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VLASfHOSTI PRiCŠKGVIltfCH MATSRIJCLU A JEJICH
(•Sylabus úvodní přednášky)

Miroslav Petrdlík
Výzkumný ústav pro práškovou metalurgii, Šumperk

1.00 tfvod

Od vydání Se. monografií na toto torna (1,2) již uplynula
delší doba. Ačkoliv ae mezitím obor zkoušení práškovifcých
látek intenzivně rozvíjel, nebyly objeveny taméř žádné
priňcipálně nové metody, avšak netody již dříve znané byl;;
dále zdokonalovány. Platí to zejména o rozvoji přístrojové
techniky, ve které ae aplikují nejen nejnovější poznatky
získané ve výv.oji fyzikálních aparatur, ale i moderní způ-
soby sběry dat a jejich vyhodnocování,.včetně samočinného
zápisu výsledků na děrné pásky nebo elektrickým pr.rr.cim
strojen. •

Do es. vědeckých a výzkumných pracovišť se ta.to Eor.erní
technika jen velmi pomalu prosazuje,-především pro velkou
investiční a devizovou náročnost a pro- poměrně malé doceně-
ní vyznánu přesného vyšetřování základních.vlastností
dispersních substancí pro technickou praxi. Nedocenění je
patrně zaviněno tím, Se nemáme dost argumentů a důkazů o.
jednoznačné souvislosti mezi základními vlastnostmi práš-
ků a užitnými hodnotami výrobků, jakož i se stabilitna a
rovnoměrností výroby. Užitnou hodnotou rozumíme soubor
vlastnosti, pro ně-ž věc slouží. Popsat ohromné množství
vztahů a kvalitativních závislostí mezi vlastnostmi práš-
ků., průběhem technologických procesů jejich zpracování v
hotové výrobky a jejich užitnými .vlastnostmi, to předsts .
je rozsáhlý základní výzkum, kierým se aádné pracoviiitó
akademie vád u nás v celé š í ř i systematický nezabývá a v
ústavech aplikovaného výzkumu při dr.; T.Í potřebě r- -r-hlé
realizovatelnosti výsledků na' to prostě není čas.



Jestliže profesor H.H. Hausner definuje současnou epochu,
vývoje prášková metalurgie jako "cestu od umění a řemesl-
ných grifu k na vědeckých principech založené průmyslové
výrobě", pak tato eeata je po mém soudu především proto
pomalá, že ae atudiu základních vlastností prášků e jejich
dalších souvislostí věnuje dosud málo pozornosti. Platí
to především pro ta odvětvi práškové metalurgie, která
pracují G jemně dispersními prášky o velikosti částic pod
5/um, kde je vyšetřováni vlastností nejsložitější a ener-
getické stavy jejich povrchu významné zejiéns. pro průběh
slinováni jsou největší a moha říci, že i také nejproměn-
livější v důsledku dosud nedostatečně prozkoumaných jevů.
Jestliže dnešní konference přispěje k oživení zájmu o tyto
otáčky, k bilanci výsledků dosažených na různých pracoviš-
tích, k vzájemné výaěně zkušeností a event, k navázání
účelných spoluprací, pak splní svůj úkol,
V dální části svého příspěvku se zaměřím na některé poz-
námky k zjištová.ií velikosti Sástic prášků v kapitolkách
charakterizovaných obor;- jejich velikosti a sa několik
poznámek k vyšetřováni ostatních vlastností prášků, než
jejich velikost,

2,0í' Způsoby zjišfováni velikosti částic

Setkáváme se nikdy a výrazy "zrno prášku" nebo "zrnitost
prážků", V práškové metalurgii se v našea názvosloví prosazuje
pro cznažeiu jedince dispersních substancí výraz "částice"
a vyraš "zrno" ae vyhrazuje pro individua pozorovatelná na
-cralosraíických výbrusech. Této zvyklosti se budeme důsled-
ně přidržovat v áalšín textu.,

Prvním úkolem při vyšetřování vlastností práškovitých caii-
riálú je odběr vzorků. Chci zde upozornit na velmi iaatruk-
-ivp.i knihu M. Bolka, F. Siostrzonka a o. Helekala, vydanou
v ."cce 1=71 (3), která přehledně informuje nejen o teorii



vzorkováni, ale i o aařízéní pro odbér a úpravu vzorků
prúálců a suspenzí, o stacionárních a rotačních dělících
a o kontrolních vzorkovacích linkách. Způsoby odběru a
přípravy vsorlců z kovových prášků jsou stanoveny normou
Č3S 420890, část 2,

2.10 Oblast nad 40' /Um

V této oblasti přichází v úvahu především sítový roz-
bor, jehoa.aplikace na kovové prášky je upravena normou
5SST 429890, cáat 3. Skutečnost, že sítový rozbor rvaných
sypkých hmot je stanoven v celé řadě státních norem nezname-
ná, že by celá otázka byla bea problémů. V:úne, íe samotné
orovoaní prosévání surovin prášková metalurgie není vždy
snad-iou cálašitoatí (4). Cos teprve, když ae proaévání sta-
ne analytickou záležitostí. Sxistuje rozsáhlá literatura
zabývající se problematikou sítových rozborů. Jsou vyslo-
vovány kritické připomínky k stabilitě rozměrů ok zkuáeb-
jiích sít, k vlivu kinematiky pohybu sít při proaévání, k
otásoe drobeaí nebo omílání proseva-iáho vzorku podle charak-
teru materiálu a doby proséváni, k výsledkům rozboru práá-
ků š'protáhlými částicemi nebo i částicemi, ktej?é předsta-
vují nepříliš pevné sbalky např. u houbovitých prášků aj.
Podrobný rozbor čdlé problematik přesahuje ?ánec této
prednállcs-, stejně tak i použitelnost mokrého proséváni pro
analytické účely, ke kterému slouží např. příst~oj iíocke-
rfiv, jehož použití je zahrnuto v některých stát&ich nor-
mách (5).

2.20 Oblast 10 az 4C 7uň

Spodní mez táto oblasti je pouze přibližná, nebo? pos-
tupné sdokonalcvání ořístrojcve techniky ji posouvá eíále k
jaer.síx veli>03-ea. Vj'naiez- a uvedeni ns trh elektrolytickou
ce3~ou vyráběných jamných sít uiíinily tuto oblast dO3tunnou
i pro sítový rozbor. Taková sítě JBOLÍ obsažena, v ;.5TM nornS
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S 161-68, která ve sván dodatku uvádí i způsob jejich ka-
librace. Znaný výrobce A. Fritsch dodává elektromagnetickou
prosévačku ae zdvojenou frekvencí a možností mokrého i
suchého proséváni, která je vhodná i pro.aplikaci.elektro-
lytických sít, kde jako spodní mez se udává 5 /Um.

Oblast 10 až 40 /«a je dostupná i pro delší způsoby
vyšetřování velikosti oástic, jako je sedimentační analýza
a stanovení aěrného povrchu měřením průtoku plynu slinova-
nou vrstvou prášku. Xšnito způsoby stanovení velikosti
částic se zabýváme v další kapitole.

2.30 Oblast 1 až' 10 ,uto

2.31 Propastaosthi iceiody

Jáe o metody založené na Carasnově vztahu aodiřikova-
náa ?rc plyn:* v roce 1935 angiiekýai autory'Lea a líurse-a.
Velni íasto u nás ušívanýn přístrojem konatruovaAýn na
ti'chto principech je přístroj Blai.ieiv, jehcž přednoatí
^o velká jednoduchost, takže si je.j aůiíe vyrobit každá la-
ccratoř.( vi2 3SÍI 722114)„ Ve Lni blízký, svSsk pro obsluhu
caohen; -jednodušší a především rychlejší je "Piaher Sub -
- Sieve - Sisér", přístroj navazující ns aorau A3!TM
3 330 - 53T, která stanovuje postup & podciak:r měření, při
k-jerém-pe příno odečítá střední velikesíi íástia ir.lřeného
príSku. Střední velikos'. -Kštic prásků, odvozená z serného
povrchu zjistšr.ého penceabilitaíai metodami nelze bes dal-
iíhc srovnávat se středili velikostí vyšetřenou spúsoby zal?
:-5.v-"ni .12 Jiných principech {nipř. mikroskopicky nebo
rorpcníffii metodami), nvšair výsledky získE.ié na Pisherově
přístroji 3e velni dooře shodují s výsledky z přístroje
dle Elainea,- Pisher 3ub - Sieve - Sizer se všeobecně roz-
šířil dc technik;-' slinutých karbidu nejen v USA, ?.le i v
Zvropš. Výsledek nSření se v literatuře často ojnř
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jako střední vel ikosti částic •* F3SS. K propuetnostnim me-
todám patří i způsob Děrjaginův, kíerý je v SSSR velmi
rozšířen v technice slinutých karbidu a přístroj je neustá-
le zdokonalován, zejména ve VNIITS Moskva.

2.32 Rozbor' usazováním (sedimentace v gravitačním poli)

Obtíže s aplikací těchto netod v práškové metalurgii
nepřemění zpravidla v samotných fyzikálních principech, .
na nichž je teat o rozbor zal. ."en, nýbrž v postranních je-
vech souvisejících s koagulaci, tedy shlukovácia částic
vlivem elektrostatických, případně magnetických s i l a Proto-
že tyto jevy 3e nejvýrazněji uiplatnují u prášku velmi
jemných a vel ikostí částic okolo 1 #um a menších, pojedná-
váme o gravitační sedimentaci v kapitola o prášcích 1 až
10-timikronových, neboí nebezpečí shlukování je tím meněí
a aplikace razných antikoagulačních přísad má tím větší
naději na úspěch, čím je velikost částic větš í . Poměrně
dobré výsledky se dosahují na aparativně dokonale propraco-
vaných sedimentačních vahách Sartoriuaových, tedy na pří-
stroji který nepatří mezi investičně a devizově málo náročné,
V zahraničí je věnováno v posledních létech mimořádně velké
ÚESÍIÍ na zdokonalení metod pro optické sledování průbšhu
sedimentace , a í j i ž pomocí světelných paprsku, nebo nověji
pomocí laserů. Praktická příručka Lauerova (6) uvádí
stručný přehled jednotlivých způsobu sedimentační analýzy,
jakož i dalších metod na měření velikosti prášků a kritio-
ky hodnotí je j ich význam.

2.33 Mikroskopický- rozbor

Světelný mikroskop pracuje v oblasti nad 1 ûm poměr-
ně spolehlivě a je velmi rozšířen, i když v novější době Je
jeho význam zatlačován do pozadí skanovacím elektronovým
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mikroskopem, který má přednost ve vynikající ostrosti do !At

značných, hloubek.
Nevýhoda spočívající v pracnosti a oasové náročnosti vy-
hodnocovacích operací může být překonána moderními auto-
matizovanými přístroji typu Quantimet, které lze aplikovat
na obrazy na matnici, televizní obrazovce, nebo na fotogra-
fických snímcích. Je však nutno s politováním konstatovat, | g
se aiii jedno pracoviště práškové metalurgie v CSSR tento. |?
přístroj nemá a jsme odkázáni na náročné kooperace. V 5s# í;.'
práškové metalurgii není ani pracoviště, které.by rozpra- ív
covalo metody poloautomatizovaaé, jako je např. způsob ,:;J.
B'ischmeister&v, který práci' urychluje a proxi samočinnému
Quaatimetu má přednost v možnosti bezpečnějšího rozlišeni
ploch s malými rozdíly v barevných odstínech.
Že výsledky získané mikroskopickým rozborem vyhodnocováním
počtu částic zastoupených v jednotlivých velikostních
třídách nelze V*z přepočtu porovnávat s výsledky získanými
např. vážením, není snad třeba ani zdůrazňovat,

2*40 Oblast pod 1 >Um

2.41 Sorpční metody

Metody měření povrchu tuhých látek, založené na sorpci
plynů na jej ich povrchu za nízkých teplot jsou v ČSSR nor-
malizovány státní normou 5S3Í. 015185* která zahrnuje kla«.
3ický způaob podle Brunaaer - finmatt - Tellera, dále sta-
novení mprnéao povrchu jednobodovou desorponí metodou podls
Neláena - Eggertsena a konečně i jednobodovou sorpční mé-
tídou podle Haula - Bumgena, používanou v zahraničí pro.
kontrolu surovin na výrobu slinutých karbidů (Areametr -
- Strohlein).
V aplikovaném výakumu práškové metalurgie u nás ae osvědčuje
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jednobodová Nelaen - Eggertsenova metoda pro svoji rychlost
a poměrnou jednoduchost. Potřebnou aparaturu vyrábí v ČSSR
národní podnik Geotest, Brno.
Výsledkem aorpčních. metod je měrný povrch prášku, který
není zpravidla totožný a měrným povrchem svištěným per-
meabilitnimi způsoby, protože aorpční metody měří celkový
povrch včetně povrchu pórů a trhlin* kdežto propustnostní
metody zachytí 3en povrch přístupný proudícímu plynu.

2.42 Rozbor usazováním (odstředivkové metody)

Gravitační sedimentační metody mají použitelnost v .
závislosti na měrné hmotnosti částic asi do hodnot 2 /Um.
•Háhradoa gravitačního zrychlení zrychlením odstředivým
lze tuto spodní mez snížit až k 0,01 «um* Existuje celá
řada laboratorních odstředivek a ultracentrlfug, které se
dobře hodí k těmto rozborům* K zařízením popsaným ve.stsr-
ší literatuře (2) přistupují novější přístroje, např,
pipetová odstředivka fy Fritsch pro rozsah částic 0,01 až
5 /Um, nebo anglická disková odstředivka .MK I I I fy Joyce -
- Loebl pro rozsah částic 0,01 až 30 /Umf vhodná i pro
magnetické kysličníky železa* která samočinně.zakresluje,
distribuční křivku rozložení velikosti částic. Cena tako-
vého přístroje je asi 18 t is íc US dolaru. Ss.zkušenosti
a tímto přístrojem (mimo ústavy PII) jsou dobré.

2.43 Elektronová mikroBkopie

Elektronová mikroskopie posunuje rozlišovací schop-
nost as do oblasti 100 A a t ím.otvírá možnosti mikroako- •
picHího studia částic prášků od aai 0,05 yua. Vývoj
se: -i.l;ig - mikroskopii a. .jejich poměrné široké uplatnění ve
výsi.affinýeh ústavech možnosti elektronové mikroskopie ještě
dále prohloubily a ve spojeni a automatizovanou vyhodnoco-
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vaci technikou znamenají pro budoucnost nesmírný přínoa pro
studium pochodu práškové metalurgie pracující a vejmi
jeraaýjni prášky, fis* aeaning - mikroskop, výrobek Tesly
Brno může být vynikajícím pomocníkem práškových metalurgů,
kterým poskytuje informace nejen o velikosti, ale i o
tvaru velmi jemných Sástlo prášků.

3.00 Tvar fáetic

Pozoruhodný rozvoj zaznamenává v posledních létech studium
tvaru částic a způsobů Jeho popisu. Róssáhlá práce prof.
Rumpfa a spolupracovníka (7). z roku 1973 shrnu Je poznatky
z tohoto oboru dosažené do poslední doby, kriticky je hodnotí
a utřicfuje. Obsahuje také podrobný přehled literatury *
tomuto tenatu obsahující na 500 záznamu. Je potěšující. Se.
naše prášková metalurgie má, v osobS š. Ing. Ministra odbor-
níka, který jě v této oblasti dlouho činný a svými pracemi
nám tuto problematiku přibližuje. I když většina těchto
prací vychází z kvantitativního stereologického rozboru
metalografických struktur, je možno is nich. přebírat velké
množství pošnatka.pro popis a sJiSf ování tvaru částio
práškovitých hmot.

4.00 Dal3í~ vlastnosti disperaních soustav

4.10 Bbrmálizované metody

5s. norma 5SN 420890 "Zkoušeni kovových prášků11, která
přihlíží k jednotným normám RVHP se postupné doplňuje dal-
šími metodami zahrnuje ďnev předpisy pro stanovení aypné
hmotnosti (5ást 4), stanoveni ztráty hmotnosti při žíhání
ve vodíku (část 5), stanovení lisovátelnosti (část 6) a .
stanovení tekútosti (část 6), Tyto normy byly vydány v lé-
tech 1972 až 1973 a bylo by zajímavé v diskuzi slyšet
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názor, jak ae podle těchto ncz-om pracuje e. v čem by je bylo
možno v budoucnosti zdokonalit*

4«20 Nenoxmaliz ováné metody

4 #31 Chemické' vlastnosti

Ú kovových prášku používaných v práškové metalurgii r.á
zpravidla mimořádný význam obsph kyslíku a uhlíku*
Kyslík.redukovatélný vodíkem ae určuje dle C*SB 420890,
oást 5, Kyslík vázaný v takových sloučeninách, které ae voií-
kea na kov nevyredukují se stanovuje extrakčními metodami,
pro něž u nás nejobvyklejší a nejosvědčenější je Balzersiiv
Exhalograph EAO 202, vhodný pro provozní rychloanalýzy
prášků s obsahem kyslíku do 2 až 3 % vázaným na.prvky,,
které as nevypařují ve větším množství při-teplotách okolo
2.000°C* Soba trvání analýzy je asi 3 min.*•Přesnost sta-
novení je při obsahu kysl-Cku do.l % asi * 0,02 % a při
obsahu kyslíku 2 % asi * 0,05 S6. Pro rychlé analýzy uhlíku
v kovech a karbidech se používá přístroj na couloEbcsnetric-
ké stanovení uhlíku v ocelích a ostatních materiálech
Strohlein - Automat, model Sa/C nebo Ebnerav automatický
infraanalyzátor. Doba jednoho stanovení je opět asi 3 minu-
ty. K stanovení nečistot i velmi malých v surovinash praš-,
fcovs metalurgie se osvědčuje.atomový absor:. Sní spektrofoto-
.metr Ferkin - Elmer, typ 503* Tato moderní analytická.tech-
nika neodstraňuje potřebu klasické spektrální analýr.v.,
rontgenové fluorescenční analýzy a dalších speciálních
fyzikálně - chemických metod, avšak klasickou kvalitativní
a kvantitativní analysu na mokré cestě postupné <Vx :-.2uje
na případy, které se vysky„tují řídoe a mála s«? ppakújí.
Ostatně tento proces probíhá i v ostatních odvětvích a
prášková.metalurgie v tom není výjimkou.
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4,22 Slinováčií

Tato kapitola by se spíše měla jmenovat "Co o jemně diapers*
nich soustavách nevine a co na nich nedovedené změřit". ~
Profesor Geguain v jedné ze svých posledních prací (8)
zpochybnil z hlediska přísně fyzikálních principů téměř
všeohno, co bylo dosud v teorii slinování bez přítomnosti
kapalné fáze uděláno, s výjimkou studií prováděných na
jednotlivých částicích (. v kontaktu s druhou částicí, přip.
deskou) a na některých modelových strukturách. Exaktní
fyzikální přístup ukazuje jak nesairnš složitým problémem
Je v podmínkách slinování samovolné zhuš?ování výlisku
složených ze' souboru reálných částic se složitou geometrií
povrchu a téměř vždy s defektní strukturou mřížky, Geguain
. došel k závěru, že při přísném posouzení neexistuje v
současná době korektní popis procesu slinování a že hlavní
obtíže takového popisu spočívají v nedostatku poznání
fyzikální příčiny vyvolávající jeho vysokou aktivitu.
Každý práškový metalurg dobře rozumí pojmuslinovací akti-
vita, nebo chcete-li slinovatelnost prášku, avšak exaktní
definice neexistuje, S tím souvisí velmi úzce fakt, že .
tuto vlastnost prášku neumíme fyzikálními způsoby zjišío-
vax. Neumíme na obecném prášku změřit soubor vlastností,
podle kterých by bylo možno apriori předepsat podmínky .
dalšího zpracování,.které by bezpečně vedly k. předem sta-
•loveným vlastnostem. Technická praxe si v této situaci vypomáhá
pomocnými ukazateli jako je původ základních surovin na
výrobu prášku, základní vlastnosti definuje např. technolo-
gickým procesem výroby.prášku (elektrolytický, rozstřikova-
ný, redukovaný a pod,). Mohl bych jmenovat celou řadu pří-
kladů, kde se bez takových "definic" neobejdeme. Zejména v .
technologii magneticky měkkých feritů, u nichž lse magnetic-
ké vlastnosti velmi přesně sjišíovat je tato okolnost vel-
ni významná, neobyčejně významnou úlohu zde hraji i
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mikrone čistoty,- případaS cílevědomé áop ování atanovenýa
mužstvím příměsí, aa které velmi citlivé .rtaguje mikrosko«
pická struktura a a ní velmi úzoe související magnetické .
vlastnosti. Ostatně tyto Jevy se, "byí v menší míře uplatňu-
ji i v ostatních cblagteeh prášková'met*.:.urgie.

5,00 Závěr

šxNěkdy neuspokojující stav vybaveni ccMoh pri-covišx
nejnodernějši přístrojovou technikou a souúaaná skepse k
našim dosavadním možnostem v definování a vyšetřvvání
vlagtaosí-I prášků, které jsou pro technologie založené na
slinování nejpodstatnější, nás aesmějí odradit od usilovné
ho hledání nových cest a možností,. Je zc.e zřetelný směr k
xoau co a«<ja áoaud ch,vbí a co by mohlo nejvýznamněji přisp.
k přechodu práškové metalurgie od řemeslných "grifů" a
empirie k cilevšdoménu vědeckému řízení výroby. Tento cí l
není dosuď v plné š í ř i na dosah ruky, avšak oť- .rú čircký
prostor tvořivě iniciativě.
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ZPŮSOBY MŽŘ3TJÍ• VBLXKQSÍI ŠESTIC PPjCŠKU ZAVEDElď 7 3
M?r£i tfcTAVU PRO ?PUCŠ:-:QYOU MSTALURGII V gum-'iEiTU

Vladimír Seoh, Vladimír Koželuha, František Sácha

1.0 tfvod
Vlastnosti slinutých výrobků, práškové* metalurgie,

jakož i volba vhodné technologie při jejich výrobě, jsou
podmíněny vlastnostmi výchozích surovin. Ty lae chara-
kterizovat na přiklad disperzoidní analysou, 3 tan oves nim
sypné hmotnosti a hmotností po setřesení, sypného úhlu,
tekutoati, lisovatelnosti, chemické čistoty ap.

V tomto pojednání se budeme zabývat především dis-
perzoidní analysou. Znalost dispercity výchozích prášků
používaných při přípravě slinutých talC3 je jedním ze sá-
kladních předpokladu 3tudia procesu lisování a slinová-
ní a mimo to umožňuje posuzovat technologické a fyzikální
vlastnosti samotných prášku používaných k .iinýa účel"...
Ve vtfítJ byly v průběhu let zavedeny a pro běžná měřer.í
využívány tyto metody:
1) .stanovení velikosti částic optickým mikroskopem;
2) sítový roabor;
3) sedimentační analýza;
4) permeabilitní metody na zajišťování střední velikosti

částic
s) metoda podle Bleina
b). metoda "Fisher";

5) 3tanoveoí měrného povrchu práSVvS metodou fccpe^né
•česorpce;

6) stanovení velikosti "zrn" r tg . difrakční analýzou;
?) stanovení distribuční křivlty impulsní raetodou.

Jednotlivá metody ae navaájea l ia í pn.-sipeni měř-;r.í
s dávají zpravidla výsledlcy, která Ise tó . .• vsájemná po-
rovr.ávat. ISkteré z těchto oiet.od zsataraiy, jiné b-ly zdo-
konalen:/nebo pouze přÍ5-tro,v.-;-? obmlneay (Blaine-i'-;._hsr),
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2.0 Jednotlivé metody

2*1, Stanoveni velikosti částic optickým mikroskopem

Metoda je vhodná pro měření částic v rozsahu 0,5 -
40/um. Teoreticky je možná návaznost na mikroskopii elek-
tronovou* Za nevýhody mikroskopického proměřování lze
považovat značnou časovou náročnost a odchylky způsobené
subjektivními vlivy pracovníka při přímém vyhodnocování,
které dosahuji hodnoty až 1056. Důležitá je.preparace
vzorku z hlediska nebezpečí shlukování zrn, při preparaci
se postupuje -Km sp&aobem,-že na podložní sklíčko se káp-
ne amylacetát,.v němž se skleněnou tyčinkou stejnoměrně
rozetře prášek* Za účelem získání representativního pohledu
na vzorek je nutno proměřit minimálně 400 částic. Doba
analýzy včetně vyhodnoceni je asi 60 minut.

2.2. Sítový rosbor

Tento všeobecni známý způsob se provádí na přístroji,
který sestává se sady normalizovaných sít.lišících se od
sebe světlostí ok. Výsledkem prosévacx analýzy jsou hmot-
nostní údaje o jednotlivých velikostních třídách, analysa
neposkytuje informace o počtu zrn jednotlivých tříd. Tr-
váaí zkoušky je závislé na vlastnostech prosévaného vzorku,
potřebný čas 36 pohybuje v rozmezí 30 až 60 minut. Nutno
sdáraznit, že próaévaeí analýza poskytuje hmotové údaje o
jednotlivých velikostních třídách, kdežto mikroskopie dá-
vá údaje o počtu zrn jednotlivých tříd, takže výsledky. .
nelze vzájemně porovnávat. K tomu je nut.io přihlížet zej-
ména při práci se speciálními síty o malé velikosti ok. .
Eoraa 5sií 420890 sice předpokládá nejmenší velikost ok sí-
ta 45/Uffi, avšak v zahraničí jaou dostupná i síta s velikostí
ok do 5/oia.
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2*3. Sedimentační metoda

Sedimentační analysou získáme distribuční křivku .
velikosti částic práska* Tímto apusobem nelze vyhodnoco-
vat vzorky s částicemi o rozmaru l/um a móná, nebo? prů-
běh sedimentace je v tomto případě ovlivni a Brownovýni
pohybem, shlukováním částic a doba analýzy vzrůstá na
desítky hodin.

Ve VTJPH byly používány sedimentační váhy, výrobek
francouzské firmy Prolabo, na rAcliž byly zkoušeny směsi
pro přípravu slinutých karbid •! a různé kalcináty feritů,
včetně výchozích surovin. Vzhledem k malé citlivostí a .
cožnýsi zdrojost chyb (pouze 6 cm šíře záznamu sedimentač-
ní křivky, subjektivní konstrukce tečen atd.) není tato
metaáa hojněji využívána. Navíc v oblasti výskuam surovin
pro f?rity je v nynější době vyžadován subsnikronový rozbor
prásků, což vyšaduje jiný typ přístroje, na příklad sedi-
menxační odstředivku. I když je známá pro sedimentační ana-
lýzu celá řada dokonalejších přistrojil, nešs nám:. ověřován/
prístroj "řrolabo"» existují stále obtíže s volbou sedimen-
tačních kapalin vhodné hustoty podle měrné hmotnosti zkou-
šených prásku a především obtíže se zamezením koagulace
částic vlivem elektrostatických sil, případně magnetický,h
sil a prášků pro ferity* Je proto vhodnost těchto metod
pro naše práce velmi problematické. Z hlediska provozního
využití je sedimentační metoda vzhledem k časové nároč-
nosti naprosto nevyhovující*

2.4 Permeabilitní ̂ metody

2.4.1. ¥etgda_Bodle_Blalna

Je založena na prostupnosti plynu pórov-^ou vrstvou,
zs podmínek laminárního proudění^2'. Tato metoda, na roz-
díl od metody BED nepostihuje vliv jakosti povrchu jed-
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aotlivých částic prásků (nerozliší nerovnoměrnost a pó*-
rovitoat povrchu)«

Při použití přístroje Blaina měříme čaa *• sekundách,
za nějž projde konstatní objem vzduchu definovanou vrst-
vou prásku. Přístroj je velmi jednoduchý, měření poměrně
pracné a výsledky jsou ovlivněny subjektivními chybami.

i .4.2 ggtoda_gíaher

Přistroj KLaher Sub Sieve Sizer, používaný pro maře-
ní střední vel ikosti částic je vlastně zdokonalením per-
zieabilitní metody podle Blaina.-Pracuje rovněž na prin-
cipu vzduchové propustnosti, t j . částice v cestě řízeného
toku vaďuchu ovlivňují tok vzduchu v závislosti na jejich,
velikosti* Pracovní princip přístroje je velmi jednoduchý.
Vývěva vytváří tlak vzduchu do konstantního vrcholu v
regulační trubici tlaku. Za tohoto vrcholu tlaku se vzduch
vede k výplni práakovitého vzorku, který je v. kalibrační
trubici. Průtok vzduchu vrstvou prásku se měří kalibrač-
ním tlakoměrem, v němž hladina kapaliny označuje pr&měr-
nou velikost sást ic prášku přímo na diagramovém papíru*

Vycházejíce ze základních rovnic a vztahujíce prů-
tok kapaliny vrstvou prášku k fyzikálním.vlastnostem
této vrstvy odvodili Smith a Gooden^ ' vzorec, který je
základem pro konstrukci přístroje. V současné dob? tento
ařístroj plně nahradil ve VÍHÍí metodu Blaina, protože je
i?.sovl i experimentálně výhodnější; navíc vyluouie zdroj
subjektivních chyb při měření, .tletoda a konstrukce přístro-
je jasu normalizovány v ^

2«5 MžÍ
Tato adsorpční metoda spočívá na maření množství ply-

nu, kters je zapotřebí k pokrytí definovaného množství
prášku monqmolekulární vrstvou. Z množství plynu je moš:io
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vypočítat pooet molekul a se známé plochý ; ;i.ié molekuly
se výpočtem z j i s t í plocha povrchu vzorku. Tato plocha pře-
počítaná na hmotnostní jednotku prášku udává jeho měrný,
povrch. Klasická aparatura na měření měrného povrchu ad-
aorpcí (volumetrlcký.BET) je prakticky používána j iž aš-
kolik desítek l e t ^ ' . Hlavní nevýhodou táto metody je,, že
aparatura je skleněná a vakuová, je j í obsluha velmi ná-
ročná a měření jednoho vzorku trvá poměrně dlouhou dobu*.

T laboratořích VtfPM byla osvojena modifikovaná meto-
da Helsen-Eggertsenova' ' za aktivní spolupráce s doc.
Ing. V. KoatníkemM', využívající adsorpel dusíku z prou-
du plynu na vzorku při teplotě kapalného dusíku. Pracuje .
se v lineární část i adsórpční izotermy jednobodovou poměr-
nou metodou. Postup při praktickém měření spočívá v tom,
že dusík z plynné směsi je adsorbován na vzorku při tep-
lotě kapalného dusíku a eluován "zahřátím*1 na pokojovou
teplotu. Množství uvolněného dusíku je indikováno tepelně
vodivostním čidlem a registrováno zapisovačem. K určení,
absolutní vel ikosti měrného povrchu vzorku je nutno pro-
měřit standard o přesně určenóa měrném povrchu, změřeném .
klasickou metodou BET; z velikosti ploch piku, odpovídají-
cích navážce 1 g, lze jednoduchou úměrou vypočítat žádaný*
měrný povrch.neznámého vzorku. Plocha piku je zjišťována
Integrátorem. Výsledky této metody jsou bohatě Tyužívány,
slouží např. pro zjišťování účinnosti mletí různých ma-
teriálů. . .

a.5 ZŽÍ|^o;ágí_vgllkostinoá3tic_rtgA_difrakční^metodou

Práškovitý materiál napreparovaný klasickým apii3obem
pro fotorsgistracní difrakční metodu dává po nasnímkování
bez rotace preparátu debyegram, skládající se z debyeov-;

ských l i n i í . V oboru velikosti krystalitu úl 1 /Um mají .
tyto l in ie kontinuální průběh. Od l/um výše se však



začínají rozpadat na jednotlivé difrakční stopy* Se zvět-
šováním velikosti krystalitu roste plocha těchto skvrn, na
anímku.a jejich vzájemná kontinuita je stále více poru-
šována. Při dalším, růstu krystalů tvořících prášek se j i ž
neuplatňuje Braggova rovnice rozptylu primárního paprsku
na kryataleoh.a získané skvrny nutno interpretovat dle
zákonů Laueho. Obor 1-500/Um je tudíž vhodný pro relativní
určení velikosti krystalitů vizuálním porovnáním s nas-.
ninko-vanými standardy práskovitých materiálů o známé ve-
likO3ti krystalite^ 8 ' ; ve ViJPM je používán jako standard
diamantový prášek.

2.7 Stanovenímrozdglení_oástlcniimgalzní_metódou

Objem částic dovoluje absolutní geometrickou chara-
kterizaci . částic a umožňuje nejlepší posouzení jejich .
vel ikosti . Proto mají výsledky metod, definujících v e l i -
kost disperze jednoznačně ekvivalencí s objemem částice,
vysokou vyjadřovací hodnotu. Pro posouzení jemného podí-
lu jsou nejvhodnější postupy evidující množství jako
počet, neboí početně vysoký podíl jemných částic má pouze
malý podíl na celkové hmotě, což může vést k chybným zá- ,
věrům. Tento nedostatek vylučuje impulsní neboli kondukto-
metrická metoda, prvotně použitá.v lékařství k určování ve-
l ikost i a poctu krevních těl ísek. Metodu vyvinul Coulter '"
pro analýzu minerálních částic j i modifikoval Berg a

Sériově vyráběný přístroj pracující na těohto princi-
pech ae nazývá Coulter-Counter. Ve VlÍEM vlastníme přístroj,
podobné konstrukce Granulometer TUH 2G2, výrobek VEB Trans-
formp.toren und Rontgeawerke, Dresden. Nejvhodnější využití
tohoto přístroje ae jeví v oblasti relativního srovnávání
vlivů různých fyzikálních a mechanických vlivů, působících.
při zpracování prášků na výslednou početní charakteristiku.
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Stále je však nutno mít.na zřeteli faktor omezující pou-.
žitelnost přístroje, tj« analyzovaný materiál nesmí obsa-
hovat frakci menší než 3/Um a větší než 80/um. Vzhledem
k principu metody neposkytuje přístroj objektivní výsled-
ky u materiálu se zrny jehličkovítého tvaru a a magnetic-
kými vlastnostmi,

3,1 Souhrn

V našem ústavu je nejvíce využívána metoda "Fisher",
kterou se stanoví střední velikost částic, metoda tepel-
ná desorpce na stanovení marného povrchu a mikroskopická
metoda, která kromě velikosti a rozložení velikosti částic
podává určité informace i o jeho tvaru* T současné době se
jeví potřeba aparativně přístupná a co do Časové náročnos-
t i přijatelné metody na vyšetřování distribuce čáSzlc o
velikosti menší než l/um.
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CHARAKTERIZXCIA TVAROVÝCH VLASTNOSTÍ ČTVAROV

G.SS. Timčák •

ONAA© Výskumně laboratórium Bar.íckej fakulty VST, Park

J.A. Komenského 17, 043 84 KOSICE

SUKXARY •' •

The characterisation of the 2D size of features s.ey

be accomplished i- a number of ways. The paper describes

three methods which may be used separaterly or in ccutual

conjunction. The first technique characterises shape using

the Rhines Tangent Count principle, the second one by e

ratio of actual and amended area value and the third one

by tůpolegical characterization of the "xedial axis" i'crn-

ed by contour inplosion. The use of these descriptors in

cases when stereolcgical sise distribution reconstruction

is necessary is indicated.

Problematika optimálnej charakterizécie tvaru

útvarov je už dlhší čas v popředí zaujmu stereolcgov.

LT.es je znácych už viac riešení, avSak ani jedna nie je

použitelná v každctn případe. Ani tu popíser.é metody nie

sú univerzálně, avšak s výhodou je ich možné uplatnit' v

petrolcgii, icetalcgrafii a biologii.

•?ri prvaj metodě aa tvarcvá charakterizácia prevódsa

pomocou tzv. směrových dotykových bodcv (SDB; pozři Tin.5ák

1975/6)i pcužitie ktorých prvýkrát popísal DeHcff (1967).

Obr.l. zohíadňuje princip takejte analýzy obrazu. Obraz sa

přejde rastrovacou priamkou a v miestach so změnou zakrivenia

(+ aj -) obrysov dostatočnou k vytvoreniu dotykového bodu

sa vytvoří SDB. Fočer vytvořených SDB charakterizuje čie-

nitosť a tvar útvaru. Získané údaje je možné ďalej sprae'-. vať

a previesť zpatnú vazbu: napr. vyhodnotit? frekvenčně počc..

útvarov o rflzncm počte SDB. Na uvedenom příklade (plagio-

klasy v andezite) frekvenčná distribúcia (obr.2.a) vykazuje

viac lokálnych maxim s najváčším maximom pre 4 SDE. To zna-

mená, že analyzovaný útvar má v řeze najčastejšie tvar cha-

rakterizovatel'ny so 4 SDB. Táto frekvenčná křivka charak* _ • i-

zuje aj 3R tvar plagioklasových zrn (Tin-čák 1973) za pře-;-

pcklaau, že skutočné 3F *..:• -v zv\ sú dostatečné homogenně
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(aspoň v topologickom slova zmysle). Ak je Struktura aha-
lyzovanej 8i\siavy priestorovo homogénna, útvary 30 4 SDB
predstavujú najvieryhodnejší 2R tvar zrn. Tento poznatok
umožňuje zhodnotenie frekvenčnej distr ibúcie pl6ch rezóv
o 4 SDB (obr..?.b). Frekvenční polygon, vykazuje maximum so
stredom v oblasti 40 jednotiek*. v případe monodisperznej
sústavy zrna so 4 SDB a s plochou 40 jedn. představujú
skutočnú zrnitosť analyzovaných útvarov, Ak sa jedná o póly-
disperznú sústavu, tento údaj představuje druh váženého
priemeru z r n i t o s t i . Z týchto údajov je možné previesť aj
átereolcgickú rekonštrukciu (obr,3) zrnitostnej d is t r ibúcie .

Druhým spSsobom charakterizácie Členitost i a tvaru
rezov zrn je previesť "doplnenie" pfivodného tvaru na kon-
vexný a porovnat? t i e t c dva medzi sebou. Dcplner.ie sa pre-
vedie tak, Se v miestach se zakřivením obrysu VBÍSÍI akc je
prieserné zakrivenie obrysu sa vytvoří opořný bod. l i e s t a
dveer, následných ziier, rovnakej polarity t j dva následné
cporné body c rovnokoa znamienku sa spoja "přiamkou*(Obr.4a;.
Táto opeřácia sa začíná v tes cípe srna ktořé ta relativné
r.ajvačšiu Y-ovú súřadnicu. Keď procea analýzy reap* dopiňo-
vania dosiahne srodku útvaru , procedura je ukončená. Poměř
povodněj plochy (AI} k doplněnéj ploché (A2) často destatočne
charakterizuje členitesť útvaru. Táto metoda je presnejSia
ako opiscvanie pra/idelnýcin geometrických útvar- , vyžaduje
si však komplexnějšie přístrojové vybavenie.

?ře podstatné dokonalejší popis tvaru je možná po-
užit? metedu rovnoměrnéj in.plózie obrysu (Blum 1967, Phi l t ř ick
1969) ktořej výsledkom je topologický dendrit přebiehajúci
v řovr.akej vzdialenosti od okrájev zrna. Hodnotit je v tomto
případe možné vetvenosť dendřitu (počet řamien) alebo rád
uzlov vytvořených v bode spojenia vetiev (nultý řád má bod
osaiote ( t j . vytvořený iaplóaiou obrysov kruhu), prvý řád
má bod počiatku vetvy dendřitu, druhý řád má uzol kde sa
zbiehajú 2 vetvy a t í . j . Příklad na obř.4.b. ukazuje dendřit
chařakteřigujúci kcmpiexný pór v hornině (čast ica v dolnom
ramene je artefakt, umožňuje však i lus t řác iu popiau kocplei:-
nejšieho tvaru topologickým dendriton). V případe, Se obrysy
útvaru výkazujú aj mikrozn»ny ktořé nechceme hodnotit!, je
mešné t i e t o vyfiltrovat.-
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Hodnotenie a stereolcgieké spracovanie týchto údajov-
je obdobné ako v prvém případe. Najprv sa stanoví rozsah pc-
pulácie vytvořených dendritcv (tj. kol'ko je útvarov c rízrioc.
počte vetiev alebo a určitém počtom uzlcv o jednotlivých rátíccn;,
vyhotoví sa frekvenčná křivka, zistí najchařakteristickejší
tvar a u toho typu útvarov sa prevedie etancvenie distrioúcie
plfich. U všetkých trooh typech pecim je možné vytvárať sj
apriemernené deskriptory (pozři Kin^str 1976).

Automatické meranie týchto vyššieuveder.ých
je možné prevádzať analyzátormi obrazu ktoré aajú p
aalý samoSinný počítač (napr. QTV 72C/2C), alebc ktcr*i pezc-
stávajú iba zo sníma5a a pofiítača (Krekule 1976J.- Vír.cdcu
prvého typu prístrojov je ich verzatilita - pře bežr.e rererrifa
sa užívá ich hardwired sústava, pre kca.plexr.ejšie sr.alyzy
softwired sústava. Nevýhodou takéhoto systěnu je jet.c ;cnsr:u-.
vyseká cena. Vj'hodcu druhého typu přistrčja je to, že r.c ::c:--
no zestrejiť a naprogramovat1 za labcratérnych pcds-.ier.cV:. "
rámci RVK? by bolo možné systén. podobny QTí.':/72u/2C vytudcvbt"
spriahnutía přístroje Vidímet 2 (Vaskut Budapest) a Epiquar.t
(C. 2eiss Jena) s počítačoci TPA 70 (KTKI Budapest). Přistroj
druhého typu je už u nás prototypové vyvinutý a tc žlučením.
anímača Calcomp a počítača Line 8 (Krekule 19"C).
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Obr.l. Princip vytvérania SBE při analýze obrazov. Vyznačené

SDB sa vytvérsjú v každon bode kde rastrovacis priaaka narazí

na dcstatoí-".= prudkú změnu zakrivenia obrysu. ítvary bcákcva-

né majú- 4 SDE, útvary označené trojuholr.íkox najú plechu rcv-

r.ú vážene,j "skutečnéj 2E velkosti" nařezaných útvarot. :.Ta

pravonj obrázku sú skutoCné obrysy zrn potlačené; viditelné

sú iba "pelygeny" vytvořené z SD3.

. . . . . . o r-—

Obr.2.a,b. Frekvenfiná flistribúciá rezov s rĎznymi poctami
SDB(a); Frekvenfiná distr ibúcia rezov so 4 SDB (b) .



Obr.3-a* Idealizovaný příklad rekonštrukcie "skutočnej"
zrrcitcatnej distribúcie polydisperznej populácie štvor-
uhblr.íkových rezov kde zrnitostí je definovaná ako absolutné

n-axixuT. distribúcie náhodných priesečíkov,
A «• naneraná zrnitostná distribúcia, B - subtrahovaná
populácia náhodných prieseSikov (pozři obr.3.b) pře jed-

notlivé velkestné triedy "akutočnej" vei'kosti útvarov (re-
prezentovanej maximom distribúcie}, C - spojnica maxim -
skutočná 'zrnitcatná distribúcia.



