí chovat jako kapalina, za normálního tlaku jako pevná
látka) např. kaučuk je vystaveno všestrannému tlaku (až 400 MPa)
Problémy s výběrem materiálu na elastické pouzdro
Odstranění třecích sil o stěny lisovací formy
Možno vyrobit objemné součásti (1000 kg) – srov.s klasickou metalurgií
Mechanické vlastnosti jsou vyšší
Výhodné pro velmi hrubé či velmi jemné prášky

TRENDY
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Izostatické lisování za tepla (HIP – Hot Isostatic Pressing)
Využívanější než CIP
Na těleso působí rovnoměrně ze všech stran tlak inertního plynu (argon, helium)
Zvyšování tlaku probíhá současně za zvyšování teploty
Nutná podmínka: sypká hmotn. prášku musí být nejméně 60% teoretické hmotn.
kompaktního materiálu ⇒ splněné jen pro prášky kulovitého tvaru ⇒ metoda PREP
Tělesem je kontejner (patrona) zaplněná práškem, který se hermeticky uzavře a
evakuuje. Kontejner má stejný tvar jako konečný výrobek
Kontejnery z tenkých svařených plechů, nebo keramické formy
2 000°C při 100 až 200 MPa, doba trvání 2 – 6 hod.
Dosažení 100% hutnosti (tj. pórovitost = 0)

Vnější patrona

Významné pro lisování titanových dílů

Prášek

(vysoká únavová pevnost, vysoká afinita ke kyslíku)
Výrobky jsou bez vnitřního pnutí, lze je snadno obrábět

Pouzdro z keramiky
Lisovací médium
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Schéma stadií lisování prášků

1-zásyp, 2-přemístění částic prášku, 3 až 5-zhutňování vlivem deformace částic

V první etapě zhutňování se mění rozložení částic prášku jejich otáčením a
přemisťováním tak, aby částice zaplňovaly póry. Při tomto přemisťování je nutno
překonat odpor, který vzniká v důsledku vzájemného tření mezi částicemi.
V další etapě probíhá zhutňování deformací povrchu částic - ohlazováním a
zvětšováním kontaktních ploch, rozrušováním oxidického filmu. Následkem
mechanických spojů se vytváří shluky částic.
Dalším zvyšováním tlaku nastává zhutňování objemovou deformací částic - částice
mění svůj tvar, při vyčerpání plastických možností dochází k rozrušení částic. V
místech styku kovových částic může dojít i ke kovovému spoji vlivem zvýšení teploty
třením (svařování "za studena").
Je samozřejmé, že jednotlivé procesy neprobíhají samostatně, ale navzájem se
prolínají
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Zvýšená disperzita částic je obvykle doprovázená přítomností vyššího množství
oxidů, následkem toho je u jemných částic potřebné použít vyššího lisovacího tlaku.
Vlastní lisování je možné provádět buď použitím stálého lisovacího tlaku
(maximálního) (rozdíly ve výšce) nebo na stálou výšku výlisku (různé hustoty
získaných výlisků).

Válcování práškových kovů
Pro výrobu pásů a plechů ze slinutých práškových kovů se práškový kov přivádí
přímo mezi horizontální vedle sebe umístěné válce
Schéma válcování prášků
1-nezhutněný prášek
2-zóna zhutňování
Válcování lze porovnat s
dvojstranným lisováním
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Po válcování následuje slinování v průběžné peci, kde používané teploty jsou o
několik set stupňů vyšší než při obvyklém slinování.
Použití vyšších teplot souvisí s rychlostí pohybu pásků. Vyšší teplotou se urychlují
difúzní procesy, které musí proběhnout v relativně krátkém časovém úseku (např. u
práškového železa místo 1000 °C až cca 1400 °C).
V průmyslové výrobě je možno sloučit do jedné technologické operace nejen
vlastní válcování a slinování, ale i následující válcování za studena s mezižíháním,
čímž je možno dosáhnout téměř bezporézního pásku.
Plynulé
válcování

Přetržité
válcování

1-válcování, 2-slinování, 3-válcování za studena, 4-žíhání, 5- navinutí pásku
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Válcováním práškových kovů je možno vyrábět bimetalické i vícekomponentní pásky
Do prostoru válců se nanáší současně požadované komponenty.
Podmínkou je, že teplota slinování musí být pro všechny komponenty stejná.