Obr»3«b» Ei»tribúcia náhodných priesečílcov pře rčzr.e
útvary: (1) kruh, (2) rovnostranný trojúhelník, ( ;) št.vcr-
uholník, (4) pentagon, (5) hexagon, (6) štvorci-rs hviesv-í
L^ je dlžka náhodných priesečíkov. Hoflncty 7 je * ' . v.
obr.3-a. násobit? faktorom 100, v případe obr.3.b. í i k t e r e
10.
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Obr. 4.a. Ilustrécia vytvárania plochy AI a A2 doplňovanía
obryaov utvarov.
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0br.4.b. Iluatrécia vytvárania topologických dandritov

a uzlových bodov pře charakterizáciu .?? tvaru
útvarov (rád - topologický rád uzlu; f - pofiet
uzlov).
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STEHEOLOGIOKÉ STANOVENÍ 1ELBC05TI, TVAMJ A MĚHNÉHO POVRCHU
PRÁSKO".

M i n i s t r Z . , 6CD PBAHA, závod P o l o v o d i č e , Praha 140 0 3 .

tivoď
Mikroskopický obraz prášku je častý doklad -velikosti a tvaru
Sáatic, aniž by tyto veličiny byly vyjádřeny hodnotami, sji-
Stenym jeho rozbořen. ííčelem j\ ;:vantitativně určit velikost,
rozloženi velikosti, tvar a měrný povrch částic prásku.

V prvé části je přehled dosavadních způsobů hodnocení prášku
v pohledu světelným nebo elektronovým mikroskopem, a v druhé
atereologické způsoby hodnoceni prásku v náhodné poloze, a to
v řezu na výbrusu prásku rozptýleného ve vhodné hmotě.

Rozbory v řezu umožňují přesně stanovit měrný povrch prášku
libovolného tvaru a také velikost i rozložení velikosti částic
podle délek úseků přímek Si řádků, při elektronickém rozkladu
obrazu do řádků a bodů.

Je podán návrh na způaob stanovení střední velikosti, rozložení
velikosti, měrného povrchu a Členitosti Sáatic stereolcgickým
rozborem obrazu prášku v řezu, a na příkladech.budon doloženy
výhody: Jednoduchost a přesnost tohoto způsobu.

Rozbor v pohledu
V pohledu se měří obvykle průměty částic za předpokladu, že je-
jích poloha je náhodná. U větších, nekulových částic nelze před-
pokládat, že to-v tak je, D zploštělých a protáhlých tvarů se
částice položí ' . že jejich těžišti zaujme nejnižší, pevnou
polohu, takže předpoklad náhodnosti není splněn, íí.ilé částice
ae shlukují. Shluky částic nelze vždy roapt-"J:.:•. Útvary vrnik-
le srůstem Sástie v prostorově členitý, • ;vislý celek s vnitř-
ní pórovitostí : povrchem nazývejme srůst. riN 53 206 roclišuje
Aggregate 5. Agglomerate. Jejich pórovitost nelze'hodnotit v
•leďu. .

K měření velikosti průmětů byly navrženy různé způsoby /obr.l/.
Martin půlil plochy průmětů, Nassenstein měřil kolci .. k tečnS
a Ferret délky průmětů. Walton /1948/ považoval Ferretův ".sta-
tistický průměr" za vhodnou míru kvantitatřv-../no určení tvaru



i Obr.1
1 Velikost Cáatic v pohledu
urSena průmSrem kruhu o

i ploSe průmětu nebo v řezu
i střední délkou úaeku d H

; přímky či ř i při roz-
kladu obrazu do řádků a
bodů.

čáatic. Gebelein /1958/ porovnal uvedené způsoby s rozložením
velikosti kruhů o stejné ploše a zjistil, že křivky součtové
četnosti jsou rovnoběžné a v pořadí

dF > ddkruhu díla dN

Obvykle se velikost částic y pohledu určuje porovnáváním plo-
chy průmětu s plochou kruhů o průměrech odstupňovaných násob-
kec {2 a stanoví se rozložení velikosti ploch křivkou součtové
četnosti průměrů. To je možné jen u kulovitých částic, jsou-li
náhodně položeny.
Snahou je použit pro znázornění rozložení takovou sít, v níž
křivka součtové četnosti je přímka, nebo blízké přímce, a kro-
mě rozložení určit měrný povrch částic prášku. Vztahy uvádí
n&př Batel. U prášků získaných mletím bývá rozložení takové,
Se součtové četnost je přímkou ve dvojiti logaritmické síti,
jakou navrhli Rosin, Ranmler a Sperling /1932/ a která byla v
5ennetov5 podání v Německu /i 936/ normalizována /DIN 4190-1955/.
Podobnou sít,vydávanou nyní tiskem, navrhl Puffe /1950/. Dáva-
li rozložení v této síti přímku, pak je lze určit hodnotami,
která siae nemají žádný fyzikální význam, ale určují je a uno-
inuji vypočítat, nebo pohodlně určit graficky /nomogramem ve-
il? sítě/ měrný povrch částic.

"J nekulových částic s členitým povrchem se takto určený povrch
rvětší násobením tzv povrchovým-poměrem



povrch částice/ povrch koule o objemu částice,

který se odhadne a který je nesprávně nazývr.r. Hsyfloodovýn čís-
lem. Tento povrchový poměr navrhl snad prvý '.Vadell /1932/ Q ns--
zval jej činitelem kulovitosti. U nekulových částic protáhlého
a nebo zploštělého tvaru se mnozí snažili nalézt způsob jak uu*
čit velikost, tvar a hlavně povrch částic, jestliže t; • , zauj-
mou nenáhodnou, pevnou polohu. Pahl, Schadel a Humpf /i 973/ vy-
pracovali obsáhlý přehled způsobů určování tvaru, velikosti
a povrchu fiástie. Citují 120 prací z různých oborů, csvédčené
způsoby hodnotí a porovnávají navzájem. Nejdokonalejší spusob
vypracoval Heywood /1933/, který použil různá pomSry /délkový,
plochosti a povrchový/ a snažil se najit vztah mezi povrchem
částic a obvodem průmětu. Povrch stanovoval ponořováním prášku
do vosku. Jako náhradu za povrchový poměr -zavedl pom r cbvodo--
vý. Způsob je pracný a nepřesný, vinou nenáhodné poleny částic.

Měrný povrch
prášku o měrné hmotnosti y g/cun , z částic stejného tvaru o ve-
likosti je

T = K / 3 tf-

Dosadí-li se 5 v pm je měrný povrch T v ar/g. Velikost se určí
bu3 průměrem vepsané koule 3 V, nebo koule o objemu částice 3^"'
Podle toho se použije ukazatel tvaru K_ nebo K„ . Koule a „n-stš-

v 91

ny jejichž všechny stěny se dotýkají vepsané koule me jí K„. * 6.

Obr.2. -

0Í.5B

Velikost kulovitých částic, např zrn podobných pravidelnému
dvanácti- a čtrnáctistěnu se určuje průměrem koule o objemu
zrna ď"M, přičemž 3JJ/5 V uvedených n-stěnů je přibližně \, lc

O 00
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takže K M zrn je 6,6, přičemž o.- 1,1. Velikost podlouhlých a
zploštělých Sástic se uríuje průmSrem vepsané koule a y a tvar
ukaaatelem Ky? "

 6

V*.

x « I 2 4 8 CD 1/.Í «A «/• '/•
Ky* 6 5 4« 4^5 4 4 3 2,5 J

Bii příklad vlečky tvaru nízkého válce s x = 1/4 mají K̂ , = 3,
přičemž nezáleží na tvaru vločky, a le jen na poměrné t louštce .
J e - : i tleušíka ' u m je T = 3 m 2/cn 3, nebot 1 um"' = 104 cm".

?rc Sástice nestejné velikosti a tvaru p l a t í tyto vztahy jen
pfi"l i2n5. Přesnost je dána odhadem ukazatele a s t řední , nej-
5etn--j3í ve l ikos t i . Exner a Hausner vypracovali nomogram pro
stanovení měrného povrchu s činitelem oí, aniž by j e j definova-
l i , přičemž se dopust i l i dvou omylů: předně jimi uvedené•hodno-
ty a nejsou správné, jscu p ř í l i š vysoké. Pro nepravidelný", rov-
nsosý a hladký tvar - zrno uďávají . • 3 ař 4. Správná hodnota
je přit l ižn? jen ' , i , Velikost protanl.^ch e r.ebo zploštSlých
část ic není vhodné určovat prim-5reni koule o objemu čás t ice , sle
pr'iT.Ireni vepsané kcule, tzn průměrem vlákna, tlouštkou vločky
•so. Koniograr ^s zbytečný, nebet vztah s převod jedncte'k je vel-
- i jeineduchý.
Hodnota Ky Slenitýeh Částic se urči^podle č len i tos t i obrysu v
řozu, K tomu účelu byla vypracována"tabulka s kulovitými útva-
ry odstupňované č l e n i t o s t i s 1L = 6, 7, 6, id a 12:
Obr. 4. , 7 , io ia :

Pcascnou stupnici lze vytvořit pro kulovité, sípaté a jiné útva-
ry, členitost 12 znamená, že povrch částice je dvakrát větší
než koule téhož objemu. Cl«nitějSí útvary nemívají v řezu sou-
vislý obvod, i když tvoří jeden prostorový útvar se souvislým
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povrchem. U takových útvarů - srůstů se neurčuje velikcst prZ-
mSrem koule o objemu srůstu Si houbovité částice, ale o objcru,
který je omezen vnějším povrchem, v řezu obrysem^ tedy včetr.f
pórů.

Hozbor v řezu
Vhodnější je provádět rozbory v řezu než v pohledu, pcdcbní ,Je.-
ko roíbory struktur metalografických výbrusů. Prášek je nutno
uložit, rozptýlit ve vhodné hmotě. Na výbrusu 3e pak uríu^í z^.-
Wadní atereometrieké veličiny:

1/ objemový podíl prášku V podle podílu úseků přimek-rovnoti-Sek
či řádků-, při rozkladu obrazu do řádků a bodů, tedy ceile pc
dílu bodů-zásahů

2/ VBlikoat a rozložení velikosti částic podle rozložení iseV.i
3/ měrný obvod F a měrný povrch prášku S podle mírného pcJ^u

úseků, tzn podle počtu úseků na jednotce dé:ky příxky
4/ tvar-členitost podle měrného obvodu P případně podle pci:".-i

V a měrného počtu částic N v rovinS *ezu

Obr.5.

Rozklad obrazu clo řádků a bodů vzdálených o
vý podíl prášku je dán podíleni zásahů.

;im.

Objemový podíl prážku lze také určit vážením výlisku, který se
zhotoví co nejmenším tlakem, jen aby se nedrolil a u něj se sta-
noví podíl prášku. Prášky které nedrží pohromadě je vhodné nasy-
pat a upěchovat do pouzdra. Po stanovení podílu V se prášek sele-
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j= , nasytí tekutou hmotou, která pak ztvrdne. Parafin je siee
měkký, ale dobře proniká. Obvykle se používají zalévecí prysky-
řic* /Bentaeryl, Epoxy aj/. Výlisky z práškového wolframu se sy-
tí mědí, karbidy se smíchají s práškovým kobaltem, nikl se stí-í-
brem ap, přičemž je nutno kontrolovat podíl pórů vážením, nebot
na výbrusu jsou zčásti zakryty leSténím8. U výlisku směsi lze
dobře rozliSit kulovité částice, způsob nelze použít pro části-
ce houbovité - srůsty. U výlisku nasyceného taveninou lze přes-
něji stanovit podíl prášku než u smeai.

Přesnost stanovení objemového podílu prášku podle podílu úseků
přímek nebo bodů - zásahů je hlavně statistickou záležitosti.
Přesnost rozboru jednoho obrazu je dána celkovou délkou přímek,
nebo celkovým počtem bodů, v závislosti na velikosti podílu,
předem zvolené přesnosti a spolehlivosti s níž mé být této přes-
nosti dosaženo . V citované práci jsou uvedeny nomogramy.

Při rozboru přímkou se urči součaanS další veličiny. Podíl práš-
ku V se stanoví podílem úseků přímek L p vytínaných Šesticemi
prásku z celkové délky L přímek

7 = Lp / L

Podíl prášku je bezrozměrná veličina, přičemž součet podílu prá-
šku a hmoty, v.níž je prásek rozptýlen,je roven jedné.

Střední velikost, měrný obvod s mSrný povrch prážku se stanoví
podle měrného počtu q-úseků přímek či řádků, tzn podle počtu Q
úseků vytínaných obrysem částic prásku na přímkách délky L

q • Q / L

Ttto základní stereometrická veličina je dále nazývána "měrný
počet úseků" a má rozměr unf1, případně cm"1. Podle základních
stereologiekýeh vztahů je měrný ob*od P rovinných útvarů libo-
volného tvaru, vztažený na jednotku plochy, na níž jsou tyto roz-
ptýleny

P = 3Tq

a má roamšr cm/cm2 = cm"1. Měrný obvod řezných tvarů částic je
mírou jejich měrného povrchu a členitosti. Měrný povrch vztaže-
ný na jednotku objemu,v němž jsou částice prášku rozptýleny, je

S s 4 q
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a má rozměr enč/em^ = cm"1. Měrný obvod řezných tvarů Sástic i
měrný povrch prásku libovolného tvaru Částic je tedy dán. aSrnýn
počt«m q-úseků a má týž rozměr cm"1. Tento vztah, který použil
k urS*ní němého povrchu pórů v koksu již v roce 1934 Kfinig,
unikl pozornosti Heywoodově a všech, kteří dosud marně hledají
způanb jednoduchého a přesného stanovení měrného povrchu práSkuf
Hoinrsatem určování měrného povrchu prsSirorych kovů v řezu bylo
zatím věnováno málo pozornosti V Významu určování měrného pcvr-
chu a jeho vztahu k fyzikálním a technologickým vlastnostem vel-
mi 3nutného niklu je věnován další příspěvek.

Měrný povrch práSku vztažený na jeho objem /podíl V/ je

přičemž V/q j"e jak známo střední délka úseku přímky tzv Heyneho
velikost zrna. /'známá z kvantitativní stereometrické ^telegra-
fie/. Dosazením dg v pm je měrný povrch S v m /cm, nebct 1 um"'
= 10 em" . Na tento vztah základní důležitosti prvně upozornil
v roce 1964 v Jerevanu Saltykov. Vztah piatí pro částice libo-
volného tvaru, jsou-li náhodně položeny.

S rozvojem elektronové mikroskopie a počítačů mají význam rozbo-
ry řezů, nebot přístroj nemůže hodnotit Částice v pohledu .
?ři rozkladu•obrazu do řádků a bodů, bodů vzdálených v řádku o
A Q jxm je měrný povrch préSku

S = 4 Q / G A h

kie Q je počet tíseků přímek či řádků /'na obr.5 vyznačených sil-
ně/ a G je počet bodů - zásahů připadajících na prášek /'na obr.
plná kroužky/. Vzdálenost řádků nehraje roli. Měrný povrch práš-
ku o měrné hmotnosti ^g/crn", vztažený na jeho hmotu v g je v
3T<'B. je-li Afa v fxm

•S = 4 q / V £ = 4 Q / 0 4 h y

Vztahy platí nezávisle na tvaru a rozložení velikosti částic
prášku. Platí tedy jak pro kulovité částice, tek pro nepravidel-
né, i pro srůsty e houbovité částice, u nichž lze rozlišit vnitř-
ní povrch. Přesnost stanovení měrného povrchu podle střední dél-
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ky úseku přímky, pomine-li se rotliSovací sehopnost mikroskopu,
Je výhradné statistickou zálež i tost í . Ha přikled na výřezu jed-
noho snímku lene* slinutého výlisku práškového niklu je Q = 116
G : 134 a A. - 4,2 um /při zvětšení 3000/, takže měrný povrch
S = 0,8 a'Vem je stanoven s malou přesností aai 50%. Na Styřech

2snímcích rozložených do 1260 bodů / 4/em2/, bylo stanoveno S =
0,64 nr/eirJ s přesností 5% při spolehlivosti 95*, určené pomocí
ncssogranu^. Větší měrné povrchy lze stanovit sďbci plynu metodou
BET. Bylo dokázáno1", Se ra§rný povrch podle BET je v mezích přes-
nosti shcdný s povrchem stanoveným stereologicky podle střední
délky úaeku. Hlavním zdrojem chyb při steréologiekém rozboru je
u r.i Kronových částic nedostatečná rozlišovací schopnost, u 8vě-
telného mikroskopu zhruba 0,5 jum^bbr.6. na poslední straniy.

Velikost gástic srážku je určena střední délkou úseku přímek Ki
řádků, při rozkladu obrazu do řádků a bodů vzdálených o £± um

d H = V / q = L p / Q = G Z ^ / a

kde V - L̂ /'L je podíl liseki a q = Q/L je měrný počet úseků, tak-
že střední velikost dáatie prážku, určená střední délkou úseku
pfir.ek je déne pomě^rem podílu L^ a počtem Q úseků na přímkách
délky L, 0;na5uje se d„, nebo? tento způsob prvně použil Heyn v
rcoe 1503 k ručeni velikosti zrn oceli. U náhodně položených čá-
stic je střední délka úseku iv ve váech směrech stejné a vyja-
dřuje střední velikost částic prášku, tedy velikost prostorových
útvarů. Vstah platí jak pro kulovité tak nepravidelné částice.

li kulovitých.vypouklých částic bez vydutin je mšrný počet q úse-
kůřoven součtu délek průmětů, tzv Ferretových velikostí^ vztaže-
ných na jednotku plochy řezu

q = Idp / P

Součin střední délky úseku d H a střední délky průmětu d p , čili
součin Heyne-ho a Ferretovy yelikosti je roven střední řezné
ploše T

d H d F • t = V/N

kde N je měrný počet částic v rovině řesú tzn počet částic na
jednotce plochy výbrusu. Vztah platí pro naioSství útvarů náhod-
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nš položených a nebo pro jeden plošný útvar měřený ve všech
směrech /obr.1/. Obě veličiny vyjadřují velikost prostorových
iStvarů, nebot jsou, je-li splněna podmínka náhodnosti, ve všech
směrech stejné.

Velikost a rozložení velikosti kulovitých částic

Ke stanovení velikosti kulovitých částic úzce vymezeného 1*02lo-
žení velikosti se používá vztahů platných pro kulové částice
stejné velikosti, fiezem koulí stejné velikosti 3 vznikne rr.r.o5s-
tví kruhů o průměru C až 3, určitého rozložení velikosti, dané-
ho vztahem pro součtovou četnost průměrů

což je rovnice čtvrtkružnice, jednotkového poloměru, prochšze-'£-
poSátkem.VhodnějSÍ než odhad průměrů je tzv přímkový rozbor. •'
Úseky přímek délky 1 vy tínaných kruhy jsou rozloženy podle vzta-
hu 2

což je rovnice paraboly, takže součtová četnost je v log-lcg
souřadnicích přímka.' Velikost kulovitých částic danou průměrem
koule lze určit podlé:

1/ střední délky úseku d H

3 » -|- d H = 1,50 d R

2/ středního průměru kruhu dB = dp

a • J L d p = 1,273 d p

3/ podle střední plochy f = V/N = :H d p

3 - O T '{V/W. = 1,382 JV/F

přičemž průměr kruhu o střední ploše f je

dtK J

a s tředni průměr kruhu ám - -*^- d„ = 1,178 dH.
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Nejsou-li koul« stejné valikoeti, potom rozložení úseků je od-
chylné od ořimky a uvedené vztahy platí jen přibližné, film je
rozložení dseků bližší přímce, tím užSÍ je rozložení průměrů
kulovitých částic a tím jsou výsledky přesnější.

Používanější je vztah 1/ než 2/, který v práškové metalurgii
zavedl Agte /1925/. Členitostí se hodnota konstant zvyšuje, ale
rozložením velikosti snižuje. Na příklad pro koule stejné veli-
kosti je 1,50, ale pro koule s rozložením és 2 jen 1,32. Pro
zrna stejné velikosti je 1,65, ale pro zrna téhož rozložení ve-
likoati jako u zmíněných kouli jen 1,50. Rozložení nelze ovsem
zjistit v řezu, ale jen na modelechí. Proto je výhodnější určo-
v~t velikost částic střední délkou úseku d H, nezávislou na tva-
ru a rozloianí jejich velikosti, a nikoliv průměrem koule- a.

Totéž platí o konstantě ve "ztshu 3/. Pro zrna vytvořená sliso-
váním broků různé velikosti byla stanovena hodnota 1,4531 Při-
čemž pro koule stejné velikosti je 1,382.* a Autorem původně3

uváděná hodnota 1,33 byla upřesněna. Odchylka 0,05 představuje
v nomograou tlouS?ku Cáry.

YstP.h. který uvádějí v knize "Vlastnosti kovových prášků a jejich
měřeni" Agte a Petrdlík, vztah vycházející z váhového podílu
prážku zalitého v pevné hmotě, je obdobou vztahu 3/, ale jimi
uvedená konstanta 0,156 není správná. Snad proto se tento způ-
aob určování střední velikosti částic prášku zatím neujal. Je
vhodný zvlášt tehdy, lze-li přesně určit objemový podíl prášku,
např u výlisku, nebo u prášku zalisovaného do pouzdra, či u me-
talografických výbrusů soustav známého složení např u WC-Co aj
a nebo tehdy, lze-li určit podíl prášku na výbrusu tzv kvanti-
jnetem tzn elektronickým rozkicJem obrazu do řádků a bodů.

?ro nskulové tvary částic, zrna úzkého rozložení velikosti jsou
konstanty zpravidla o něco málo vySší než pro koule stejné veli-
kosti, ale odchylka od správné hodnoty je obvykle menší než chy-
ba s jakou je stanoven podíl T a měrný počet N Sásticnebo střed-
ní plocha částic v řezu f = V/N. Proto je správné používat kon-
stanty 1,50 a 1,382 ve všeeh případech a u nekulových částic -
srn nestejné velikosti počí+•t s určitou zanedbatelnou chybou.
Při rozboru usazováním se také používá vztahů odvozených pro
koule i pro nekulová zrna.
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Tvar a č l e n i t o s t povrchu ž á s t i c
?od pojmem tver se rozumí odchylky od kulového tvaru s n e j -
menším povrchem. Částice mají obvykle kulovi tý tver r* -"-".Sim
povrchem. Členitost povrchu se urč í pcdie č l e n i t o s t i "3u
řezu jedné čás t ice přísuadnéňo tvaru s němým obvodem-u'ť, *J
kezatelem

2 u 1*57 x ••!•" _ .. 3„

dosazením za u = -7- í\x, a f = ^ .G, kde x je počet prCsečiii
1

obrysu řezné plochy s čtvercovou mříži o stření .a , a G je p:-,

čet průsečíků této mříže, která padnou na plochu Částice v řezu.

Členitost povrchu kulovitých útvarů se stanoví ZB předpokladu.

že K M = 1,5 ky. Koule s X,, = 6 dává v řezu kruhy s kj, = -. íle-

nitost zrna s K^ = 6,6 by podle íw.o měla být v průměru i,i.

-leznými tvary jscu nejčastěji čtyřúhelník. Čtverec má kfi, = 4,".",

Krychle s K M = 7,444 by měly mít k.̂  = 4,96. Ervnostrsnný trc;-

úhelník má k M = 5,14."

Pro množství různých řezných tvarů n-\íhelníků různé velikcs*i

s měrným obvodem P =.Tíq, podílem V a Eěrr.ým počtem K CE"'" : = .

po dosazení sa u = P/N a £ = V/N

Tento '/ýznamný vztah základních stéreometrických veličin, kte;?

se určují tak j&l; tak při keždém stereologickém rozboru, je csle

nazýván ;*FvNr Třetí výraz je použitelný pro kulovité útvary *.•;'-

poukle, bez vydutin, se střední řeznou plochou V/N = £„.&„. Uka-

zatel kjj je bezrozměrný, závislý na členitosti povrchu a rozlo-

ženi velikosti částic. Kruhy stejného průměru mají k^ = 4, ale

množství kruhů vzniklých řezem koulí téhož průměn; s ď = -4- d„
= 4 " dF ' ma^ . .

^ = 3,84765

Koule různé velikosti mají k K menší než 3T V 3/2. Členěním povrchu

se jeho hodnota zvyšuje, rozložením velikosti snižuje.

Stejné dvanáetiatěny jscu v řezu různě velké n—jhelníky c k.. v
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průměru 4,1?. Tato hodnota byla stanovena na modelech. Jim po-
dobná zrna z olověných broků různé velikosti mají k M jen 4,0.
Tato hodnota byla původnS v roce 1954 určena pokusně u nakres-
lené struktury zrn a po dvaceti letech byla upřesněna^í6

U kulových částic určuje vztah PVN druh rozložení. Při normál-
ním rozložení průměrů kruhů je kjj přibližně 3,7 , při logarit-
micko- normálním jen 3 f6. Tyto hodnoty byly zatím stanoveny při-
bližným výpočtem na logaritmickém pravítku* U nekulovýeh částic
je třeba určit příznačnou členitost jedné částice v řezu, aby
bylo nožné odlišit vliv členitosti od rozložení.

Jsou-li prášky připravovány plynule obmeňovaný^m způsobem /mle-
ty, říhány ap/, potom vztah PVN vyjadřuje plynulou změnu těchto
podmínek přípravy. Při zakulaéování a zužování rozložení veli-
kosti částic /nebo pórů/ se k M musí blížit ar V3/2- Vztah PVN je
tedy vhodnou mírou statistického, kvantitativního určování tva-
ru podle členitosti povrchu částic prášku určitého rozložení
velikosti, mírou, kterou lze u kulovitých Částic vyjádřit pomě-
rem Ferretovy a Heyneho velikosti zjištěné v řezu u částic práš-
ku v náhodné polo2e. U kulových částic téhož průměru je poměr
ferretovy a Heyneho velikosti

d p/d H = 3 3T/8 = 1,178

Velikost a tvar částic lze hodnotit podle jejich obrazu jak v
pohledu tak v řezu. Obraz čs:-tie v řezu je vhodný pro kvantita-
tivní hodnocení, použitím stereologických vztahů.
Velikost částic prášku je v řezu určena střeá:;í délkou úseku d.j
přímky či řádku /při rozkladu obrasu do řádků a bodů/, stejně
jako velikost zrn kovů. U částic náhodně položených /natočeních,/
je ve všech směrech stejná a vyjadřuje velikost prostorovou, ve
vztahu k měrnému povrchu prášku S = 4/^u* ^ztan P l atí nezávisle
na tvaru a rozložení velikosti Čá-vic. Toto rozložení lze určit
rozložením délek úseků přímek či řádků, křivkou součtové Četnos-
ti délek úseků.
Členitost částic lze vyjádřit vztahem základních stereometrie-
kých veličin PVN, u kulovitých částic poměrem dp/d„ tzn poměrem
Ferretovy a Heyneho velikosti Částic v řezu.
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+/ Pokroky práškové metalurgie.Výzkumný ústav pro práškovou
metalurgii v Šumperku.

Poznámka:
Výhody stereol;r:ického stanovení velikosti, tvaru a mírného po-
vrchu prásku budcu doloftny na přednášce podrobnějšími údaji a
sniizky, které nemohly být prr\ omezený rozsah a nevhodnou repro-
dukci uvedeny v tomto příspěvku.

Obr.6.
Dva vzorky houbovitého stříbra připravené odlišnými způsoby /po-
psanými K.Smrčkem/. Ze snímků v pchledu nelze edhsdncut pórovi-
tost, ani tvar částic. c;.:...ky v řezu dokazují vysokcu por;-itost
80 až 90% a vláknitý tvar čť-lie. Kulovité částice by nesel,ly vj-
tveřit tak velkou pórovitost. Měrný povrt". urče^" p "e střední
délky úseku d^ odpovídal měrnému povrchu stencv=. •'••z.v netodou BET
/obrázek na další straně/*Kroužkem je znázorněn průmšr pomyslné
kulové částice o stejném měrném povrchu.
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URČOVÁNÍ M3RHÍH0 POVilOKU PI"(n'Si;0VlÍHO 2ÍISLU A JJ3HO vlzZůSi

Z,Ministr, I.Mohyla*, J.Marek*
SKD Praha - Polovodiče, +Bateria Slaný

Pro výrobu některých sekundárních elektrochemických zdro-
jů proudu a palivových článkfi je výchozím materiálem práškový
n ik l . Vyrábí se nejčastě j i karbonylovým způsobem nebo redukcí
roztoku amoniakálních komplexu s o l í niklu vodíkam za zvýšené-
ho tlaku a teploty 1 . Jeho zpracování a vlastnostem je věno-;
vána značná pozornost* 1 ' .

Základními vlastnostmi tohoto materiálu, uváděnými jak
výrobci, tak i zpracovateli, jsou (v iz t a b . l ) :

1) valikost Částic podle Fishera
2) sypná hmotnost
3) měrný povrch (BET)
4) úhel po nasypání (sypný uhel)

lab. 1. Fyzikální vlastnosti, práškového niklu INOO
Sherritt Gordon.

velikost částic
(Fisher pm)

sypná^hmotnost

syp.hm.střed.
(s/cm3) .

měr.povrch_3

měr.povrch T
(m /CHF)
úhel pp nasy-
pání .:')•

djj= 4/T (jim)

123

4 - 7

5,50

1,6-2,5

2,15

0,34.

3,02

62

1,32

4,17

255

2,2-3,0

2,60

0,50-0,65

0,575

0,68

6,05

70

0,66

3,94

28?

2,6-3,3

2,95 •

0,75-0,95

0,85

0,58

5,16

62

0,77
3,84

G 09

5,1

0,92

0,43

. 2,83.

1,Q4
4,90

a

G 08

• 3 , 1

0,83

C..54

5,70

0,72
4,30
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Valikoat částic

Velikost částic práštováho niklu 3a běžné stanovuje po-
užití a íisherova přístroje Cřishar aubsiave aizer). ?Í3hero-
76 Sí3lo usaSSuje vlastnS jenoa porovnání růanýeh druhů práš-
kového niklu, aeao? nsurčujs skutečnou velikost íástic.

Jríovat velikost částic je tíit obtíanSjSi, Síra jaou
částise naaSí a tvaru odchylnájšího od toalového. Zejména u
č"3ti3 3 Ileriitýx, rcayinotfa rovrchens, ££3tie, Jctará vytvá-
řej í srůaty jsilouhláho t-/ani, je ťiiaj "valikoat částice"
'oir-lnén zp-"3obe3i xéf-ení íiiaiisrtv sf?3ab, sediieataíaí asto
dy, xikroaior-ia - 3teraolo<jie, atd„). llejpř-aatiějšl je 9tereo-
ic^is'ii urJaní velikosti částica pGáls střaJaí délky \iseku
nC-.sJní velení přímky, která je ve vctahu 3 aěrnýns
řrí^&u, ják bylo áoicázáno v Uvaánía příspěvku Jíinistra

-yr:ná h^oinoat (podlá 2J:Í 42 CC4S sjpná hustota prášku)
je n5j^*ls2itéjší a nejsnáze sšřitalná vsliiina a aěří se po-
^ooí ^cottova voloastru. Vyjadřuje se v s/ca a určuje obje-
iovi rai í l kovu o tórná hmotnosti po nasypání prásku f
vztar.em

ŷ-n-í h-ctnoat/iLírná axotr.ost = objemový podíl kovu.
"i Jtsjn-- víl>;/-oh koulí, které 3a navzájem dotýkají a je-

jichl atrečy jsou v rozích krychlové EM2S, je objemový podíl
ícalí V/5 -»52,4 ť a počlíl xazar 47,6 5.'; při nejtěsnějším
U3:o:;-ádíní koulí jen 23 4. Vštiií ;o3íl paazer - mfi2erovitost -
-.22 5C i nohou vytvořit kalové částice, které se všechny na-
VZÍJ23. nedotýkají, ale jsou srostlá v podlouhlé, řeí i.icovité
Cvl-i':.iití), p*ípadn-5 v plochá listovité (houbovité) útvary,
ř.tarí by ge v ?ezu na výbrusu jevily jí.ko kruhovité a elipso-
vit í útvary 3 ploánýa podílea jen 50 a£ 10 S. Houbovité útva-
ry 3 vaitřai pórovitostí až 90 % jsou vlastně vytvořeny z
nlochvch a podlouhlých útvarťl10.
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rčř~ >.i*J mikrobových iaalcvitých částic s vol>yi ziiv-ýx pc;
vliv sravitsscs <a 3etrvj2r.í síly při s^cůní rrl-ka pi'Sir^t j i-
nýTi silami (alektro3tatic>oa, zirr.srick?1!, =3he-sní, i-srilír-
^1 - j . ) .

jypná h-.s»r.ost velne nasy-anáhc práJLíj ,;Š teiy tír. .:.-ia-
ši, 51a jscu částice o.eaS.Í a SlenitS J J Í , více rodobné ?2 V/.-
nif/2 a listovým, J7ázcrn-/t p?íkla3ex je závislsst vili^c^ti
částic na 3ypaé hEotncati ď Mzarovitaeti u rlzn;ícii druh!1,
prálkcváho niklu ( p t r . l ) . :íejni55í ajrr.ou h^^tr.cst
C,5? - C,5C g/ei3 3 92,7 - S4,4 % zezer rá I"3C 255, '-~u.zť
sikroaovó čá3tiee tvoří ariSsty - ?et4zca r?3s 1C ji- ÚIJ.;1.,-;.

' MA2MOWHOM *h

SypnA l»motnonl g/cm

Obr.l. Závislost sypné hscótnoati na velřfcsti částic u práš-
kového niklu.
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Z uvedených v las tnos t í je v pravém slova smyslu fyz ikál-
ní v lastnost í měrný povrch prášku. Kupodivu se vsak zatím vždy
neměří. Určuje se běžně podle metody BST nebo podobným způso-
bem, neboí u povrchS pod 1 m2/g ja původní způsob málo přes-
ný (kulové častica niklu průměru 1 jim mají měrný povrch
5/6,9 « 0,675 m 2/s).

"úlo znanou možností určování měrného povrchu je zpraco-
vání mikroskopického 3nímku prášku, tzv. stereolo^ický rozbor.
•JrSovat oižrný povrch odhadem podle tvaru a vel ikosti čás t ic
v pohledu je 3ice možná, ale nepřesné pro malý počet čás t ic
a pro nepřesné.určeni je j ich tvara - č l e n i t o s t i povrchu.
Uapříklad na snísl-zu II3C0 123, zvětďeném 2500x, zhotoveném na
rastrovacím elektronovém mikroskopu, je něco přes 10 č á s t i c ,
j-sjichS střední velikost - průměr ekvivalentní koule - lze
oShartnout na 10 KX, t j . 4 um (d iapos i t iv) . Odhadneme-li č l e -
n i tos t poíiocí tabulky,způsobem, který navrhl Kinistr , na
-I- - 12, tzn. 2x véta í povrch část ice než koule téhož objemu,
•otOE tórn.ý povrsh

T = li/4 . c,9 = C,34 m2/g.
vyjleuek souhlasí s úadjeu výrobce, což je spíš náhoda, nebo
s.iš^i;.;. vh3inú vybraného snímku, neš důkaz př-esno3ti. i' tomu
T5.Tt<a?í nakolik desítek částic a přibližný odhad tvaru - č le-
:ii í o.i t i .

:«áporovnatelně p/esnějsí je stanovení měrného povrchu
p-í^ku v řeau, při némž se zasáhne několik set čá3tic, s t e -
ryolo^ickýn: vztuhasn T = A/á„ nesávislým na tvaru -• : len i to3-

c
t i a rozlomení vel ikost i č á s t i c ' , Janýai střední délkou tise-
ku n.-lhořlne velené přímky, tav. Heyneho vel ikost í . Přesnost
s-tanovení měrného povrchu prážku noJle tohoto vztahu je dána
výhradně přesností stanovaní s třední délky úseku, závislou jen
aa počtu úseků a rozlišovací schopnosti mikroskopu. Optickým
mikroskopem lze měřit měrný povrch j^n asi do 1 m /g
(10 , ^ 3



Rastrovací alaktroaový núícro^kcp uisožňu/ie prová3št
stereologioké rozbory při větáÍE svátiení . Přitom chyby
vznikající při určování přesné hodnoty světóení (vliv {.r̂ - •
covní vzdálenosti a pozorovacího Uhlu) ss stávají pfi v : t -
ších, zvětšeních zanedbatelné1"2. Tiato zpčsobea lze posunout
výše hranici maxiiadlní měíitslné hodaoty :r.Srného povrchu, c
buůe dokumentováno nu diapozitivech.

Závislost měrného povrchu na velikosti částic zmíněných
druhů práškového niklu je znázorněna na obr. 2 s přímkaxi pro
kouls z niklu a částice, niklu s členitostí K,,j = 1C s 2C, te-
dy např. pom-šr 20/6 zntuuanó, 5e Částice má 3|3x větSí povrch'

E

2 .

Měrný povrch m /g
NI

Obr.2. Závislost jiěrného povrchu na velikosti částic prát
kového niklu.

než koule téhož objersx.
121 yby se podia i'isliera aěřil průměr tsv. ekvivalentní



koale (což nelae předpokládat), pak by bylo možné pomocí.
grafu určit Slenito3t částic niklu.

Zsjíaavá je sávialo3t velikosti čé3tic podle' řiahera a
Heyneho u poměr d^/dy. Tento poměr je u uvedených druhů při-
bližně roven 4 (tab. l) . Bylo by Uíslné porovnat velikost po-
dle Fishera a Heynaho u kulových Sá3tic atojné velikosti, pro
něž platí, že průměr * 1,5 <3JJ-

-ypaá hniotnoat (bulk density) ja neJ3polehliv$j5im ůča-
jaii o jakoati práiku pro d^ny ijSel podsítí. Je tím niSSí,
Cía senží J3ott čáatica, tady čía větSÍ je jajich povrch u
Gíai více ae srůsty částic l i š í o3 kulovitého tvaru (3hluku).
Tyto skutečnosti jsou dokumentovány na obr.l a 3.

Bypné hmotnost g/cm

Obr. j. Závislost sypné hmotnooti na mirnétn povrchu prdSko-
vcho niklu.
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Při výrobě sekundárních elektrochemických zdrojů prou-
du se práškový nikl ve vštžině případů používá k přípravě
po'rovitych (spékaných) nosičů aktivních hmot pro alkalické,
nikl-icadaiové akumulátory. Po zaplněni pórů elektrochemicky
sktivrvf látkou ge nosiS stává elektrodou. K dosažení co nej-
lepších užitných vlastností konečného výrobku se vyžaduje,
aby nosiče měly otevřenou po'ravitost tr.in. EQ % a spojitou
kostru, která zaručuje čobrou elektrickou vodivost, mecha-
nickou pevnost a ohebnost. K dosa§ení tžchto protichůdných
požadavků je třeba zvolit práškový nikl, který veůle vysoké
chemické či3toty musí mix především velmi nízkou sypnou
hmotnost (menší než 1 g/em ) a malou smrštivost při spékání,
která je ovlivněna velikostí částic a tedy měrným povrchem.
Se vzrustajícln měrným povrchem a klesající aypnou hmotností
39 zvětšuje aiETštivost , což může vést až k rozpraskání no-
siče bč-hem opékáni. RosiSe, připravené aa stejných podmínek
z prásků IKCO 255, 2?G a 287 mají málo odlišnou strukturu a
poVovitost, ala nosiče z prášků o aanší sypné hmotnosti CE'=-
j í větší aechaniekou pevnost , která je dér.a vhodnějším tva-
rem srůstů.

VětSina výrobců v současné době používá nanášení kaáo-
vité suspenze, připravené rozaícháníra niklového prachu v roa-
toku zahuštovadla, na perforovaný plech nebo kovovou tkani-
nu a po odstranění rozpouštědla (vysušení) následuje spéká-
ní. Během sušení dochází často k popraskání nanesené vrstvy.
Z provozních zkušeností mnoha výrobců se jako nejdůležitěj-
š í kritérium k posouzení tohoto jevu ukázala velikost 5ástic
podle Fishera.

Pro výrobu spékaných nosifiů je důležité i Theologické
chování suspenze niklu s pojivem . Chování těchto disperz-
ních soustav se odchyluje od Newtonova zákona. Tyto jevy se
výrazně vyskytují pouze u prášků s řetízkovitou strukturou
a s anizometrickými Šesticemi a uplatňují se při nanášení



porézní vrstvy. Za míru tvorby řetězových struktur lae pova-
žovat sypnou hmotnost*

iC posouzení vhodnosti niklového prachu pro ůané použití
3e ve většině případů ukazuje jako nedostatečná znaloat pou-
ze některých jeho fyzikálních parametrů, ale je nutné získat
celý soubor informací. Za nejdůleži tě j š í měřítka jakosti
prášku ja možno považovat tvar částic a 3rústQ měřený podle
sypné hmotnosti, mčrný povrch a velikost č á s t i c . Technolo—
siakí v lastnost i jsou s těmito veličinami v úzké vazbě.

Uvedené způsoby hodnocení je možno i různě kombinovat.
Ve snaze nalézt kritérium, které by optimálně vystihlo vlast-
nosti práškového niklu z hlediska potřeb dalšího použití a

jak změny velikosti a tvaru Čá3tic prášku, tak sypné
hn.otnosti jednotlivých várek, navrhli Handwork a oanborn
holnocenl tzv. zdánlivého měrného povrchu:

ad-'n2.m«r. povrch (cm /g) = - • • - -r—
d C ) . 3yp.hmotno3t (g/cm )

Takováto eaipirická k r i t é r i a jaod ovšem použitelná pouze pro
jeden typ niklového prášku a urč i tý způsob použi t í .

Jednou z nejdůležitějších fyzikálních v las tnost í práSko-
víhQ irovu je jeho měrný povrch, který lze s tanovit bu3 podle
3JI nebo storeologicky na výbrusu padle s t řední délky úseku
přímky 6i řádiai (při rozkladu obrazu do řádků a bodů). Oba
3pňsoby stanovení měrného povrchu poskytují v rámci dosaži-
tslná přesnosti shodné výsledky. Rastrovací elektronová mik-
roskopie rozi i řu je možnosti stereologie, neboí umožňuje roz-
bory při větším zvStžení a usnadňuje přímé stanovení tvaru -
-ílenitosti čiástic. 3ylo dokázáno, 5e měrný povrch je mírou
aypnú hmotnosti a řiaherovy vel ikost i část ic práSkového niklu.
Vlustnoati prášku pro určitou technologii je vhodné posuzovat
současně podle více k r i t é r i í , mj, také podle měrného povrchu,
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PttfSPEVQK K POSÚOENIU řOVBCIiOYÍCH VLASTNOSTÍ

FEUOSILÍCIA

líNDr. Klára Tkáčová,CSc. , Ing. Irena HocnianoVft, KNDr.Itilan Bobr o
Banicky ústav SAV, KoSice, Solovjevova *»5

tfVOD

Důležitou charakteristikou tuhých disperzi! jo leh zr-

nitostné zloženie a povrchová aktivita dispersných častíc.

Základným kro Icon experimentátora při skúmanx jemnodisperzných

sxistav tuhých lútoís je disporzná analysa. V súuasncj dob© je

rozpracovaný vol'liy pouot disperzných metod priamycli i nepria-

uiych, ťriaiue metody sú založenu na bezprostřednost moraní roz-

měru zrna., naprílilad mikroskopicky, a lot o stanoením z vy 5 ku

na site o urSitom rozměre 6U. Kcprxatae metody vyuSivajú sle-

dovanie nioktorýeli vlastností systému, ako napriklad rýclilasf

sodimontácie alobo rychlost' rozpúšťania liomoeénnycli inateriú-

lov. Z nepriaiaych metod je najzn;unejšie adsorpSuó stanovenie

měrného povrcliu, ktoré je zaloř.onó na objetnovoiu alebo vá2l:ovo:n

xirčon£ množstva plynného adsorptlva,známej dosadacoj plochy,

v monovrstve. Pri komploxnoa Studiu povrchových vlastností sa
vyuuívajú aj dalSie metody, napriklad kalorimetrické sl-anovo-

nio interakčného tepla tuhého povrcliu s levapalným, alebo plyn-
ným niódiom,

Nopriaae metody disperzněj analýzy, ako aj kalorimetrické

stanovo nio interakfiných tepiel dávajú s u m á r n u itiforntáciu

o Icvantitatívnyoh v&liťSinách. definovaných rozměrora zřn, ako aj

o kvalitativnych faktDročh urcujúcich aktivitu povrchu disperz-

ných častíc. Urfienie kvalitativnych odlišností disperzuých sús-

tav v oblasti povrchovéj aktivity a morfologie zrn předpokládá

vylúSenie vplyvu zrnitosti, t.j. charakteristiku vlastnosti

povrchu poinocou měrných, veličin. Ciel'om naSej práce je informo-

vat' o takejte metoda ktorú sme vypracovali pre charakteristiku

Icvalitativnych odlišností práškového ferosilicia v závislosti

od spdsobu jeho přípravy.
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l-re výskuiu sine zvol i l i forosilicitra s nářodné'10 podniku
ZVL Dolný líubín, získané roastrekovanim v prieiayselnom a pokus-
1101a neradi^ pot»5ne za rósnyoli podmienoU mlotia. 1'ro porovná-
ni© srac sledovali aj rostrokované ferosilioiuin ICnapsnoU, KSK.
0 charlcaterc sltúraanýcli ^ríiorieli infomiuje ta'bullia 1.

3l:ůnan<5 vaortcy ame podrobili triedcniu na sitáoh /podie-|.
+ ho >un/ a isikrositácli vo vodnora prostred£ při aplikáoii ultra-
svlíulta na rozbxjanie aEre^átov /podiel -'fO }xm/. Z liodnoty arit-
metiekého prieneru zřn danoj frakoic sint> vypočítali jej po-
vrch SQ . Metodou HET - p,ri apliltácii benzenu ako adsorptiva-
snio stanovili hodnotu měrného povrchu liaudej frakcie S, , ad-

isorpSne. ' 1 .

§ I 5 I I S 5 S 5 i § S § g" § g

Obr. 1 Povrchová charakteristika práškového FeSi
připraveného rozstrekovaníni
1 teoretická priaraka 3 K» 0

60 ZVUZ



Tabulím 1 Charakter skiímuiiýcli VEoriek prágkovólio 1'oroBilíoia

Vzorka

ZVL D.Kubín - -100 îra

ZVL D.Kubín - VUZ

vuz fio

VUZ '»0

Knapsack ko

ZVL D.Kufcin - Kotech

ZVL D.Kubín - Hamotáf;

ZVL D.ZCubfu - Ultraiine
Ultrafino 1
Ultraii.no 2
Ultí-afluo 3

OznaSenle

2 100

ZVUZ 60
ZVUZ 40

Ho
ZK

2II

rr

řforná
lunotnoať

7,01

7,05
7,10

6,8?

6,98

6,6k

6,98

Spďaob přípravy

HozatrokovanlB v priowyaelnow meradle
v n.p. ZVL Q.ICubin - rrakola -lOOyuni

nozetrsltovaniB v pokuanom ueradlo
na Výskumnara úatave ssvaraoskoiu

frakoia •óo juin .
frakcia -ko/m

I?o3streJiovanl« v priemysolnom meradle
fy Knapsnck NSR, frakcia -'íC îra
íitotó vb vodo, wlyn Attritor, u fy Kot ach
i;sn
llloti? v iiilyno líaiaotáíf vprúdo Ko v ZVL

Mletá ua pvitáovam i.tlynOjSy Ultraťino
Iloflinovv výkotí ~0 lití.Ii -

1O Uó-.l."1_1

_ .i



- 62 -

. 2 tovrchovd cliaraktcrist iica pruSkovcho "cC
přípravonclio juluiini

1 tcoreticttá priaufca

2vi\ obra soch 1 a 2 jo znázoi;uctiý \rztra3i laeclsi liotlnota;::!

.i. a S_ prc jednotlivé fraUcie wbranvcl: pruSl:avvch mr.rc-
" i G i

riůlov připravených roastrolto\lar.áit: /our. 1/ a ;ulotii;i /'otor.2/'.

-Cii priofcoh je pre vzorty I ú . a Z.^.,^ príamlzový v coloi" sliú-m-

liOůi roa:acd2:í z rni tos t i . XJ ostatných íaattiriúlov doc"iátiza s !;icsa-

jútii" ruznioroi:i srn /s narastujúcou hodnotou SQ / k oUklomi

Du priaialiovúko priebchu, letorého SRI>-SO1 jo odliiiiiy v; rozstreko-

vj.nólio a liilctého riatcxiálu.
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DISKUSIA

IJri charakteristika povrchových vlastností skúmaných vas-
riek práSkového feros i l ic ia vychádzame z analýzy vastfehov ncdai
mernýra povrchora stanoveným adsorpSne a povrchom počítaným
zo strodného rozměru zrn danej frakcie. U frakci! + lljuro t i o -
to veličiny súvisia so vstfehom

S, = k.S /I/
A i G i

je je konstanta, ktorá podl'a literatury závisí od tvaru zrn.

Vychádzajúc z geometrickéj interpretaci© konstanty k Je mož-

ný teoretický výpoSet jej hodnoty-pre rdzne tvary liriace sa

od gule. Povrch tuhých telies je možné považovat' za čisté geo-

metrický útvar len v prvora přiblíženi, v skutočnosti je však

časťořu priest ořu, ktorý je aidlom povrcUovej energie a tniestom

povrchovýoh jayov. .

Měrný povrch krystalických látok, ktorý stanovujeme adsorp-

Snými metodami /S,/ je urSený energetickým stavom Struktury

v povrchových vrstvách tuhých Sattic a seometriou zrn, t. j. ich

rozměrám a tvarom. Z fakt o rov, ktorá určujú velikost' nernélis po-

vrchu pri jeho adsorpčnom stanoveni zoHTadnujú údaje získané

triedenlm práškových materiálov do definovaných zrnitostných

tried len rosmer zrn, alebo aebciátov, ktoré sa za daných pod-

mienok frakcionácie chovájú alca individuálně zrna.

Pře sústavy tvořené částic ami gul'oveho tvaru s ideálno hlad-

kým povrcliora by pře měrný povrch i-tej Trakcie platilo

s = s , k = i . /a/
Ai Gi

Pri reálných sústavách sa střetáváme vždy s Viac, alobo meue.i

nopravidelhýiai tvarmi a s drsnýai povrehiai. Miesta mikroui-s-nosti

sú inicstaml koncentrácie oneraio, urSujú adsorpSnú aktivitu

povrchu a íné vlastnosti, ktoré sumárně mdSeme zhrnúť pod poj—

"povrchová aktivita srn". Pre reálné sústavy teda platx
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T > S„ a zv-ígenie hodnot S, oproti Sr je mo2né pripisaí'
A i i A U

o d l i š n o s t i rcúXnych ssřn od ideálnych v o b l a s t i norrolócic &
ppvrchovej a k t i v i t y . Kvantitatlvnya vyjádřením t e j t o o d l i š n o s t i
jo snernica liňc&rne,j S a s t i z á v i s l o s t i , Utorú oznaSine alio
"povrchoví" faktor"

L = S A / S G

hodnoty i>ovrch.ov£lio faktoru pře sUúiaané vzor ly sú zlirtuiíó

.>ul1it& ^ IloCr.oty povrcUoféiio faktoru J: prc

V so ;-'.:c

'-•to
ZVUZ 60
ZVT'Z ^0

ZK

s

I:

3 , 0

2 , 0

2 , 1

7,08

59,0

19,25

řrc prúSliDVÓ súatavy připravené rozstrokovaniia, u Utorýcli
je ZLLVÍSIOEL" lincúrna v CG Ion rozncdzl z r n i t o s t i , a l e ti o sa.
od l itcnúrnelio priehoiiu l £ S i l e n nopatrne /ťurJ'» J© noiiné
posU-.p uriicnia lioduoty je. zjednoduSiť. tak, i e stanoviiuo vol'-
Izosť aornóao povrchu prioi.iornej vaorl^ adsorpSbe a sunúrtiu lioú-
notu Sj, vypDuítaiac S t a t i s t i c i ^ ' z údajov ^ramiloiaetricUalio r o s -

U vaoriob připravených nlcitxu bude vhodnost' apl i l :ácio



takého zjednodušeného postupu podmiencná nl^kym zastúpcníia

arnitostných triod - I I >iia. V mletých vsoriok v oblasti naj-

joranejšich triod jq závislost' S s í/S_ / charakterizovaná
Ai u i

ni£šou hpdnotoxi sraemico, v dóslodííu mechanického obrusovania

najjownejSicIi zrn při mletí.

Vplyv morfologie zra na .':odnot« povrc^ovéUo fal:ton\ vy-

plynie 2 porovrania steroomitirosícopicííýcii snínltov jednotli-

vých vsoriek práalcovól.o Torosilícia.

U vstorioic připravených rozstrokovanín /obr. 3-.V ,1°

jodnozna5tiý vplyv nilcroskopicl^r urKitďnej ciorfolo^io ::vn,

na lioúnotu povi-e/iaveUo faktoru. Materiály s najriušlou V oil no-
a Z,-,,„ sú tvoroné iao!:iotricl;ysal G

ro':ovar•". 1

tou 1c:
— ; U

tívne liladlcýin povi"cnora. romsi l íc luu

v px-ici.-iyselnou raoradle, ?'IQQ S vysokou ' orlnotit povro ov- T

faktora niá anisoucstrickó 5astico s ostrý-..ii v;r-5nel':a 11.

V nlctýď. vzoriolc nio jo moíná jednosnacnú. icorol.'icia

naá::í ;nilcros!iopic!cy urSitcínoia uorfoló.-ioii s in a vo'.'-.as.'ou

povrcliove'io factors. íťajvýznaunojšio sa to prejaví ti vsori

sárie TJ, alotýcli př i rSznoci Uodinovom výkono wlyna Vlticu'ii

S klosajúcini :.iodinovýju výliouorn mlýna doc"-.:\d-& U výťav-t-ótra

srn, hodnota po'.'i-chovel'.o i'al:tojru víali vy':.c.::-/.Jw

i U v a d o n d síciitoSť.os'.' j . ^

p-icUoj d.ispor,_;;'iuio ilouhád
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Cbr. 3D 2 ; n j z 200 n á s .
avíič.

Cor. h . i , , Ol. O D U S .



- 6 7 -

..lir, 6 2„. j'- *•' : ."it.-.



I„ 3CC n á s . svač. Obr. S Z ^ 5OC nás .

2 T T - g 500 nás . zvuč. Obr. 10 2- J - 3 500 n&s. avU5.
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k výraznému ovplyvneniu. cneraotiokého stavu Struktury v po-
vrchových vrstvách. Vzrast adsorpSaoj aktivity povrchu jo
toda. spdsobený pravděpodobné visraatonT ciiUrodrsnos I,, a poru-
chovosti povrchu.

Vplyv fcvalitatívnych zinien povrchu^pri :alotí vyplynio
HO amieti hodnůt povrchových faktorov ^ ' Isu Utorým cloSla
po 6 hoůinovoj a^itácii nlektorýeh. vaorieU vo vodnani prostre-
di a r>o ioh opatovnom vysušeni. Zatial' 80,u vnoriol: pripra-
vonych rozstreUavMiiw dooliádza k malému poklosu povrohovólia

po dlliadobom gtylai s vociou, u mletýca vzoriolL doi'la
násobaénu vzrastu tejto hodnoty /viď tab.3/. Tento

vzrast je moiiné vysvětlit' tvorbou jomnodiaporsnóho po vlál ni
liydraxydu při dXUodobom styku meciianiclry aktivovaných vsorio!:
3 vodou.

Hodnoty povrchového faktoru k', stanoveného pa 6

h.odinoVQQ premieSavuci rzoriek vo vodnom prostředí

Vaorka

Z1OO

k '

• 2 2

19,62
78,13
79,23

P^pisaná metoda hodnotsaia povrcUový,-a vlastnos,: £ práško-

vého ťcrosil ícia umoiňuje porovnania tuliých dispor&ix v rov- .
oakých zraitoatnýoh triedacb., ultáža toda pri vylúfioaí vplyvu
zrnitosti ioh.odlišnosti v oblasti aarfolósio a povrchovéj
aktivity Ern.



- 70 -

-vániitatavnou c-iai-akteriatiUou povrchovej aktivity
isperznýcl: rustic Je vel'l;osl' faktoru fe: , ktorá sa c i t l i -
•a acni v procese borozie srn.

" uvedeného plynie, iie námi navrliovaný postup popisuje
(,%-ulitativne zvláštnosti povrchu tu2:ýcU Castxc, pouocou s
r.ych Kictodlli, využívaných při analyse cXispcrnných sústav.
:o je wowaé předpokládat' širSio uplatnenic metody pře oliaralí.-
•uristilw rficnyclj práškových raatoridlov, pokial' u nich nedo-
i áddsa Ic tvorbě pevných sekundárných úrvarov -
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DISPERZBÍ CHARAKTERISTIK! FRÍŠKOVÍCK MATERIÁL©
Hamuš Lsmdsperský
Ústav jadermého výzkumu, 250 68 fiez

Zmacmý podlí pevných lá tek zpracovávaných různými
průmyslovými odvětvími se nachází ve formě práškové, t j .
•• formě pevmých č á s t i * buS rozptjUeaýeh v nějakém pro-
středí (plyeném aebo kapalném), nebo navzájem v íce nebo
méně pevně spojených. Ve v ě t š i n ě případů dnes j i ž není
nutné zdůrazňovat význam kvant i tat ivní charakterizace těch-
to práSkových materiálů z hlediska je j i ch disperzního s t a -
vu, což vdak řada pracovníků, a to hlavně těch, kteří se
• problematikou práce s prášky setkávají poprvé, postrádá,
je s í t pohotové přehledná uspořádaný l i t e r á r n í přehled,
který by umožnil rychlou or ientac i v t é t o problematice a
rýcii uetoulky nebo souboru metodik vhodných pro daný
zpracovávaný materiál* Proto je nutno uv í tat i n i c i a t i v u
pořadatele t é t o konference, která, s p i n í - l i tento požada-
vek, bude nepochybně velkým přínosem našemu národnímu

2._Základrii j lastMati_diBgersnlchjnateriálů_

Obecně l z e ř í c i , že práškový materiel l z e charakte-
rizovat řadou fyzikálních, fyzikálně-chemických, mecha-
nických a j iných v e l i č i n . Proto je třeba ?i u jasn i t dří-
ve než se vybere urč i tá metoda charakterizace, pro jaký
účel se ta to charakterizace provádí, reap* v jakých pod-
mínkách bude daný prášek dále používám, Si zpracováván.
Podle toho se pak vol í př ís lušná technika. Nejprve s i n-
vedme stručný přehled těch v l a s t n o s t í , které nás v dalein
budou zajímat z hlediska d isperz i ty práškových materiálů:
•«likost č á s t i c a rozložení ve l ikost í polydispeemních ma-
^•i^álů, povrch č á s t i c a pórovitoat. Ve s p e c i e l n í c h připa-
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dt«h je sem •oSmo jefitě sařadit některé dalái důležité
vlastnoati, jako jaoa optické vlaatnosti, rychlost rozpouš-
těni, koncentrace částic v dané* prostředí a pod* a řadu
dalších •pacifických vlaatnosti, použitelných jen TA velmi
omezené s í ře , avšak naproti tomu často zcela nezbytných*
Jedná ae mapř. T oboru keramiky a práškové metalurgie o
stanoveni liaovetelnoati, •llnovatelnoati, stanoveni aypaé
a aetřepné váhy, tekutoati prášků, přilnavosti prášků k
podložce apod.

Při vlastmi charakterizaci je vhodné postupovat ur-
čitý* způsobe* a Jednotlivý* kroků* věnovat nálsíitou po-
aornoat, aby výsledek byl jak representativní, tak také
použitelný v3e*i, kteří jaou na nfi* Kaintereaováni. KromS
volby vhodné ae^odiky posůatává vlastni práce z nesledu-
jících krokůi a/ odběr vzorků, b/ příprava vzorků pro aš-
,;eai, c/ vlastní měřeni, d/ spracování dat

Pokud ae týče uetodickéno hlediaka, je aoino celý
soubor technik používaných, k charakterizaci disperzních
vlastností rozdělit následující* způsobe*:

Velikost částic a rozděleni vel ikestí:
altová analýza
optická, řádkovaci a elektronová mikroskopie
rftg. strukturní analýza
aedisentsSní a elutriačnl metody
rozptyl světla
apecielní techniky

Mgrný povrch:
sorpce plynů
aorpce z kapalného prostředí
propustnost vrstvy prááku
výpočet z velikosti íýatic a rozdělení veli-

kosti
PÓrovitost:

hustota



aorpSnl metody
propustmostnl metody
vtlačováai r tut i

Speciální vlastnosti a j im odpovídající specielní
metodiky ;'- '

Dříve aeS •• budecé zabývat otázkou atanoveal táto
veličiny, je nutno s i ujaamit Tlastal pojem částice, Bej*
mens! stavební jednotkou préSkových látek jsou t.»T. mo-
saiko Y* bloky, t j . koherentní oblasti určené rentgenoatruk-
tuxnl analysou. Tyto bloky tvoří krystaly, tj» jednotky
identifikovatelné mapř* pomoci metalografického výbrusu.
Pojem krystality M někdy xařatuje do této oblasti, jindy
se Jim rosnmmějí koherentní oblasti. Krystaly, krystality
nebo mozaikové bloky většinou nevystupuji samostatně, ny-
brfc tvoři větši celky nazývané agregáty* Ty pozorujeme nej-
Saetěji optickým mikroskopem, Jejich povrch určujeme eorp-
el par apod* Agregáty se ještě dále shlukuji na aglomerá-
ty, které jsou spolu spojeny vlče či méně pevnými spoji.
Záleží pak na dalším zpracování, jak dalece tyto Sástice
vystupuji jako Jedinci, Si zda dochází k jejich deeinte-
graci. Podle těchto kr i ter i i je pak nutno vo l i t i měřici
techniku*

Mej jednodušším případem částle jsou kuličky, u nichž
je velikost definována zcela jednoznačně Jejich průměrem.
Většina materiálů však má tvar nepravidelný a vzniká po-
tom otázka, Jak vlastmě definovat jejich velikosti* Vhod-
nou aproximaci je na př f průměr koule, Jej l i objem je ro-
ven objemu měřené částiee* X toto stanovení však naráží
•apraktické obtižs a proto #s hladaly jednodušší aproxi-
mace. Tak mapř* při použiti optické nebo elektronové mi-
kroskopie byl navrž«n jako ekvivalentní průměr částice



potato kraba, jehot plocha proaitu je ekvivalentní ploěe
praaita této částice. Jinou apraxlBael navrhl Martin [ l ] ,
kter* určuje velikost částic jako délka ueečky,vedené
•tfeOaa prteeta částice, přlfteal atřeal vSéch ěáatle M
provádí jednou Jednla «mlr«B« Vn«t [ l ] navrhl určomt
•lato toho a»Ti«álat ros í te Céstlo*. přič«iS •Břanl ae
opět provátfí u vfleeii čáatlo J*4nia i t ř — . Zláká ar tak
při aonodiapersnla práfikn hodnota* ktará Je atatlatlekýf
prfiaerea všech aěření a Jak ty lo rtnMimáiint při doetatečaéa
počtu aěřeni se rozdíly aes i JedootU^al aetodaml stáva-
j í malými,

<ak j iž bylo rtArasaSno, Je stanovaní Ttllkoeti Caa-
t l e vi«7 taloženo aa Jejla íy«ik«Lnla chovaní. Předpokládá
ae, že částice jsou stejné velikosti, Jeat l i i e vykasojl
atejnon hodnotu určité svolená a aěrané fyzikální vel ic í-
ny. Proto např. při sedlaentacní analysa nebo vetrnéa tř í-
děni budou a l t stejnou velikost částlea, které aa j í s te j-
nou pádovou rychlost (při saehováal ate jaé aérné aaotaos-
ti)» PodobnS je aožno definovat velikost částic určenou s
jejího ažraóho povrchu jako hodnota 6/f S, kde p je husto-
ta a S aěrny povrch* U polydlspersalho aateriálu nepostačí
pro přesnou definici pouhé velikost, nybrl je třeba určit
i rozdělení velikosti. Pro řadu aěřenl je vfiak určení
střední velikosti postačující, připadni ae určují j e i t i
další* charakteristické paraaetry, ktará Slaalai jednodu-
cbýa spflaobae distribuci velikostí charakterizují.

Předpokládejaé, l e nějakou svolenou teebmlkoa určí-
me distribuci velikosti částic daného práškového aateriá-
lu, tj« určlae počet část ic a^ odpovídající jednotlivya
velikoatnía třídóa i . Pak nejjednoduSlía cbarakteristie-
kya paraaetren daného souboru je střední velikost částic,
určená vztahem: *•



a aejjednodušáím grafickým znázorněním Je histogram* Zužo-
váním velikostí Jednotlivých tříd až na infinitesimální
velikost dostaneme z histogramu frekvenční křivku* Tuto
můžeme fajsnáze graficky získat z histogramu tak, že j i
proložíme středy uaeček histogramu, rovnoběžnými a osou
úseček* Kromě prostých četností v jednotlivých třídách mů-
žeme vynášet součtové hodnoty a získáme tak součtové his-
togramy n;,bo distribuční křivky* Z frekvenční křivky je
možno určit další charakteristickou veličinu - velikost
částiee s největší četností, z distribuční křivky pak tzv.
medián, t j 4 velikost odpovídající součnoté četnosti 50*.
jfadnoty 25 a 75$ pak urči j í 1. a M. kvartilu a jsou cha-
rakteristickou šířky spektra velikosti.

Jinými ehar ikteriatlkami spektra velikoatí částic
jeou atřednl odeb^lka od středního průměru částic určená
jako

i7«mt

a z naho odvozená směrodatná odchylka 4, která vztažen*
na středa! hodnotu vel ikosti dává tzv, variační koeficient

¥(«) • 100. (s/5)
Jest l iže nás z hlediska dalšího zpracování nezajímá

tolik atřednl velikost takto určená, mybrž splSe Velikost
vztažená ma povrchové č i objemové vlast no.-ti materiálu,
pak lze odvětit ze vztahu pro vypočet povrchu nebo objemu
koule t ř e d n í hodnoty vztažené na tyto vlastnosti*

.i mi
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R9cdy jevhodné poulit gaoutrloky' prGaSr dafinovaný jiiko

nebo atřodnl harmonlck/ prflaSr dafaaovaoý jako

i -A

Pro všechny tyto případy ja Božná. opSt apoSlat odpovída-
jící hodnoty rozptylu, aaěrodataé odchylky a variaSnlbo
keoficientu. V řadž aplikaci m« oavfidSily *«r.

definované jaké

(linaáral atatlatický
průaSr)

(prteěr T4l«aý povrehsa)

objeasa)

těchto růen^eh Tstabů je přaanijil Tyjádřaol Tlivu
velikosti čéstia určité frakca.

KJOBS n l ikos t l Částic hraji důležitou roli 1 tvar
částic. Sadu camtfch infonaací auža podat j i t pouhé kra*
lítatiw»i posouzení např. T optickém alkroakopu, byly však
íiněny i pokusy o kvantitativní vyjédřanl této vallčiny*
rak na př. pré »ovrt& S a ob jam T kulové Séatiea platil

- &. Mi T S- M r



Pro nenulové částice je třeba schrnouí •• :iv tvaru a ?ak

s = <*c v-: 17 -

• M n i

odkud pak plyne, že S = S/V - —— ' --ii—s--^
n i d i

kde 3 V je měrný povrch objemové jednotky čás t ic . Veličinu
^i/^y nazýváme tvarovým faktorem. V následující tabulce
jsou pro informaci avedeny tvarové faktory pro r&zné £30-
metrické útvary. Podrobněji ae touto otáčkou ti.J: sybyvat
j iné přednáška tétokonference L 2 ] .

Tabulka S. 1 (podle [ 3 ] )

"T
těleso těleso

koule 6.00
krychle - 7.44
rovnostranný váles
hranol 1:2:S 10.16
bipyramida kvádr. 1:5 9.51
hranol hexag. rovnostr. 7.-Í1

oktaedr 8.0G

dodeknedr 5.?-1-
ikoseadr S.j

6.5"" proporcionální vvplň
aezi 4 koulemi 3.li.

nepiisvideln.': t~less 6-1 •'
neiii:nf?č-vlákna

ného válce)

Stanovení dis tr ibuční křivky valikor, : . .i;istic
dílnou součástí vyhodnocování v lastnost í ;\iytíis
systému ve váech případech, kdystanovení nést-i:-:
r ia t iky není doatatečnti a nemaže v;, ar. i hnout ch.". --••
soustavy část ic . T-ak je tomu např. cast:., kd;yá ae
chemické vlastnosti ?olydis;< • -zního s y s t í i u . Je ;;•
velikost částio a je.'ioh rozoílení je v 'v= řa_i-
na spúaobu j e . i i c t : n ř i . - '•••-V' <r l i t e r a t u r e t u ' l o ;.. •'

ne-
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ho různých distribučních funkci, které byly uváděny jako
nejvhodnější pro různé materiály získané určitými způsoby
přípravy a v mnoha případech byla předložena i různá
odvození, která ten který typ odů&vodňovala. Velmi mnoho
práce bylo v tomto ohledu vykonáno v oblasti drcení a
mleti, v oblasti přípravy kapalných a pevných aerosolů,
emulaní a pod. V některých případech je použití určitého
typu distribuční funkce oddůvodněno, pokud j i lze na při-
klad odvodit z mechanizmu vzniku dispergované fáze, ve
většině případů však je nejvhodnější cesta provést pouze
orientační volbu určitého typu nebo několika typů distri-
bučních funkcí a hledat z nioh nejvhodnější pro daný pří-
pad. Se nelze téměř nikdy jednoznačně ř í c i , který typ di-
stribuce je vhodný pro daný typ přípravy dispergované fá-
ze, dokazují nesčetné protichůdné údaje z literatury, kde
pro daný typ pochodu různí autoři prokázali jako nejvod-
nějáí různé typy funkci často velmi odlišných. Vyplývá
to s řady příčin, na příklad j iž ze skutečnosti, že při
odvození nelze prakticky vzít v úvahu všechny vlastnosti
dispergované fáze, které při rozpojování materiálu se ví-
ce mán5 podílejí, které však právě mohou významnou serou
rozpojování ovlivnit. Během přípravy*dalšího zpracování
dispergované fáze se mohou taká podílet různí ' pochody
které samy o sobě vedou k různým typům distribuce částic
a výsledek je pak souhrnem působení vlivů různé povahy.

Z velkého množství navržených distribučních funkci
zmíníme se jen stručně o následujících typech, které s i
rozdělíme z hlediska matematického formálního vyjádření:

1/ Gauaovo neboli normální, též pravděpodobnostní,
rozložení .*

kde Y představuje funkci rozdělení četnosti částic
X představuje funkci velikosti částic
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Z nich nejčastější je případ, kdy X = (dj-D)
X = lg (dj-Dy), Byly však-navrženy i jiné vztahy, např
X = y~d̂  nebo X = In &— - - -

2/ X = K.Xa.exp(-bXc)
kom patři i známá rovnice Hosin-Banmlerova. Zpracováni
tohoto typu je až na speciální případy pracné.

3/ Y = a.exp(-bXc)
4/ Polyaomy různého stupně a křivky typu I = k.-ía

5/ Zvláštní míato zaujímá system Fearsonových frek-
venčních funkci £4] , který představuje obecné matematic-
ko 'ešení a který umožňuje popsat jakýkoliv typ distribu-
ce velikostí.

Konstanty těchto rovnic, různéhotypu charakterizují
z matematického hlediska křivky a mnohé z nich byly užity
kcharakkterizaci práíků, jako na př. koeficienty Rosin-
-Rammlerovy funkce. 2 ciiných charakteristických pararetrč
je možno se ještě zmíni', např. o t.zv. jemnosti prášku
definované jako 1/D , a rovnoměrnosti (1/«T), o různých
koeficientech asymetr.3, nehomogenity a pod.

Tyto problémy vyžadují podrobnější zpracování, které
bude publikováno v obšírnější formě jinde.
3.-4, Met£dy. stajnoyení_ vel^ikp^ti čertic

Jak j iž bylo uvedeno, použitá metodka ovlivňuje do
určité míry získané výsledky. Zmíníme se proto stručnú
o jednotlivých metodikách s cílem posoudit jejich vz -;emr..;
vztahy.

Určení velikosti základních stavebních Jednotek -
- mozaikových bloků se provádí metodami rentgenostrukturr.i
analýzy.[5,6j .

Pro určení velikosti větších jednostek - aglomerátů-
exi3tuje celá řada metodik pokrývajících poměrně široký
rozsah velikostí. Pro přímé určení je nejvhodnější, a
nejspolehlivější a také nejčastěi používaná elektronová



a optická mikroskopie, v poslední době našla uplatnění i

řádkovací mikroskopie. Tato série metod pokrývá rozsah

velikosti od tisícin mikrometru až po velikosti řádu set

mikrometrů. Kromě střední velikosti umoSnujeurčit i dis-

tribuci velikostí a podá cenné informace i o tvaru částic.

Do této skupiny je dále možno z-řadit metodiky sedimentač-

ní pod něž zahrneme kromě vlastni sedimentace v kapalném

prostředí i elutriaci, metody centrifugování a t.zv. brz-

d&nou sedimentaci. Zvláštní význam mají metody založené

na rozptylu záření at světelného nebo rentgenového Či na

absorbci záření (turbióimetrie)[72 , které však jsou vhod-

né především pro materiály blízké monodisperanim. Bylyči-

nSny i pokusy o aulik&ci na materiály polydisperzní, větši-

nou všsk v kombinaci s jinou technikou, např. sedimentací

£s,9j • Ve specielních případech bylo použito i difuzní

metody, elektrostatická separace a pod.

7 oblasti mikroskopie optické, sedimentace a sítováni

se překrývá oblast aglomerátů as oblasti agregátů. Záleží

oak na .leviiostist-ojení stavebních jednotek agregátu, urču-i

jeme-li přimo velikost těchto posledních, 51 zda určujeme

velikost menších stavebních jednotek.

Kromi těchto metod můžeme jak již bylo uvedeno, sou-

dit na velikoot částic i z jiných vlastností, nepř. z povr-

chu částic, jeicui. pak přisuzujeme určitou střední velikos;

iurových částic o evivalentním povrchu (viz dále).

Mjffihinací různých typů měřeni je možno detailněji

jopset stav prášku. Například Podest [io] použil kombinace

rent^enostrukturní analýzy a určení střední velikosti čás-

tic pomoci stanovení měrného povrchu k charakterizací sta-

vu prášku. .Srovnání výsledků optické mikroskopie s výsled-

sy sedimentační analýzy ukazuje stav prášku v suspenzi.

Srovnání -tředni velikosti částic určeno se sorpce plynu

i z propustnosti charakterizuje rozdílný stav prášku v



sypkém stavu apo Blinování a pod.
V posledních dvou deseti letích je patrná snaha po

zjednodušení a zpřesnění těchto metodik, hlavně cestou
automatizace měření. Existuje řada systémů, umožňujících
automatické nebo poloautomatické měření vel ikosti částic
optickými metodami, sedimentačními metodami, mcistují
automatické přístroje pro určaní měrného povrchu se sorp-
ce, z propustnosti a pod. Informace o těchto problémech
by byly velmi užitečné, překračují však časové možnosti
této přednášky.

š

í*í Mžrny povrch a p_orovitoBt
Stanovení měrného povrchu a pórovitosti byla v pos-

ledním deset i let í věnována velká pozornost o čemž svědčí
vada konferencí a podobných akcí mezinárodního charakteru,
zabývajících se podrobně těmito vlastnostmi pevné fáze
vůbec [ l l , 1 2 ] . Z hlediska prášků je důležité předem vě-
dět, zda je materiál porézní či nikoliv a specielně zda
neobsahuje xikropóry.

Pokud se jedné c neporézni materiály, je otázka sta-
novení měrného povrchu jednoduchá. Základní typy stanovení
se zakládá na dnes j iž klasické teorii Brunauer-Ennnatt-
-Tellerově a toto stanovení pomoci sorpce par a plynů je
běžná metoda, časově dnes j i ž nenáročná, přístupná pro
většinu laboratoří a vyžadující relativně jednoduché zaří-
zeni, hlavně díky několika modifikacím, umožňujícím rychlé
stanovení aorbovaného množství v jednom bodě t.zv. adsorp-
ční izotemy.[l3,l4,15] .Tyto metody byly pojaty do česko-
slovenské státní normy[la], kde lze nalézt o nich dostateč-
ně podrobné informace a pracovní návody*

Kromě sorpčních metod existuje ještě řada dalších me-
tod, založených na jiných principech, které však právě v
kombinaci a metodami sorpčními mohou poskytnout cenné in-
formace. Sem je možno v prvé řadě zahrnout metody stanové-
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velikostí a z nich pale výpočtem přiře i.,ý měrný povrch. J|;
Tyto Metody jsou zvláště cenné jako srovnávací metody s ••)';,
jinou metodou, např* sorpční, neboí umožňují dodatečnou : |
charakterizaci stavu prášku. ';

Poněkud Jiná je situace v případě porézních materiá- •
lů. Zde je třeba přesně rozlišovat vtlikoat pórů. Podle i
řady pracovníků [l?J lze póry rozdělit podle velikosti , £.'
/ i když problematickým zůstává j iž aám pojem velikosti •
pórů, případně distribuce velikosti pórů/ natři skupiny; '•:
Mikropóry do velikosti < 2 nm, makropóry o velikosti

> 50 na a t.zv. mezopóry. Pokud se týče makropórů je s i-
tuace celkem jednoduchá. Vychází se z. představy válcové-
ho tvaru pórů a snížení tlaku par adsorbovaného plynu
zadrženého ve válcových kapilárách se řídí Kelvinovou
rovnicí, z níž je možno určit vztah mezi relativním tia-

#
kem a aorbovaným objemem, tedy objemem pórů i jejich

průaereiu

Bylo navrženo několik modifikací tito metody, někte-

ré pracuji za velmi zjednodušených předpokladů, jiné berou

v úvahu různévlivy a činí příslušné opravy. Jiná situace

nastává v případě mesopórů a zvláště mikropórů. Zde již 7

nelZs vyjít ze zjednodušených představ. Existuji v pod- ;

stalá dvě základní Školy - Srunauerova a Dub i ni nova, kte-

ré zaujímají rozdílný přístup k problematice vyhodnocoví-

ní objemů a velikostí pórů v těchto oblastech. Tyto otáz- •

ky nejsou dosud uzavřený' a jsou předmětem studia obou

ákol. Podrobnosti lte nalézt v citované literatuře [l2J.

Pokud ae týíe saitropórů případně oblasti vč-tších

•ezopórů * 7,9 nm, nabízí se jako velmi výhodná metoda

vtlačováni rtuci. Tato metcia má avé přednosti jako je

relativně jednoduché a kov.rčné dostupné zařízení - rtu-

íevý.poroEetr, avšak mé i své nedostatky. Jako hlavní

nedostatek 3e uvádí skutečaost, že ae pracuje í extrém- :

ně vysokými tisky, kdy stav materiálu nedusí oýt totožný
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ae stavem, v němž se nachází při běžných pracovních pod- ;
síňkách. Bylo také dokázáno, Se pro některé typy materiálů
je tato metoda nevhodná,

V aěkterých případech však k ocenění celkového objemu
pórů postačí relativně jednoduchá a přístupná, nenáročné
metoda stanoveni hustoty. Ze znalosti struktury látky je •
možno stanovit t. zv, teotetickou hustotu daného materie- r
lu, pokud je chemicky exaktní definován, a pokud známe je- , '
ho strukturu. Pomocí kapalin.lze stanovit t. zv. skuteč-
nou hustotu, t.$. hustotu materiálu a vyloučením otevře- *
ných pórů. Předpokládá se totiž, že kapalina o malé mole-
kule vnikne do otevřených pórů a vyplní jet tskže se urču-
je hustota materiálu včetně uzavřených pórů. Přesnější
měření lze provést pomocí plynů, např. t.zv,. heliová hus-
tota měřená pomocí stlačování plymu a určení objemu ze
stavové rovnice plynů nebo t.zv. plynový huatoměr (vzdu-
chový srovnávací pyknometr dle Beckmmana) pracující se
vzduchem. Jestliže naopak použijeme takovou kapalinu,
která do pórů nemůže vniknout - v praxi se používá rtut
kter á nemůže při tlaku 1 atmosféry vninout do póru s prů-
měrem < 8 m, získá se t.zv. zdánlivá hustota. Rozdíly v
těchto stanoveních,udáváJící různé hodnoty hustoty,je mož-
no přepočíat na rozdíly objemu pevné fáze a tedy i na ob-
jem pórů různých typů. ZvláStnl postavení při stanovení
hrubé porosity a ta určitých podmínek i při stanovení měr-
ného povrchu pevných materiálů a tedy i prášků zaujímají
optická mikroskopie , kde použitím stereologie lze získat
významné fldaje nejen o střetní hodnotě velikosti maktopórů
avšak pomocť určitých modelových př?dstav i o distribuci
velikostí. Tyto problémy budou shrnuty v jiné přednášce
této konference^}.
U..6 Specielní metody

Va zlostním oddíle sé ještě zaměříme na některé spe-
cielní metodiky, které byly často úspěšně pfcužity k cha-
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rakterizaci disperzních vlastností práškových materiálů, -,'
vštSinou jako metody pomocná vhodné pro rychlé posouzení i
určité vlastnosti nebo kvality produktů nebo meziproduktů.

Sam zahrneme v prvS řadě určenť t.zv. sypné a aetřep-
né váhy [19J • Z vlastní zkuSenoěti je možno uvést , že ;
tyto metody stanovení se ukázaly velmi citlivé při kvali- \
tativnio hodnocení rovnoměrnosti produktu při kontrole '}[
výroby, často již nepatrná změny v technologii nebo v něk- ,•
terém préparačnim parametru jako je např. teplota kalcina-
ce, rychlost sráženi, koncentrace sráženého roitoku a pod.
se matkantně projevily na hodnotě sypné váhy neoo setřepnč
váhy a indikovaly nutnost kontroly procesu krátce po odbě-
ru vzorku. Neumožňovaly pochopitelně určit ihned příčinu
změny této vlastnosti, avšak rozdílná hodnota ihned vedla
k tomu, že se tačala hledat příčina.

Podobnou funkci v jiných případech zastává určení t.zv.
tekutosti přáeků[l9]. Aplikace těchio metod je dostatečně
popsána v československé normě.

V určitém vztahu k velikosti částic za jinak stejných
okolnosti je gřídržnost prášků. Cremer a oat.[2Oj zjistili
že přidržnost částic vzrůstá a klesající velikosti částic
prášku, loho využili k tomu, že standardním způsobem nanes-
li prásek na podložku a z úhlu této podložky, kdy prášek
z ní zklouznul oceňovali přidržnost a tím i jemíiost prážku.

Také barva prášku v mnoha případech charakterizuje je-
ho jemnost, například při jeho tepelném zpracování.. Byla
prokázána závislost barvy prásko vého kysličníku uraničité-
ho na velikosti částic, totéž bylo pozorováno u kysličníku
ž«ležitého, pigmentů a jiných práškových materiálů.

Také odrazivoat prášků byla použita s úspěchem pro
charakterizaci práškového materiálu a to pro určení střed-
ní velikosti agloaierátů, bez ohledu na stav »£r:-.:sce práš-
ku . I, když doposud chybí exaktní teoretický podklad, me-
toda poskytuje cenné výsledky pro svou rychlost a relativ-
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ní přesnost. Rose [21J prokásal , že odrazívost je ve
vstanu k velikosti fiástlc prášku dána náaledujlcía způso-
ben:

S = k. D*<D>
kde k je charakteristická konstanta prásku, D je střední
velikost fiástlc a n je exponent, jehož velikost je funkcí
D. Tato hodnota je shrnuta v tab. č. 2 /padla

Tpfc. č. 2 . Závislost n na 0

Velikost

io- 3-
I Q " 2 -
1O*1 -

1 -
10 -

částic fta

1 0 - 2

. lo-1

• 10
• 1 0

- 10C

n

0,82
°.64
0,45
6,35
0.23

Konečně je nutno uvést, že mnohá odvětví zabývající
se práškovými materiály mají vypracovány vlnatní kontrolní
techniky, které často jsou založeny ns testování standard-
ním způsobem podobným tomu, jaký ja používán při vlastním
výrobním procesu. Tak například v práškové metalurgii a
keramice se posunují ( a je to taié zavedeno normoa [l9j)
prášek z hlediska jeho lisovatelnosti a alinovatelnosti,
t.j. užívá s» standardní technika a z výsledku se pak na
základe empirických zkušeností usuzuje, zda materiál bude
vhodný pro další zpracováni eventuelně sa jakých podmínek.
I kdys tento postup je méně žádoucí, zůstává a zůstaň*
pravděpodobně j&ště dlouho konečným kriteriem vhodnosti
daného práškového materiálu pro příslušnou aplikaci.

3ylyshrnuty základní disperzní vlastnosti práškových
materiálů jak:/ je jejich velikost částic,měrný povrch a
pórovitost a stručně byl„ diskutovány metodiky jejich
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stanovení, Voloou vhodné kombinace a«-todik je možno určit
základní fyzikálně-cheoické parametry préěku a charakteri-
zovat jejich stav v různých prostředích • za růztaýca pod-
sloek jejich dalšího zpracováni. Tyto aetody jsou dnes
nezbytnou součástí nejen výzkumu nýbrž předavší* pří pro-
vozní kontrole .jakosti práškových materiálů a poskytuji
základní úflaje o výsledcích procesůf které běhea přípravy
a zpracováni prášku probíhají.
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Ing.-P. Melichar, CSc, doc, L. Neumann, CSo.
Ústav jaderného výzkumu
Řež u Prahy

1. ÚZ2Ů

Granulometriclr.' atav je důležitou fyzikálně-che-
miokou charakteristikou disperzních pevných látek a
představuje především určení.velikosti částic disper-
zních materiálů a jejich měrného povrchu. Velikost
částic je obvykle popsána distribuční nebo kumulativ-
ní křivkou četnosti nebo hmotnosti částic v závislos-
ti na jejich velikosti. Výběr vhodné metody stanovení
granulometrického složení je především dán předpoklá-
danou velikostí částic polydisperze a požadavkem na
určení aglomerovaného nebo deaglomerovaného stavu..
Obvykle nalezená granulometrická složení různými meto-
dami nejsou právě z důvodu deaglomerace sekundární
disperze během vlaatní analýzy vzájemně srovnatelná.
Značný vliv na dosažený stupeň deaglomerace sekundár-
ní disperze má výběr vhodného deaglomeračního činidla -
a podmínky preparace vzorku práškových materiálů. Agre-
gáty popřípadě aglomeráty částic disperzních pevných
látek jsou drženy elektrostatickými nebo kapilárními
silami.- Proto především objektivní stanovení distribuč-
ní funkce malých čáatic ( -do desítek mikromů ), u nichž
dochází někdy k značné aglomeraci; je velice obtížné.
Obvykle nalezená granulometrická složení nejaou . ) shodě
•a původním granulometrickým stavem disperzní pevné lát-
ky, lo znamená, že aplikovaná metoda velice často podmi-
ňuje naměřený roznšr částice.