Schéma výroby práškových pásků a)bimetalický, b)trimetalický, c)naválcování kovové
podložky
Výroba niklových plechů pro ražení plechů, Monelova kovu, pásů z barevných
kovů, plotny z Fe, Al, Cu, Ti zpevněné vlákny

ÚVOD

PŘÍPRAVA PRÁŠKŮ

LISOVÁNÍ

SLINOVÁNÍ

TRENDY

Protlačování
Mimo lisování v zápustkách a válcování je možné práškové kovy zhutňovat
protlačováním.
Tímto způsobem možno tvarovat součásti za studena i za tepla.
 Protlačováním se většinou tvarují profilové polotovary, trubky a tyče ev. součásti s
poměrně velkou délkou (ve vztahu k průřezu), jež jsou nevhodné k lisování.
Nutno přidat velký podíl plastifikátorů (škrobový maz, bentonit apod.)
Velmi nízké protlačovací rychlosti – 5-10mm/min. (nebezpečí rozdělení tlaku v příčném
průřezu)
Lisování explozí
Moderní vysokorychlostní metody tváření jsou současně uplatňovány i pro
zhutňování v práškové metalurgii.
Nejvíce se používá lisování výbuchem.
Tlaková vlna působí buďto přímo na práškový kov umístěný v plastickém pouzdře
nebo na razník
Zvýšená rychlost zhutňování vede k rovnoměrnější hustotě výrobku a následně
vlivem vysoké "aktivity" při slinování, ke zlepšení mechanických vlastností.
Pro získání tlakové vlny se používá i elektrického výboje, ev. impulzních
elektromagnetických polí
Pevnost a vrubová houževnatost vyšší než po klasickém zhutnění
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Kování práškových kovů
Principiálně můžeme provádět buďto kování neslinovaného výlisku (mluvíme o
kování prášků) nebo výlisku slinovaného
Výlisek tvaru podobnému finálnímu výrobku, získaný lisováním za studena na
hustotu okolo 80 % kompaktního materiálu, je ohřívaný v ochranné atmosféře a za
tepla kovaný na konečný rozměr.
V případě možnosti je kovací teplota využita na tepelné zpracování.
Modifikací tohoto způsobu je ohřev na kovací teplotu indukčním způsobem bez
ochranné atmosféry.
Technologické operace navazující na
sebe můžeme schematicky napsat:
práškový kov - směšování (mazadlo,
grafit, legující prvky) - lisování
předlisku - ohřev (za účelem vypálení
maziva) -- slinování (může být
vynechané) - kování (obvykle na jednu
operaci) - závěrečné operace (tepelné
zpracování, broušen
1-zásobník prášku, 2-lisování (předlisek), 3-slinování, 4-kování,
5-kalení, 6-výkovek /
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Proč kování prášků?
•Pevnostní vlastnosti, houževnatost, únavové vlastnosti prudce vzrůstají eliminací
posledních procent pórovitosti
•Snížení pórovitosti lze klasicky docílit:
•a) infiltrací
•b) dvojitým lisováním a dvojitým slinováním

Nelze však docílit
požadovanou
hustotu

Deformace za studena = zpevnění částic

X
Deformace za tepla = 99,5% hustoty oproti litým materiálům
Problémy s ohřevem: a) oxidace povrchu – ochranná atmosféra
b) součástky nepravidelného tvaru - trhliny
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Izostatické lisování za studena

TRENDY
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Velká část vyrobená izostatickým lisováním za studena

TRENDY
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Protlačování

SLINOVÁNÍ
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Tvarování předslinutého karbidu
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Polotovary - chladicí kanály

SLINOVÁNÍ

TRENDY
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Nože do hoblíku

SLINOVÁNÍ
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Polotovar - vrtáky
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Lisování vyměnitelných břitových destiček

TRENDY
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Vyvrtávací Hammerbohrerplatten
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Vyměnitelné destičky a nože na opracování oken
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Zuby pily

SLINOVÁNÍ
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Smrštění

SLINOVÁNÍ
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U některých věcí jsou díry
zcela normální...