Pro polydisperzní pevné látky v rozmezí velikos-
ti částic od jednoho do desítek raikromů jsou právě
z divodu deaglomerace sekundární disperze s výhodou
používány granuloraetrické analýzy, kde pevná látka
je suspendována ve vhodném kapalném prostředí. Jsou
to např. metody sedimentační analýzy, vodivostní meto-
dy a také např. metody rozpouštění.

2« ?
Vzájemná souvislost mezi procesem rozpouštění poly-

disperaního materiálu a jeho granulometriokým stavem
vyplývá ze skutečnosti, že rychlost úbytku hmotnosti
rozpouštěné pevné látky-dm/dt je úměrná velikosti styč-
ného povrchu fásového rozhraní kspalina-pevna látka.
Velikost styčného povrchu fázového roshraní je však
v přímé souvislosti s granulometrickýni staven disper-
gované pevné látky.

Základní rovnice heterogenní kinetiky rozpouštění
je v torsto pří?s.J.š vyjádřena ve tvaru :

-dm/dt = S(T.).P(SO1) (1)

Velikost aktivního povrchu pevné fáze -S(irJ je obecně
závislá na rospaušťlnéni podílu hmotnosti pevné látky.
Funkci složení roztoku F(sol) lze interpretovat ja^o
:an;-žství pevné látky " , které se rozpustí ne. jsdnotko-
v-ír. povrchu o v̂né látky 2s jednotku času - t .

Při exairtnlsi vehenl kinetiky rospouštěr:í poly-
iiizverznich :::-v:iýoh látek se proto vychází s jejich
>Tr3.!.ulorr:etriei:-'!í:> stavu. To představuje kcnkrétr.? save-
.iřsí tiistribu'.'ii fieikse hmotnosti do vztahu popisují-
?íc;i kinetiku rospouštění1. KejSa3těji však se využívá
určitých modelových představ o rozpouštění pevných lá-
tek, kdy je obvykle nekonečný soubor částic polydi3?er-
~s n í̂u-asován konečný-.-: počtem částic, reprezentujících



určitým způsobem celou polydisperaní soustavu částic .

Na opačném principu je založena metoda stanovení

granul•-• metrického složení polydisperze z údajů o

rozpouštění ^, To je z průběhu rozpouštění a geometric-

ké podobě rozpouštěných Sástio možno určit granulomet-

rický stav rozpouštěné disperze. Jako u všech ostatních

metod granulometrické analýzy, je i v tomto případě

předpokládán určitý tvar rozpouštěných částic.

Za předpokladu, že s se rozpouští izometrické

částice o počátečním charakteristickém rozměru z(0),

které během rozpouštění n- 'ní svůj tvar, obsah roz-

pouštěné složky v částicích je konstantní, homogenní

a nezávislý na jejich velikosti x(0) a rozpouštěném po-

dílu a lineární rychlost rozpouštění je v každém bod?

povrchu částic stejná, lze definovat nomovanou-charak-

teriatickou rovnici, určující vztah mesi bezrozměrnými

veličinaiíii - rozpouštěným podílera hmotnosti polydisper-

ze P •CT') a relativním úbytkem charakteristického rozmě-

ru částic. Parametry této rovnice nebo'tvar této křivky

jsou zcela definovány granulomotrickým stavám, konkrét-

ně distribuční křivkou hmotnosti částic polj^disperse -

-m[x(O)J .

NorTiOvaiiou-chara!:.-3ristiakou rovnici Ise uvést

naař. ve tvaru :

.dx(Oj (2)

x(0)

j^^) je rosměr největší čágtice rozpouštěné poiy-

disperze, nebo jí blízké částice/J. je relativtií změna

velikosti částic ( stář.' '̂ ástl-je ) a mjx(O)]J je distri-

buční funkce hmotnosti rozpouštěné složky disperzní
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pevné látky. Ve většině případů je tato distribuční
křivka rozpouštěné složky totóS; í s distribuční funk-
cí celé polydisperze* Pro částice fibrilárně disper-
zní nebo laminárně disperzní, tj. kdy nelze čáetice
polydisperze aproximovat izometrickou částicí, lze
odvodit rovnici (H) v jiném tvaru ( exponent 3 se mě-
ní na 2 nebo 1 ). '

Hormovaná-charakteriatická křivka Je určována
experimentálně v průběhu rozpouštění a to za podmínek,
kdy lineární rychlost rozpouštění je konstantní. Potom
lae pro 3tanovené rozpuštěná podíly polydisperze určit
hodnotu relativní změny velikosti částic

f 4 - — (3)

kde t ( j e l j c je celková doba rozpouštění polydisperze do
vymizení poslední částice. Tuto hodnotu nelze určit
experimentálně, ale je určována výpočetně za použití
náhradní funkce, popisující časový průběh rozpouštění
F(t). Jsuco náhradní funkoe je používáno polynomu typu

1 - F(tJ - e " P ( t ) t ,(4)

kde P(t) « g j i c ^ 1 " 1 a i€<l,u>

Celková doba rozpouštění je určována pro rozpuště-
ný podíl hmotnosti PCjT) a 0,9995.

Uormovaná-charakteristická křivka je dále popsána
náhradní funkcí (3), kde parametr t je nahrazen *£"

1 -P (T) -e-^T (5)
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To znarasná, že pro řadu experiia-.. -.iiah údajů
j_t; P(t)J lze určit pomocí náhradní funkce normovanou-
charakteristiokcu rovnici popsanou dvojicemi hodnot
tí» FCC). Hejvygší stupeň polynomu náhra..:ií funkce
je používán u=3.

Pro analýzu norniovaných-charakteristickýah křivek
byly vypracovány a ovšřer.y t ř i vsájemně nezávislé meto-
dy', která umožňují určit granulonetrická složaní roz-
pouštěné polydiaperze

•- metoda obráceného geometrického znodelu
- metoda poťlle modelu Akaelruda.
- metoda grar-ulometrického atlasu

Granulometrické spektr̂ •lra i~: --.mocí těchto metod •
popsáno relativními velikostmi čás.:io polydisperze z^
a jim odpovídajíc.... kumulovaným podílům hmotn.osti
rafei (0)J , kde a± » xi(0)/xnC0) a ^ ( 0 ) je např. nej-
větší Sástíce polydisperae. Za předpokladu, že ^nC0}
lse experimentálně 3tanovit, je možno granulomstrické
spektrum určit v absolutních hodnotách x^O) a jim odpo-
vídajících kumulovaných podílů hmotnosti.

2. 1. Metoda_obráceného_geometrlckáho_:_odelu

Hledanou veličinou u této netody jaou kumuloveiié
podíly hmotnosti jednotlivých monofrakcí mj}s4(0}J ,
představujících rozpouštěnou polyd-uaperzi o zvolených
relativních, velikostech částic z^O^s^CO), an(0)ail
a to 2a podnínky, že pro relativní hmotnost polyďispeřae
plat í

i=n r ' T
i [3,(0) J « 1 (6)

Normovaná roapouátecí křivka v tomto modelu je
vyjádřena rovnicí
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n "í 5 i (

kde n 3s počet granulometriekých tříd geometrického mo-
delu, tj. počet svolených mouofrakcí. Rozpuštěné podíly
Jednotlivých zvolených monofrakcí í£T*i ('f)} 3

B 0 U eí~
selně zjištěny tak, že pro zvolenou řadu hodnot stáři
největší částice modelu určeno experimentálně nalezenou
normovanou-chařakteristiekou rozpouštěcí křivkou 3sou
stanoveny stáří ostatních čáatic modelu podle vztahu

^ (f) S'/ z± (0) (8)

Podle předem odhadnutého tvaru částic je potom ho,i:.o-
ta funkce f£*T (> U určena pro kulovité částice rovnicí

- 1 - ( L (9 i

Pro částice f ibr i lárně disperzní nebo laiiindrně
disperaní lze odvodit obdobné rovnice jako je rovnice (9) .

Funkční vztah (9) vyčíslený a dosazený do rovnice (7)
představuje pro p dvojic hodnoul>^. P (L- )Jnorxované roap-ii:"
t ě c í křivky aouatavu rovnic o n neznámých, která je reS^-
na počítačem metodou nejmenších čtverců. Nalezenými hcy.s-
tami jsou kumulované podíly hmotnosti raj[ a^^COj k svo-
leným relativním velikostem částic granulometrického n:....i Í -
lu. Obvykle se stanovuje touto metodou granul©metrické
spektrum polydiaperae t popsané čtyřmi dvojicemi

2. 2 .

Princip této ;.ietody spcíívá v určení parametrů di < :-i
buSní funkce tootnosti rozpouštěné pólydisperze implici•-
ne vyjádřenou v nomovar.^-charaktsristicke rovnici. V.c •
da podle modslu Akselruda"* j-3 zaloisria tedy na exaktr.í
mataniatické analyse 'lor.iiované-ciieraktoristioké křivky.
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Derivaci norraovarié-charakteristická r^nioe (2)
je po IV. derivaci a úpravě získán vztah

a4 íi - P (ÍÍ3 / ďf4 « 6 0 it) /C 3 (IQJ
r

kde funkce Ž) ( t ,1 představuje distribuční funkci hmot-
nosti částic, podle jejich, velikosti, vyjádřenou v re-
lativních, jednotkách, stáří částicXm

Absolutní rosměr částic lae vyjádřit aa předpokladu
znalosti největší částice polvdisperae ^ (O) nebo j í
blízké částice vstahem

x i (Q ) = ̂ n (O • ( 1 -í^i J •

a kuraulovar.ó podíly polydi3perae jsou určeny takto

' n

i=l * i=l

Derivace hodnot norrsevane-chara'steristiske r
oí křivky popsai-é náhradní funkcí je o; ' prováděna na
poóítači pro zvolenou řadu hodnotí. Stupeň polynomu .a..-
je vcler. u= 1 aš 3> tak, abj- náhratoí í-.^ikce něla hiád1-.-
ký průběh a r.ereprodukorsla ještě experimentální chyb
hoir.3t P T

2. j . ^Stcla_ii

Tato ::.?tcda je založena na porcvnéjii ::psrim;ntá2ií'í
-jictěné rc-noMštécí křivky se sciibcren £.•' aiidartně sesija-
Vř-..vo;: "c!•-.;•-/rj:ých-onari-:toristic.-:ých křivek podlá
i;.- -re :.-t:í r i'iaíC:'řiO mode li; rro svolaná gr-ii.^omotrická



•Qranuloisetrieké standardy polydisperz6 J30U popsá-
ny čtyřmi dvojicemi parametrů ZTCO-Z^CO) a příslušných
podílů hraotr.osti mC2-^(0^3 - .TICZ,(O)J , Jednotlivým
relativním velikostem částic byly přiřazeny různé hod-
noty kombinace re?,ltivnich podílů hmotnosti, přičemž
vždy p l a t í , šs

r r s [ = , ( o ; ] = i (12)

Těmito tcorribinaoerii vsr.ikl soubor grar.
apelíter. tnv. r̂̂ ir-ilcm-stric-l-cý a t la s , pro který byly star-
noveny -iior.T.ovrc-é-crtaraiiterií-tické křivky.

Por.cci Toh'..-o atlasu bylo pil: exptrinicnfcálně získs-
né norncvsné-cii.^raittcristick-í křivse přiřazeno oipcvída-
JÍ2Í grsr.\O.oric^riclcé složení polydisrerze, jej íž tabe-
lovaná ?ior"ir'Va:iá křivka nejlépe souhlasila s e:cperirr:^n-
tálno KE.1 -Esnoi1 r:orr.ova!. lu-ch&r-ť.ctaristiokou křivkou.

Kriteriím ; re posouzení totožnosti křivek je nvc-
" -3r; reaitiv>;í :. oíot shc;lný;h bočiů porovnává*-.ýcfc křivek
:Í dále s t ř s in í rrvadr&'ioka :dohylka g.

. C P U - I ^ 2 (13J

::•;= ; " t ^ l ; p ^ a p j i -.-ikový rc-č-jt dvojicCt .F(t;-:cp J
•iMperi'nor.t&lnl ..íl6z?r.'j r.orscvsiiš oinv il-rterir;ti;ks k:'iv*«
ky. Tato ,7.otoj-i .;:•? cr í t "oužírá ve spoj.er.i s výpo5í.-t::"I
+ •:jiir.ikou i?.!1., ž- Crlý jTranuJoin-DtricIíý atlas je uic£---:i
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Uvedené metody granulometrické analysy byly ověřa-
ny v rozsahu velikosti částic 1 - 700 psu. Výala- -y těoh-
to analýz porovnané se sedimentační a mikroskopickou
analýzou jsou uvedeny na obr, 1 - 3, Výsledky jsou pocho-
pitelně ovlivněny dosaženým stupnšjn deaglomerace . ekun-
dáruí disperze při granulometrické analýze.

Uvedené metody rozpouštěoi mají dobrou reprciuko-
vatelnost výsledků a poskytují výsledky, které jsou veli-
ce blízké sedimentačním analýzám. Získaná grarulometric-
ká složení proto odpovídají převážně deaglonerováným čás-
ticím, t j . primární disperzi tvořené maximálně agregáty
částic.

Nejpřesnější výsledky především a důvodu použití
výpočetní metody poskytuje metoda obráceného geometrické-
ho mcaelu. Rovněž tak metoda podle modelu Akselrúda posky-
tuje dobře reprodukovatelné výsledky. Vzhledem lc metodě
analýzy normované-charakteristické křivky je vhodná pro
jjranulonet.ri.cka spektra o dostatečně vysokém stupni
áispersit.

Metodu granulonetrického atlasu lze doporučit pře-
devším jako pohotový způsob pro odhad granulometrického
siošení.

Předností těchto metod je především
- poměrně malá experimentální pracnost
- stanoveni di3tribuoní funkce, např. jen rozpustné, slož-

^*í a výpočetní zpracování experimentálních úáajů podle
vypracovaných .výpočetních programů1^.

Nalezené granulometriok? složení je popsáno funkcí
Lcuculativrií hmoinoati částic a relativní velikosti čáatic.
Za předpokladu snalosti největší Č£-T;ice diaper2e lze určit
granulometrické spektrum y absolutních velikostech částic.
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Obr. 6. 1 s Granulometrická analýza podle obrace.
metody geometrického modelu (A), -nikro3ko-
pická analýza (B), sedimentační analýza (0).
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Obr. 5. 2 : Granulometrické analýza rozpouštěním vzorku podle
modelu Alcaelruda při risných experiPier.tálních pod-
mínkách, A - mikroskopická, B - sedimentační analysa.

Obr. č, 3 ! Granulometrioká aiialýaa netoiou granulometriokOhc

atlasu poale kr i te r ia A- a B - C. (A) c.ikrogK
ká, (B) sedimentační analýza.
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?£Í3J?2VEU KE STUDIU KIlíETl^Y
MÍ PRÁŠKOVÍSK I,:ATS?.IÁLU

H, Sasek, 2. Zatloukal
Katedra farmaceutické technologie farmaceutické fakulty
University Karlovy v Hradci Králové

liv£d_ia_f£rinuliao e_pr obl^mv *
Pneumatické t ř í d ě n í práškových produktů, jež je zalo-

ženo na účinku plynného fluida vyvolávajícího separaci
zpracovávaných práškových část ic do různých velikostních
t ř í d má hojné použit í jak v technologi i t např» pro získá-
vání relativně monodisperzních prášku, tak i p ř i zkouškách
j a k o s t i , tj« pro granulometrické účely. ) Při tom obdobně
jako pro každý d ě j , p ř i němž dochází k energetickým č i
hmotným změnám v průběhu času, plst+í i pro toto t ř í d ě n í
obecný vztah

dx/dt - - fcx* Cl)

v němž v daném případě dx/dt » rychlost t ř í d ě n í ; t • čas;
k = rychlostní konstanta; x+ * množství vytříděného pro-
duktu v čase t (váha jemné frakce separované v čase t plyn-
nýn fluidem). Pro průběh t ř íd íc ího procesu a zejména pro

-ení vhodných podmínek pro t ř í d ě n í má značný výrnsia zna-
l o s t řádu t ř í d ě n í , p ř i tom je obzvláště zajímavá a podnětná
problematika jeho stanovení u laboratorních rovnovážných
gravitačních t ř í d i č ů . Výhodou použi t í těchto př í s t ro jů p ř i
t ř í d ě n í pro technologické účely je možnost zpracování r e -
la t ivně malých množství práškových produktů. Pro granulo-
metrická účely mají pak daná t ř í d i č e zásadní důleži tost z
toho důvodu, že umožňují absolutní měření ve l ikost i č á s t i c
na rozdí l od ostatních t ř í d i č ů , které vyžadují předběžnou
kal ibrac i tříděním práší • majících známé granulometrické
v l a s t n o s t i . Vzhledem k mimořádné úloze, k t e r c r . i a j í labo-
r a t o r n í rovnovážné gravitační t ř i d i č e při- stuúiu a zpra-
cování práškových produktů, vzal i jsme s i v té to práci za
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úkol studovat vlivy přístrojových a jiných pracovních pa-
rametrů na řád třídění. Jako látku představující model
práškových produktů jsme využili kysličník zinečnatý přip.
bílou hlinku, zásaditý gallan vizmutitý a mastek.

Princi£ " r̂̂ dioe, a
Ease pokusy jsme prováděli na laboratorním gravitač-

ním rovnovážném tř ídiči Analysette,4") jehož schéma, zná-
sorněné na obrázku 1, může sloužit jako podklad pro vyavět-
lení principu rovnovážného gravitačního tříd«ní. Ka sché-
matu je viditelní1 prostor třídění, v nezni; pc skončeni t ř í -
dění zůstává "hrubá frakce" tvořená částicemi většími než
je zvolená nezní velikost 'třídění. Tato nezní velikost t ř í -
děni se reguluje rychlostí vzdušného proudění, které se
prostřednictvím porésní přepážky a 'membrány rovnoměrně roz-
děluje do prostoru třídění. Při tom částice s nezní veli-
kostí třídění je dána rovnováhou mesi rychlostí vzdušného
proudění a rychlostí sedimentace částic ve vzduchu. líeaší
částice jsou proudem vaduchu unášeny do ř.orní části pří-
stroje a tvoří "jeanou frakci'S Průběh třídění se sleduje
váženín hnitá frakce na membráně, přičemž se podle postupně
získávaných dat usuzuje na stupeň vytřídSní. Mešní velikost
třídění lze nastavovat spojitě a získat tak příslušnou hmot-
nostní distribuční funkci velikosti částic.

Řád
Pro zjišťování řádu třídění jsaft. použili iterační ne-

todu pro stanovení reakčního rádu, jejíž aplikace není bez-
podmínečně vázána na úplná skončení reakce,-') V toiato postu-
pu se v rovnici (1) hodnota exponentu n, sterý v naší pro-
blematice představoval řád třídění, zjištuje empirickým
způsobem. Za nejvhodnější exponent se považuje taková hod-
nota n, která při výpočtu rychlostní konstanty reakce podle
vztahu

k = - U j " * - 1) / (t (I - n)) (2)
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poskytuje hodnoty minimálně kolísající v čase. Při tom se
vztah (2) získal integrací rovnice (1) za předpokladu n ^ l
a při platnosti integrační konstanty x Q => 1.

Třídící proces probíhá nejpřehledněji a nejpřirozeněji
při třídění prvního řádu, při němž je rychloat třídění li-
neárně závislá na váhovém množství jemné frakce přítomné
v daném okamžiku v prostoru třídění společně 6 hrubou frak-
cí* Jako každý jiný technologický či analytický děj je však
i třídění ovlivňováno různými přístrojovými i mimopřístro-
jovýni veličinami, jež se musí brát v úvahu, mají-li být
správně zvoleny pracovní podmínky pro zjištění řádu třídění
a též i správně interpretovány zjištěné výsledky.

3?r,aktick4 využitá £okusnj?ch výjjl̂ dkču,
Z pokusů, jež jsme provedli při sledování účinku růz-

ných veličin na proces tříděni, bylo nejdůležitější a nej-
zajímavější studium vlivu množství tříděného prášku (1,5 -
2,5 gramu), intenzity vibrace ( 5 - 9 jednotek vibrace) a
podílu jermé frakce ve vzorku (25 - So%) na hodnoty řádu
třídění, které byly zjišíovány po 30 minutách třídění*
13a zpracování získaných dat byla aplikována regresní ana-
lýza,'*) jaž ukázala, že vliv množství tříděného prášku je
s více než 95f5 spolehlivostí možné považovat za nevýznamný.
V ráaxi téže regresní analýzy jsise pak pro vztah mezi in-
tenzitou vibrace a. podílem jemná frakce ve vzorku (vyjadřo-
vaným prostřednictvím mezní velikosti třídění v příslušné
distribuční funkci) jako nezávisle proměnnými a řádem t ř í -
dění jako závisle proměnnou vypočítali regresní polynomy
djpuháho stupně, které jsme použili jako základ pro konstruk-
ci průsečíkového nomcgramu znázorněného na obrázku 2. V da-
ném nonogramu jsou meze třídění uvedeny na ose úseček a
jednotky vibrace na ose pořadnic, zatímco hodnoty řádu t ř í -
dění jsou jako izopléty reprezentovány částmi elips s čer-
chovaně zakreslenými osami.-') Zakreslených závislostí lze
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využít pro určení vhodných pracovních podmínek při poža-
dované hodnotě řádu třídění.

Výsledky vyúsťující v obdobné závislosti jako na
obrázku Z jsme zjistili i u jiných práškových lftek vyka-
zujících dobrou pohyblivost v prostoru třídění i bez anti-
statických přísad (tj. u bílé hlinky a zásaditého gallanu
vizmutitého). U mastku, jenž je omezeně pohyblivou látkou,
jsme pro izopléty v noraogramech uplatnili v některých si-
tuacích i polynomy prvního stupně.

Závěr.
Z našeho předpokladu,' podle něhož třídící proces pro-

bíhá nejpřehledněji a nejpřirozeněji při třídění prvního
řádu, vyplývá již a priori důsledek v tom smyslu, že pod-
mínky třídění by měly být zvoleny tak, aby existence prv-
ního řádu byla pro třídění skutečně zaručena. Výhodnost
třídění prvního řádu je však ještě dána i tím, že při niž-
ším než prvním řádu je třídění zatíženo chybou způsobenou
neúplně ukončenou separací jemné a hrubé frakce, zatímco
při vyšáím než prvním řádu mohou být výsledky zkresleny
počátečním rychlým tříděním, při němž dochází k unášení
relativně větších částic do jemné frakce. Tato chyba je
sice řádově menší než v předchozím případě, avšak i tak
potvrzuje přednosti třídění podle prvního řádu. Námi
zkonstruovaný nomograin ukazuje, že podmínky pro takové
třídění lze relativně snadno určit; Současně v naší práci
táž demonstrujeme skutečnost, že kroně běžných údajů po-
měrů hmot • .stí velikostních frakcí práškových produktů
lze jako vhodný index pro hledání výhodných podmínek tří-
dění použít i úda,1 o řádu třídění.

1) Allen, I . : Particle Size Measurement. London 1968.
2) Y/eilbacher, M.f Runpf, t i . , Aufbereitungstechnik, 8,
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19Ó8, s. 323.
3) ? la ig, E, A., Pharm. Ind., 1974, 3, 790.
4) Daviea, 0. L.; The Design and Analysis of Industr ia l

Experiments. 2. ed- Edinburgh 1956.
5) Hruška, V. s Počet grafický a graficke-mechanický.

Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.

L/ZDUCH
JEMNÁ FRAKCE!

í\

tHRUBÁ JFRAKCÉŤ
: " H ! I"1

fir

Obr, u. 1:
Princip pravitacního rov. •' -. vzdušného třídění.
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F O TŘÍDĚNÍ'

15 20
MEZ TŘÍDĚNÍ (um)

Ocr. č. Z:
Hcnograa prc uršeni řádu tř ídění kyslišniV.Vi s i
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&ERA1UE PÓR0VIT0ST1 PRÁŠKOVÝCH MATER1ÁL0V METODOU CRTUÍOVEJ
POROZIMETRIE

A. Ďuxišinová
Ústav exper imenta ine j m e t a l u r g i e SAV, Košice

Resumé._

V příspěvku je uvedená metoda merania otvorenej pórovi-

tosti práškových materiálov ortuťovým vysokotlakovým poro-

zimeírom Mod. 70H. Rozoberajú sa iákladné teoretické zása-

dy tejto metody, princip prevďdzky, interpretácia registro-

vaného diagramu a stručné sa uvádzajú dosiaí realizované

merania pórovitosti na tomto poroaiinetri.

Úvod.

Medzi najnovšie metody merania pórovitosti práškových

materiálov patři metoda ortuťovej porozimetrie. Sa našom

ústave mánie ortuťový vyssokot lakový porozimeter Mod. 70H vy-

robeny firmou Carlo Erba v Miláne, ktorý je na obr, 1. Špe-

cifikácia prístroja je, že pracuje v tlakovom rozmodzl

0 - 200 MPa a možno ni.-n merať v tkúmanom výlisku o.vvorené

póry v rozsahu 37,5.10"* - 75 000 . 10"6 mm.

Dodaný přistroj je zo série H a umožňuje preto meranie

cyklu hysterézy.

Uvedieme Jiun s t ručný súhra základných t e o r e t i c k ý c h
p r i n c i p o v t e j t o metody.

Stanovenie v e l k o s t i pórov metodou p e n e t r á c i e o r t u t i sa
zakládá na chovaní sa nezmáčajúcich kvapa l ín v k a p i l á r á c h .
Do malého póru móže spontánně vniknut t e k u t i n a , ktorá má
vstupný uhol /uhol zmáčania/ vačš í ako 90 ° pře povrchové
nap/ítie /úkaz k a p i l á r n ě j d e p r e s i e / t Táto s i l a móže byť p ř e -
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konaná aplikáciou istého vonkajšieho t l a k u . Potřebný t lak
je funkciou velkosti pórov.

Vztah wedzi velkosťou póru a vonkajším tlakom je vy-
jádřený nasledovnou rovnicou

p.r = 26 cos ft ' 1.

kde r - poloměr póru

6" - povrchové napatie ortute

Q - uhol zraácania

p - absolutny používaný tlak

Při použití ortuti a za předpokladu, že povrchově na-

patí e je 480•10 N.m a uhol zmáčania 141,3 a taktiež

za předpokladu, že všetky póry majú válcovitý tvar, platí

nasledujuci vzťah medzi vslkosťou póru a tlakom:

r = 75 000/p 2.

kde r - poloměr póru v /mm/

p - absolutin pósobiaci tlak /MPa/

Táto rovnica je přesná iba v případe okrúhlych porov.
Pře póry nepravidelného tvaru poměr med 7. i pri.erezom porov
.'vplyv tlaku/ a. IKC4ZI nbvnlon porov 'povrchoví naoStie v.}
me je ;.riano ť;mtrny polorce.u, ale ?n roení v ;-.ávis] osi-i na
tve-.re porov srcror k nižšim hodnotám.

V ortuťovoin ' lakovou lorozinetri s ; ir.oria objom ortu-
' t , ktr.»i nenetrujp lo porov vzorky -ik •, Cunkna pňsofii.:cs-
!>o tlalvu. V.-.ťal. sicrtiij pťisobiacira t Lakjir u polomerotr. póru
je vyjatíre»\ rovnicou 2, Tento vzťah umoiňuje vypufítať jui-
litaer a o!)jem pórov z registrovaného grafu, aso 3 stajiove-
r i e rozdeienia vt>'"kosti porov n otvorene.i pórovitosti .
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Meranie pórovito^ti na porozimctri s^ robi automatic-

ky, pričoai sa registruje graf, ktorý je uvedený na obr,2,

Fomocou poruziiuetra sa raeria posuv ortuťoveho stípca

pósobením tlaku. K posunutiu dochádza v dilatoiuetri. Posuv

sa meria pomocou kontaktněj tyčky a prenasa sa na zapiso-

vač, ktorý registruje radiálně tlak systému a uhlovo samot-

né posunutie. Kedže je prierez dilatoroetra konštantný v

celo;« rozsahu, udává lif-eárny posun ortuťoveho stípca hod-

notu objemu, zaplnajúceho póry príslušnej velkosti v kaž-

dé j škále tlaKu.

Nesmieme zabúdať na to, že ortuť je stlačitelná do

určilej raiery. Kořekeia grafu na stlačitelnosť ortuti sa

musi preto urobit'. Kompresibilita crtuti sa dá stanovit'

simulovaným testom, v priebehu ktorého sa dá určit' pokles

ortute působením tlaku.

Celkový objem pórov v rozsahu tlaku přístroja sa dá

okamžité vypočítat z grafu. leh objem sa vypočítá zo vzťa-

hu :

A - priorez dilatoraetra /m /

Q - hmotnost' vzorky /kg/

"200 / 200 n200 Hg'

kde H,,oo - celkový pokles hladiny ortute v(mm]pri tlaku

200 MPa,
H°00 Ks ~ P°^^ e s hladiny ortute v[mra]spósobený iba

atlačitelnosťou ortute pri tlaku 200 MPa.

Objem porov sa obyčajne vztahuje na gram substancie.

Otvorená pórovitosť sa vypočítá zo vzfahu ;
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. íoo /%/

kde V - celkový objem otvorených pórov v /m / ,
V - objem vzorky v /m / .

V2« *

Pri zvvšeni tlaku z 0,1 na 200 IH'« je možné stanovit1

č a s t i obj^mov různých skupin pórov v rozsahu od 37,5.10
75 000.10" 6 IHQL Potom objem pórov vzorky při určitom t l a -
ku p je daný vzťahom :

V = A x Hp

Q

kde H 1 - lineárně posunutie ortuie iba v dósledku vnika-

nib do pórov ako funkoia ich objeiau.

kde H - je pokles hladiny ortute vCmmlpri tlaku p,
- pokles hladiny ortute v [muťlspósohenv iba stla~

čitelnosťou ortute pri tlaku p.

Zo získaných hodnot na registrovanom diagrame možno
determinovat' křivku rozdelenia, ktorá udává o! jem, resp.
časť objemu porov, kterých poloměry sú txižšie, ako daný
poloměr*

Z toho vyplývá :
V/P//2OO/

Zaužívaná forma vyjadrenia je

a tak dostanene

Nie je predsa len žiadace robit výpočet s absolutnými hod-
notami, ale radáej percentuálnymi hodnotami objemu.Funkcia,
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ktorá má byť graficky znázorněná, bude potom

H/aoo/ " H/p/

/200/

- x 100 = S»tví

37,5

U porov v rozsahu prístroja je možné vypočítat' šoeci-

íicfcý povrrv • určitým přiblížením. Výpočet sa zaklade ric-i

předpoklade /ťažko sa uskuteční/, že póry tnajú válcovitý

prierez.. Aj napriek tomu može dať hodnota specifického po-

vrchu cenné inforiaáeie při porovnaní hodnot v sériach rov-

nakých stanovaní*

Táto metoda sa prirodzene dá použit iba u vzoriek be* ;

pórov pod rozřjahom prístroja. To sa dá zistiť z křivky roz-

delenia velkosti póror./l/.
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Realizované merania porovitosti na porozimetri.

Na ortuťovom vysokotlakom porozimetri sa doposiai! uro-
bila už celá rada meraní na rdznych materiáloch. Predovšet-
kým to boli merania porovitosti u výliskov z práškového že-
leza a Cr-Ni práškovej ocele, surových a spekanýeh za róz-
nych podmienok.

Ďalej sa realizovali merania otvorenej porovitosti a
distribučně rozdelenie pórov u surových a spekanýeh výl is-
kov z práškovej médi elektrolytickej a redukovanej. Tu tře-
ba poznamenat, že na ortuťovoa porozinetri je možné merať
pórovítosť len u materiálov, ktoré ortutf nezmáča. Nakolko
meď patří medzi kovy, ktoré sa s ortuťou zmáčajú, bolo nut-
né ju před meraním upravit. K tomuto účelu sa robila pasi-
vácia měděných vzoriak oxidáciou v roztoku /a/.

Mt;tóda Hg porozimetrie sa využila aj při meraniach po-
rovitosti uhlíkových a kovografitových materiálov.

Výsledky z uvedených meraní ukázali, že metoda ortuťo-
vej porozimetrie je vhodná na stanovenie otvorenej porovi-
tost i a distrihučného rozdelenia pórov a materiálov s róz-
nou porovitosťou. Výhoda tejto metody je najma v tom, že
umožňuje merať aj velmi malé póry /min«37,5.10 """/. Jed-
ná sa najma o spekané kovové materiály vyznaůujúce sa níz-
kou otvorenou pórovitosťou a velni jemnými pórmi.

L i t e r a t ú r a :

/I/ Návod na obsluhu ortuťového vysokotlakého porozimetra
Mod. 70H, fy Carlo Erba, Hiláno, 1971,

•'2/ Japonský patent 9916 /60/, July 26.
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POUŽIIÍ H1AHAČHÍ ISruaiCiaS AUAláffií K HOBHQCEHÍ
RBAIvTIVISSf- KÍSUSHÍKU ŽELEZIláHO

Vlad imír Balek
jaderného výzkumu 250 68 S e ž u Prahy

Pr^neij) metody
Eoa&aěni termická analýza (ETA.) je založena na studiu

uvolňování atomů radioaktivních inertních plynů, předem
včleněných do tuhých látek. Inertní radioaktivní plyny slou-
ží jc io indikátory aaeo struktury povrchu, popřípadě textury
pevných látek. Použití inertních plynů je výhodné pro jej ich
chenickou pasivitu ke studovanýa látkám, radioaktivita inert-
ních plynů umožňuje na druhé stráni měřit velmi malá abso-
lutní noošství plynu, čímž je dána vysoká c i t l ivost emanačaí
ternické analýzy*

Včleňování inertního plynu do studovaných látek lze
uskutečnit řadou způsobů [1] , výběr způsobu záleží na charak-
teru látky a studovaných změn* V této práci bylo použito '
způsobu iapregnace vzorků roztokem obsahujícím stopové množ-
ství mateřských isotopů inertního plynu - radonu. Při použití
radioisotopů thoria 2 2 Stfa a radla ^•fta vzniká radon
v důsledku spontánního radioaktivního rozpadu
2 2 ^ Í^224 J^220 J^

Radon, takto vznikající v látce se z pevné látky uvol-
ňuje v důsledku procesů, jako:
a) zpětný odraz atomů radonu při radioaktivním rozpadu atomů
radia, jako důsledek energie získané při rozpadu (85 keV/atom)

b) difuse radonu v pevné látce -
Pro enanační schopnost £ pevné látky platí přibližný

vztah

S- S04SB- *oS$ /4M+ (DQ/A )V2 (S/M)£. exp{-Q/RŤ) (1)

s o je oást atomů radonu uvolněných z pevné látky v důsled-
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ku energie zpětného odrazu, ED - je-část atomů emanace uvol-
něných v důsledku difuse. Hodnota prvního členu 3 0 se viní
na dosahu aioaú emanace v lá tce r Q , na v e l i k o s t i nernoho po-
vrchu S, n& nrnotě arna ti a hustotě lá tky* a je na teplotě
nezávislá. Druhá část výruau 2 ,̂ - podcír.úná difúzi emanaco
v látce závlcí na velikos. t i povreftu a podmínkách diíur.c.
Vo vstař.u Cl) je d& ê DQ- diíuaní konstanta, Á - rozpadová
EosEtiiRii t:;:anac:e, Q- aktivační energie d i ruat emanace,
I;- plynová 'ionatanta, T- absolutní t e p l o t a . Tento v;?ras pla-
t í pro pi-ípuo., 1tí v lá íce neaochásí 1c chemickým oi fyzikál-
ní.- Z;:ZUL.ZI, V případě, že látka při zahřívání podléhá chenic-
.-;ý;:. nebo rysikálníc Enérsán, v příslušných teplotních oborech
at na exuor.cr.LÍc:lníra char&Kteru křivky superponuji další efeiity.

Zařízc.ii pro LÍA. Září není pro eman a5 ní termickou analýzu
je acao:.iu-ici:y zr.ázcrnCJno na obr. 1. Vsorci: předem značkovaný
raiiionul:lliiii:i je umístěn v elektrické peci tai:, iíe je omýván
piy.-j'ju Kone.arjtního průtoku. lento plyn t v o ř í jednak atnioefóru
v r.í;: acehásí i:& rj ̂ udovanúiau procesu, jednak je nosným plynem
pro atomy radioaktivní emanace uvolněné z tuhé látky během
SLuiřívííní} ato:,iy oraanacfc jaou neseny do komůrky pro míl-cní
aii"a - radioaktivity npojenú B móřičem č e t n o s t i inpulců.
Zúvicilost ryoi.lciciii uvolňované eraanace ae vaorku j e , stejné
ja;:o toplota vzorku mGřená terooólánkem, autouutic^y reciíJtro-
v^fia uuio.T.atic.-.,vi;; sapisovačem. V ústavu jaderného vjakuiau
v UCÍŮÍ bylo vyvir.Jto zař ízení , umožňující soutíastié nea-ení
rychlost i uvolňované emanace (E?Á), • tepulnú zabarvení procesu-
w?A) i di.atometrických změn b«ht;a téhož zahřívání vzorku fs^

Příprava vaorku kyuličníku želeaitéiio* Byly zkoumány
cva uruhy vzorků: jednak vzorky připravené roaklaideia uhliíitaflu
iit-Iezittho a dalčiia zchřívánía po dobu 2 liodin j ř i . teplotách
700, S00 a 1XOQ°Q, jednak vzorky komerční (SS3l) panecect' ,
"projferity" , "PPC" a *p.a. (\ jejichž sp&aob pístpravy ne ty l



»'/ ffirw mtttiar Uwqpnlkríaho cxHiimru imuařf̂  tlvvtť \WD wtiiitmi cciřfUear-
uuLiiiv.jítyTfS^(Wij](Blíe iftllíHW,/ íííPflÍW sStEHlIBU-iran'1 j}Ilfl!HrDJHFfI>y ITIv

;y, značeny radioiaoxopea c^°Th t y l

2
g z Tb/g vzorku) bylo přidáno k roztoku áusio-

y zinečnatého před jeho srážením .amoniakem. ._,
£B-/ OSeliw {priicaiBBa « wertUlHni jjn conrarmmy ««>ytnBn mn aidlirnnu

nroiakntteniÍBi s aíiřffniiipwi rrDqitawálimvcďli

ú mmtf SJiattnB nwusEUnťĎ zzEEtriiattmMEe.. ,!.\itói -v Mic.

^ 2)
a 3CA, ^ťftittaamd ipn«Í* 3 í̂vflffia(WD]*apovidá opakovanému zahřívání

výsied&y tfJwsi^iiárďfiKúiýzy reakčních meziproduktů odebraných

6Tj Křivka STA indikuje tvorbu reakčního produk
tu v důsledku interakce povrchu práškových vzorku př i

á analýzy proreago-

ý varúo-t eaaaační r y c h l o s t i doprovázený avět-

válo 95Ž^O t i J . E r^ | l v | í & a) 9 i S S^, / ř rJ&hlos t i j e podmínSn intenzivní
bav-
900°C

nove
v a r i s t emanační rych-

aocai s»*ltóá q'1^}rn»^^élrtg>pgtiípaP»»ím zahřívání probíhla
k v a | ^ ^



povede,za,ich Rtag a prevádzku. . .
přetlaku 12 kp7cm . Třivoa R manometru musí byť opat-řený uzatváracou armaturou pře bezpečnu výměnu mano-

potiadavky.

18/ Stabilně uskladňovacie nádoby na chlór mu_~ia byť o[at-
-—renl~zariadenim na kontrolu pripustnej hladiny chloru,
1/ WerVofftfi^iřeHiaiflSftAítSBiHan^flř.n^efie ftpa«<jov*dfiay

le upokojené* • »
20/ rotruDie na odběr kvapalného chloru musí 1>?V vedené až-apa

2/ a t r t i l É

suáp nt »é
23/

2/ Všetky potrubně armatury musie mať osvědčenie vvroLcu
Konštrukcia a vystroj,

o-Tho(ínostr~msreTlalu použitého pře výrobu ?.rmr;túr ns1/ FíiSfe'- vyrabaf a používat flaše na chlór bez patky

2/

gy^ tuku. Ventily rausia mať tiskové odle
u|-ťhňvku prc možnost" vj'ineny upcljávkv. .3/ Na veku suda musía byť" dva ventily," jeden pře plynný

n i 0 V e n t i l y ^aitlp*3kfedlÉftinft'T0^S'eÍitiaÍB%I jiiueia í s ť

kí>6&ášt'Pn?ňft)f>Qtrulim B zhy nemohlo t y f z o h r ř i t o IIEÍ
•1. E-UŠHrnýcJilftfciře^te "ilsieřne musí byť umiostnený pr ie-

lez o vnútornom priemere najmenej 500 mm', uzavretý ve-
kom na pero a drážku.

Na-veku prielezu cisterny musia byť š t y r i venti ly. Dva
pře plynný a dva pře kvapalný chlór, ventily musia byť
opatřené sle.pými přírubami ns pero a drážku.

5
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Ze 3erie komerčních vzorků byl vzorek "pro ferity" oceněn
jako nejreaktivnější, ik&yž měrný povrch je nejnižší OíBm2^"1

Reaktivita klesá v řade"pro ferity", "PPG", "p.a.". SouviBlost
mezi reaktivitou a měrným povrchem nebyla nalezena.

C. Stupen uspořádanosti struktury vzniklého 2 ^
Jak vyplývá ze vztahu(l). lae z grafu log Ê a f(l/T),

sestrojeného na základě experimentálních dat, určit difuzní
koeficient D a aktivační energii Q pro difúzi radonu v ZnFê O^
které mohou být použity k charakterizaci stupně uspořádanosti
struktury tohoto reakčního produktu*

Na cbr.4 1 sou. znázorněny křivky log E^ versus 1/T pro
reakční produkty vzniklé reakcí ZnO+FegO,, použité práškové
vzorky í^O-j se l i š i l y teplotou vyžíhání (700, 900, 1100°C).
V oblasti teplot 850 až 10Q0°C byly nalezeny u všech vzorků
Q s 2,07+ 0..2 eV/at, hodnoty D se l i š i l y - nejvyšší odpovídá
Za?e2o^ připravenému z FegO* (1100°C). Tomuto produktu lze
proto přiřadit nejnižší stupen uspořádanosti. Závěr vychází
z představy, že difuzní dráha-radonu v ZnFe-O. závisí na ve l i-
kosti částic a porositě vzorku POgÔ  použitých pro reakci.'
3*2° 3 žíhaný do 1100°C vykazuje nejnižší reaktivitu se ZnO,
s čímž je spojena i aenší schopnost utvořit dokonalou struk-
turu ZnPegO .̂ Tento závěr byl plně potvrzen výsledky rtg.
difrakční analysy* -

Literatura
1 Balek V.: Anal. Chem. £2(1970)16 A, Silikáty 12(1969)39
2 Balek V.; J. liater. Sci. ^(1970)714
3 Vise K.V., Lee E.H.: Anal. Chem. 31(1962)301
4 Balek V.5 Ss. patent 5. 136737
5 Balek V.: J. Kater. Sci. £(1969)419
6 Yíagner C : Z. Physik.Chem. B £2(1936)309
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P R Á Š K O V É S T Ř Í B R O

K. Smrček, ČKD Praha, závod Polovodiče

Stříbro v jemně zrnité formě se používá pro celou řadu tech-

nologii a výrobků. My jsme se zabývali poměrně podrobně způsoby

pripravv a hodnocením několika typů různě připravených práškových

Etřiber z hlediska specielní potřeby pro elektrokatalyzu. Porov-

náni jejich vlastnosti bylo zajímavé a pokládáme za účelné sez-

námit £ nimi i praccvniky v jiných oblastech. Předlciené závěry

budou obecnějšího významu, hodnoceni v souvislosti s elektrckata-

lytickýrai projevy bylo uvedeno jinde (!)•

Obvyklé metoda přípravy práškového stříbra spočívá v reduk-

ci amoniakálního roztoku vhodné rozpustné soli for.Ti&ldehydem.

-xistuii však i jiná redukční činidla, jimiž lze z roztoku vyre-

dukovat kov. Další možnosti je tepelný rozklad uhličitanu či ěto-

vanu. Vylouženi vhodné reaktivní složky z binární slitiny posky-

tuje rovnSž práškové stříbro za předpokladu, 2e původní zrns sli-

tiny byla dostatečně aalá. Takovými slitinami jsou např. AcAl,

Ag£n či Agtfg. V naieni závodu byl vypracován postup redukce vodní

suspense pevné Ag soli roztofsera energického rsdukcvadla (2).

Předložená práce se bude krátce zabývat přípravou deset', dru-

hů různě připravených práškových stříber, sledováním některých

fyzikálních hodnot a jejich vzájemným porovnáním.

Příprava vzorků

Prvé tři postupy vycházely z redukce vodného amoniakálního

roztoku AgtJO„ (5;á hmotn.). V důsledku proběhlý-1' i.Tian Ag+- -.•• ,\g„C

• -^AgtUHg)^j se v přebytku amoniaku váže atřibro do komplexního

kationtu, který sa nepatrně štěpí na volné Ag + ionty. Byl před-

poklad, že redukce bude probíhat pomalu a že tvořící se zrna ne-

budou v důsledku nízké koncentrace Ag + narůstat do velkých rozměrů.

Ag č. 1. Redukce zředěným roztokem NaBH4. Produkt je tmavě

šedožluté barvy;20°C,

Ag č. -2, Redukce zředěným roztokem hydrazinuj 2C°C. Produkt

je světlé žlutošedé barvy, houbovité povahy.

Ag č. 3. Redukce zředěným roztokem Na„S20.; 20°C. Produkt je

tnwvě šedé barvy, houbovité povahy.

Následující tři postupy vycházely při redukci z pouhého

vodného roztoku AgNOg (5l#j hmotn.); V důsledku značného množství
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volných Ag + iontů byl očekáván rychlý průběh redukce a tvorba roz-

měrných krystalů,

Ag č. 4. Redukce opět zředěným roztokem N 2

H 4 : 2 0°C. Houbovitý

produkt má rovněž světlou žlutošedou barvu.

Ag č, 5. Redukce zředěným roztokem tiaHgPCgj S5°C, Produkt je

žlutošedé barvy, houbovitý.

Ag č. 6, Redukce zředěným roztokem G 5H 4(0H) 2: 20°C. Produkt je

světlé žlutošedé barvy, krystalické povahy.

Nesledujici postupy přípravy vycházejí již z pevných látek.

Ag c. 7. Tepelný rozklad (C0QAg)2: 35O°C. Produkt ie velice

voluminésni houba,

Ao č. E. Vyloupeni slitiny AgAl (65/35) roztokem KOHj 80°C.

Použitá slitina byla zrnitosti -4O.urc, připravená rozstřikováním

taveniny do vody. Vyloužený produkt je světlé šedožluté barvy.

Ag.c. 10. Redukce vodné suspense Ag^o roztokem [JaHgPC^: £5 C.

Produkt je šedciilutý, houbovitý.

Mg č. O. Komerční výrobek n.p. Safina, Vestec, tzv. akumulá-

torová stříbro, světlé žlutošedé barvy, jemně zrnité.

Všechny z roztoku připravené produkty byly mnohonásobně de-

kantovány vedou při opatrném mícháni suspense. Poslední dvě dekan-

tace byly provedeny etylalkcholera. Ag č. 6. bylo vymýváno pouze

etylelkohclen;. Tímto způsobem se zajisti snadná rozdružitelnost

suchýcn proouktů. což nenastane při sušení se zbytky vody. Pro

další práci byla stříbra rozrušena lehkými údery štětcem na snes

jemných a hrubších zrn, která byla výchozí látkou. Oak buds z

dc:išiho textu i výsledků patrné, sestává výchozí látka u převáž-

né většiny vzorků Ag prášků ze shluků srůstů (agregáty aclo^eró-

tů), které je moino poměrně sr.odno rozrušovat. Vzhledem k tomu,

Ee je obtiinC stanovit, kdy se shluk rozrušil na srůst, bude

v oráči pouiiván průběžně pojem shluk či acregót pro útvar, se-

stávající zřetelně z více menších základních čósti-í.

Sypná hmotnost

Oii během přípravy bylo evidentní, že jednotlivé vzorky se

Domernč výrazně lišily. Vedle různých houbovitých stříber existo-

valy i druhy jemně zrnité, sestávající na prvý pohled z krystalků

či dobře ohraničených jedinců. Vyhodnoceni výchozích látek, obsa-

hujících i poměrně rozměrné agregáty (průměru až několika mn) ne-

bylo účelné a sypná hmotnost jako základní parametr by.', proto

sledována u produktů opatrně rozdruženych (štětcem) na sítech

s oky 1.0; 0.5; 0,1 a 0,04 nim. Nejsnadněji byly rordružifclné
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vzorky č. 6, 7 a 9, Obtížněji rozdružitelná byly produkty s roz-
měrnými houbovitými shluky, jaká vznikají např. u Ag č, 2,3 a 4.
Všechny produkty však lze zcela rozdělit na částice, procházejici
sítem s oky 0,04 mm.

Výsledné hodnoty sypných hmotnosti jsou shrnuty na obr. 1.
Ha prvý pohled je zřejmé, že sypná hmotnost všech připravených
druhů rosta logaritmicky se snižujícím se průměrem částic. 3a!<
bude z následujících snímků patrno, nedošlo při rozdružováni agre-
gátů k jejich významnějšímu zhutněni.

Samo srovnáni hodnot sypných hmotnosti poskytne zajímavé výs-
ledky. Lze připravit prášková stříbra se širokým spektrem hmotnosti
od 0,6 až po 2*3 g.cnT , uvažuje-li se nejjemnější frakce. Nejvyšší
hmotnosti vykazuji stříbra č. 9 a 6, což jsou prášky jednoduchých
tvarů a povrchů, které zřejmě lépe vyplňují prostor. Např. zrna
Ag č. 9 zaujímají 21,6 ; 3 objemu. Nejnižší hmotnost mají Ag č. 7
a 2, která mají podle mikroskopických snímků velice volnou, po-
rovitou houbovitou strukturu. Maji malé zaplněni prostoru, u Ag
č, 7 pouze 6,2 %. Uprostřed těchto extrémů lež í zbývající Ag prášky.

Tvar částic
Běžná studie metalografických výbrusů neposkytly žádoucí

informace, nebot velikost částic byla na hranici rozlišovací
schopnosti světelného mikroskopu. K hodnoceni tvar . by2. proco
použito řádkovaciho mikroskopu. Prášky byly rozetřeny štětcem
v misce.

Zvětšeni 100 x poskytlo představu o tvaru a povrchu , přičemž
se potvrdily předpoklady, plynoucí ze závěrů preparace. Vedle roz-
sáhlých houbovitých shluků (Ag č, 2,3,4,7 a S) j.sou patrný zře-
telně drobnější agregáty zrn (Ag č. 1,5 a 10) až jednoílivá vel-
mi drobná zrna (Ag č. 6), či přesně omezené částice kapkovitáho
tvaru (Ag č. 8) jako pozůstatky předchozího rozstřikováni s l i t i -
ny.

Zvětšeni 10 OOOx j iž odhalilo rozdíly v charakteru povrchu
(obr. 2). Pouze Ag č. 6 je soustavou krystalograficky omezených
jedinců s jednoduchými povrchy. Ag .£. 9 je tvořeno poměrně dobře
ohraničenými jedinci, krystalograficky nedefinovatelného tvaru,
ohraničenými opět jednoduchým povrchem. Všechny zbývající druhý
stříbra mají povrch velice členitý, sestávající z kulovitých
útvarů rfizné velikosti. Tito jedinci jsou do hlouby agregátu
propojeny ve složitou prostorovou strukturu, určující kon-jivy
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houbovitý charakter. Povodni kulovité útvary se patrně během dal-

ěiho rů6tu mohou přetvářet v krystalograficky ohraničené jedince,

které lze na některých snimcich odhalit.

Měrný povrch

Exaktně byl měrný povrch všech druhů Ag stanoven metodou BET

s zjištěné hodnoty S s ~ jsou zachyceny v tab, I, Stereclonickýra

rozborem útvarů ne snimcich při 10 COO násobném zvětšeni byly zjiš-

těny hodnoty potřebné k výpočtu měrného povrchu 5 t , který je

uveden rovněž v tab. I. Výpočet byl proveden podle vztahu (3)

u • K/d,',.'-, U Ag č.I až S a 10 bylo použito K « 6, protože se vy-

cházelo z předpokladu, že proměřované útvary jsou kulovitého tvary,

U Ag č, 7 a 9 bylo K • 4,E event. 4.7, jak přísluší poměru os pro-

táhlého útvaru.

Porovnáni S„^_ a £ _ vede k závěru, že vypočtené i naměřené
tic i see

hodnoty jsou řádově shodné, v některých případech identické, což

je poměrně zajímavé. Rozdíly v obou hodnotách mohou být způsobeny

tiia, že snímky nezachycuji vždy dokonale vnitřni strukturu shluků

a že nejsou splněny všechny metodické předpoklady. Největšího roz-

dilu se dosáhle u Ag č. £ (Sct • 0,51 ra .g ); ukázalo se, že na

proměřovaném snímku neni zachycen průměrný obraz produktu, ale

soubor aalých částic, aby byly sniakem postižitelné. Převážný po-

díl částic je ve skutečnosti mnohem větších rozměrů. Měrný povrch

počítaný pak ze snímku při stonásobném zvětšeni je nižší a blízký

skutečnému.

Zhodnoti-li se celého souboru práškových stříber dosažená

přesnost počítaného povrchu vzhledem k naměřenému (s

ste/
3n TT)•

pak lze zjistit významnou skutečnost, že početní metodou se v prů-

měru dosahuje SS % hodnoty pokusné naměřené.

Velikost částic

Vzhledem k povaze shluků nebylo mošno použít sedimentační

analýzy, jejíž aplikace je problomatická. Zřejmé j« to rranř. z

křivek na obr. 3. kde je U několika prášků zachycen původní stav

i zrnitost po sitováni ze sucha 1 mokra. Prášky vznikající ve for-

mě houbovitých ehluků méni svoji velikost (Ag č. 1 a 5). Pouze

prášek vznikající původně jako izolovaní jedinci a v suchém sta-

vu snadno rozdružitcXný poskytne po preparaci i sitováni identic-

kou křivku (Ag č. 6).

Skutečná velikost částic byla proto stanovena statistickým
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zpracováním snímků z řádkovaciho mikroskopu při zvětšeni lCOx

a výslsané údaje jsou uvedeny v tab. I. Vzorky byly jemně roze-

crany v -isce a nesitovány, de traba poznamenat, žo odečítáni

".a snímcích bylo provedeno s pr-'" nosti 1 mír., protc jsou mezní

hodnoty d . a d . pouze nása.. .. hodnoty 1C ,um.

Vedlo toho byla provedena i RTG ar.alyza viech vzorků s cílem

stanovit velikost základních krystalitů jako strukturních jedno-

tek. Naměřené hodnoty jsou rovněž zaznamenány v tab. I.

Oiskuze výsledků

Již běhen přípravy bylo patmo, že připravená prášková stříb-

ra jsou rozdílného charakteru, od jemně -rnitych a krystalických)

gž k rozměrným houbovutým shlukům.

Sypná hmotnost vzorků se pohybuje v poměrně širokém rozsahu

a je závislá na stupni rozrušeni původních agregátů, vytvořených

po. sušeni redukovaných prodktů. U prášků sitovaných na velikost

-4G.um se wěni sypná hmotnost od C,6 k 2,3 g.cm"".

Herny povrch jq rovněž ve velmi širokém rozmezí od 0,2 k
- 2 -1o ni . g ,

Velikost částic je obtížně definovatelná hodnota vzhedem k

tomu, že mnohé typy mají značnou tendenci tvořit rozměrné shluky.

K jejich rozdruženi postačuje zpravidla malý. tlak a pak se roz-

padají snadno na částice velikosti řádu ÍO**^ až 10" mra.

'.'.eměnš zajímavě jsou korelace mezi jednotlivými charakteristi-

kami, zachycené histogramy na obr. Wt kde je každá vlastnost vy-

srizar.o pcřadi.-n i až 10, představu jícím vždy klesající řadu od

nejvyšší k nejnižší hodnotě. 3e přirozené, že nevýrazněji se upalt-

f;u;i vztahy u krajních členů.

Uuazuje se, celkeir, podle očekáváni, že existuje velmi dobrá

souvislost mezi .•něrným povrchem a velikosti krystalitů, což svěd-

či c :ci3, že čii? organizovanější je vnitřní struktura, tím menši

je povrch. Tonuto závoru odpovídá i mikroskopické pozorováni.

í'Slvř pevrch mají vždy částice s celistvým, jednoduše ohraničeným

tvarem (Ac, č. 5 a S). Částice s velkým povrcnesi jsou naopak čls-

-:.tě sestavená ze souoorů kulovitých,' navzájem propojených jedinců,

•iy'vr- čit j icic" oorovitou strukturv] houbovité povahy (nspř. .Ag č.3,7)

ji'..-vislcot ttoino iToiézt i r,)2Zi syancu hmotnosti 3 tvsrem či

~zv-c"<2-\ ;Q3tic. .'.ejvy^ii ayenou hmotnost :r.aii právě částice s

" -J ''•-"- --'-n pc/rc".e'\ :adv s r.uj.: adnocutit i'Tii tvsry, '-ttcrí n^ji zřej-

••-• Vi'-c.-riCi •-. tčjršrosj 3 organizovanému jspci-údáni v arosíaru (AQ
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(,6« S). Naopak agregáty s volnou pórovitou strukturou ;Ag c.i

a 7) nají nejnižší gypnou hmotnost v důsledku nevyplněného pro-

storu e neskladného uspořádáni v ocjenu.

Ukazuje se, ženěni příčinné souvislosti mezi velikostí čás-

tic a sypnou hmotnosti. Prvé veličina totiž nevystihuje u většiny

produktů hmotnost, které druhou určuje.

a výjimkou Ag č, 6 existuje přímá souvislost raesi velikosti

částic a krystalitů} je otázkou, do jaké miry to souvisí s uspo-

řádáním vnitřní struktury.

Závérera moiino dodat, že rozdílné fyzikální vlastnosti studo-

vaných deseti druhůpráškových stříber mají poměrně výraaný vliv

i na jejich elektrochemický charakter, což byla konečná vlastnost.

pro ni± byly studovány.

Oonnivsne se, že naznačené možnost přípravy tak odchylných

tyoi práškového stříbra by mohla poskytnout inpuls k jejich daiši-

,-u studiu i oouiiti.
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Tabu!!;;•>• I .

r

r|

Druh Ag

1.

2.

3.

4.

5.

6. .

7.

8.

9.

10.

Velikost

3

•ťJ,7

54.7

124,8

23B.1

55,4

21,0

280,3

30,6

67,4

41,2

33,1

39,2

142,9

139,3

3D ,7

12,7

111,8

17,2

60,1

20,9

částic (

dmin

10

10

20

90

10

10

10

10

20

10

max

130

240

600

500

220

100

450

90

250

100

Velikost krysta-

litů (cm.106)

2

3

3

4

5

20-100

D-10

1

loo

5

Marný

50ET .

5,71

1,03

1,51

0,09

0,05

0,42

0,68

5.83

0,21

3.30.

2 -1povrch (tn .g )

'"*9tC

2 , i:'-.

0,91

1,14

0,73

1,04

0,48

0,86

|

.nelze stanovit

0.27

2.0G
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Obr. 3

Sedimentačni křivky práškových stříber.

5: 1 - původní mokrý produkt; 2 - suchý přes síto -40,um; 3 - mokrý přes síto -4O.umjAg č.

Ag č. L: 4 - původní mokrý produkr; 5 - mokrý pros síto -40,um;

Ag č. 6: 6 - původní mokrý produkt; 7 - suchý přes šito -40,um.
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Obr. 4

Korelace mezi některými vlastnostmi.

1 - měrný povrch BET; 2 - velikost čás-

tic; 3 - sypná hmotnost; 4 - vsli .ost

krystalitů.



7LASTi;CS!I V&HQSÍCH SUHOVIN A MEZIPRODUKTU PŘI
iLIEUTÍCí; lá^LST K2SLIČSÍKU TOAHIČIláHO.
'.i. Lar.ůspersiý, I . Taneček, li. Podéšt
ustav jaderného výzkumu, 250 65 ?. ';,

~ Přípravě keramického, jaderného paliva byla v tfstavu
jaderného výzkumu věnována značná pozornost. Jakc výchov i
materiály pro toto palivo se u í íva j í prášky,.které se zpra-
covávají aetcdami užívanjřci v Iceramice a práštrové metalur-
g i i . •_ i ] Nejprve shrňme atručcě výrobní postup:

Tycr.oaL roztok
dusičnanu uranylu

srážení.

f i l t race „I Práškový

Sraaenina |
polyurananu amoncéhoj

lisování ^^
slinování

Slinuté tat-(
l e t y U0- |

V tonitc procesu je řada operací t které vyžadují kont-
rolu aesipr-oduktu, nebot jedině talrto je zaručeno, že ko»
aečny produkt bude vykazovat nejen vysokou íiustotu. avšak
laké r-ovr.oměrr.ost svých v las tnos t í v celé šarž i a cely
• reces oucie vykazovat vysokou reprodukovatelnost.

Z tcr.oto důvodu byl-a ,>ic ve světe tak i v ČJV v-r.o-
•.•ár-s velká pozornost charakterizaci oater iá lů v jed.-^tli-
výor, i tadiicr. přípravy a zpracování. [ 2 j Zde s i všimneš*
Ivcu rroď-k*ů, na které JSTUÍ se z hlediska tématiky t á t :
konísrsr.ee zes-'irili:

&/ polyuranan amonný (ADU)
if redukovaný práškový kysličník urani i i tý

Tento meziprodukt ae připravuje f i l t r a c - sraáenin?.
liskané sráženíai roztoku dusičnanu uranylu různými spůao-
cy, z nicnž jsme použili dva: srážením vodnýta roztokem
ipavku E vedného rottoku dusičnanu uranylu a pria--; 3ra-
cení U" z petrolejového roztoku tr i tutyl fosfácu v.-i.iýs
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koncentrovaným čpavkem. Fo f i l t rac i a* koláč auši při zvý-
šené taplotě a tento materiál pak slouží k dalšímu zpraco-
vání.

Z nejvysnamčjších vlastnosti c hlediska jeho dalšího
upracování uváděnou technologii jsou následující:

Veliko£tJSésti£, kterou je možno definovat různými
způsoby, např. pomocí elektronové mikroskopie,
sedimentační analysy, měrného povrchu, me bo rentgeno-
atrukturnl asalyzy.
Tvar_a_vneiei vzhled Sáatic - krystalitů
Struktura určena pomoci rmtgunostrukturní aaalýzy

Z chemického hlediska Je ADO látka dosti komplikova-
ná,! když j i lze vyjádřit relativaS jednoduchým sumárním
vzorcem UO^42(H20,MH3). Bylo prokázáno, 2* voda i čpavek
jsou vázány několika způsoby a v závislosti na způsobu
přípravy - na pH sráženého roztoku byly identifikovány
4 základní sloučeniny. Na obr. S. 1 jsou uvedeny závislos-
t i měrmého povrchu produktů získaných oběma způsoby na
pH sráženého roztoku, tabulka 5. 1 uvádí l i terární [5,6]
a maše experimentální údaje [3,+l tyká j í e lse struktury
těchto materiálů v závis lost i na pH.

Samy o aobě by tyto vlastnosti polyuramanu ammoného
nebyly z hlediska konečného produktu významné, důležité
však je to, že ovlivňuji do značná míry vlastnosti práš-
kového kysličníku uraničitého, t . j . následujícího mezi-
produktu, který se z nich získá redukcí. Bylo tot iž zj iš-
těno, že při redukci zůstává téměř zcela nezměněna jejich
velikost a vnější tvar, Protože pak velikost a přítomné*e-
fekty ve struktuře a druhotně i véjšl tvar ovlivňují
reaktivitu práškového kysličníku uraničitého, jeou tyto
strukturní vlastnosti výchozího meziproduktu - práškové-
ho polyurananu amonného - významným faktorem, ovlivňuji-
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elm fyzikálně-chemické vlastnosti a z našeho hlediska
především slinovatelnost práškového kysličníku uraničltého*.

Pro zajímavost ai ještě uvedme na obr. č". 2 termogra-
vimetrické křivky rozkladu jednotlivých typů polyurananu
amonného [<] . Okazují, že i při tepelném zpracování jsou
probíhající pochodyovlivňovány jak složením tak i vnitřní
strukturou*

Eramž konečného pH srážení jsou uvedené vlastnosti
práškového pdyurasanu amonného vlivnovány řadou dalších
faktoru jako je teplota srážení, rychlost srážení, kon-
centrace výchozího roztoku dusičnanu uranylu, koncentrace
čpavku, způacb jakým se čpavekzavádí (např. i v« formě
plynné),doba zrání sraženiny, v^ůsob a intensita míchání
a mnohé další, a všechny tyto parametry tedy ovlivňují i
vlastnosti kysličníku uraničitého z něho připraveného. '

Práškový kysličník uraničitý je konečný meziprodukt
z něhož se lisováním a slinováním připravují vysoce hutné
tablety kysličníku uraničitého* Jcproto třeba vol i t takové
charakterizací ní parametry, které jaou z tohoto hlediska
důležité. Také vlastnosti práškového kysličníku uraniči-
tého jsou kromě vlastnosti výchozího polyurananu amonného
závislé na preparačnlch podmínkách během redukce a při
volbě vhodných charakterizačnich parametrů je třeba parna- .
tovat i aa tuto skutečnost, chceme-li nejen za j i s t i t kva-
l i tn í konečný produkt, ale chceme-li mít i možnost podle
nich ř íd i t a kontrolovat průběh redukce.

V literatuře i v naeí vlastní praxi jsme prostudova-
l i celou řadu charaicterizačních parametrů a jej ich vliv
na vlastnosti konečného produktu eventuelně na průběh s l i -
nování a po podrobném rozbor •, který zde není možný, vybra-
l i jsme následující parametry jako základní: měrný povrch,
velikost a tvar částic, sypná a aetřepné hmotnost, poměr



O/U, liaovatelnoat.
Pokud se týče měrného povrchu, osvědčile se pro zá-

kladní měření metoda BET případně pro rutinní stanoveni
její zjednodušené modifikace podle Nelsen-Sggertaena (/7J.

Určitým problémem je stanovení velikosti a tvaru
částic a to především z toho důvodu, Se si musíme nejprve
tento pojem přesnéji pro daný materiál definovat. V nsšicn
podmínkách zpracování považujeme jako určující veličinu
velikost jednotlivých krystalů, tak, jak je ponořujeme v
•slektronovéa mikroskopu, i Obr.č.3 ). Zde můžeme určit
asjen velikost, nýbrž i tvar a výpočtem pak odvodit měrný
oovreh tamto objektům odpovídající, kte.-ý je možno srcv-
nat s hodnotou určenou sorpcí. Význam tvaru částic vyplý-
7š již z toho, co bylo řečeno výše. Literární itáaje |_s]
ikazuji, že tento vliv není zanedbatelný.

Sada pracovníků chápala však veličinu velikosti čás-
".ic z jiných nledisek a ani tato hlediska nelze aariedbat.
/elký význam při studiu alinovatelnosti málo irčsní
velikosti krystalitů, t.av. koherentních oblasti, určenýci.
poacci rent --enosirukturni analýzy. Poměrem tétc- veličiny
•5 veličiny střední velikosti části: určené na pr. z m<jrné-
o covrcnu ze vstanu d = 5/o . S, kde d je průmžr částic
Ý j í hustota, S je měrný povrch a nebo z elektrooiikroako-

cisr-ýcc méi-ení je možno charakterizovat aglomerétový stav
-.ícnto 5áo-ic [9J .

•lonečnl z hlediska technologického je výinait.-ia i veli-
oin. střeriní velikostí částic Si distribuce ve.ii..o^tí •.•-s-
tic urien& např. pomoci optické mikroskopie či sedimentací
a stanovení měrnéno povrchu podobnou techni :oa, kdy 3e
-harakterisiije stav aglomerace prášků [2 j . Všechny tyto
veličiny byly v praxi pouiiity a byl prokázán jejich urči',ý
vii'." n,-j so na č no u siinovatslnost.

Kyslíkový index je; komplazní veličina cnarakterizu.;.';-
•Je -námo, že je závislý na velikosti mérnéhc
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povrchu a současím je to vel i í ina, která charakterizuje
reaktivitu materiálu vůči kyslíku. Jak bylo dokázáno,
je naopak nezávislá na tvaru. 5é3tic [s] .

Významnými technologickými parametry je sypná a
setřepné hmotnost. Ooš jaou velmi c i t l i vé na preparaSní
podmínky a i když se nám nepodařilo prokázat kvantitativ-
ní rstah mezi nimi a .novatelností, lze tato 3 táno věru.
v kombinaci s ostatními pokládat za jedny te základních,
technologických kontrolních zkoušek.

Československá norma 42 08 90 Zkoušení kovových
prasků používaných v p.ášlcové metalurgii uvádí kromě řad}-
jiných charakterizačních parametrů práškových materiálů
také liaovatelnost* Naše vlastní praxe ukázala, že tato
zkouška v kombinaci ae standardní slinovací zkouškou je
jednou ze základních a nezbytných měření práškových mate-
riálů, pro uvedené účely. Zkouška l isovatelnosti se prová-
dí p^óle uvedené normy. Vyhodnocení se provádí bu5 jedno-
duchým způsobem uvedeným v normě, s výhodou je možno pou-
žit i sledování závislosti hustoty výlisku na tlaku s po-
rovnáním s různými teoretickými vztahy, navrženými v l i t e -
ratuře. Obr. c* 4 ukazuje průběh závislostihustoty výlisku
na lisovacím tlaku podle různých autorů ( [ 1 0 3 - |JUJ podle [i-j)

Krone těchto základních charakteristik existuje ješ-
tě celá řada dalších, z nichž jsme mnohé v naší laborato-
ři aplikovali. Jejich použití nebylo sice universální, v
mnoha případech však jejich aplikace vedla k positivním
výsledkům.

První zaich je vlastnost, která základním způsobem
ovlivňuje 3iinovatelnost - defektost mřížky UCg, jejíž
vliv se nám však doposud nepodařilo kvantitativně z hle-
diska slinovatelncB t i postihnout [l5]a to z několika dů-
vodů. Hlavním z nich je skutečnost, že práškový kysličník
uranicitý je nertechioxetrický a dochází k superposici
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více efektů, které se doposud nepodařilo separovat. Celý
komplex bude nutno teprve řeš i t , což bude problematikou
další práce*

Jinou vlastnosti je například reaktivita TÚČÍ kyslí-
ku, která «ůže být odrazen celkové aktivity práškového
kysličníku uraničitého, a tedy i alinovatelnoati. Tato
veličina je opět komplexního charakteru, nebot vedle vlast-
ni defektnosti kysllkovémříže ae zde projevuje i vliv ve-
liLosti krystalů a vliv difúze kyslíku krystalickou mříží
U02. V původní formě se tato veličina určo 'ala ze závisl-
los t i rychlosti změny kyslíkového indexu na době. expozice
na vzduchu, zdokonalené verze pak užívá termické analýzy -
žíhání na vzduchu při lineárním vzestupu teploty. Obr.
č. 5. Oxidace UOp probíhá na vzduchu při zvyšující se te-
plotě ve dvou stupních, z nichž rychlost oxidace do 1.
stupně je řízena difúzi kysLíku mřížkou a závisí tedy též
na velikosti krystalů, rychlost oxidace do 2. stupně je
pak řízena mechanismem tvorby«růstu krystslizačnich jader
a Je na vel ikosti krystalů sávislá jen vel ice omezeně. Z
rozdílu maxima na derivačni váhové křivce nebo křivce DTA
a z teploty prvého maxima lze usuzovat na reaktivitu. Je
rvtio po znamenat, že tato hodnota je závislá i na přístro-
jovém uspořádání a na rychlosti vzestupu teploty a že tedy
lze jen těžko srovnávat výsledky provedené na různých
přístrojích. Naproti tomu však jako standardní srovnávací
technika kontroly stejnoněrnosti materiálu nebo reprodu-
líovatelnos i i jeho přípravy provedený na jediném zařízení
je tato metoda rychlé a sp:lehlivá.

Při podrobném zhodnocení «linovatelnosti studovaného
materiálu právě tak jako při kontrole kvality Je třeba
aby na zkoušk,; l isovatelnosti navazovala alespoň ,-« vy-
braných případech zkouška slinovatelnosti provedená stan-
dart la ověřeným způsobenu Přitop je vhodné prověřit při
podrobném výzkuau nejen vl iv lisovacího tlaku při stan-
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dardnlm slinovacím režimu, ale současně měnit i některé
základní parametry slinovaci zkoušky Jako ,ie teplota nebo
2oba výdrže. Získá se ták komplexní pohled na slinovatel-
nost daného materiálu.

Jinou metodikou charakterizace prášků určených ke
zpracováni lisováním a si inovénim, která nebyla doposud
na vzorcích práškového kysličníku uraničitého ná?.ežitě
využívána je měřeni propustnosti slinovanou vrstvou při
ani zeném tlaku, ot, známa řada modifikaci této t.zv. ;.ro-
puatnostnl metody, která ul-r^akteriz uje 1 různé typy
povrchů materiálu či různé typy porozity. Je velmi užiteč-
né kombinovat tuto metodu se zkouškou llaovateinosti tím,
že se lisovací nástroj vhodně: upraví tak, aby kromě vý-
lisků, z michž se určuje hustota,se na vybraných vzorcích
měřila i propustnost. Z této veličiny je možno opět určit
mérný povrch a případně charakterizovat i střední velikost
částic.

Především chceme upozornit na to, že jame se v této
práci nezabývali otázkou čistoty materiálu, která .W z hle-
diska slinovatelnosti rozhodující. Je však nutno si uvědo-
mit, že tato zkouška - chemická analýza stopových příměsi
muaí být provedena předen, dříve než se přistoupí ke stu-
diu technologie slinování UQ-, protože je nutno pracovat
s materiály označovanými jako nukleárně čisté. 3 takovými
jsme také pracovali.

Z předložených příkladů je patrno, že existuje řada
fyzikálně - chemických vlastností, které umožňují dobrou
charakterizaci meziproduktu při jejich zpracovánína table-
ty slinutého vysoce hutného kysličníku uraniCitáho. J*
vhodné neome it se pouze na konečný meziprodukt, prá:.-.v.svý
XU, avšak zabývat se i vlastnostmi jeho předchů dci -
./iráákovéno polyurananu amonného, nebot změny v tec
tohoto materiálu ae odrazí i ve změnách vlastností .-



- 142 -

tů jfího dalšího zpracování* dosavadní výzkum práškových
aateriold ukazuje, že zatím neexistuje jednotný postup,
jak je charakterizovat, že je třeba vždy provést určitou
volbu omezeného počtu měřicích technik a jako konečné
kriterium pak provést zkoušku lisovatelnosti a alinovatel-
noati. Na jejím základě je pak možno v technologickém
měřítku doporučit sledováni n&colika základních parametru,
přičemž však technologickou lisovací aslinovací zkoušku
zatím zcela vyloučit nelze.

Poděkováni.
Autoři děkují všem spolupracovníkům za technickou

pomoc při práci, zvláště pak lag. I. Křir»mu CSc,
log. J. Vachuškovi CSc a pracovníkům analytické skupiny.
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Tabulka č . 1
Složení a strukturní Tlaatnosti produktů sráženi uranylo-

vých roztoků čpavkem
A. Literární údaje 5,6

Typ Ghem. s lož . Holárni poměr pH aráZeni

I U03.2F20 0.0 - 0.11 3.5
I + II 0.16 -0.32 4
II 3UO3.NH3.5H2O 0,33 -0.38 4-6

11+ III 0,36 -0.48 7
III 2UO3. NH3.3H20 0,43 -0.51 > 7

III + IV 0,54 -».«4 > 7
IV 3UO3.2HH3.4H2O 0.65 -0.66

B. Výsledky prací ÚJV [3,4]

pK srážení £3] [4!
typ NH3/UO3 typ _NH3/U03

4 I 0.30
5 x/ C27 - 0.32 II C.44
6 x/ C.30 - 0.32 II C.45
7 Til (+IV?)0.33 - 0.36 I I I 0.74
E I I I C.36 III C+IV?) 1.14
s :n (-iv?) 0.49

x./ val^i jezně areíániny. velikost krystalitů <1C na,
•Jifu^ni <:.-.?y nedovolují u:^čit strukturní typ
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Obr. č.3
Vzhled částic U02 T «l«ktrono7é» aikroalcopu.
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Gbr. 5

Príbšh OXÍÍ«ÍCS rjrášV.OTSho k.ys" ičniku
yvi Jehs ohřevu na vzduchu."
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MAGNETICKÉ VLASTNOSTI PRÍŠKU SLITIN KOVU VZÁCNÝCH 2E?ÍIN
S KOBALTEM A JEJICH VLIV NA PARAMETRY FINÁLNÍCH F2!Í:ÍAÍÍE!,'T-

NÍCH MAGS3TU.

Ing. Zdeněk Blažek, HNDr, P e t r Novák, Ing. Ladislav .'.mer.t
Státní výzkumný ústav mater iá lu, Praha

iiJJyod
V r . 1967 / ! / bylo poprvé poukázáno na výhodné :::ČI,J?.-:-

tické v l a s t n o s t i lntermetalických sloučenin ková vzácných
zemin a 3d-přeChodových kovů pro využití jako materiál;: ::ro
permanentní magnety s vysokými parametry. 7 dalšícr. letsch
pokračoval rychlý vývoj, k te rý v současné době dospšl do r t c -
vu, kdy v zahraničí tyto permanentní magnety j i": několik vý-
robců sériově vyrábí, a to v převážné většině šestou pr-íško-
vé metalurgie. Dosahované magnetické parametry jsou ;o:!~t?.t-
ně vyšší ve srovnání s- mater iá ly typu Ainico, nebo :r.af?;etic-
ky tvrdými f e r i t y . Přea dosud vysokou cenu nových magnetů,
roste počet j e j i c h důležitých apl ikací v různých prů-nj-slovýs.--.
odvětvích. Nejlepších výsledků j e zatím dosahováno s mateři -li-
ly na bázi SmCo^. Tato soustava vykazuje výhodnou konbinaci
následujících magnetických v l a s t n o s t í :
- jednooaou magnetokrystalovou anizotropi i s hodnotou kon-

s tanty anizotropie K»19,3 MJ/m^, která dává předpoklady
pro dosažení extrémně vysokých koerci t ivních s i l .

- dostatečně vysokou Curieovu teplotu T =9?3K a nasycenou
magnetickou polar izaci Jg=l,13T, které jsou předpokladem
pro dobrou tep lo tn í s t a b i l i t u magnetů a pro dosaser.í vyso-
kých hodrot jakostního součinu (BII) .

U materiálů s vysokou magnetokrystalovou anizotropi i Je
možno zvyšovat koerci t ivní s í l u na základě využ i t í teorie
jednodoménových č á s t i c . Základem j e předpoklad, že se v don?.2
tečně malých čás t ic ích pod u r č i t o u kr i t ickou v e l i k o s t í nevy-
t v á ř í vícedoménová s t ruktura s Hochovými stěnami. Kritická
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velikost cáotic ae vypočítává porovnáním volných energií '
dominoví magnetické atruktury a struktury a jednotnou
orientací mnsTíetických momentů. Pro Kulové částice Je udá-
ván kritický průmSr ctr.

Ja energie Blochovy stěny na jednotku plochy. Apllku-
.jemo-li tento model na SrnCo,* dostáváme /2/

íáotice tňchto velikostí jsou získávány bSznýrai metodami
próakovs metalurgie. Maximální teoretická hranice hodno-
ty koercitivní gíly TH„, kde J označuje magnetickou póla-

* ti C

J c teor . J s

' ln i pro r,mCoCj přibližně jH c t e o r i = 35 MA/m (440 kOe).
V ;>raxl není tochto teoretických hodnot ani zdaleka

'ionahovňno, nobot óánticc prášku spravidlu nejsou jedno-
ílowíiiové n obsahují defekty struktury a příměsi. Rovnňš
nelae o dontateSriou přesností kontrolovat velikost a tvar
•i-li-'tto. I'ří38 f.uto omezena existuj í a SrnOoc předpoklady,
•ib.v liyly a.ÍBkány dostačující koercitivní s í ly pro dosažení
n-:xiní5ln)' možné hodnoty základního paranetru kval i ty perma-

nentního inufjifitu, součinu (BII) „„ pro tento materiál .
maje* -}

* Í3I.9MCO.)teor.
ji... nr 1-410tick.fi indukce, H. . . intenzita magnetického pole
i< tomu i'iíelu jo třeba u Tiiameticky orientovaného materisílu
"lískat koeroi t ivní sílu

fH

Mo"< permeabtli ta vakua
coí pro SmCOc; odpovídrí hodnotám kolem 0,45 MA/m.

Vzhledem ke gnačnéipu teeřmickému uplatnění permanent-
tiích maketu e v./sokými parametry probíhá v zahraničí
Intenzívní výzkum fysikálních vlactnost/ tohoto materiálu a
nuňobťl přípravy pHsluaných permanentních magnetů / 3 / . '
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Technologický postup práškovou metalurgií Je zpravidla
nesledující: výroba prážků, orientování čás t ic v magnetic-
k-im pol i , l isování, sl inování, zmagnetování a stabil izace.
'Ikazu4 Í se, še drcení a práškování natavených s l i t i n Je
jedním z kritických kroků, které Jsou rozhodující pro do-
sažení požadovaných magnetických vlastnoBtí. Značné tech-
nické problémy při výrobě kvalitních permanentních magnetů
tohoto typu vyplývají ze specif i cJcých vlaatnontí kovů vzác-
ných zemin, předevSím Jej ich vysoká afinity ke kyslíku a ,
z úzkého koncentračního a teplotního rozsahu existence
dostatečně homogenní intermetalické fáze RCo-.

Dále uvedeme některé výsledky, které byly dosaženy
při přípravě práškových permanentních magnetů typu RCOc ve
Státním výzkumném ÚBtavu materiálu.

Sl i t iny pro práškování byly připravovány natavováním
výchozích komponent v obloukové peci s atmosférou velmi
oistého argonu. Natavené s l i t i n y byly drceny v ocelové ná-
dobé a dále práškovány v kulovém mlýnu. Jehož nádoba a mle-
cí koule byly vyrobeny z karbidu wolframu.

Pro zjištování střední vel ikoetl čás t ic byla použita
permeabilitní Bleineho metoda měření měrného povrchu práš-
ku /4/.

Pro měření koercitivní s í l y jH c a průběhu magnetizač-
ních křivek bylo sestaveno zařízení, sestávaj ící ze soustavy
Bnímacích cívek navinutých a zapojených navzájem v opačném
smyslu, která Je umÍBtěna ve vzduchové mezeře masivního
elektromagnetu. Vzorek se pohybuje mezi středy cívek. Indu-
kované napětí Je snímáno.fluxmetrem. Magnetování vzorků by-
lo prováděno při maxLiaalní i n t e n z i t ě magnetického pole ne j-
výše 2,4 MA/m (30 kOe).
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Z^vislost_koercitivní_3Íljr_na_z£Ůsobu_mletí
".oercitivní s i l a jHc s dobou mletí zpočátku velmi ry-

chle, pak pomaleji vzrůstá, dosahuje maxima a v další části
dochází k :Iesu, který je zřetelnější při intenzívním
mlet: s m&ijm množstvím meliva (obr. 1 ) . Při méně intenziv-
ní.;: mletí dochází k poklesu až po delších časových interva-
lech, kter? nejsou graficky vyneseny. Mletí bylo provedeno
v malé nádobě o objemu 50 cm . Maxima jH0 jame dosahovali
pro částice o střední vel ikost i 4,5 /im /5/ v souhlasu a vý-
sledky jiných autorů /&/, což je značně vyšší hodnota než
přibližná ,-iodnota d„ vypočítaná z teorie . Předpokládá se, že
t jkles TH při dalším prodlužování mletí j e způsoben rostou-
cí orúdací prásku se zvyšujícím se celkovým povrchem a plaa-
"ickou deformací část ic . Absolutní hodnoty jH_, které uvádí-
-.>-, bv byly vyšší při použití vyšších inagnetovacích polí,
r.eboř TH závisí na maximální amplitudě magnetovacího- pole /?/ .

Z l . leiiska praktických aplikací a dosažení maximální
ho&noiy součinu (BH) je třeba, aby kromě vysoké koerci-
tivní s í ly vykazoval materiál pro permanentní magnety pokud
^oino pravoihlý průběh křivky J(H) ve 2. kvadrantu. Z tohoto
důvodu jsou částice orientovány v silném homogenním magne-
íick-ÓT. pol i . Jako parametr charakterizující stupeň orientace
,,'pT-e ii-ouřívali podíl J^/J*, kde J* oanačuje zdánlivou rema-
.-e.ntní '?.'.i;Tnetickou polarizaci při vnžjším magnetickém poli
: ' 5 = -' °- -Tč :nH7netickou polarizaci při magnetickém poli
l,ó \'Mv.i .20 kOe). Tato i n t e n z i t a magnetického pole nesta-
lí í :.3.sycení materiálů, avšak na experimentálnínj zařízení
:.•>-. lo rnoár.D měřit J při vyšších hodnotách. Zjištěné závis-
-csti J_'<.T_ dávají proto jen přibližné údaje o stupni orien-
~ :G9. "--řený prášek s přídavkem parafinu byl volně nasypán
v '..-a-.-ř-ených pouzdrech. Fři orientování byl nejprve parafin
T.r:=-:en -ahřátím do tekutého stavu a pak ochlazen, aby fixo-
\'~-l -• >lohu 5Jat ic. Počáteční vzrůst poměru J ' / J * (obr. 2,'3)



'V závislosti na době mletí j e zřejmě zpŮBoben snižováním
počtu polykrystalických čáGtic většicť rozmorů. Pokles po
dosažení maxima nastává pravděpodobně následkem zvyšující
se obtížnosti orientace velmi malých "• r-tic, pokles je při
intenzívním mletí rychlejš í . Při měřeních na obr. 2, 3
byly prásky orientovány magnetickým polem o intenzi tě 2,0 iIA/ns
(25 kQe), Ha obr. 4 je vynesena sávit loat stupně orientace
a koercit ivní s í ly na i n t e n z i t ě magnetického pole použitého
k orientování pro materiál PTQ ,- SBIQ - Co_. Toto složeni
j e zkoumáno proto, ze nahrazeni část i podílu samaria
praseodymem umožňuje zvýšit remanenci a hodnotu (BH)

2; 'liS2ÍŠ_E255§S2SÍSí_S3££_ —L
Z práškových materiálů jsme vyrobili vzorky slinutých

permanentních magnetů o hustotách 90 až 95%. Popis přís luš-
né technologie by přesahoval rámec tohoto příspěvku. Na
vzorku SmCOc, který byl vyroben pro mikrovlnný integrovaný
obvod a jehož demagne t i začni křivka ve 2. kvadrantu hyste-
resní smyčky j e uvedena na obr. 5, byla naměřena hodnota
( B H )niax. = 1 0 ° k J / m 3 ( 1 2 ' 5 M G O e ) * Skutečná hodnota je pro
tento vzorek ješ tě poněkud vyšší, nebot stejně jako v pří-
padě měření prášků, probíhalo měření v magnetických polích,
která nedostačovala k úplnému nasycení vzorku. U slinutých
vzorků jsme v některých případech dosahovali extrémních
koercitivních s i l jHc = 2,4 MA/m (30 kOe).