Pórovitost

SLINOVÁNÍ

u jiných
nepředstavitelné

TRENDY
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SLINOVÁNÍ
Pevnost práškových polotovarů vyrobených obvyklým způsobem tvarování za
studena nebývá vyhovující.
Konečných vhodných vlastností lze dosáhnout slinováním, tj. tepelným
zpracováním při homologických teplotách 0,65 až 0,80 složky s nejvyšší teplotou
tavení.
Slinováním se zvětšuje soudržnost výlisku zvětšením styčných ploch mezi
částicemi, vytvořením slitin (popř. sloučenin) v místě styku a odstraněním
deformačního zpevnění z výroby prášků i zhutňování.
Slinování vede tedy ke vzniku kovového tělesa při teplotách pod teplotou tavení
prášku.
Výrobky, u kterých je přípustná porezita se slinují obvykle jednou.
Při vyšších nárocích se provádí slinování vícekrát, nejčastěji dvakrát (mluvíme o
předslinování).
Je-li výrobek při slinování podroben tlaku, mluvíme o slinování pod tlakem.
U vícesložkových soustav se teplota slinování řídí teplotou složky s nejvyšší
teplotou tavení.
V některých případech tato teplota převyšuje teplotu tavení jiné složky soustavy, v
tom případě mluvíme o slinování za vzniku kapalné fáze.
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Slinování se realizuje difúzní cestou a proto jsou rozhodujícími faktory teplota a čas.
Tři základní etapy:
tvorb a růst mezičásticových spojení
zmenšování objemu spojitých pórů ev.
zmenšování izolovaných pórů

Schéma stadií slinování dvou sférických částic
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Prášek má oproti masivnímu tělesu podstatně větší povrch ⇒ vysokou povrchovou
energii.
Povrchová energie je hnací silou slinování, neboť se výlisek snaží povrchovou energii
snížit.
Čím jsou prášky menší , tím je specifický povrch větší a o to slinování rychleji probíhá.
Difuze se uvede do chodu dodáním aktivační energie ve formě tepla.
Nejdříve probíhá difuze povrchová a na hranicích zrn. Následně při vyšší teplotě
probíhá objemová difuze.
Dodáním plastické deformace (zvýšení povrchové energie) se urychlí proces slinování.
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V prvém stadiu slinování dochází mezi původně oddělenými částicemi práškového
kovu ke vzniku a narůstání mezičásticových spojení
V druhém dochází k zmenšování středního rozměru pórů.
Stejně jako u jednotlivých částic se dutiny (póry) mezi částicemi snaží zmenšit svoji
povrchovou energii.
V konečném stadiu slinování se ztrácí spojení pórů s jednotlivými částicemi prášku.
Slinování vícekomponentních systémů
Práškovou metalurgií je možno zhotovovat výrobky, které jsou ze směsi různých kovů v
libovolném poměru a to i takových, které tvoří tuhé roztoky jen v omezené míře nebo
jsou zcela nerozpustné, popřípadě je možno slinovat i práškové kovy s nekovy.
Nutno počítat i s tím kromě výchozích látek se procesu slinování účastní i produkty jejich
vzájemných interakcí (tzn.tuhé roztoky a sloučeniny) – ty mohou působit negativně i
pozitivně na konečné vlastnosti
POZOR!!!
Například různá hodnota koeficientu teplotní roztažnosti jednotlivých fází působí vznik
teplotních pnutí při ochlazování ze slinovací teploty.
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Vztah binárních diagramů a vytváření různých fází při slinování
v oblasti styku částic Ta - teplota slinování
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slinování bez přítomnosti tekuté fáze
slinování s přítomností tekuté fáze
Slinování za vzniku kapalné fáze
Transport materiálu zákl.kovu neprobíhá povrchovou difuzí, ale přes celou tekutou fázi
(alespoň do doby než dojde k její nasycení základním kovem)
Systémy s přítomností tekuté fáze během slinování jsou velmi důležité. K těmto
systémům patří slinuté karbidy. Antifrikční materiály na bázi Cu-Pb apod.
Vyznačují se lepší slinovatelností a rychlejším slinutím v porovnání s předcházejícími
systémy.
Je to dané tím, že aktivační energie základního kovu na rozhraní kov-tekutá fáze je
nižší jak aktivační energie na rozhraní základní kov-atmosféra.
Pro slinování za přítomnosti tekuté fáze je důležité, aby smáčivost tuhé fáze tekutou
byla co největší (ω → 0°).
Jen při splnění této podmínky budou jednotlivé částice dokonale pokryté tekutou fází,
která je navzájem odděluje a spojuje .
Smáčivost možno ovlivnit legujícími přísadami.
Intenzivní zmenšení pórovitosti
⇒ velké smrštění
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Řešení problému vysokého smrštění: INFILTRACE
Nepřidávat komponentu tvořící tekutou fázi před slinováním, ale až dodatečně ⇒
nejdříve se slinuje složka s vysokou teplotou tavení, která vytvoří pórovitý skelet.
Tento skelet se dodatečně nasytí tekutou fází.
Tavenina vniká do pórů v důsledku kapilárních sil.
Sytící látky – kovy, vysokopolymerní materiály
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Aktivace procesu slinování
Aktivace procesu slinování slouží ke zkrácení doby nebo snížení teploty slinování,
k dosažení požadované hustoty, zmenšení nerovnoměrnosti struktury.
"Aktivitou" prášků, jak již byla zmínka, označujeme snahu o vytvoření kompaktního
materiálu během slinování.
Obvykle bývá rozlišována geometrická a strukturní aktivita.
Prvá souvisí s měrným povrchem částic, tj. s tvarem, velikostí částic i pórů a kontaktů.
Tato hlavně působí při zhutňování amorfních látek.
Pod strukturní aktivitou rozumíme množství poruch v částicích prášku, tj. reliéf
povrchu, hustota vakancí, dislokací a strukturních hranic.
U krystalických materiálů převládá tato "strukturní" aktivita nad "geometrickou".
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Mechanické zpracování
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B-Pórovitost(x100)