Z výsledků vyplývá podstatný vliv parametrů mlecího
procesu na magnetické v las tnost í prásků SmCOq a (Sm,Pr)Coc.
Pro z j i š tění optimálr ' 'h. v las tnost í je třeba stanovit jak
vhodnou dobu, tak i i^^enzitu mlet í . Obecně se při mletí
v kulovém mlýnu dosáhne lepších vlastností méně intenzív-
ním déletrv^Ťícím mletím. K dokonalé magnetické orientaci
částic je tfeba velmi silných, magnetických p o l í . "agneticlcé

' vlas ten --5 t i připravených prásků jsou při vhodném nastavení.
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parametrů mlecího procesu obdobné výsledkům publikovaným
v zahraničí a umožňují vyrábět slinuté permanentní magnety,
jejichž hodnoty koercitivní s í l y a součinu !^s^max. Voá-~
Btatnš převyšují hodnoty dosahované aa magnetech s jiných
materiálů.
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množitvi meliva 5g
a •• 10g

SO 100 t[min]

Cbr. 1. Závislost koercitivní síly ,H„ prášku SmCor na době

mletí pro růsná množství meliva. Otáčky sileci nádoby

480/min.

množství meliva Sg

Obr. 2- 1'áv-ljiosť parccne^ru — — na dobé nilští pr • rúzr.á

nmo.^sví seliva, -'.táoicv nil-'ci nádoby 4.ST/iiir..
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g otttky mlid nWoby 180/min
0 •• •• •• 300/min
A .. .. •• 480/min

3 4

•J;

5 tlhotfl

Obr. 3 . ZáviBlost parametru — ~ na dobš mlet í pro různé
J 8

rychlosti otáček mlecí nádoby. Množství meliva 10 g.

10

05

!

2 H|iA/m]

Obr. 4. Závislost parametru a koercitivní síly
s

na intenzitě . .agnetielcého pole použitého k orien-
taci čáetia. Vři rp.ěření magnetováno v poli 2,4 MAAn.
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ta

Obr. 5- Demagnetizačni křivka slinutého permanentního magne-
tu cJ magnetovaného v i503-* 2 » 4
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Sí©r. Jiří' .'.'.c-dek, CSc.

Hornický ústsv ČSAV, Praha

U materiálů,, které se připravuji nebo. vyskytují pře-

vážně v préSkov-i formě, je stanoveni některých fyzikálních

vlastností tuhé. fáse. scár.é pouze tehdy, ,jscu-li tyto mate- •

riá-ly zfornovény do vrstvy a. je-li znána souvislost meai

analogickými vlastnostmi tuhé fáze a vrstvy.

Eákladr.í vlastností préřkové vrstvy je ob.jer.ová hus-

tots <i>,, jejíž zaěny se dóséhna účinkem objeiuové síly, např.

tlakové síly, a ostatní fyzikální vlastnosti vrstvy ss po-

toic vyjádří jako funkce hustoty nebo použité objeaové síly.

V mezních stavech vrstvy lze předpokládat, Se uvažované

vlastnosti vrstvy se číselně shodují s týniž vlastnoatmi

tuhé fáze. Na tomto předpokladu je aaloěeno stanovení re-

zistivity, efektivní'tvrdosti a rozpojovací práce tuhé fáse

z průběhu zhutňování práškové vrstvy.

Teoretické>#předpoklady_

Stav porézní vrstvy tuhách částic je obvykle charakte-

rizován objemem niezizrnných prostorů'Vg> jenž vyplývá s roz-

dílu celkového objemu vrstvy V a zdánliváho objemu všech

částic. V a

v e = v - v á • (i>

U neporézních částic je V & shodné s objemem .tuhé fáze.

Rozsah existence zhutňované vrstvy ,fe určen body,

v nichž ss vrstva nachází v limitních stavech. Současné je

třeba uvažovat .stlačitelriost tuhých částic, tzn^ ?,e

V a = Y alP).
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V orvr.írr, limitním stavu, vyznačeném na konipresni křiv-

ce bodem ..i yobr.l), jsou částice deformovány úoinkeni tlako-

vé síly, jež zAs nabývá hodnoty ? = P„fnatolik, že se na—

vsáje-n dotýkají colýni povrchy, objem meaiarnných prostorů

T g = C a objem vrstvy V = vfw)*

V druhém limitním stavu v bodě E, kde nepůsobí na čás-

tice řádná objemovd síla (? = C), částice se právě přestá-

vají dotýkat a vrstva nabývá objemu V = ^íe-f)'
 í-!oa limitní,

ob.̂ ê y lze spojit vztaheia

kde ^ má význsn objemového koeficientu.

Dojde-li v bodě li k přiblížení Sástic na vzS-ílnnasz

působení koheaních sil, po odlehčení na tlak ? • .-.'ijae-

vrsLva objem V = v

a(o)* -°°-le rovnice (1) ' . tomto přípa-

Jó V , \ = C a Kompresní křivka vycháicjicí z tohoto poSá—

wsiního stavu vyjadřuje pouze stlačitelnost tuhé fáze.

Ls-ř px-cto sestrojit dvě kompresní křivky 1 a 2, jsž

;.ři ata.lnšn tlaku P vyjadřují objemy

vl = V a + V e 13)

v2 = va . u)

- .'e :i(!; raziilu Ise stane vit objem mezizrn.iých prostorů

vl " 7£ = ve • Í5)

To !i3a;íní JO-ÍU :' ,-•. Yň = G a oitud

-«. -'- -lýcích í > I je ro^ai^ '-^^..rssnich křivek 1

- - " : .Jr. •••i ívíď.ií rrjiov;/, ouscnC .ť3r.̂ i.ar.tr.í. C-is ":'e.'ii'
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V = V (P) a polohu bodu li přibližné určit s cista dotyku

úsečky a funkce V O(P),

3OQ S, jeauS přidusí objem, vrstvy V,-^, lze aa přeci-

pokladu izotropní expanze vrstvy určit a výrazu (2). U řa-

dy práškových materiálů tylo experiKentíllnž:- z.}i*V;r.a~' , 2e

hodnota k je velni blízká 1,65, což se shoduje s t-ĵ reiic.-::-...

hodnotou pro jednoduché, hexasronélní uspořádáni kulových ČĎE--

tic. ?ři výpoátu Y( ef) Izs v prvés pí-iclížer.i r-oužit '.Jto

hodnoty, nebo k určit poniocí setřepné hustoty, ,je2 se nej-

více blíži hustotě vrstvy při objemu ^tQf\i ri«bo extrapolo-

vat koapresní křivku dc tisku P = 0.

Modelově se zhutňování vrstvy obvykle provádí při kon-

stantní o "priřesu vrstvy S. Stupeň zhutnění vrstvy je potom

úměrný relativní plošné hustotě O

O= -§- (7)

kde A je celkové plocha tul..é fáze v průřezu S a v- intervalu
vý2ek^LQÍ<; L,,^ nabývá hodnot v_ Ae+.; Ar<í = S ^ . Hustotu O
lze vyjádřit jako funkci výšky ; převlédá-li při zhutňová-
ní posuv část ic, p l a t í •

|_ (k-1)

jestliže převládá deformace částici platí

Dosasenín za A do výrazu pro sleitrický odpcr e. homo-

renního vodiče s rezistivitou p •

a = 9^t
vychází očpcr vrstvy

R = p
(k-i)2L.;2
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• ' i i
V souřadnicích L vs. (L/K)c resp. L. ve. L (L/R)6 se obě

funkce S = H(L) preveiou na lineární závislosti, jež uaož-

ňuji výpočet jak rezistivity tuhé fáae p , tak faktoru k.

Stanovení efektivní tvrdosti H f vychází z představy

o analogické funkci pístu a indentoru při jejich působení

na prachovou vrstvu . Podle se:niempirického vztahu je efek-

Livni tvrnost vrstvy 'ň^ v dané ni stupni zhutnění rovna tla-

ku ?, jiziř se .vrstva do tohoto stavu uvede. Stejně jako

ii elektrického odporu je tvrdost H f v bodě .1 cřibližně

rovna tvrdosti tuhé fáze.

.Stanovení rozpojovací práce4' je založeno na přiedpo-

fclEcrj o ekvivalenci'rospojovaciho a spojovacího procesu,

-iierí I29 uskutečnit stlaéeniru práškové vrstvy z objemu

V p,, JÍŠ ĉ .;e- Vr-\, v nán:S se částice přiblíží na vaidle-

rios. řiídově shodnou se ?í'črou působení kohezr.ích sil.

Z o~v. 1 je zřejmé, ř,e spojovací pi'ace 'A'r je urč-ena souč-

tem dvou -.--reci. ?ři kompresi vrsxvy z vĵ ěky L *. na výíku

L, v.v-jnň so n.T. systínu prács

r i. (?) a? , (13)

:..;lrhjuní 2 vý:ikj- i*_. (r = ?..) na výjku L o ; o^ (? = 0)

' 3v;.-.- - "reci

3i ' I" v?) dr , (14)

(1;)

.-r .--3:rrre£i bylo : :u'.i;j •-r̂ ci-.jv.vch asteriilů ." pn.-

r;::̂  velii-.jdti fřo-.ic < -,^ :cr.. Vrstva o hxoxnosti i až

A" '.••!••. ̂ "loiov-n; v ';;!;•" :3 ciciu 5 izolační vlčinou '.!&-
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kem až 1500 IIF9. SouSasnS byla r.ďřena výř.ka vrstvy 3 : řes-

ností - C,GC5 am a elektrický odpor a přesností - C,COClP.

Tvrdost vrstvy byle srovnávána s konvenční K„ podie Vickerce

stanovenou tvrdoměrem .'.iecrita 56BC1 jednak r.s odlehčených

kompaktech v dutině bloku, jednak na volných-výliscích. Nu-

merická hodnota integrálů (13) a 114) se uriila vií.c-iun

příslušné plochy.

Výsledky^

fía obr. 2 jsou znázorněny lir.eárnl závislosti podle
rovnice ( H ) , v tab. 1 charakteristické veličiny vrstvy a
res.istivita pu. prachových koksů.a vscrhu. antracitu.

Tabulka 1. Hezistivita fi(J?cni2 a. o^jeriovj^iioeficient k

Vzorek p k Vzorek p k

koks 1 C,CCi5 1,34 koks 5 0,C-3í3 1,56

2 O.CO52 1,3? 6 C.J2&C 1,55

2 C.GCJO 1,55 7 C.Cwjj 1.C9

4 C.CC53 1,53 antrssit e 13,J4 1,GO

V t&bulce £ .jsou porovnávána ::on!er5r.í čísla tvrdosti

podle Vicksrse H,r a HMy (mikrozkcuška) a pod"'-.'? Srinnela !i,.

ns ho::3geruiich kusových materiálech spclu s efak^ivr.í

tvrdostí He^v, jež js rcvna tlaku aplikovanému na prachovou

vrstvu v bodě :•.:. V tab.3 jscu uvedeny efoitivr.í tvrdosti H „

ion:prinovan,é vrstv;.' práškových kovi s tvrdostí podle Vic-

kerse H,r. Tab. 4 obsshuje hodnoty roaj.-ojcvaci práce '»r a

. efektivní uvricst u některých prů^slcvých xateriólů.

2• uvedených výsledků je srsjnié, že

1* rovnice (11) dobře vystihuje uminy e-ektrick-Jho o ..peru

préřkcv-v vrstvy při jejía shutfiování,

2. efektivní tvrdost Kpf. jak nhutněr.é vrstvy, tak kox-?skt-

ních materiálů je v relaci s konvenčními testy & prakticky

souhlasí s tvrdostí H„ podle-Viccerse,
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3. rozpojovací práce Wr je
relaci a její absolutní
kůra mlecích zkoušek.

Tabulka 2. Čísla tvrdosti

u jednotlivých materiálů v dobré'
hodnoty řádově odpovídají výsled-

.podle_rů znýjjĥ me tod_

Siala tvrdosti
Materiál Hy ft^

Teflon . 4,0
Celuloid 18,1 18,1
Uetakrylát 26,0. 20,1
Tvrzený kaučuk 25,2 19,8

AI - II 40,0 36,8

%
6,9

21,2
23,6
33,8
.37,1

7,0
17,0
26,0
26,0
39,0

Tabulka 3. Vztah mezi_tlakem P(fcp,.a!f?)_a_tvrdostí H^

20
30

6C
80

ICO
120
14-0

Po uvclnění
konroasLtu

Mg
20,5
31,7
41 r 4

43,0

45,0

Číslo

AI

20,4

30,9

39,8

49,8

49,2

45,1 49,7

tvrdosti M~

Cu

19,6

41,3

59,8

80,2

105

123

123

Fe

20,2

40,9

64,1

SO, 5

•103

124
141

142

Tabulka 4- ÍJozpojcvací gréce tfT,í
i:í*£S~T.nšÍ!:ier:ý"~n materiálů

i^teriál

hnědé uhlí

černi uhlí

bakelit

plexisklo

*]

5 -
25 -

32
63

12
40

Material

koka

siderit

pískovec

véoenec

55 - 130

70

90

100
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Obr. 1. Schema kompresní křivky
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VPLYV SYPSEJ HMOTNOSTI PRÁŠKOVÉHO ŽELEZA NA NIEKTORÉ

VUSTNOSTI VÝLISKOV

A, 3alak, E. Dudrová, V. Miskovič, E. Rudnayuv.i
Ústav experimentálněj metalurgie SAV, Košice

Na základe va6šielio počtu udajov v práci hol stanove-
ny vzťah aedzi sypnou hmotnosťou práškového že leza .1 ob-
jemovou hmotnosťou nespekaných výliskov. Tento vzťah vy-
jadřuje maximálně dosiahntitelné hodnoty objeirovt-j Uxot-
nost i v z á v i s l o s t i od sypnej hmotnosti práškov-i-ho železu
a má priamkový charakter nezávislý od l i scvacieho tlaku.
Přitom za rovnakych oodmienok nphol xistony :ii .iaky zrnter-
nejší vzťah medzi sypnou hn-otiošťou vrá^kové^.o iele?.a ;-.
medzou pevnosti s;.'»kasiých vyl iskov. Bol urobeay t i cž pokuji
nájsť vzťah medzi frikčným indexoir práškového železa a oh-
jeniovou hirotnosťou a pevnosťoa v oliylio nespekaných v\ l í s -
ko v.

ÚyctU

Synaá hmotnost1 a hmotnost' po strašení práškových ma-
ter iá lov je jednou z dólež i tých technologických v lastnos-
t í* Ti^to she.rakteristiky určujú ;iredr.všetkým sypné výšky
pr: J.isovaní a tým aj l i sovac ích násírojov, zilvih y tý<i
éiastočne aj kapacitu l i s o v a v neposlednom radě aj ve l-
kost" zásobníkov pri skladovaní°bbalov na přepravu týchto
materiálov,

Sypná hmotnost práškového železa, ktoré na rozdiel
napr. od keramických alebo vy • otvrdých práškových kovov
je húževnaté,je ovplyvňovaná jeho viacerými vlastnosťami,
Prcdovšetkým ju určuje tvar č a s t í c práškového že leza, ich
nrorfnlogic3:é v l a s t n o s t i , velkost?, granulometrické zloženie
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a aerný povrch. Pritoa tieto vlastnosti najma při hubovi-

toa práškovoa ieleze je nožné do znaunej miery meniť aal*

sou mechanickou a tetelnou úpravou, čím sa dá sypná hmot-

nost upravit na rozne hodnoty v širokom rozmcdzí. Za vhod-

ných technologických podmienok je možné upravit? tvar čas-

tio práškového železa s nepravidelným rozvinutým povrchom

na rovnoměrnější, skoro a? guíovitý při súčasnaj zmene

velkosti částic i granulometrie. Takýtn případ nastává

najmi pri hubovitých druhoch práškového žele/.a, kde urci-

lú úlohu Uraja vn>ítorná pórovitosť častíc, co sa prejavuje

napr. aj na rozdieloch vlastností hubovitých a rozstreko-

vaných druhov práškového železa i mechanického práškového

železa, ktorš nemá nijaké po'ry. Podobné je to aj s hmot-

nosl'oii práškového železa po strašení. Vzťah medzi hmot-

nosťou po strašení a sypnou hmotnosťou u práškových mate-

riálov by mal vyjadřovat; Hausnerov třecí koeficient /I,2/.

Tento koeficient vyjadřuje trecie vlastnosti častíc práš-

kového železa medzi sebou při striasaní, Zatial nie sú

••name údaje, že by aa našiel najaký přesnější vzťah tohto

koeficientu k inýin vlastnostiam všetkých druhov práškového

žaieza aleho výliskov.

3 ohZadom na vplyv mnohých činitelov na sypnú hmot*

nost práškového železa,v literatuře sa střetáváme prevaž-

ne s názoroc, že sypná hmotnost? nemá nejaky vzťah k iným

vlastnostiam práškového železa alebo výliskov. Kiefer a

7-iotop /3/ uvádzajú, že prášky s ní/.knu syp:iou hmotnosťou,

i napriek tomu, že výlisky z nich lisované máju vyseku pev-

nost* v nespekanoQ i spekanom stave, nie sú vhodné na apli-

káciu pře nízku tekutpsť a vysoké zmratenie výliskov* Z

práce Lenela, Ambsa a Limersona /4/ vyplývá, žezhodnoty

ŷpiiej hmotnosti práškového železa nie je možnéjvóbec

usud2ovať na jeho lisovateínosť. Agte, Petrdlík /5/ uvá-

dzajú, že medzi hodnotou sypnej hmotnosti a hmotnosti

práškového železa pn strašení nejestvuje asi nijaký zre-
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telný vzťah k objemovej hmotnosti, výliskov* Pod Ta S«r«-

kina /6/ rózne druhy práškového železa s rovnakou *ypn«u

hrnut,nosťou i pri rdznej disperznosti nevyhazuj.: roadiety

v zkutňtv atelnosti.

S citladQia aa rozdielnosť názorov nu tuto problema-

tiku a na skutočnosť, že každá práca sa zaoberá. převážné

jedným druhom práškového železa, v tejto prúci sa zaobe-

ráme vzťahom aedzi sypnou hmot nos ťou prú&kového železa

a objemovou hmotnosťou výliskov v nespekanom stave a

medzou pevnosti spekaaých výliskov. Pri; u beriene do

úvahy súhorné výsledky získané z literatury i z vlastné-

ho výskumu a to vo výrobe iba hubovitých i rozstrekova-

ných druhoch práškového žei' .i. Tým sae obJržali údaje c

hodnotách sypnej hmolnosti v poměrné áirokom roznedzi a

tc 0,9 až 3,5 g/cm . Súčasne v práci uvádzame niektoré

údaje o frikinom indexe.

Použité údaje.

Pre hodnotenie sae použili údaje o hubovitých dru-

hoch práškového železa Hoganas vyrábaných redukciou prí-

rodných kysličníkov železa /7/ a rozstrekovanjch /S/,

údaje o rozstrekovaných druhoch práškového železa RZ Jía-

nnesmann /9/ á z výroby NDR /ÍO/, áalej údaje o hubovi-

toin praškovom železe vyrábanom redukciou okovín v ČSSR

/li, 12, 13/j o hubovitých druhoch práškového železa vý-

skumne vyrobených redukciou z odpadných kysličníkov že-

le/a 7. moriacich kúpelov s různými vlastnosťaoi / H a 1 5 t

16/. Přitom niektorrí hodnotené druhy práškového železa

boli za učelom zvýšenia sypnej hmotnosti a změny tvaru

častíc mleté a žíhané, takže u každého základného druhu

práškového železa bola potom sypná hmotnost' v poměrné

širokom rozmedzi v závislosti od spdsobu výroby a pod-

aiienok áalšicho spracovania. Pre hodnotenie neboli po-

ntonodx.sperzné fraicie. Hodnctenč boli převážné
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údaje o.práákovoa železe o granuloaetrickoa zloženi pod

0«16 am, pod 0,20 an a pod 0,315 au v rdznoa zastúpení

jednotlivýob frakcil.

Pri hodaotení lisovatelnosti, rasp, objeaovej hmot-

nosti výliškov berime tiež do úvahy, £e táto vlastnost?

je Sálej ovplyvnena chemickýa složením práškového železa,

ďtratou hnotnosti žíhanla vo vodíku /obsah 02/, obsahom

zvy&ku nerozpustného v HC1, anožstvoa a druhoa nazadla

a v neposlednoa rad* i materiáloa lisovacieho nástroja.

Pre hodnotenie nie aú zahrnuté údaje o lisovaní v tvrdo-

kovových nástrojoch. Hani skúaané druhy hubovitého práš-

kového železa boli aleté ta rdznyoh podaienok v gulovom

mlýne i v nárazovoa mlýne s vysokými energiami, čo nám

umožnilo připravit práškové ielezo1s velni vysokou liso-

vat elnosťou /17/ i práikové' žalezo a rózne vysokou syp-

nou hnotnosťou do 4,0 g/ca /18/. Pre hodnotenie sme vy-

brali hodnoty objemovéj hmotnosti výliskov dosiahnuté li-

sovanín práSkověho železa s příslušnou sypnou hmotnosťou

tlakom.200, 400 a 600 MPa. Do súhoru hodnot o medzi pev-

nosti boli pojaté iba údaje dosiahnuté spekanim pri tep-

lotě 1100, resp. 1120 °C po dobu 1 alebo 2 hodin.

Vj'sledky hodnotenia a ich rozbor.

Sypná hmotnost' práškového železa a objemová hmotnost; vy-
li SKOV,

Získané výsledky sú uvedené na obr.l pře všetky tri

hodnotené lisovacie tlaky a to 200, 400 a 600 MPa* Kvoli

prehladnosti údaje o róznych druhoch práškového železa

sú čiastočne idlišne označené. Z Lýchto úcíajov JG V pr-

vom radě zřejmé, že objemová hmotnost' výliskov v nespe-

kanom stave v závislosti od sypnej hmotnosti práškového

železa vykazuje značný ro/ptyl. Tak při výliskoch lisova-
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nýcť tlakom 200 MPa z práškového železa o sypnej hmot-

nos ti 0,9 až 3,3 g/cm je objemová hmotnost' v rozmedzí

5,2 až 5,9 g/cm so střednou hodnotou 3 až 5,5 g/cm s

odchylkou voči tejto střednéj hodnotě + 6,7 %t při výlis-

koch lisovaných tlakom 400 MPa v rozmedzi 5,25 až 6,65
3 3

g/cm so střednou hodnotou 5,95 g/cm a s odchylkou -

12,7 ¥ a při výliskoch lisovaných tlakom 600 MPH V roz-

med z. i 5,85 ai 7,1 g/cm so střednou hodnotou 6,45 CBI a

s odchylkou - 10,7 %. Tieto hodnoty představuji! najfas-

tejšie sa vyskytujúce údaje:* Je zřejmé, že skutočný roz-

ptyl hodnotených údajov je spósobcný predovšetkým roz-

d ni liiy.no. lyži kalnými a chemickými vlastnosťatni práškového

železa, ktore sa pr.ejavujú jednak na hodnotách sypnoj

hmotnosti a jednak na jeho lisovatel'nosti. Přitom tioto

odlišné činitele sa prejavujú váčšíin rozptylům hodnot ob-

jemové j hmotnosti pri. lisováni vyššími tlakmi. Hodnoty

sypnej hmotnosti asi pod 1,# cm má práškové železo vyrnba-

né redakciou sekundárných okovin /ZS3R/ a práškové železo

vyrobené redukciou odpadných kysličnikov železa zlskanycli

pri regenerácii moriacich kúpelov po mořeni oueli kyseli-

nou sirovou /lo,19/ i kyselinou solnou /15,20/B Pri vý-

lisKoch lisovaných z týchto druhov práškového železa,kto-

ťé majú i váčší měrný povrch, móžeme po spekani očakďvať

\yra?.nejši vzrast objemovej hmotnosti, ale aj znační';

žcnraštenie rozmerov. Tak napr. pri výliskoch lisovaných

tlakom 200 MPa z práškového železa vyrobeného z odpadných

Icysiitníkcv železa získaných při regenerácii moriacich

kúpelov po mořeni ocelí kyselinou solnou, ktore má měrný
o .

povrch už 7 m /gf zvýšila sa objemová hmotnost' spekaním

pri teplotě 1100 °<V2 h z 5,-1 g/cm v nespek&nom stave

na 6,-1 2/'cm ,

Vysoké hodnoty sypnej hmotnosti okolo 2,9 g/cm majú

tozstrekovaré druhy práškového železa a hubovité po doda-

tečné j mechanickéj úpravě zhutňcvaním, u ktorvcji to-uto
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úpravou no*as«e doaiahnut ešte vysšie hodnoty syonej

iíiťotsiosti, ktorí sú vhodně pře elektrody,

Z uvedených údajov al« tiež vidíme, že při hodno*

tení váčšieho súboru údajoy je nožné sťanoviť vztah medii

objemovou hmotnostouvyliRkov 2 práškového železa v zá-

vislosti od jeho sypnej hmotnosti, ale iba ako maximálně

hodnoty dosiahnutelné u práškového železa. Takuto zavis-

losť je možné vyjadriť potom priamkou s rovtiakou smerni-

cou pře všetky tri lisovaeie tlaky* To znáčii? že prie-

beh závislosti objemovéj hmotnosti od sypnej hmotnosti

práškovéhc železa nie je ovplyvnený vý&kou lisovací ho

tlaku* Lisovacím tlakom je ovplyvnená iba základná hod-

nota objemovéj hmotnosti, ktorú udává priesečnik tejto

priamky s osou y. Tuto závislost mdžeme potom přibližné

vyjadriť pře jednotlivé tlaky nasledujúcimi vzťahmi :

d 2 = 5.1 + 0,27. d /g/cm3/ /pře 200 MPa/ [\J

d 4 = 5.9 +0,27. d /g/cm3/ /pře 400 MPa/ /£/

d6 « 6,3 + 0,27. dp /g/cm
3/ /pře 600 MPa/ &J

kde d„, d,, dg značí objemová hmotnost výliskov /g/cm /

a d sypnú hmotnost práškového železa*

Tieto vztahy platia přibližné do sypnej hmotnosti

práškového železa asi 3,0 g/cm = Dalším zvýšením sypnej

hmotnosti nad tuto hodnotu dochádza už k poklesu objemo-

vej hmotnosti výlisiov, čo je spňsobené tvarom a jednak

velkostou častíc i granulometrie práškového železa.

Stanovená závislost maximalnych hodnot objeraovej

hmotnosti a sypnej hmotnosti práškového žsleza vyjadřuje

súbor vplyvov optimálnych predtým spominaných vlastností

práškavého železa, ktoré by sa mali v budúcnosti pře kaž-

dý případ analyzovat.
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Sypná hmotnost' práškového žele/., a med za pevnosti spe—

kaných výliskov.

K predtym hodnoteným údajom o sypnej hmotnosti práš-

kového železa, o lisovacom tlaku a objemevej hmotnosti

nespekaných výliskov sme vybrali aj příslušné hodnoty

u. '*> pevnosti spekaných výliskov, ako sú znázorněné na

obr.í - Tieto hodnoty medze pevnosti vo vzťahu k sypnej

hmotnosti .ráškového železa vykazujú značné varii rozptyl,

než v prvom případe. Přitom u takto zostavených údajov

nevidieť nijakú tendenciu, ktorú by bolo možné vyjadriť

nějakým vzťahom. Maximálně hodnoty med ze pevnosti v tom-

t;> případe majú výlisky jednak z práškového železa s naj-

nižšou hodnotenou sypnou hmotnosťou /O,9 g/cm / a s oomer-

ne najvyššou /2,9 g/cm , práškové železo AHC 100.29 * V

týchto prípa och rozdiel maximáinych a miniraáinych nod-

nůt medze pevnosti voěi střednéj hodnotě je u všetkych

troch .lisovacích tlakov prakticky rovnaký a to + 5O HPa

a v percentualnom vyjádření 79 %, 45 % a 3 5 %« od nižšie-

ho k vyššiemu lisovaciemu tlaku. Ale i v tomto případe

docháciza při vyli-. och lisovaných z práškového železa

so sypnou hmotnosťou vyššou asi 3,0 g/cai už k p»kle-

su mpdze pevnosti, převážné ako u objemovéj hmotnosti.

Io ukazuje, že na vlastnostiach po spukáni sa už výraz-

nejšie přejavujú přeďovšetkým chemická čistota, mořfolo*

gické vlastnosti práškového železa, ktoré chuřakterizujú

i jeho aktivitu při opékaní a vplyv týchí.) vlastností po-

tom převažuje nad charakteristikami, ktoré uřčujú sypnú

hmotnost' práškového železa.

Objemová hmotnost', pevnost' v ohybe ne^cekaných, výliskov a
fřikčny index.

Na obr. 3 je znázornMiá možná závislou, objemovej

hmotnosti výiiskm- z práškového železa a ioh oevnosti v
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ohybe v nespekanom stave po lisovaní tlakom 600 UPa od
frikčného indexu, ktorý představuje poměr hmotnosti práš-
kového železa po strašení a jeho sypnej hmotnosti* Z tých-
to údajov sa dá přibližné usudzavať, že frikěný index
práškového železa asi do hodnoty 1»2 sa neprejavuje ani na
jednej zo skúmaných vlastností výliskov. Při jeho zvýšení
nad tuto hodnotu mažeme vidieť prudší pokles objemovéj
hmotnosti výliskov i pevnosti v ohybe. K presnejšej
analýze týchto vzťahov bude potřebné získat' viacej údajov
a tieto výsledky by malí slúžiť len ako podnět pře cialšic
orehíbenie poznatkov a spresnenie vžťahov raedzi vlastnos-
ťadii lisovaných práškových materiálov a vlastnosťami vý-

Z ave r »

V práci see sa zaoberali možnosťou stanovenia vzťahu
medzi sypnou hmotnosťou práškového železa a objemovou
hmotnosťou nespekaných výliskov dosiahnutou lisováním tro- i
1.11 roznymi t lakmi a medzou pevnosti spekaných výliskov, ako
aj možným vzťahom medzi Crikčným indexom práškového železa,
a objemovou hmotnosťou a pevnosťou v ohybe výlisku. Pre
hodnotenie boli použité l iterárné i viastaýni výskumom zi-
skané údaje o sypnej hmotnosti rčznych druhov práškového #

ieleza v rozsahu 0,9 až 3,5 g/cm a o objemových hmotnos-
tiach, pevnosti v ohybe a medze pevnosti výlisku po l iso-
yaní tlakom ^00, 4U0 a 600 MPa*

1 rozboru týchto údajov vyplynulo, že je možné stano-
vit" závislost' dosiahnuteJiných maximatnych hoJnot objemovéj
hmotnosti nespekaných výliskov od sypnej hmotnosti práško-
vého železa pódia rovnic, k' Té sú uvedené v texte. Tiito
závislost' podía týchto údajov p l a t í len do sypnej hmotaos-
tipráškového železa asi a,0 g/cm . Přitom nebol zistoný ni-
jaký vzťah medzi sypnou iinotnosťou prdlnového železa a



u.ea/.ou pevnosti »pcVnného výlt^ku. V pr.'.ci je uvedený tier- i
podnět pre hTadanie vzťahu medii frikřnýn, indexon: jir.-lřfco- ti
véhn šelest,*, .-. niekior^rra vJí.s:í.;i<,sťami výl iskov. s
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VPLYV VELKOSTI ČASTÍC PRÁŠKOVÉHO ŽELEZA NA NIEKTORČ

VLASTNOSTI VÍLISEDV

V. MiškoviS, Ea Rudnayová, A« $ « l a k v E* Dudrová

Ústav experimentálnej metalurgie SAV, Eoáiee

V
Resumé._ • \\

Na základe vacšieno počtu údajov o fyzikálnych a ve*

chanických vlastnostiach práškového železa získaného roz-

strekovaniin, redukciou okovin a odpadových moriarecských

kysličíiikov železa bola sledovaná závislost" haotnosti ne*

sppkaných vý i is kov, pevnost' v ohybe před spe kaním ako aj

mechanické vlastnosti po spekaní od velkosti častie a od

obaahu kyslíka vo východiskovom práskoVOID železe. Bola

tiež stanovená závislost' tychto východiskových parametrov

nri frikčného indexu a faktoru stlačitelnosti* Ukázalo sa, j

i.e na faktor stlačitelnosti výrazné vplýva v<rchodisková

velkost' častíc práškového železa a najma jeho specifický

povrch, kým u frikčného indexu sa viacej prejavil vplyv

obsahu kyslíka*

Úvod,

Pře dosiahnuiie požadovaných v las tnost í opékaných vý-

iiskov je nutné poznat' základné charakterist iky práško-

vých kovov a ích vzťahy ku skiimaným vlastnostiam. Základ"

no fyzikďlno-cliemickó v lastnost i práškových kovcv sú do

inafnej miery dané sposotioiu ich výroby a podmienkami 3al-

^.ifho st.'1'iic oráni a. Spume i z i mnohých vlasitno»ti t sledova-

i!í-fl! v markové j metalurgii, iiko je chemické zloženie,

tvar (".i*, t i e , sypu.i hrnut nos ť <i hmotnost' po s t r a š e n i , dole-

7Jtn liliilni v OPIOIM procese výroby speViittých výliskov hrá

vťfkoi-ť č.i^t^c ;Í ícii .iii'iiiutometria. Je vš-ol-ocnc /.name, ,;
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že najma so zvačšovaním velkosti čast íc při lisovaní práš-
kového železa, sa zvyšuje objemová hmotnost výliskov a na-
opak sp zmenšováním vzrastá medza pevnosti* To p l a t í i pře
obvyklý případ používania práškového železa o určitom gr.t-
nulometrickoft zložení, pretože monodisperzné prášky sa po-
užívájú iba pře speciálně účely. Ukazuje sa, že při hodnotě-
ní vplyvu velkosti častíc třeba brat' do úvahy i 3alšie cha-
rakterist iky práškového železa, ktoré spřesňujú tento zá-
kladný ukazovatel, nakolko inou mierou sa budu i s t e preja-
vovať gulovité hladké část ice, ako častíce řovnakej prie-
mernej velkosti podfa sítového rozboru ale s členitým,nepra-
videlným povrchem a tvarom, naviao ešte s vnútornou póro-
ví tosťou, ktořá sa móže zvlášť prejavit při l i sovaní .

3 ohl'adom na doterajšie poznatky o vplyve velkosti
částic práškového železa na niektoré vlastnosti výliskov,
ktoré bolí získané v jednotlivých prácach, převážné u jed-
iťho druhu práškového železa, v te j to práci hodnotíme uve-

rtent' vzťahy na základe údajov získaných spracnvaním růz-
ných rirubov práškového žei Í& V širokých súvislostiac':i»
Na skumaných vzťahoch sa prejavuje leda aj vplyv dodatot'-
ni'ho mleti a práškového železa za uče lom změny sypnej hmot-
nosti , velkosti a tvaru, vplyv obsahu kyslika a mých vlast-
ností práškového železa. Súčasne hodnotíme vplyv veTkosti
-.•tátíc práškového železa n.i změny 1'rikčného indexu, ktorý
••• uidruje poměr hmotnosti práškového železa po s trašeni a

» <ťj Iwiotnosti , 1 / a na změny koeficientu st lař i te lnost i ,
ktiny vyjadřuje poměr objemovéj limotnosíti výlisku v nespo-
kiinum stave ku hmotnosti práškového žeieza po s trašeni /2 •',
Ptťdpoklad.ime, žt; týmito údajmi přispějeme tu zovšeobecne-
»nu skůiMinych vzťahov v zaujme liLbšieho poznám.-; tvorby
•opékaného tělesa s vysokými technickými parainti rami.

Pře >ioiinotenie uvedenveh vzťahov smie použili údaje o
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rozstrekovanom práškovaní železe RZ produkcie NDR /3/, o

hubovitom práškovom železe vyrábanom redukciou okovin v

poloprevádzke v ZVL A/, huhovitých druhoch práškového že-

leza vyrobených laboratorně redukciou odpadných kysliř.iú-

kov železa vznikájúcich při regeneraci i vyčerpaných mnria-

cich kúpelov po moření ocelí kyselinou sírovou a snřnou

/5,6/, Sálej údaje o hubovitom práškovom železe Hog.inás,

/7/ a údaje o rozstrekovaiiom práškovom železe RZ Mannes-

mann /8/. U týchto druhov práškového železa srae pře hod-

notenie použili údaje o vplyve velkosti častíc určenéj

iba ich maximálnym rozmerom a to pod 0,10,- 0,16, - 0,20,

- 0,25 a -0,315 mm, ktoré sa najčastejšie používájú v pre-

vádzkovej aplikácii. Neberieme přitom do úvahy roonodisperz-

né frakcie. S ohladom na rdznorodosť použitých pramenov,

nie je podrobnéjšie skúmaný vplyv podzolu jednotlivých

frakcif v uvedených rozsahoch. Súčasťou hodnotenia je tiež

posúdenie vplyvu obsahu kyslika /strata hmotnosti žihanim

vo vodíku/, ktorý podlá jednotlivých druhov práškového že-

leza koliše v áirokom roztnedzi. Hodnotili sme aj údaje o

prášk«vom železe s extrémně vysokým obsahom kyslika, kto-

ré sa bežne na výrobu výliskov nepoužívá a to v zaujme

zistenia celkovej tendencie jeho vplyvu. Všetky sledované

vlastnosti výliskov holi zistované na trhacích tyčkách li-

sovaných- tlakom 600 MPa, převážné bez použitia mazadla.

Pre posúdenie vplyvu velkosti částic na medzu pevnosti a

ťažnosť boli použité hodnoty získané spekaním pri teplotě

1100 °C/2 h v štiepenon čpavku a vo vodíku.

Obecné možno lisovatelnosť daného prášku hodnotit'

objemovou hutotnosťou* dosiahnutou aplikovaným lisovacím

tin hon. Závislost' objemové j hmotnosti sledovaných druhov

prílškovélio železa od velkosti častíc východiskového- práš-

kového žeiťií. udává diagram na obr.l. Z priebehu kriviek

:|
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e oblastí vyplýva» že v súlade s inými autormi /9,iO/ ob-

jemová hmotnosti velkostbučastíc rastie prakticky vo všet-

kých prípadoch použitých druhov práškového železa. Na prie-

behu kriviek sa výrazné přejavil vplyv kyslika vo východis-

kovoro hubovitom prášku ako to ukazuje priebeh kriviek 1 -

pře obsah kyslika okolo 3 %, 2 - pře obsah kyslika asi

1,5 %, 3 - pře obsah kyslika pod 1 %. Vyšrafovaná oblast'

,4* představuje hodnoty objemovéj hmotnosti získané u práš-

ku s kysli kom pod 0,5 %. Hodnoty obje:;jvej hmotnosti práš-

ku vyrobeného z odpadových kysliúníkov železa sú zhruba na

úrovni hubovittho prášku z.okovin. Poměrné nizku objemová

hmotnost výliskav u rozstrekovaného práškového železa mož-

no vysvětlit' tým, že bol použitý neprežíhaný prášok s ob-

sahoin kyslika 0,42 %,viazaného převážné vo foriae kysliční-

kovych obálok častíc* Napriek tomu aj tento druh vykazuje

vzostupnú tendenciu objeraovej hmotnosti s rastúcou velkos-

ťou častíc. Vo všetkých prípadocli možno tento jav vysvět-

lit' tým, že s rastúcou velkostou častíc klesá hadnota spe-

cifického povrchu prášku a tým aj obsah kyslika vo forme

kyslleníkových obálok /ll/» Na absolútnej hodnotě objemo-

vé j hmotnosti sa přitom v značnéj miere podieta aj morfo-

logia častíc prášku. Kým vločkovité a guTovité tvary čas-

tíc dávajú nižšie hodnoty objemovéj hmotnosti, prášky s

členitým povrchom sa chovájú obrátene.

Este výraznéjšie sa vplyv charakteru povrchu práš-

ku prejavuje na hodnotách pevnosti v ohybe před spekaním,

ktorá charakterizuje súdržnosť výliskov, ako to udává dia-

gram na obr.2»Z diagramu vyplývá, že so stúpajúcou vel-

kostou častíc rastie pevnost' v ohybe před spekaním vo všet-

kych sktímaných pripadoch, pričom najvačší vzostup vyká"za\i

výlisky z práškového železa, získaného redukciou raoria-

renských kysličníkov /oblast 3/. U tohoto druhu sme zároveň

dosiahli najvyššie hodnoty pevnosti v ohybe až okolo 70 MPa,

ňo je spósotené už spomínanou členitosťou povrchu častíc
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a ich vzájomným zaklinenim při lisovaní. Najnižšie hodno-

ty medze pevnosti v ohybe sme znova dosiuhli u rozstreko-

vančho práškového železa RZ a to v rozsahu 9 až 13 MPa.

Niektorí autoři ako Eisenkalb /12/, Forss /13/ vo svojich

prácach udávájú obrátenú závislost" vplyvu velkosti častíc

prášku na pevnost s ohybe. Tieto výsledky však dosiahli

iba u monodisperzných frakci! a nie u celého granulometric-

kého spekti^nko tomu bolo v našom případe*

Vplyv velkosti častíc na mechanické vlastnosti po spc-

kaní sme hodnotili pevnosťou v ťahu a ťažnosCou ako to ud;i-

vajú diagramy na obr. 3 a 4« V případe obidvoch sledová*

n>TCh vlastnosti rastúca velK ť častíc posobí záporné, pri»

čom výraznejšie sa prejavil pokles u Vážnosti* Kým u medze

pevnosti sme v skúmauom rozsahu vplyv velkosti častíc 0,10-

0,315 mm zistili priemerný pokles o 14 %, u ťažnosti to bo-

lo skoro 20 %• Pokles oboch sledovaných vlastností je spó-

sobený predovšetkým tým, že spekavosť jemných práškov je

v porovnaní s hrubými práškami ovela vyššia.