B04
0,06 Vol.%
(430 Póry /cm2)

B06
0,20 Vol.%
(1300 Póry/cm2)

B08
0,60 Vol.%
(4000 Póry/cm2)

ISO 4505

B02
0,02 Vol.%
(140 Póry /cm2)

Metalografické vyhodnocení
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Schéma výroby slinutého karbidu

expedice
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TRENDY

Prášková metalurgie, jejíž základní metody jsou známé už řadu let, prožívá v současné
době určitou renesanci. K tomu přispívá jednak vývoj celé řady nových materiálů, pro
které prášková metalurgie představuje optimální technologii zpracování, jednak vývoj
nových technologií, včetně uplatnění laserové techniky. Obecnou výhodou práškové
metalurgie je možnost výroby dílů složitých tvarů ve velkých sériích, a tedy i při
optimalizovaných výrobních nákladech, vyplývajících z nižší energetické náročnosti
proti litým a obráběným materiálům, i výhoda plynoucí z materiálových úspor vlivem
minimálního odpadu technologie. Technologie práškové metalurgie dokáží dnes
zpracovat téměř všechny kovy a jejich slitiny, a to i ty, které běžnými hutnickými
procesy lze jen obtížně připravit.
HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE:
Jako náhrada plastů
Výroba slinovaných strojních součástí rychlořezných a jiných nástrojových materiálů
Výroba součástí na bázi hliníku
Zvýšení pevnosti strojních součástí až na 800 – 1100MPa
Zvýšení houževnatosti
Kování součástí z práškových součástí
Využití pro výrobu valivých ložisek a ozubených kol.
Výroba superslitin pro součásti motorů letadel.
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SLINUTÝ KARBID

Vlastnosti slinutého karbidu
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TSF
ISO - K

SLINUTÝ KARBID

TSM
ISO - K

S36T
ISO- P30-P40
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SLINUTÝ KARBID

Označení
Nano zrno
Jemné zrno
Středně jemné
zrnozrno
Střední
Hrubé zrno
Extra hrubé zrno

Velikost zrna [μm]
< 0,2
1,0 – 1,4
1,4 - 2,5
2,5 - 4,0
4,0 - 10,0
>10

Rozdělení slinutých karbidů podle velikosti zrna
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SLINUTÝ KARBID

α-jemný

α- střední

α - hrubý
Velikost primárního zrna

SLINUTÝ KARBID
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Tvrdost jednotlivých materiálů
3000
2700
2400
2100
1800
HV 30 1500
1200
900
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0
Řádek 2

Řádek 3

Řádek 4

Srovnání tvrdosti různých materiálů

Řádek 5

Řádek 6

Řádek
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SLINUTÝ KARBID

Mez pevnosti v ohybu

9

12 na obsahu kobaltu a velikosti zrna
15
Mez pevnosti v ohybu v závislosti

obsah kobaltu [%]

SLINUTÝ KARBID
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Tvrdost při vyšších teplotách
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E-Modul verschiedener Werkstoffe
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Řádek 5

Srovnání modulu pružnosti v tahu různých materiálů

Řádek 6

Řád
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SLINUTÝ KARBID

Lomová houževnatost
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Lomová houževnatost
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Houževnatost různých materiálů
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SLINUTÝ KARBID

Vlastnosti SK od firmy TIZIT

Typ
TSM 10
TSM 20
TSM 30
TSF22
TSF44

Co

mKg

Tvrdost

BBF

[%]

[µm]

[HV30]

[N/mm2]

6
7,5
10
8,2
12

0,7
0,7
0,7
0,4
0,4

1850
1720
1550
1930
1720

3300
3500
3700
>4000
4300

Slinuté karbidy pro přesné nástroje

SLINUTÝ KARBID
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VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE
Kluzné materiály
nízký koef.tření, vysoká odolnost vůči opotřebení, dobrý záběh, dynamická a
statická pevnost, velká tepelná vodivost, nízká tepelná roztažnost
„samomazná ložiska“ – 15 – 30 % pórů (2/3 otevřených), nasytí se olejem
Teflonová ložiska
Pístní kroužky
Filtry a porézní materiál
Zhutňování se provádí bez použití tlaku
Elektrody NI-Cd akumulátorů
Části pro kostní transplantace

….a něco navíc

SLINUTÝ KARBID

Nástrojové materiály
Slinuté karbidy
Keramické řezné nástroje – ze slinutého Al2O3, + Cr2O3, MgO,SiO2,TiO2, nízká
houževnatost (20% rychlořezné oceli) ⇒ nevhodné pro přerušované řezy, 78 – 80HRC,
vysoká teplotní odolnost
Brusné materiály – důraz na pojivo (polymerní, keramická, grafitická, gumová, kovová)
Supertvrdé materiály – umělý diamant, syntetický karbid boru, 8000-9000 HV!!!,
vysoká odolnost vůči opotřebení
Elektrokontaktní materiály
Odolnost vůči korozi elektrickým obloukem, vysoká elektrická a tepelná vodivost
Kompozitní materiály na bázi wolframu + Ag, Cu, Ni, Cd
Magnetické materiály
Magneticky měkké (čisté železo) a tvrdé (Fe-Al-Ni-Co) materiály
Ferity – vyrobené z oxidů kovů + Zn, Mn ,…
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SLINUTÝ KARBID

Vlákna
Vedou proud při vysokých teplotách, kovy o vysoké teplotě tavení (wolfram, molybden)
Uhlíkové materiály
Grafit - v metalurgii, slévárenství, v chemickém průmyslu – žáruvzdornost, odolnost
vůči kapalným kovům, struskám a chemickým látkám
Na 1 tunu hliníku se při výrobě spotřebuje 500 kg uhlíkových elektrod
Tepelná vodivost 5x větší než Cu
Svařovací elektrody, ložiska, těsnění, uhlíky pro obloukové lampy, kartáčky a kluzné
kontakty
……….další využití
Spojky, ozubená kola, kluzná vedení, axiální písty, části turbín a reaktorů, články
řetězů, ojnice, rotory …….

OTÁZKY
1.Uveďte druhy přípravy prášků.
2.Mechanický způsob výroby prášků
3.Chemický,Elektrochemický fyzikálně chemický způsob výroby
prášků
4.Výroba granulátu slinutého karbidu.
5.Rozdělení ZHUTŇOVÁNÍ VÝROBKŮ Z PRÁŠKŮ.
6.Lisování práškových kovů.
7.Válcování práškových kovů.
8.Kování práškových kovů, protlačování,lisování explozí.
9.Slinování - Základní popis - etapy.
10.Slinování vícekomponentních systémů.
11.Slinování za vzniku kapalné fáze (infiltrace).
12.Popis výroby slinutého karbidu.
13.Vlastnosti slinutého karbidu.
14.Využití slinutých karbidů