Vychádzajúc z předpokladu, že změny niektor\ch cha*«

rakteristík rózno velkých častíc práškového kovu by sa

mohli prejavit tiež na vlastnostiach celej zmesi a to ov-

plyvnením hodnoty koeficientu trenia nodzi nimi, vyhodno~

tili sme tiež frikčný index, ktorý pod Ca literárných úda-

jov závisí predovšetkým od velkosti íiastic, ale aj od tva-

ru a charakteru ich povrchu /l,2/. Obecné platí, že čas-

tíce prášku gulovitého tvaru s hladkým povrchom v porovna-

ní s práškami redukovanými vykazujú nižáic hodnoty frikč-

ného indexu. Třeba ale brať do úvahy, že frikčný index je

ovplyvňovaný aj granulometrickým zloženim, príp. tiež exis-

tenciou povrchových kysličnikových obálok /14/. Závislost'

frikčného indexu od velkosti častíc námi používaných pr;iš-

kov ukazuje diagram na obr. 5. Priebeh kriviek pře jednot-

livé druhy práškového -eleza potvrdil předpoklad, že fríkč-

uý index vo všetkých skúmaných prípadoch s velkosťou častíc
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klesá. Najnižšie hodnoty frikcného indexu sme zistili v

případe použitia prášku vyrobeného redukciou moriarens-

kých kysličníkov na čom sa podiela jeho výrazná členitost'

povrchu,

N.ikoTko obsah kyslíka v použitých druhoch práškového

£r. ley a sa pohyboval v širo kom rozmedzi a to 0,1 až 4 % 02,

snažili sir.e aa vyhodnotit vplyv obsahu kyslíka na frikčnv

index, Z naiueranýcb hodnot vynesených do taicejto závislos-

ti -suit- však nezistili žiadnu zákonitost1 ani tendenciu pó-

sobenia kyslíka. Vysvětlujeme to tým, že najma u huboví-

tých druhov práškového železa, z ktorého sme mali prevažnu

vačsinu údajov sa kyslík při vyšších obsahoch vyskytuje vo

lonue r.edoredukovaných kysličníkov, nachádzajúcich sa pře-

važne vo vnútri objemu častíc, čím nemóže sledovaný para-

meter ovplyvniť. Okrem toho, ako už bolo sponínané? je cha-

rakter povrchu týchto práškov natolko členitý, že posohe-

nic kyslíku na frikčný index je týato potlačené. Tento vy-

soký obsah kyslika však pósobí negativné na fyzikálně aj

t:iecl„tnicktí vlastnosti výliskov, ako to ukazuje diagram na

obr.6, ktit* je vynesená závislost dosiahnutej objemovéj

hmotnosti výliskov po lisovaní tlakom 600 MPa od obsahu

kyslík;; v prášku. Z toho vyplývá, že hodnota frikcného in-

dexu tne je dostatočnou charakteristikou pre postřehnuti?

vplyvu kyslíka na vlastnosti výliskov v takýchto prípadocli.

OveVa cit livejsou charakteristikou, ktorá je schopná

postřehnut' vplyv kysKka je hodnota faktoru stlačitefnosti.

Závislost' faktoru stlačíteTnosti od obsahu kyslika skútna-

nych druhov práškového železa vyjadřuje diagram na obr.?.

Z priebehu vyšrafovanej oblasti, ktorá plati pře hubovité

"táškovO želcío, vyrobené redukciou okovin je vidieť, ie

koeficient st lačitelnosti kJesá v praeniere z 3,J prř obs«i-

u k> <líkfi pod 0,1 % na 2,4 při obsahu kyslika 4 %. Síz.ke

!."ili%ot> koeficientu stldčitelnosti rozstrekovaného prášKo-

vho >n!i'/.a RZ 1,9 až 2,1, v ktorom sa kyslík pohyboval d;
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0,4 %, je možné vysvětlit tým, že toto práškové iele/o v

porovnaní s redukovanými druhou, ruin.á prakticky žiadnu

vnútornú pórovitosť. Právě na úkor pórovitosti dochádza

cestou plastickej deformácie pri lisovaní redukovaného

práškového železa k jeho vyššierau zhutneniu a tým ras-

tu hodnot stlačitetnosti. Ani hodnoty faktoru stla-iteT-

nosti však nemožno považovat' za chaiiikteristiku, ktorá by

v plnej miere vyjadřovala vlastnosti použitého prášku a

umožnila předvídat' vlastnosti výliskov. Faktor stlať.

nosti už svojou povahou popisuje iha stav častíc prásku,

pri Com nezávisí napr, od ich velkosti, ako sc:c sa to sna-

žili aj v našom případe vyjádřit". Závislost' faktoru stla-

čiteíaosti od velkosti častíc pre skúnu;.- druhy práškov

neuvádzame, nakolko nebola zistená žiadna zákonitost? ani

tendencia pósobenia,

Záyer_._

Výsledky vykonaného hodnotenia ukázali, že velkosť

častíc použitých drunov práškového železa, tak ako to vy-

plývá aj z doterajšich poznatkov, ovplyvňuje vlastnosti

výlískov v nespekanom aj spekanom stave. So zváčšoranitn

velkosti častíc práškového železa sa zvyšuje objemová

hmotnost' výliskov a to v námi skúmanom rozsahu velkosti

častíc pod 0,1 mm až pod 0,315 mm, v priemere o 10 až 15%.

Výraznéjšie sa prejavil vplyv velkosti častíc na pevnosti

v ohybe v nespeker.om stave. Rozsah skúmuných vplyvov i ab-

solutné hodnoty dosiahnuté u jednotlivých vlastnosti sú

přitom výrazné ovplyvnené druhom a fyzikálno-chemickými

vlastnosťami práškového železa aj pri rovnakej velkosti

častíc. Tento činitel třeba brat' pre*vo vždy do úvahy pri

hodnoteni vplyvov vlastností práškového železa na vlast-

nosti výliskov. Prejavilo sa to tiež na hodnotách medze

pevnosti a ťažnosti, ktoré naopak so zmenšováním velkosti

častíc stupajú, čo súvisí s počtom a kvalitou medzi.csti-



- 192 -

covýol) mdstikov vytvořených při spekaní, akc to vyplývá
aj z prác /15,16,17/. Na hodnotách skúmaných vlastnosti
sa výrazné prejavil vplyv obsahu kyslíka, ktorý v urCitom
roztnedzi je limitujúcim činitelom a třeba ho v každom pří-
pade brať do úvahy. Pri hodnotení vlastností práškového
železa pomocou frikčného indexu a koeficientu s t l a č i t e l -
nosti sa ukázalo, že fť&kfcný index odráža vplyv velkosti
častíc práškového železa, ale menej vplyv kyslíka, ktorý
sa predovšetkým neprejavuje na třecích vlastnostiach práš-
kového železa. Naopak na hodnotách faktoru st lač i te lnost i
sa prejavuje viac obsah kyslíka bez zřetelnéjšieho vplyvu
velkosti čast íc . Tieto výsledky ukázali, že pri hodnotení
vplyvu velkosti častíc na skúmané vlastnosti výliskov je
třeba brať do úvahy aj ďalšie činitele charakterizujúce
práškové železo, ktorých prejavom je rozptyl zisťovaných
hodnot jednotlivých vlastnosti*
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r-p.2 . ,. <0,3
VYCHOĎ. VEŮKOST ČASTÍC PRASKU í m m l

Obr.l* ZávislOBt objemovej hmotnosti před epeka-
ním od velkosti častíc rósnyoh. druhev
práškového žalasa.

VÝCHOD. VEllKOST ČASTÍC PRÁSKU [mm]
Obr.2* ZáTlsloať pevnosti v ehyba před apskaoílB.

od veXkoati častíc rčsnyoh druhov práš-
kového žaleza*
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VÝCHODISKOVÁ VELKOST CASTIC PRASKU Cmrnl
Obr*3* Závislost aedse peraoBti T tatan ý T

•pelešných při 11006C/2 hod B, od TeUcosti
Saatíe rdmyoh drufaov práikemiao iftlesa.

i

li

S 9

HSI

A3 - í»íkjrBliSnfk]

VZCHOD.VELKOST CASTIC PRASKU Cmml
0hr,4. Závlaloaf tainontl výllekOT opékaných

při 11OO°C/S hod E, od roZkoetl čaetíc
roiayea drahOT práíkoTáho žaleea.
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W O O D , VELKOST ČASTÍC PRÁŠKU (mm]
0te«5« Závislost frUcSaébo loden *d velkosti

S X rdsnyoh drottor prážkovábo ž l

OBSAH KVSUKAVO VYCHOĎ. PRASKU (•/.]
Obr. 6. Závislost objeaoTeJ taotaosti před upe-

kaoía od pbsahn kyallka vo rýchodislco
práska rdsnroh dratev práěkaváJia Sele
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3.3i

OBSAH KYSLÍKA VO V Ý C H O D Í F ^ Á Š K U 1%J
Obr.7. aárielosť koeficientu'stlačitelnoeti od

obsahu kyslíks TO Týchodiskorom prášku
rosných druhov práškového aeleaa.
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ZHENY MORFOLOGIGKÝCH VLASTNOSTÍ HDBOVITÉHO PRÁŠKOVÉHO
ŽELEZA A ICH VZTAH K NIEKTORÝM VLASTNOSTIAM VÝUSKOV

Ing. Eva Dudrová,CSc«, Ing. Andrej Šalak,CSo.»
Ústav experimentálněj metalurgie SAV, Košice.

Úvod

Morfológia častíc práškového kovu a ich tvar avplyv-

ňujú hlavně sypnú hmotnost', lis o va tel nos ť a aktivitu pri

spekaní čím určujúdo značnéj miery aj konečné vlastnosti

spekaných výliskov* Základné morfologické vlastnosti práš-

kových kovov sú dané hlavně vlastnosťami surovin použitých

na ich výrobu a podmienkami výroby.Najrozšírenejším dru—

hom práškového železa, ktoré sa používá v práškovej meta-

lurgii je hubovité práškové železo vyrábané reuukciou při-*

rodných a technických kysliéníkov železa* Tento druh práš-

kového železa sa vyznačuje výraznou člonitosťou povrchu

častíc a ich vnútornou pórovitosťoú. To sa prejavuje aj

na hodnotách měrného povrchu, ktoré sú obvykle pod 0,3

m /g, ale u niektorých druhov sú až 7 m /g, zatial ío u

rozsPřekovaných druhov práškového železa je měrný po\rch

pod 0,1 m2/g.

Pri mechanickom K tepelnotn spracovaní hubovitého

práškového železa, ktoré sa obvykle robí za účclom zlep-

šenla niektorých technologických parametrov,dochádza tiež

k změnám morlologických charakteristik práškového železa,

jeho tvaru i vnútornej pórovitosti. Takto vwolř. • změny

měrného povrchu sú obvykle v rozsahu, ktorý je ťažko ob-

jektivně stanoviť běžnými metodami Jierania měrného povr-

chu. Přitom sa ukázalo, že právě takéto změny charakteris-

tik práškového železa majú značný vplyv na vlastnosti

práškovej zmesi a na vlastnosti spekaných výliskov /l/»

S ohladom na doterajšie poznatky uvádzame v předlo-

ze ne j práci údaje o změnách morfologie povrchu i charak-
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teru č a s t í c hubovitého práškového železa vyrobeného reduk-
ciou netriedených okovin spdsobom popísanýra v práci /2/,
ktoré bol i vyvolané mechanickým mletím v gulovom mlýne a
v nárazovom mlýne s vysokými energiami, ako aj tepelným
opracováním - žíháním. Změny morfologie čas t íc spósobené
uvedeným spracovanim sme hodnotili metalograficky a mera-
ní ra zmien niektorých fyzikálnych v las tnost í práškovej zrae-
s i a uvádzame ich vo vzťahu k mechanickým vlastnostiam
spetvauých výliskov.

Skúšobný materiál a podmienky skúšok.

Na skúšky sme použili iba hubovité práškové železo
vyrobené v poloprevádzke v ZVL DOLNÝ KUBÍN redukciou oko-
vín, ktoré v porovnaní s hubovitým práškovým železom vy-
robeným redukciou prírodných kysličníkov železa /Hoganas/
má vyšší měrný povrch. V celom rozsahu skúšok sme použili
práškové železo s velkosťou častíc pod 0,25 mm. Východis-
kový obsah s traty hmotnosti žíháním vo vodíku./obsah 0-/
sme magnetickou separáciou zn iž i l i z 2,5 až 3,0 % na 1,0
až 1,5 %. Obsah uhlíka bol 0,10 až 0,15 %r V tomto stave
práškové železo maio sypná hmotnost 1,9 až 2,1 g/cm a
hmotnost' po strašení 2,4 až 2,6 g/cm .

Práškové železo v tomto východisko•> om stave sme
'hutňovali za účelom zvýšenia sypnej hmotnosti a/ v gu-
tovom mlýne, b/ v nárazovom mlýne pri vysokých energiách
/PALUiANN/. V gulovom mlýne sme mleli naraz 1 kg práško««
vého železa v nádobě 0 160 mni o objeme 5 dm po dobu 15-
30-60 a 100 n«in» při stáloir. počte a velkost i tvrdokovovýrh
gúl /5 ks 0 60 mm, 10 ks 0 40 mm, 30 ks 0 30 min/. Práško-
vé železo sme po mletí ž íha l i pře odstránenie deformačně"
ho spevnenia a pre doredukovanie zvyškových kysličníkov
železa* Žíhali sme pri teplotě 800 °C/1 h v štiepcnom
čpavku a to raz, dvakrát a t ř i k r á t . Ulet ie v nárazovom
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mlýne PALLMANN sme robili při 5500 ot/min. bez vnútorneho

krúžku. Týmto intenzivnyra mletím už jednorázovým prochodom

materiálu cez mlýn vzniká vysoký podiel podsitovoj frak-

cie a z práškového železa sa vydro!ia tvrdé Paštice ky-

sličnika železa. Magnetickou separáciou je možné polom 3ÍI-

lej znížiť ohsah kysllka." Podiel frakcio pod 0,04 mm sa

zvýšil týmto mletím z 5,3 % na 35,d %, Aj po tnmto spra«

covaní sme vykonali žíhanie a to při teploto S75 °C/1 h,

800 °C/2 h a 750 °C/4 h. Takto vyžihaně zmesi sme ešte

raz žíhali při teplotě 800 °C/2 h.

Zvlášť sme analyzovali aj změnu charakteru častíc

práškového železa s obsahom kyslíka 1»5 % vyvolánu redukf-

ným žíháním za účelom zníženia obsahu kyslíka bez pred-

chádzajúcej úpravy mletím. Toto žíhanie sme urobili při

teplotách 800 a 930 °C po dobu 0,5 - 1 - 2 a 3 hod.

U takto upravovaných zmesi hubovitého práškového že-

leza z rovnakého východiskového stavu sme stanovili sypnú

hmotnost', hmotnost p\ strašení, metalograficky sme analy-

zovali tvar častíc a charakter ich povrchu, ako aj změnu

vnútornej pórovitosti. Vypočítali sme 1'rifcůný ino^x, k*o-

iý vyjadřuje podiel hmotnosti práškového železa po straše-

ni a sypnej hmotnosti. Tento index zahrnuje trecie viast-

nosti častíc práškového železa a preto móže byť určitým

ukazovatelom i změny morfologie a tvaru Častíc vo vztahu k

sypnej hmotnosti /3/. Z jednotlivých zmesi práškového že-

leza sme vylisovali tlakom 600 MPa ploché trhacie tyčky

a vypočítali sme faktor stlacitelnosti ako podiel objemo-

vé j hmotnosti výlisku a hmotnosti práškového želsza po

strašení. Faktor stlacitelnosti vyjadřuje možnost' zvýše-

nía objemovej hmotnosti práškového materiálu působením li-

sovacieho tlaku najma na úkor plastickej deformácie čas-

tíc /4/. Vplyv skúmaných zmion práškového železa po uvede-

nom spracovaní sme hodnotili aj změnami medze pevnosti a

tažnosti spekaných výliskov.
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Výsledky skúšok.

Metalograficky rozbor rezov časticami práškového že-

leza ukázal, že obidva spósoby mletia vyvólávajú výrazné

změny tvaru častíc, charakteru povrchu a ich vnútornej

pdrovitosti. Mletím dochádza aj k zjemňovaniu velkosti

častíc a tým k zníiovauiu podielu hrubších častíc* Změny

vyvolané mletím práškového železa v gulovom mlýne mdžeme

charakterizovat' ako postupnú stratu členitosti povrchu,

vyhludzovanie nerovností a drsností v povrchových oblas- • i |

tiach. Rozsah zhutnenia najma podpovrchových oblastí čas-

tíc určuje aj změnu ich vnútornej pórovitosti. Rozvinuté

a členité póry kanálikového charakteru získavajú přitom

úzký pretiahly tvar. S predlžovanim doby mletia častíce

nadobúdajú pretiahly tvar a v niektorých pripadoch je zře-

telné zbalovanie častíc, obr. 1. Intenzívnym mletím v ná-

razovom mlýne s vysokými energiami dochádza k výraznejšej

zmene morfologie častíc, ktoré už po jednom přechode raly-

nom výrazné strácajú drsnost' i členitost' povrchu a ich

tvar sa mění na oválný, alebo až skoro gulovitý. Tým do-

chádza prakticky k odstráneniu základných morfologických

rozdielov medzi hubovitým redukovaným a rozstrekovaným

práškovým železom* Zhutňovanie, ku ktorému pri tomto spra- m

covaní dochádza vedie k výraznému zníženiu vnútornej póro-

vitosti. Póry sa menia převážné na dvojrozměrné útvary a

u v Sešiny častíc sa vytvára povrchová hutná vrstva. Na

obr. 2 je dokumentovaný tvar častíc po mletí v nárazovom

mlýne. Mletím v nárazovom mlýne okrem toho dochádza aj k

výraznejšej zmene granulometrie ako po dlhodobom mletí v

gulovom mlýne,kedy napi. 11,7 % podielu frakoie pod 0,063

mm sa zvyšuje na 55 % a vo zvláštnych pripadoch až na

62 %.

K zmene morfologickýoh charakteristik práškového že-

leza dochádza i po žíhaní pri uvedených teplotách a to i



1
n a p r i e k tomu, že sa jedná o n í z k o t e p l o t n ě doredukovanio. mí
Týmto tepelným spracovaním sa znižuje dr snos t ' , odstruňu- M
jú sa n e r o v n o s t i povrchu a vnútorné povodně čiiMiitú póry s |;|sa Aaoblujú. Kanáliky, ktoré spájajú vnútorné póry a po- ;|

vrchom častíc sa zužujú. Týit.ito změnami sa znižuje celko- •'.i

vý měrný povrch i celková volná energia sústavy. Chur:ik-

teristickým znakom častíc po žíháni je vytvorenie >.ivis-

lej hutnéj vrstvičky v podpovrclových oblastiach, elerai-

nácia jemných póror vo vnútri častíc, ako aj ich sferoi- p

dizácia, obr, 3, j

t

Změny po zhutňovani v gulovom mlýne a po žíháni.

V tab. 1 sů uvedené hodnoty sypnej hmotnosti, hmot-

nosti po strašení, hodnoty frikčného indexu a hodnoty

ťaktoru stlačitelnosti pre práškové hubovité železo upra-

vené mletím v gulovom mlýne a po dodatočnom žíhaní za

róznych podmienok. Z týchto údajov vidíme, že v závislos-

ti od doby mletia sa zvyšuje predovšetkým sypná hmotnost'

práškového železa a miernc i hmotnost' po strašení, čo sa

prejavuje vzrastom frikčného indexu. Touto mechanickou

úpravou sa ale zmenšuje faktor stlačitelnosti a to z hod-

noty 2,498 na 1,848. Žíháním takto spracovaného práškové-

ho železa a to aj napriek tomu, že sypná hmotnost sa prak-

ticky nemění, klesá frikčný index a poměrné značné sa zvy-

šuje faktor stlačitelnosti, ktorý dosahuje najvyššiu hoa-

notu 2,784 u nemletého práškového železa po opakovanom

žíhaní*

Vplyv skúmaných charakteristik na medzu pevnosti a faž-

nosť spekaných výliskov udává tab.2. So zvyšováním doby

mletia v gulovom mlýne sa zvyšuje medza pevnosti a Paž-

nosť spekaných výliskov, čo móžeme vysvetliť hlavně zvy-

šováním podielu jemných častíc práškového železa. U spe-

kaných výliskov připravených zo žíhaného práškového žele.-
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za mletého za rovnakých podmienok zvyšuje sa opat' medza

pevnosti i Cažnosť a to i pri rovnakej sypnej hmotnosti,

ako sme uviedli predtým. Přitom so zvyšováním doby mletia

sa zmenšuje rozdiel medzi hodnotou med ze pevnosti po troj-

ná so bnom žíhaní a po jednoduchoro žíhaní, /rozdiel hodnot

v riadku 3 a 1 v tab* 2/» To ukazuje, že u výliskov liso-

vaných z práškového železa mletého dlhšiu dobu sa prejavu-

je viac tento vplyv ako vplyv následného žíhania. Najvyššia

hodnota medze pevnosti bola dosiuhnutá u výliskov připra-

vených zo zmesi po mletí 100 min. po žíhaní 2 krát 800 C
—2a to 175,6 N.mm pri Vaznosti 8,7 %»

Změny po zhutňovaní v nárazovom mlýne a po žíhaní.

V tab.3 sú uvedené hodnoty rovnakých vlastností práš-

kového železa ako v tab.l, ale po mleti v nárazovom mlýne.

Pretože sa jedná o jednorázové mletie, hodnotíme v tomto

případe iba vplyv dodatečného žíhdnia. Mletím v nárazovom

mlýne dochádza k zřetelnému zvýšeniu sypnej hmotnosti a

to ai na 3,4 g/cm . Po Žíhaní v ddsledku vytvárania aglo-

merátov častíc práškového železa klesá táto postupné na

hodnotu 2,7 g/cm . Přitom obsah uhlíka v sktimanom materiá-

li bol pod 0,01 %. Žíháním sa znižuje aj frikčný index a

tento pokles závisí od podmienok žíhania. Najnižšiu hodno-

tu faktoru stlačitelností má práškové železo po mletí. Ží-

háním sa stlačitelnosťzvyšuje, ale ani v jednom případe

nedosahuje takú hodnotu ako u práškového železa mletého

v gulovom mlýne.Je to dané jednak už vyššou základnou

hodnotou sypnaj hmotnosti a hmotnosti po strašení práš-

kového železa, ako aj výhodnějším priebchom plastickéj de-

formácie pri viacpórovitých časticiach v prvom případe*

Charakteristickým prejavom vlastností takto spracovaného

práškového železa je tiež to, že týmto spósobora sa poda-

řilo připravit" hubovité práškové železo charakterizované
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ako superlisovatelne /5/ a práškové žeiezo s vysokou syp-

nou hmotnosťou až do 4,0 g/cm /6/« U vyliskov připrave-

ných z práškového železa mletého v náraz.ovom mlýne s ná-

sledným žíháním sa dosiahla hodnota medze pevnosti 210 MPsi

při ráznosti 11 %, čo su pod.statne vyššio hodnoty akr.

při použiti práškového železa mletého v gulovon, mlýne,

Zviáštnosfou tohoto druhu práškového železa je i vysoká

lisovax,elnos,ť. Po lisovaní tlakom 600 NPa je možné <io-

siahnuť hmotnost' až 7,1 g/cm ,

Změny po žíhaní bez predchádzajúcej úpravy mletím.

Vplyv žihania práškového železa na jeho charakteris-

tiky bez predchádzajuceho mletia udává tab«t. V tab.5 sú

uvedené základné mechanické vlastnosti spekaných vyliskov.

Žíhanie bez predchádzajuceho mletia vedie k poklesu syp-

nej hmotnosti a hmotnosti po strašení. Pokles frikčtK-ho

indexu i v tomto případe je projavom vyhladzovania povr-

chu častíc difúznymi procesím. Hodnoty faktoru stlačitel-

nosti poukazujú na veími dobru lisovatolnos" týchto žíha-

ných práškových zmesi pri poměrné nízkéj sypnej hmotnosti

v porovnaní s mletým a potom žíhaným stavom, čo je spó-

sobené i zvýšenou plasticitou práškového železs v důsled-

ku poklesu obsahu kyslíka i uhlíka, avšak bez výr.iznej-

šieho úbytku vnútornej pórovitosti. Faktor sUúčiteTnosti

dosahuje hodnoty od 2,987 do 3,136 čo sú výrazné najvyššie

hodnoty v skúmanom súbore výsledkov. Ukazuje sa ale, že

predlžením doby a zvýšením teploty žihania tiochádza 3alej

už k miernemu poklesu medze pevnosti pri ne. jnenej ťaž*

nosti. Tento jav vysvětlujeme ako vplyv vyhlauenia povr-

chov častíc v důsledku čoho sa pri spekaní nevytvárajii

rozsinhlejšie medzičasticové spojenia. Najvyššia hodnota

uedze pevnosti a to 190 N«mm~2 při ťažnosti 9 % bola do-

siahnutá u vyliskov z práškového železa líhaného při tep-
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lotc 330 °C/1 b.

Závěr,

V práci sme ukázali na změny morfologie, tvaru a vel-
ko«ti častíc hubovitčho práškového ř.eluza ku ktorým do- |j>
cliir'zit dlbodobejšlm mletím v gulovoro mlýne, alebo inten- ?i|
.lívujTii mletím v náraiovom mlýne a žíháním za různých pod- $
mienoK [,:• i teplotách převážné v oblasti železa alfa. Z ;*
t\';Ut(j rozborov vyplývá, že skúmaué /.měny ovplyvňujú jed- 9 j.
nak sy;inú hmotnost a hmotnost' po strašení práškového žele- 'i;
za, ako aj frikčný iadex a faktor stlačítetnosti. Tieto ;í
činitele sa prejavujú aj na konečných vlastnostiach spe-
kaných výliskov. Pritoa v rozsahu skúman^ch podmienok bo~
I i zistené tri základné vplyvy. Na vlastnostiach hubovi-
túliO práškovóho železa vo východi&kovam stave po základ-
uom a pracovaní so sypnou hmotnostou okolo 2*0 g/cm sa
prejavuje výraznejsie vplyv podmianok žíliania a to jednak
znížením obsahu kyslíka a uhlíka ako aj zvýšením plasti-
city práškového železa, čo sa kJadne prejavuje na vlast-
nostiach vy liskov po spekaní. Súcasne sa ukazuje, žo pri
urči tom pvcdl/.ovaní doby žíhania dochádza k zmene morfo-
logie Ja^tíc, Utorá sa neprojavuje už áalším zvýšením me- ^
ohanických vlastností, ale niekedy aj ich poklt;sorn. Při-
tom bol zistený vplyv rozdielr.ych podmienok mletia z hla-
tlisita jeho intonxity na charakter častíc hubovitého práš-
kového železa. Po mleti v gulovotn mTyne, napriek niekto-
rým zliodným charakteristikům dosiahnutých po mletí v ná-
razovoin mlýne sa dosahujú vždy horšie vlastnosti speka-
ných výliskov v porovnaní so stavom po žíhaní bez před-
chádzajúceho mletia. Naproti tomu po mletí v nárazovom
mlýne sa dosahujú vysoké hodnoty objemovej hmotnosti po
lisováni i medze pevnosti po snekani.

Skúraané změny worfologickych vlastnosti práškového
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železa vyvolané zhutňovanirc, resp. žíháním za uvedených
nodmienok sne analyzovali t i e ž v súvislost.i s hodnotou
frikčného indexu a faktoru s t l ač i teTnos t i . Ukazujn sa,žu
t i e t o charakterist iky bude potřebné Sálej skúmať v záujmo
prehlbenia poí.natkov o vzťahoch medzi vlastnosťami práško-
vého železa a konečnými vlastnosťami spekaných výliskov.
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Tab. l V l a s t n o s t i hufonvLt.óbo práškovčho žeJez.a po m l e t í v guTovoni mlyno a po ž í h a n í .

coo
CM

Doha
m 1 e t i a
S p r a c .

Mletý

800°/
1 h

2x800°;
1 h

3x800°,
1 h

Iftfr-
g/cm

2,0 1
2,40

2,061
2760"

! >

275"

0 min.

r.it
,2-15

,2 11

,130

,191

f.st+

2> 40b

2,061

2,627

2,781

g/cm1*

2,2 1
2772

3,331
277-

2/T2

2,1 1
2,75

5 min

f.i.

,236

,211

,220

,309

«

f

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

. s .

279

507

529

524

Tsyp. j

g/cmJ

2.3 1
2,95

2.3 1
2778

2.3 1
2777

3.181
2,79

30 min.

f . i .

,288

,209

,204

,280

f

2 ,

2 ,

2 .

2 .

. s .

092

432

•195

488

fttr-....
g/cm

3^01.

2,3 81
279T

2.3 1

27Í2

min.

f.i.

,254

,223

,217

,282

f.s.

2,047

2,323

2,456
*

2,465

£t£lO
fttr.
g/cm

375*5

f&
2,32

O OQ
& m ÍJÍ7

0 min.

f . i .

1,284

1,266

1,233

1,300

f.s.

1,848

2,219

2,414

2,318

+ Frikčný index

++ faktor stlačítelnosti
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Tab, 2 Mechanické vlastnosti sp«k»ných vyliakov z ptv.í
ho želnza po mletí v gulovoir. mlýne po vyžihnuí

Doba mlet it
Podmienky
žíháni a
1x800 V l h
2x800° /.I h
3x800a/l h

0 nin.
S.aím""5" %

133,4 4,3
158,9 7,6
160,9 7,8

27,5 3,5

15 min.

137,3 1,7
163,8 9,0
161,9 7,9

24,6 3,2

30 min.
•*••>

N.ir.m "%

142,2 5,3
170,7 S,-l
ltt'1,8 S . l

2ž,6 2,8

'SC min* 100 -lir..

N jri"'*"^ \" .jpn1"*"̂ ,
p« er 6i» ď

14S,! 5,5

165,3 S,3

17,2 2,8

157,9 5,S
1 ™ K O Q ••

i ^ ) , b 8,1
171,7 S.S

13,8 3,0

T;>b.3 Vlastnosti hubovitého -iráškového želfza po mietí v
narazovom mlýne a po žíhaní

Vlastnosti
podmienky
snrac.

východiskový
raletý
mletý,875°/
3 h
mletý,8750/
1 h, 800°/
2 h

mletý,800°/
2 h

mletý,800°/
2 h,8OO°/2h
mletý,750°/
4 h

mletý,7400/
4 h, 800V2 h

r.
sypna

. 3g/cm

2,1
3,4

2,86

2,82

2,94

2,86

2,94

2,69

str.

g/cm

2,6

4.3

3,49

» , < • •

3,6S

3,45

3,37

3,28

frikčnv
index

1,238

1*265

1,220

1,13 5

1,235

1,206

1,146

1,219

ť
l i s ,

g/cm

6,84

6,96

6,97

6,97

6,88

6,96

Faktor
.sUačitel-
nosti

1,41

1,96

2,219

1,92

2,02

2,042

2,122

Modza pevnosti u spekaných výliskog z ton. ; druhu y\ iškové-
ho železa po žíhaní bola 208 N.icra A , ťažnost 11 % r obje-
movej hmotnosti 6,98 až 7,0 g/cm3.
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Tab.4 Vlastnosti hubovitého práškového železa po žihani
bez predchádzajúceho mletia.

Vlastnosti
podmienky
žíhaní a
východiskový
900°/O,5 h
800°/l h
800°/2 h
80C°/3 h
930n/0,5 h
930°/l h
930°/2 h
930°/3 h

^•sypná

g/cm

1,90
1,83
1,84
1,83
1,89
1,79
1,79
1,82
1,84

7-str.
U

3g/cm
2,35
2,28
2,24
2,26
2,30
2,20
2,20
2,22
2,23

frikčný
index

1,237
1,226
1,217
1,213
1,217
1,229
1,229
1,219
1,215

ffXiMm
g/cm
6,31
6,83
6,80
6,78
6,87
6,88
6,90
6,84
6,90

Faktor
atlačitol-
nosti

2,687
2,995
3,036
3,002
2,987
3,136
3,136
3,081
3,092

Tah.5 Mechanické v las tnost i spekaných výliskov z práško-
vého železa po vyžíhani bez predchádzajúceho mletia

Vlastnosti
podmienky
žíhania
východiskový
800°/O,5 h
800°/l h
S00°/2 h
800°/3 h
930°/0,5 h
930°/l h
930°/2 h
930°/3 h

Qh -2
N.mm á

129,5
166,8
184,4
184,4
169,2
176,6
191,3
186,4
182,5

ď %

6 , 0
8,3

9,0
8 , 2

8 , 2
8 . 5

9 , 1

9 , 0
9,3



Obr.l Charakter.(aatlc po a let í v gulovoa Mlýne.
. zv. lOOx.

Obr.2 Charakter fiaatlc po a le t i v nárazovom mlyno.
z v .300 x«

Obr.3 Charakter častíc po žíhaní. zv. lOOx.
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IÍSÍVENÍ FYZINČ.LNJ? MECHANICKÝCH CHARAKTERISTIK

SUFFfiTVRDÝCH NÍATÍáRIÁI.8

Prexler Josef
VÚPM Šumperk

tfvod

Se vznikem hromadné výroby supertvrúýcri materiálů vy-

vstal problém zjišťování jejich kvalitativních charakter!s-

tik. V počátcích se zečaly používat převážné metody rer.t^e-

nostrukturní analýzy. Ukazovalo se však, že vyslečky it-cřn.o

měření lze velmi obtížně korelovat s výsledky praktického

použití supertvrdých materiálů např. při broušení. Bylo tře-

ba nalézt základní charakteristiky prášků supertvrdýck. mate-

riálů mající nejtěsnější vztah 8 výsledky dosahovanými při

praktickém použiti. Ukázalo se, že je to především tvar zrn

a fyzikálně mechanické vlastnosti zrn supertvrčých materiál i,

které nepříliš přesně označujeme jako pevnost a drtiteinost

zrn& a vlastnosti, jimiž se budeme ještě dále zabývat, jako

např. teplotní stabilito prášků supertvrdých materiálů.

Fyzikálně mechanické vlastnosti prášků

Pevnost a drtiteinost (křehkost) zrn prášků supertvr-

•dých materiálů je, jak již bylo v úvodu řečeno, jednou ze

základních vlastností, které v souhrnu s delšími určuje

užitnou hodnotu prášku.

Název "pevnost" pro měřenou veličinu je nepřesný z hle-

diBka fyzikálního, avšek je v oboru výroby prášků supertvr-

dých materiálů v CSSR a hlavně v SSSR vžitý a užívaný. íy-

zikálně mechanické charakteristiky prážků supertvrdých ma-

teriálů je možno měřit několika možnými metodami. Meťdy
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určování fyzikálně mechanických charakteristik je možné
v zásadě rozdělit na statické a dynamické. Ke statickým
metodám je možno přiřadit:

1. Zatěžování jednotlivých zrn prášku jednoosým plynule se
zvyšujícím zatížením. v

Tuto metoda bude podrobně popsána včetně zařízení v dal-
Sí třásti.

.'. stěžováni určitého množství prášku jednoosým zatížením
v dutině lisovacího nástroje.

K dynamickým metodám je iaožno přiřadit:

3. Zkoušení určitého množství prášku dynamickým zatížením.

1. Zkoušení jednotlivých srn rázovým zatížením.

Protože metodou 1 a 3 se budeme zabývat podrobně v dal-
ší části práce, popíšeme nyní stručně metodu 2 a 4.

Zatěžování určitého množství prášku jednoosým zatíže-
ním v dutině lisovacího nástroje je metoda, z hlediska his-
torie výroby supertvrdých materiálů, stará. Spočívá v drcení
určitého množství prášku ve válcové dutině lisovacího ná-
stroje tlakem 245 - 490 kPa (2pO - 500 kp/cm2). Po této ope-
raci následuje prosévání prášku. Pevnost prášku je pak urče-
na váhovými procenty zrn, které nebyly zatížením rozdrceny.
Tato metoda má řadu nedostatků. Je to nízká reprodukovatel-
nost a srovnání pevnosti různých materiálů /I/ touto meto-
dou vede k výsledkům, které jsou v protikladu ke skutečnosti.
Kapr. pevnost prášků stejné zrnitosti NaCl, skla, měřená u-
vedenou metodou je vyšší než prášků SiC a diamantu. Z těchto
příčin tato metoda není užívána. Další způsob "Zatěžování
jednotlivých zrn prášku rázovým zatížením" je popsán v kata-
logu firmy KOMATSU /2/.

Metoda spočívá v zatěžování jednotlivých zrn rázovým
zatížením, přičemž velikost energie rázu je pro všechna zrna



- 215 -

stejná. Schema zařízení je uvedeno no obr. 1. Zařízení se

skládá z kovadlinky 1, kladívka 2, jež je na páce 3 otočné

kolem osy 4 s protizávažím 5. Na péče je umisvro závežl 6,

Zrno diamantu se umisfuje nu kovadlinku 1, jež je s kladív-

kem 2 vyrobena ze slinutého karbidu. Kladívko 2 dopadá na

zrno z přesně určené výšky h. Zatěžování ae provádí na ur-

čitém počtu zrn. Pevnost je určena poměrem zrn roscircenýeh

a nerozdrcených. Přestože se tato metodu značně přibližuje

podmínkám zatěžováni zrna při broušeni nedoznala rozšíření.

Metoda "zatěžování jednotlivého zrna statickou silou"

Metoda, jak již říká sám název, spočívá v jednooeém

zatěžování plynule vzrůstající silou jednoho osamoceného

zrna umístěného mezi dvěma destičkami z dostatečné tvrdého

materiálu, až do úplné destrukce zrna. Tato metoda byla vy-

vinuta V. N. Bakulem a spolupracovníky /I/ v ISM Kijev

spolu s poloautomatickým zařízením pro zatěžování zrna

a měřeni síly, při které dojde k destrukci. Schema zaří-

zení ID2 podle /!/ je uvedeno na obr. 2.

Popis schema a principu funkce zařízení:

Základní částí zařízení je zatěžovat:J '..ink, ki.erý se

skládá z pevné kovadlinky 1 opatřené dest.iC-kou U-voiuMio

AljCU 2 a pohyblivé kovadlinky 3 opatřené áůyfiřkou tave-

ného AlpO-, 2a. Pohyblivá kovadlinka je systém břitů 5 a

pružiny 5a opřena o páku 4, která je uložena na břitech 5.

Na páce 4 je protizávaží 7 a posuvné zatěžovací závaží 8.

iávaží 8 je přesouváno vidlicí 9, jež je spojena a maticí

10. Matice 10 se přesouvá pomocí pohyblivého šroubu 11.

groub 11 je poháněn přes reduktor 12 elektromotorem

13« Od otáčení šroubu je odvozen náhon ukazatele zatíženi
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i.',. O pohyblivou kovadlinku 3 je opřena páka 15 opatřená %

kontaktem 16, který je v dotyku s kontaktem 17 páky 18, Sj

jei je opatřena tlumičeir, 19. rod kov&dlinkou 3 je osvět- |

lovací zařízení 20. Nad nevnou kovadlinkou je pozorovací ;,

nůkrosko;- 21. Zatěžovací páka je aretačním tlačítkem 22 ;

uai'Sovanc ve spodní poloze, ,

i
'•ur.kční princip je následující: -

i ' '

Na korundovou destičku 2s spodní kovtsdlinky 3 se ulo- * :

ši ahruba do středu jedno zrnko diamantu či kubického nit- .'

ridu boru. Uvolněním sretačního tlačítka 22 přitlačí pru-

rint 5a spodní kovadlinku 3 se zrnem do styku s horní ko-

VitQlinkou I silou 50 3. Poté stisknutím tlačítka "CHOD"

m> ovlŘáacíin peneiu začne elektromotor 13 otáčet šroubem !

11. M«tice IQ přesouvá plynule, 2 polohy nejblíže břitůn

•!io?eni, aatěžovací závsží 8. V okamžiku destrukce (prBSk- i

nutí) setesovaného zrna dojde k okamžitého zrychlení kovad- !

linky 3, které sleduje páka 15. Tím dojde k rozpojení kon- \

t&ktú 15 ÍI 17 a mžikovému zastavení motoru 13. Na číslico- i

vém počitadle zůstane registrováno zatížení, které puso- ;

bilo na zrno v okamžiku rozdrcení. Za rozdrcené se pova- '-

zuje srno, jež se rozpadlo na části, z nichž ani jedna ne- »

ní větSí než. 50 % velikosti původního zrns. Pokud je něk-

terý zbytek větší než 50 % původního zrna, což je možno

dobře pozorovat mikroskopem, uvádíme tlačítkem CHOD zatě-

žovací zařízení znovu do chodu až dojde k úplné destrukci

zrna. Zaznamenáme hodnotu zatížení z počitadle do proto-

kolu ti zpětným chodem vrátíme závaží do výchozí polohy.

Zařízení je pak připraveno k provedení dalšího měření.

Měření provádíme plynule, nepřerušovaně, v sérii 50 srn

jednoho a téhož vzorku.

Zařízení ID2 je achopno vyvinout maximální zatěžovací sílu

46,2 K (4,7 kp). Na obrázku 3 je uvedena fotografie zaří-

zení 1D2.
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Metodika zpracování výsledků měření: .||

Jak již bylo v předešlém uvedeno, provádíme měření 'fj
pevnosti 50ti zrn jednoho a téhož vzorku. Metodika byla h
opět vypracována I3J Kijev / I / & je předepsána normou ;
GOST 9206-70 /3/. Pevnosti jednotlivých zrn máme zapsány ;
v protokolu měřeni. . j
Provedeme výpočet střední hodnoty pevnosti:

r
y~ FÍ

50

Zkontrolujeme protokol o měřeni a vyškrtneme všechny hod-
noty pevnosti jež jsou vyšší než je 2 F+j. Po vyloučení
těchto provedeme nový výpočet střední hodnoty zbytku mě-
ření.

30 n

jr íi - v FJ
F =

50 - n

kde n je počet hodnot Fj pro která platí Fj> 2 F

a t ř hod-
nota F je hodnotou pevnosti měřeného souboru. Hodnoty pev-
nosti zrn v jednom souboru měření jsou vyneseny v obr. 6.
Nerovnoměrnost hodnot pevnosti srn jednoho souboru je způ-
sobena rozdíly v rozměrech zrn, různým tvarem zrna, různou
orientací hlavni krystalografické osy vůči zatěžující síle,
nestejnou pevností vlastního diaaantu způsobenou poruchami
mřížky, kovovými Či jinými inkXuzemi a pod. Pro využití
prášku jsou žádoucí rovnoměrné hodnoty pevnosti. Rozdílné
hodnoty pevnosti zrn v souboru jsou známkou nedokonalého
předchozího třídění zejména tvarového, a proto jsou ze sou-
boru vyřazovány. Norma GOST 9206-70 určuje pro jednotlivé
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zrnitosti prášků diamantu minimální hodnoty pevnoati. Hod-
noty pevnosti pro jednotlivé zrnitosti a třídy kvality
diamantu uvádíme v tabulce 1. Hodnoty pevnosti kubického
nitridu boru pro jednotlivé zrnitosti a třídy kvality jsou
uvedeny v tabulce 2*

Tebulka 1: Hodnoty pevnoati diamantu dle GOST 9206-70

Zrnitost

630/500
500/400
400/315
315/250
250/200
200/160
160/125
125/100
100/80

80/63
63/50
50/40

Pevnost v tlaku prášku /N/

A SO

2,20
2,00
1,80
1,70
1,60
1,50

ASH

6,90
5,70
4,70
3,90
3,40
?,80
2,50

ASV

12,70
10,40

8,80
7,60
6,50
5,50
4,70
4,20

ASK

26,50
22,50
18,60
15,70
13,70
11,80

9,80
8,80

ASS

64,70
53,00
45,10
37,30
31,40
28,40
23,50
19,50

Tabulka 2: Hodnoty pevnosti KBN TU USSR ISM 258-73

Zrnitost

200A60
160/125
125/100
100/80

80/63
63/50
50/40

Pevnoet v

KO

2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
2,00
1,90

tlaku /N/

KB

6,10
5,10
4,30
3,70
3,20
2,80
2,50



Metoda měření dynemické_pevnosti P£áSků_eupertvrdých_mate-

říálů ' '

Metodu měření dynamické pevnosti zavedla a používá ,;•;"
firms Se Beers /4/. Pro zkoušku je předepsána navážka 0,4 g |
(2 c n ) diamantu. Navážka je vložena do nádobky spolu s o- \]
celovou kuličkou. Nádobka je vložena do zařízení, které ná- ,
dobku s navážkou uvede do vibrace v horizontální rovině. H:
Frekvence vibrace je 2 400 c/min. Doba zkoušky je několik j
desítek minut. Navážka se poté vysype na síta a proaévá se.
V n. p. Prámet byl ve spolupráci s n. p. Nářadí Praha vy-
vinut vlastní typ zařízení pro tuto zkoušku / 5 / . Oproti m e -
todě vyvinuté u fy De Beers je v metodě pramet ten rozdíl,
že kmity nádobky nejsou v horizontálním, ale ve vertikálním
směru a nejsou buzeny mechanicky, ale elektromagneticky.

Popis zařízení:

Schema zařízení je uvedeno na obr. 4* Zařízení se sklá-
dá ze základní desky 1, na které je přes tlumící elementy 2
upevněna deska 3, jež nese budící elektromagnet 4 a stojá-
nek 5 s upevněným:) pružnými elementy 6, jež nesou kmitající
kotvu elektromagnetu 7 a držák nádobky 6 a nádobku 9. Na
základní desce je ještě uložen snímač kmitů 1U. Zařízení
je ovládáno z ovládací skřínky 11.

Funkce zařízení je následující:

Elektromagnet 4 rozkmitá kotvu 7 uloženou n a pružných
elementech 6. Konstrukce kotvy, to je váha kmitající Části
a tuhost pružných elementů je vypracována tak, aby frek-
vence vlastních kmitů této soustavy byla co nejblíže frek-
venci magnetického pole elektromagnetu, aby došlo k rezo-
nanci. Kmitočet vibrací je 100 H z . V ovládacím panelu je
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umístěna regulace amplitudy vibraci, časové re lé, zesi lo-
vač snímače vibrací s ukazatelem. Velikost amplitudy se
nastavuje přepínačem.
Na obr. 5 je uvedena fotografie zařízení "Friatest" Prámet.

Metodika měřeni pevnosti:

Metodika měřeni je popsána ve /5/.

Parametry měření:

doba drcení: 42 sec
hmotnost nádobky: 29,3 g +, 0,1 g
hmotnoat kuličky: 4 g i 0,1 g
amplitude) kmitu: 2,5 mm
doba prosévání: 20 min.
frekvence: 100 Hz
navážku diamantu: 0,2 g + 0,0002 g

Postup přípravy vzorku a vlastního měření:

Z jedné šarže se odebere vzorek o váze 0,6 g (3 crt),
ro2dělí se ne analytických vahách na 3 vzorky po 0,2 g
(1 crt) . Navážka 0,2 g se vsype do nádobky s kuličkou a u-
zavře víčkem. Nádobka se vloží do držáku a maticí se upevní.
Na ovládacím panelu se stisknutím tlačítka "start" uvede do
činnosti vibrační zařízení, které se po stanovené době dr-
cení automaticky vypíná. Náplň nádobky se vysype na předep-
sané s í t o , 20 min, se prosévá a poté se na analytických va-
hách stanoví zbytek na s í t ě . Index rázové pevnosti se vy-
počte ze vztahu:

zbytek na s íté v /g/
F (») * . 100

0,2
Provádějí se tři měření a výsledná hodnota indexu pevnosti
je průměrem tří naměřených hodnot.
Mimo vlastní měření fyzikálně mechanických vlastností dia-
mt-ntů byle ve spolupráci s UK Bratislava vyvinuta metodika
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tvarového - kryatalomorfologického hodnoceni diamantů /6/.
Metoda krystalomorfologického hodnocení jakosti diamantu
spočívá ve srovnáni počtu krystalicky vyvinutých ploch
v daném vzorku a počtem dokonale vyvinutých ploch u ide-
álního vzorku dokonalých monokrystalů*. Morfologická jakost
souboru je pak určena "Indexovým číslem", jež je defino-
váno: " X-

i = — £ — . 100
H

kde I - indexové číslo
X_ - počet dokonale krystalicky vyvinutých ploch
Xt - teoret.počet dokonale krystalicky vyvinutých ploch

Hodnota indexového čísla numericky vyjadřuje dokonalost krys-
talomorfologického vývoje daného souboru. Metodika zjišío-
vánl indexového čísla je, velmi zestručněno, následující:

- na podložné sklíčko odBypeme část diamantů z daného vzorku
- preparační jehlou je rozhrneme do jedné vrstvy
- oddělíme menší část, kterou budeme vyhodnocovat (o něco
více než 50 krystalů)

- pod mikroskopem obracíme jednotlivé krystaly a vyhodnocu-
jeme je, výsledky se zapisuji do protokolu.

K vyhodnocení je třeba vaorek o 30ti krystalech. Ze záznamu
v protokole se vypočítá indexové číBIO.Metoda je velmi pracná
a zdlouhavá. Nedoznala také prakticky rozsáhlejší použití.

Mimo tyto metody zjiSíování fyzikálně chemických a
krystalomorfologických vlastností jsou na syntetických dia-
mantech obvyklá další fyzikální měření, jako je zjišíování
hustoty, tepelné stability. Uplatňuje se rentgenové difrak-
čnl studium struktury, a rentgenová topografie diamantu
a KBN. Diamanty se studují v ultrafialovém záření, měří se
Ramenová spektra v infračervené oblasti. Optické studium
diamantu a elektronová transmisní mikroskopie a další meto-
dy jež jsou mimo rámec tohoto článku. Zájemce o podrobné
informace z této oblasti je možno odkázat na prameny /7, 8/.
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Obr, 3, 2-řízení jro ±/evuost IJJ

Obr. 5. Zuřízení
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Obr. fe. řrtbíh parooatí jadnotliv^ob, *rn T jednoa uouboru w*r«ní.
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Studium vlivu příměsi na strukturu a vlastnosti kobaltu
pro slinuté karbidy

Ing.Zdeněk Crha, Výzkumný ústav pro práškovou metalurgii
Šumperk

BHBr. Hana Šíchevá CSc, Karlova universita Praha

Slinuté karbidy se prakticky používají ve všech průmyslo-
vých odvětvích. Ve strojírenství se jich užívá pro obrábění ko-
vů, umělých hmot, v hutním průmyslu pro tváření, tažení a v hor*
nictví pro nástroje na rozpojování hornin různými způsoby.

Slinuté karbidy jsou heterogenní sl it iny skládající se
z tvrdých karbidic^ých zrn vysokotavitelných kovů a po'jicich
kovů skupiny železa, především kobaltu. Během procesu apékání
se wolfram i uhlík rozpouštějí v pojící fázi a dochází k jejím
modifikačním přeměnám*

V poslední době badatelská práce jsou soustředěny na stu-
dium vzájemné rozpustnosti složek ve slinutých karbidech, jsou
sledována množství rozpuštěného wolframu a uhlíku v pojící fá-
zi a a tím související změny fyzikálních vlastností i struktury
hotových výrobků.

E.M.Petrova a N.I.áčerba /I/ studovali vzájemné působení
tuhé fáze v soustavách kobalt-karbid a z j i s t i l i , že růst reakcníeh
zplodin je podroben zákonu doby a že ve zkoumaných soustavách
nastává reakční difúze.

H.Jansson /2/ sledoval pojící fáze ve slinutých karbidech
typu WC-Co tepelně zpracované při 650°C. Pomocí transmisní e l .
mikroskopie dokázal, že WC-fáze precipitovala v kubické pojící
fázi.
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• A.F.Idaovakij a M.M.Babič /3/ ae zabývali procesem dispro-
porcionaee roztaveného kobaltu ve slitinách WC-Co. Hlavní vliv
na diaproporcionaci tekuté fáze ve slinutých karbidech má obsah
kobaltu a rozměr částic karbidu wolframu.

K.Voigt /4/ ae rovněž zabýval úpravou pojící fáze tepelným
zpracováním ve alinutýcii karbidech typu WC-Co. Provedl žíhání těsně
nad euteKtikem za účelem rozpustnosti, pak následovalo zakalení
a popouštění při teplotách 600° - 1000°C. Zvýšenou pevnost v ohybu
vlivem tepelného zpracování po slinutí autor vysvět l i l :
- alotropickou přeměnou kobaltu
- zpevňováním tuhého roztoku pojící fáze W a C
- přítomností vylouče léno Co-jW a Co2C

H, Su2uki, S.Tsuchiya /5/ studovali s l i t iny WC-Co s přídavkem
Zn a obdrželi slinutý karbid 8 výjimečně vysokou pevností v ohybu.

H.Suzuki a H.Kubota /6/ byli jedni z prvních badatelů, kteří
se systematicky zabývali pojící fází ve slinutých karbidech typu
WC-Co a z j i s t i l i , že rozpustnost W v pojící fázi je' závislá na obsa-
hu uhlíku.

Ve sl it inách s vyššími obsahy uhlíku se obsah rozpuštěného
wolframu v kobaltu pohybuje mezi 2-3 % a ve s l i t inách s nižšími obsa-
hy uhlíku je obsah wolframu mezi 9-10 %. Podle výsledků jejich pra-
cí se u slinutých vzorků mění také množství rozpuštěného wolframu
v pojící fázi s dobou žíhání při 800°C. Při delším žíhacím čase
snižuje se obsah wolframu až na 2 % a při krátkých časech vzniká
sloučenina CojW. Optimální struktura s l i t i n po sl inutí je dvouslož-
ková skládající se z V/C-fáze a pojící fáze bez výskytu křehké V\ -fáze.
a volného grafitu.

Autoři z j i s t i l i , že v této oblasti je stabilnější fázové uspo-
řádání WC+pojící fáze+ Co3W, které se získá zpracováním s l i t iny
B nízkým obsahem uhlíku nebo provede-li se následné žíhání.

K.E.Exner a J.Gurland /7/ sledovali v lastnosti slinutých kar-
bidů s různým obBahem C. Z j i s t i l i , že pevnost v ohybu klesá
dekarbidací s l i t iny následkem tvořící se to - fáze. Potvrdili



výsledky H. Suzuki a H.Kuboty, že ve dvoufázové slitině vlivem
uhlíku kleaá obaah W v pojící fázi ze 7-10 %. V při nižších
obsazích uhlíku až na 2-3; ,% . W u slitin a vysokým obsahem
uhlíku. Dále zjistili, že pevnost v ohybu vzrůstá se vzrůstajícím
obsahem uhlíku v tuhém roztoku pojící fáze u jeanozrnných slitin,
avšak snižuje ae v hrubozmných slitinách. Podle Suzuki obsahuje-
li pojící fáze méně wolframu zvětšuje se tuhost v jewnozraných
slitinách avšak snižuje se pevnost v ohybu v hrubozraných sli-
tinách. Zvyšující se obsah VV v pojící fázi má stejný vliv jako
zvětšující se rozměr zrn karbidu. Má-li se dosáhnout mas..tuhosti
a- pevnosti v ohybu slitiny, autoři doporučují přesnou úpravu G
s přihlédnutím k rozměrům zrnflt- fáze a obsahu kobaltu.

0. Riidiger a jeho spolupracovníci /8/ zjistili, že obsah
wolframu v pojící fázi je odvislý od obsahu uhlíku ve slitině,
od velikosti zrn použitého karbidu wolframu, od obsahu kobaltu
a konečně závisí i na podmínkách slinování a chladnutí. Obsah
wolframu v pojící fázi stoupá s klesajícím obsahán uhlíku ve
slitině, se stoupající velikostí zrn WC, s klesajícím časem
slinování a snižujícím se obsahem kobaltu. Tato závislost byla
pozorována u vzorků pomalu ochlazovaných v peci.

1) Příprava pojící kobaltové fáze s příměsmi.

Syly zkoumány vlivy příměsí tantalu, chrómu, boru a wolfra-
mu na strukturu a vlastnosti kobaltu pro slinuté karbidy.

Podle předběžných výsledků pozoruhodných hodnot bylo dosa-
ženo s wolframemt proto tato práce se týká především studia
vlivu wolframu na strukturu a vlastnosti kobaltu.

Slitina wolframu s kobaltem byla připravena tak, že práško-
vý wolfram byl rozpuštěn ve směsi kyseliny fluorovodíkové a du-
sičné v pcměru 1 : 1, Po odkouření kyseliny fluorovodíkové byl
přidán rcztok chloridu kobaltnatého. Odpařením a vysušením
směsi vzniklé kysličníky byly redukovány při teplotě cca 700°C
vodíkem, čímž byla získána směs kobaltu a wolframu, která obsa-
hovala menší množství kyslíku.
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Takovým způsobem byly připraveny t ř i práfikové směsi
kobaltu a wolframem c obsahu 2 % W, 5 % V a 10% W. Chemické
a fyzikální hodnoty těchto směsi jaou v tabulce 1. p

Tabulka 1 !]
i,

TVzorek

Co+5^

ao + i o ^

% legov,
prvku

3,0

5,2

6,1

0

1

0

% o 2

,44

,02

.92

aypná
gem J

2,

2,

2,

hmot.

57

54

60

setr

3,

3,

3,

.hmot.

46

62

55

střed,
zrnit.

11,8

7,8

6.0

Pozn. Vzorky pro r t e rozbor byly získány tavením směsí
kobaltu B wolframem ve vakuu.

?.) Struktura kobaltu - teoretická část

U kobaltu nacházíme rovnovážnou existenci 2 fází - hexago-
nální a kubické B nejtěsnějším uspořádáním. Většinou se setkáváme
při jeho atudiu u pólykrystalické i monokrystalické formy se
améaí obou í á z í , je j ichž mřížky mají specifickou vzájemnou orien-
t a c i . Roviny (0001) hexagonální mřížky e těsným uspořádáním
Oaou rovnoběžné a rovinami (111) kubické plošně centrované mříž-
ky a aměr /HO/ lež í paralelně se směrem /íolo/.

Tuto strukturu lze objasnit modelem založeným na n e j t ě s -
nějáim uspořádání pevných, vzájemně ae nepřekrývajících koul í .
V trojrozměrném modelu zíekáme tak model struktury s ne j tě sně j-
aim možným uspořádáním tvořím vazbu s 12 nejbližšími sousedy.
Základen1, tohoto modelu ae těaně uspořádaná vrstva atomů A jednoho
aruhu. Balaí vratva atomů B je uložena tak, že je j ich stí-:.ú l ež í
nati trojúhelníkovými mezerami mezi atomy vrstvy A. Další vrstvu
můžeme uložit dvěma způsoby - buď nad středy atomů vrstvy A,
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nebo nad trojúhelníkové mezery, které ještě nebyly ator:;- obsa-
zeny (vrstva C). Střídáním vrstev ..... ABABAB ... dostáváme
hexagonální strukturu, při uloženz vrstev typu .... ABCABC...
strukturu a plošně centrovanou kubickou mřížkou (dále je budeme
krátce označovat hcp a fcc ).

Při určitých podmínkách růstu kryatalu nebo v důsledku de-
formace se může změnit pravidelné uložení vrstev - vznikne vrs-
tevná chyba. Ve struktuře hcp uložení vrstev můžeme symbolicky
označit např. ABABCBCBC .... u fcc např. ABCABCA3ACABCABC. V obou
případech dostáváme směs obou fází nebo vrstevné chyby. Vznik
vrstevnýchebyb je podmíněn Btálým vlivem druhých nejbližších
sousedů.

Vliv těchto chyb na difrakce Z paprsků na práškových i mo-
nokryatalických vzorcích byl sledován teoreticky i experimentálně
v řadě prací a jejich výsledky lze shrnout takto :

1) U hexagonální struktury s vrstevnými chybami vzniká zvětše-
ní Šířky některých linií, a to v závislosti r.a koncentraci vrs-
tevných chyb ň m

2) U struktury fcc s vrstevnými poruchami vznikne kromě
difusního rozšíření některých linií také změna jejich polohy.
Patterson ve své práci /S/ uvedl teoretické řešení problému
a z něj vyplývající rozšíření bodů. reciproké mřížky a posuv.

U kobaltu dostáváme podstatné změny v poměrném zastoupení
obou fázi v důsledku tepelného zpracováni, zbytkového pnutí,
velikosti zrn i vlivem malého obsahu příměsí nebo nečistot.
Podle /10/ má kobalt za pokojové teploty stabilní strukturu fcc,
pokud je jemně krystalický - jako např. v kobaltové houbě. Tato
strukturu se nemění až do boí.n tání. Pro kobalt s většími zrny
je do 45Q°C stabilní struktur, hcp, nad touto teplotou fcc.
Při ochlazování se jemnozrnný kobalt začne měnit na hexagonální
při 510 C, při pokojové teplotě jsou obě fáze v poměru 1 : 1 .
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Při opětné, zahřátí se poměr fází nemě-
ní do teploty 420°C, pri450°C má ko-
balt zcela strukturu fcc*
Pokud je Co ve tvaru hrubožrané tyče
nebo pod., objevuje se hexagonální fáze
mezi 40O°C a 350°C při ochlazení z 800°C

(•o* — a p ř i 3oo°C je přechod na kcp fázi skanče*.

3) Vliv příměsí na teplotu polymorfní
transformace kobaltu

Příměsi v kobaltu ovlivňují teplotu
transformace hexagonální fáze £ na
fázi kubickou*.
Vliv příměsi W lze přibližně zhodnotit
pomoci příslušného sta-.•: vého diagramu.
Výsledky tepelného zpracsvání jsou v ta-
bulce 2.

Teaperace probíhala tak, že vzorek
byl před zhotovením snímku vyhřát na
odpovídající teplotu a temperován po do-
bu 2 hod. Potom byl vypnut proud v pe-
ci a vzorek pomalu chladnul na pokojovou
teplotu.
Vzhledem ke způsobu tepelného zpracová-

O b r > •[. rá nelze přeBně říci, zda indikovaná
hexagonální fáze je oblastí, ve které

nedošlo k transformaci, £-*«*• nebo ve které došlo ke zpětné trans-
formaci. Anomálně se chová příměs "ť7 též při teplotě 56O°C, kdy by
se měla objevit ůU fáze zejména u nižších koncentrací.

Studované vzorky bez teplotního zpracování obsahovaly pouze
difrakce odpovídající struktuře fáze £fhexagonální ho kobaltu.
Vzhledem k rozšíření linií lze soudit na výskyt zbytkového pnutí
II. druhu.
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Teplota
temperace

Koncentrace
W váh.%

Fáze namě-
řená rtg
při pokoj«
teplotě

Fáze určená
stav.diagram,
při teplotě
temperace

25
2.

10

560

760

10

<gQtv.3l.)

660

10

2

5
10

CL,

0Í(£'8l.)

*

ti

fit

Pozn. v.al. reap. al. znamená - velmi slabou

reap, alabou intenzitu reflexí odpovídající fáze
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4) Vliv temperace na /zorky kobaltu a wolframem |

S|yly sledovány vzorky £ fáze kobaltu s wolframem při ;|
teplotním zpracování a to zejméne se zaměřením na vznik no- |
vých fází. V následující tabulce 3 je zachycen přehledně ;::

postup teplotního zpracování při výskytu nové fáze pro růz- "\
né koncentrace.

Tabulka 3 '

• * ř

Kuacentr. temperace fáze Co nová fáze
Wgváh. o c

10 % 410 £' —
530 £' —
600 £f+*. Co3W (v.sl.)x*
700 t/L (f'v.sl.) C03W (si.) x)

5 5É 560 £* («v.sl.)
660 »í.
760 & C03W (v.sl.)

2 * 560 f'C'tv.Bl.}
660 «& —
760 * Co,W (v .s l . )

x ) Pozn. : V .BI . resp. s i . znamená velmi slabá, resp. slabá
intenzita difrakcních l in i í odpovídající fáze.

Halezená sloučenina Go,W má hexagonální strukturu s nejtěsněj-
ším uspořádáním, prostrová grupa P 6,/mmc s 8 atomy v elemen-
tární buňce. K přesné detekci nové fáze se použilo počítačového
goniometru s vysokoteplotní komůrkou a byl sledován úhlový
obor výskytu nejsilnějších difrakcí Co,W a difrakSní linie
(200), jejíž objevení ukazuje na vznik & fáze Co. Vzorek
Co + 10% W byl vyhříván píckou a maloúhlové difrakce byly



235"

registrovány při teplotách od 25°C do 45O°C vždy po změně
teploty o 50°C. Z technických důvodů nebylo nožné měřit při
vyšších teplotách. Aš do teploty 45O°C nebyla zjištěna ani
fáze «í» ani Co,W.

Při dané citlivosti metody se podařilo zjistit vznik
Co?W u všech 3 vzorků a různou koncentraci wolframu.Bylo
zjištěno snížení pnutí v hexagonální fázi Co + 10$ W po tem-
peraci nad 350°C.

5) Závěr

Byla provedena řada základních rentgenografických struk-
turních studii. Rozsah měření, vzhledem k tomu, že se jedná o
specielní otázku strukturní vlastnosti kobaltu, není malý.
Přesto se v závěru každé kapitoly ukazuje řada nových otázek,
jejichž řešeni by vyžadovalo další hlubší studium.

Z hlediska praktického užití kobaltu, případně jeho sliti-
ny, jako přísady při výrobě řezných destiček ze slinutého kar-
bidu se jeví jako nejvýznamnější poznatky plynouti'z této stu-
die.

Při pokojové teplotě se vyskytuje kobalt buď zcela nebo
zčásti v hexagonální modifikaci, která je při pokojové teplotě
vždy nositelem nemalých vnitřních pnutí II. druhu. To se může
nepříznivě projevit i ve finálních výrobcích ze slinutých kar-
bidů, kde je kobalt reap, jeho slitina cca 10% přÍBadou.

V tomto směru je důležité zjištění, že temperací kobaltu
s wolframem při 660°C po dobu 2 hod. a po následujícím pomalém
ochlazováni na pokojovou teplotu lze získat kobalt resp. jeho
slitiny v kubické modifikaci, která je prakticky bez vnitřního
pnutí. Toto zjištění platí pro práškovitý kobalt. V pevném slit-
ku či výlisku, kde působí zpravidla zbytková thermická pnutí,
vzniká rychlejším ochlazením, lze očekávat jiné parametry
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tepelného zpracování než v práškovitém stavu.
Význam má zjištění pro případ, kdy je kobalt legován

wolframem* Zde se vylučuje nová fáze Co,W a prakticky mizí
hexagonální fáze, která je nositelkou vnitřního pnutí. Je to
právě toto vnitřní pnutí, které podporuje vylučování nové fá-
ze. Otázkou je, jak tato nová fáze bude ovlivňovat vlastnosti
finálního výrobku. Jeví se pravděpodobným, že přísada je roz-
puštěna v hexagonální fázi, nikoliv ve fázi kubické.

Z výše uvedených výsledků vyplývá jako další úkol sledová-
ní souvislosti mezi existencí vnitřního pnutí a výskytem hexa-
gonální fáze kobaltu ve finálním výrobku. Pokládáme za užitečné
sledovat vliv fáze Co,W na výskyt zbytkových vnitřních pnutí
II. druhu.projevující se rozšířením difrakčních l in i í .
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• ZDHAVC7EÍ, HIZILO U PRACUJÍCÍCH PSi VÍRCEfi TVBDÍCH }.CvS
Doc. líUDr Barbořík M. CSC
Klinika nemocí z povoláni FK
př<5t?nosi.a:doc. ISJDr Sarbořik K. C**c.
O l o m o u c .

Základními sloučeninami pil výrobě tvrdých kovů jsou kar-
bid wclírsicu /WC/ /70-S/C*/, karbid xitenu /3-155S/, karbid tan-
talu /Z-5W vyznačující se tvrdostí. Jejich nevýhodou je křeh-
kost. Proto se k nim přidává práškový kobalt /CO/ 3 -3C£/ ,
který dodává těmto kovám větší houževnatost. Většina r.reánýca
částic je iaenší než 2 mikrony, a proto poletují poměrně dlou-
ho v ovzduší provozu. Před adaptací zévocu v r. 1S61 byla
prašnost podstatně vyšší a pohybovala se od 10 al k nářezovým
hodnotám kolem 350 mg/mť

Vyšetřili jsme z tohoto provozu zatím 210 dělníků /114
mužů a 96 žen/. V době vyšetření pracovali v průměru 1C let v
riziku. Větší část pracujících sledujeme déle ne£ 1C let.
Nejnápadnějším stezkem byl dréždivý až štěkavý kašel /v 4-7í=/t
na dusnost si naříkalo 35% sledovaných, V pisemnictví/12,"15/
jsme našli zmínky o zažívacích potících, poruchách jater, kož-
ních ekzémech. Sami jsme je v takové míře nepozorovali.
V tab. č. 1 jsou uvedeni exponovení v riziku s r-élezem klinic-
kým* rent£.enolo£,ickými změnami plicními. Všichni pracovali v
podniku před r. 1SG1 v době kdy hygienické podmínky byly nevy-
hovující a prašnost byla vysoLí. U 4 neuocných ná oneaocn&ní
teTsý průběh klinický, výrazný rt£ nález plicní. S této skupi-
ny zemřel prvý nemocný v r. 1SG3, druhý v r, 1976. Při pitvě
byla u obou prokázána plicní fibróza. U dalších 7 hodnotíme
klinický i rent£enoloí;ický nález jako středně těžký. U 10 pra-
cujících v riziku jsme zjistili mírnější f.c chcvé obtíže a leh-
čí rtt. změny plicní.

K potenciálně ohroženým řadíme 15 exponovaných bez výraznějších
obtíží s necharakteristickými rentgenovaný plicními.
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U 8 mužů jame nalezli v krevním obraze výrazněji zvýšené
hodnoty krevního barviva a vyšSí počet červených krvinek.
Srovnávali jame proto množství krevního barviva a poSet Serva-
ných krvinek u skupiny 88 mužů a 70 žen z rizika a kontrolními
skupinami. Ke £r«ďu č. 1 je patrný posun hodnot barviva u expo-
novených rttuíů ned průměrné hodnoty ve arovnání s kontrolní aku-
rdnou. Rovněž u akupiny 70 exponovaných žen byl výaledek obdob-
ný. Rozdíly jsou atetisticky význesmé»
Počet červených krvinek /tref ř. 2/ byl u exponovaných také ví-
ce r-opunut k horní hrenici fy«iolO(.ických hodnot. Pro větší fy-
siolo£ický rozntyl v portu krvinek zvýšení není atatiaticky výz-
namné, ZraŘny v krevním obrazo \z~ přičíst na vrub Co obsaženému
v tvTfloKoveeh /2/»

Prvd zaiínke o nsp, ízřivém úSinku prachu vznikajícího při
výrob? tvrdých kovů se objevuje 88i po 10 letech po zavedení
tovvrni výroby /li/. V j.oiledních 2C letech počet zpráv z růz-
nýcl- států yzrostl /I,C,7,10,12,13,14,15/. Počet pozorování
r^Ooeehuje ještě 1OC> přípedů. Počet připsdů ověřených pitvou
se nohybuje kolea 15 /I,0,7/. Závažnost rizika zéviai na množ-
aivi vdechovaných čtsi-ic o je zvléště v práškovém odd. a u ně-
i. Lerých operncí při formováni. Skoro všichni naši nemocní pra-
covali jeát£ ve starc'm provozu. V nosledních letech ae zjišluje
jen ojediněle noSrození díky previdelnýn preventivním prohlíd-
kám a rl-edevSím aníionim praánoeti v novém provoze.
Při opracování hotových výrobků jsme vznik pneumokoniózy nepo-
zorovali B i v písemnictví jsou jen ojedinělé zmínky o plicních
změnách při léto pracovní operaci /10/.

Protože výskyt profesionálního poškození je řídký, obraz
klinický i rent,eno£rain plic jsou nespecifické, je obtížné sta-
novit správnou diagnózu. «Je nutno vyloučit obecné choroby plic
a Lek? delší druhy zaprášení plic /I,£,10,12,13,14/.
Po 15-ti letých z :ušenostech maneme říci, ::e rent^enolo^ický
obraz on.mocnění zůstává po vyřazení z rizika zhruba stacionár-
ní na rozdíl od s:lifcózy kfiy dochází obvykle k proyresi změn.
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Zajímalo nás také kteří z práškových kovů /WC,Co,TiC, TaC/
mů~e vyvolávat chorobné zm&ny plicní. V experimentu nebyl pro-
Irézén fitro^enní účinek v plících u iiádného z kovů. V ekutnim
pokuse se ukázal nejtoxičtějším a to i na plicní tkán kovový
kobalt, reap, jeho směs s karbideia wolframu /cit.l,S/.
Sledovali jameproto denní vylučování Co močí u exponovaných
během práce. Na tab. 5. 2 je vidět, £e vylučování Co moči je
vjšší a činí v průměru 430 pe/2A hod.Vylučovéní některých kovft
z organismu lze zvýšit podáním léků ze skupiny t»zv. chelátů.
Zjištovali jsme proto zda cheláty typu CaKaJiDTA a penicilami-
nu jsou schopny zvýšit také vylučováni Co, Prokázali jame
jen mírné zvýšení vylučování Co močí/24 hod u této prvé skupiny
sledovsn/ch. Na tab, č, 3 je patrno vylučování Co moči u sku-
tdny 6 nemocných s plicní fibrózou za 1 - 2 roky po vyřazeni
z rizika. Nalezli jsme ještě mírně zvýšené vylučování Co nocí
a io v průměru 12 ;ug/24 hod. Po aplikaci chelátů rovněž nedo-
šlo k vyššímu vylučování Co močí.
Rovněž denní vylučování W močí/24 hod. /tab. č. 4/ bylo u ex-
conovených zvýšeno v průměru na 460 .ug/24 hod. - zhruba tedy
ve stejném množství jak jsme pozorovali u vylučováni Co. Před-
pokládali jsme vyšší vylučování, nebot vdechovaní prach obsa-
huje asi 4 x více W. Předpoklad se nesplnil pravděpodobně pro-
to, i,e metabolismus i vylučování \1 se ději jiným způsobem /3,+,
Stanovení denního vylučování těchto kovů v moči u exponova-
ných pracujících možno užít jako expoziční test a ke kontrole
hygienických poměrů v jednotlivých provozech.

Zajímalo nás rovněž ukládání vdechovaného Co v některých
orgánech. Měli jsme možnost provést zatím u tři zemřelých ana-
lýzu orgánů /plíce, srdce, játra, slezina, ledviny/. Pracova-
li v riziku výroby tvrdých kovů. Výsledky jame srovnávali s
dvěma zemřelými, kteří nikdy nebyli timlo kovům exponováni.
U prvého zemřelého /tab. č. 5/ s plicní fibrózou jsme prokáza-
li ještě za 5 let po skončení rizikové práce zvýšené depot Co
v plících / 125 ps/100 g sušiny/ a v hilových uzlinách plic-
ních ještě více /786 ug/lCC c sušiny/. V játrech a ve slezině
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tylo množství deponovaného Co zhruba etejné jako u skupiny .<• oa-
trolni. BslŠÍ 57 lety nuž e desítiletou expozicí ve formovně
aemřel náhle během práce na srdeční mrtvici. Dříve byl u něho
při preventivních prohlidkéch nález odpovídající větu. Depot
Co v orgánech je podatetně vyž3í proti skupině kontrolní.
V třetího pracujícího v riziku jsme nalezli při preventivních
prohlídkách zvýšeného hodnoty krevního barviva a červených krvi.
nek v krevním obraze což jsme přikládali vlivu Co. Před úmrtím
došlo během krátké doby k výraznému zvětšení srdce. Při pitvě
bylo nalezeno poškození srdeční avaloviny ve smyslu fibrózy.
Ve -svelovině srdeční bylo deponovtíno řádově více Co. Klinický
obraz i pitevní nález na srdci byl podobný nedávno popsanému
onemocnění srdce t.zv."beer drinkers cerdiomyopathy*u pijáků

t.iva. I u nich se obviňují z náhlého zhoršeni sloučeniny ko-
b&ltu, ktero se za9ILy v některých pivovarech přidávat ve velmi
malých dávkách /I ppm/ k udržení pěny. U těchto zemřelých pi-
jáku bylo nalezeno v srdečním svalu několikanásobně více Co
proti skupině kontrolní* . 0 vztahu Co k možrv mu vzniku tohoto
onemocnění je ještě mnoho nejasného a bude třeba sbírat další
zkušenosti /5/.

Podle literárních údajů i z vlastních zkušeností možno
uzevřít, £e u některých exponovaných vzniká plicní fibroza.
Významnou úlohu při vzniku onemocnění má především prašnost
vznikající v procesu výroby. Předpokládáme, že existuje urči-
té individuelní dispozice k vzniku i průběhu choroby, kterou
zatím neumíme poznat. Škodlivý účinek lze přisoudit a velkou
pravděpodobností dle dosavadních výzkumů práškovému Co.
Při tom nelze pustit ze zřetele i možnoet ilčeati Co při poš-
kozeni srdečního svalu. Proto kaidé další pozorování i expe-
rimentální práce mohou přispět k zlepšení poznatků o účinku
prachu vznikajících při výrobě xvrdých kovůfzvláště do.fctf doby
po ud technici nevyřeší výrobu tak, aby nevznikal vůbec žádný
prach, nebo dokud ae výroba tvrdých kovů plně ne zautomatizuje.
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ZHUSÍQVANIE PRÁŠKOVÝCH FAiOáACBUTICKÍCH MATSRIÁLOV

Milan Chalabala, Ján Bak, Maria Heliová
Katedra ga lan icke j farmacie, Farmaceutická f a k u l t a UK
Bratia lava

Liaovanie suchých práškov do pevných vý l iakov rozma-
n i t ý c h tvarov j e proces, apoločný mnohým odvetviam pr ie-
myslu/práaková n é t a l u r g i a , vyaokomolekulárne hmoty, kera-
mický, uhoXný, chemický, potravinářsky a aj farmaceutický
priemyael/. Lisujú sa mnohé mater iá ly , l i á i a c e aa výraz-
ne svojimi fyzikálnymi vlaatnosťami. Po techno log icke j
atránke j e výroba farmaceutických vý l i skov / t a b l i e t / ob-
dobná s přípravou v oatatných priemyselných odboroch, ov-
Sem požiadavky na v l a s t n o s t i konečného produktu au roz-
dielne a pře farmaceutické výlisky charakteristické, typic-
ké a evojim apOaobom ojedinělé. Ojedinělost spoSlva v tom,
že tablety musia byť tak ako ostatné výlisky nielen dosta-
točne mechanicky odolné /pevné/, ale pri styku a vodou sa
muaia rýchlo rozpadnut na částice urfiitej velkosti. 'Pieto
dve akostné poSiadavky sú vo vzájoanom protiklade /a kto-
rým sa neatretávaaa v žiadnom technickom odbore/ a preds-
tavujú samé o sebe základné zdroje prevaSnej čaati komp-
l ikáci í , ktoré ntuaia byt vo výrobe farmaceutických výl is-
kov překonávané. Pri formulácii tabl iet ide o atanovenie
fyzikálnych vlastnosti liečivých a pomocných látok, urče-
nie potřebného liaovacieho tlaku a celého režimu l isove-
nia, s cielom doeiahnút nielan dobru technickú kvalitu vý-
lieku, ale zabezpečit aj uvolňovaaie a biologická dostup-
nost l ieč ive j látky.

Faktory vplývajúce na proces liaovania práSkov m62u
byt rozdělené do troch skupin:

a/ fyzikálně vlastnosti granulátov, alebo l iečivých
a pomocných látok z ktorých granulát pozoatáva,
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fa/ tokové a zhlukovacie vlastnosti préákOT a granulá-
tOV,

c/ liaovacie cbaraktériatiky lieovaných materiálov.

Keďže významnou aučaatou formulačních átúdil je Stu-
dium liaovateltooati, zaoberáme aa v tejto práci analýzou
zsien vnútornej Struktury a výsledných vlastnosti tabl iet,
ktoré au vyvolané působením napfitia v určitom objeme práš-
ku. Výhodným pra tuto analýzu aa javí sledovánie závialoa-
t i zaien zdanlivej huatoty od liasvacieho tlaku, ktoré vie-
dlo k odvodeniu rovnice liaovania dovolujúcej poměrné jed-
noducho charakterizovat kritické fácy tvorby výlisku. Prá-
ca na základe kvalitatlvnej a kvantitatlvnej interpretá-
cie priebehu proceau liaovania je prlapevkom k ur&ovaniu
potřebných vlaatnoatl práakov, granulátov, lieSivých a po-
mocných látok a potřebných parametrov technologického poa-
tupu. V tomto zmyale zodpovedi modeme j koncepcii zabezpe-
fiovania kvality výrobku, pretože je v celám technologic-
kom procese orientovaná ca kontrolu medziproduktov.

Při analytickom hodnotenl proceau liaovania sae pra-
covali a granulátmi bez l iačivej látky. Granuláty obsaho-
vali vo funkci i plniva zmea zemiakového škrobu a mliefiné-
ho cukru /7:3/ a vo funkcii spojiv metylcelulózu a aacha-
rózu v dvoch, úmyselna zvolených, eztrémnych' konceatrá-
ciách. U práákov ame hodnotili mechanická pevnost, vel-
koať častíc a rosoelenie velkosti fiaatlc, měrný objem, edan-
livú hii'jtotu. Tablety ame l i sova l i 5 tlakmi. Premennou bo-
la aj rychlost liaovania. Nap&tia na liaovnlkoch sa snioa-
l i tenzometricky a cea staticko-dynamickú tenzometricku
aparaturu oacilograficky ragiatrovali. Zo sla!caných odajov
ame odvodili metodu na hodnotenie liaovatalnosti, teda rov-
ni.u liaovania.

Na grafe 1 je uvedená závis lost zdanlivej hustoty od
liaovacieho tlaku /tablety a obsahom metylcelulózy 0,5%;
val'koat Saatlc 0,75 mm/. Křivky zmien zdanlivej huatoty
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majú u všetkých vzoriek obdobný priebeh, pričom fyzikálně
vlastnosti granulátov a použitý technologický poatup au
príSinou rozdielov v jednotlivých hodnotách. Z grafu je vi-
dieť, že při lisovaní aa ao vzraatom liaovacieho tlaku p
ívySuje zdánlivá hustota p . V malon intervale tlakov je
zvýšenie zdánlivéj hustoty úměrné pociatočněj zdánlivé,
hustotě granulátu o a prírastku tlaku dp. Ak označí-
me koeficient vimernoati k platí:

dp . ft / 1 /

/ 2 /

Koeficient k vyjadřuje pomernú změnu zdanlivej hustoty
na jednotku tlaku. Pretože v rovnici /2/ je vel ičina fQ

konStantná, v ďal&ích úvahách používáme iba hodnotu do /dp,
ktorú ame označili ako koeficient atlačenia k :

k * — £ - / 3 /
dp

Z rovnice /3/ sne vypočítali hodnoty koeficiente atlačenia.
Predpokladom bolo:

ůO do
lim - i « —i- = k

&p—*0 Ap dp

Na grafe 2 je uvedená závialoať koeficiente atlačenia od
liaovacieho tlaku. Z priebehu kriviek vyplývá, že so zvý-
šením liaovacieho tlaku sa koeficient etlačenia prudko zmen-
Suje. Pře oblaať tlakov, ktoré aú z hl'adiska tvorby lieko-
vaj formy najdOležitejšie, má táto funkcia exponenciálny cha-
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rakter. Vidno to na gráfa 3, 7 oblaai prakticky používa-
ných tlakov je táto sávislosť lineárna. To ukazuje* *es

log k * log k 0 - tC p / A /

a po úprava;

k
log = - odp / 5 /

Převedením /5/ na exponenciálny tvar dostaneme:

k = kQ . a / 6 /

So zvýšením liaovacieho tlaku sa koeficient atlačenia zmen-
šuje v oblasti deforoaSných zmien materiálu exponenciálně.
Tangens uhlu sklonu priamok /graf 3/ tg 6 dává hodnotu oC,
Prieaečaík priamkovej fiaati křivky a oaou ordiaát - log kQ -
koeficient počiatočného stlaSenia. Z elamentárnaj časti prian
ky na grafe 3 vyplývá:

dlogk dk 1 1 dk

dp k dp k dp

Koeficient ač charakterizuje poaerna* zmenaanie koeficientu
atlačenia při jednotkovej amana liaovacieho tlaku a osna&u-
jeme ho ako koeficient straty atlačitelnoati. Era daný mate-
riál je sa daných podaienok kouitantný. Pra tola k«do /dp
doaadenía do rovnice /6/ doatanena diferenciálou rovnicu,
ktorá je vyjádřením přiebahu liaovania aateriálov, podlie-
hajúcich při liaovaní trvalej deformécii:

JS - k ..-̂  /./
dp °
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Po integrácii tejto rovnice a určení integračnej konstan-
ty, nadobudne rovnica konečný tvar:

ř " P m ~ ; f * e * P / 9 /

V tejto rovnici sú 3 konstanty, ktořé charakterizuji stla-
čovaná látku: kQ, od , p a . Ak v rovnici /9/ substituu-
jeme :

k

dostaneme:

y » a. - bx / K) /

řovnicu priamky v koordinátách p a e"**1*. Teoretický
priebeh křivky je znázorněný na grafe 4.

Pri p = O materiál nie je stlačený a bod A na ose
ordinát představuje zdanlivú hustotu prášku. Zvýšením tlaku
sa zvyšuje hustota prášku a e~*psa zmenšuje. Při určitom
tlaku prechádza křivka bodom B, ktorý zodpovedá počiatku
oblaati pevného apájania /trvaleo deformácie/. Závislost
p od e'0^^ je v tejto oblasti priamková a prechádza do
bodu C za kterým aa zdánlivá hustota s lisovacím ti.-.kom
mění iba nepatrné. Bod D označuje maximálnu hustotu ďosia-
hnutii pri lisovaní. Pri zdanlivej hustotě, v bode v ktorom
křivka stlačenia prechádza v priamku, začínájti deformačně
změny. K tejto hodnotě zdanlivej hustoty bola nájdená zod-
povadajúea hodnota e"w"I) a s nej vypočítané nepatie pri
ktorom dochádza v materiáli k deformačným změnám. Táto hod-
nota, ktorii sne označili C^ - napátie na medii trvalých
deformačných tmien nám poskytuje .vela cenných informaci!
o chovaní sa jednotlivých materiálov pri atlačovaní.
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Doaiahnutá výsledky vyústili v sistenie, že pře eha-
rakterizáciu procesu lisovania a určenie lisovatelnosti
práškovéj látky je dóležitá snaloať hodnot parametrov rov-
nice liaovania a s nich vypočítaných deformafiných napatí*
Znalost uvedených hodnot je priamo technologicky využitel-
ná, pretože nás informuje o vhodnosti, alebo nevhodnosti
svolenéó kombinácie pomocných látok u daného lieSivého
přípravku /hlavně z hladiaka fysikálnych vlastnosti mate-
riálov/, ako aj o potrebnom lisovscom tlaku a celom reži-
ne lisovania.
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Graf 1. Závialosť zdánlivéj hustoty od lisovaciebo
tlaku
Velkoať fiastíc 0,75 mm. Rýchlosť posuvu
horného liaovclka:
Křivka /a/ - 6; /d/ - 20; /e/ - 1360;

/g/ - 3830 am.min'1
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K = ftp)

M* UN ni1

Graf 2. Závislost koeficientu atlaíenia /k/
od lisovacieho tlaku /p / .
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log k - f(p)

>«• N* KM.ň1

Graf 3* Zívialosť logaritmu koeficientu stlafienia
/log k/ od lisovacieho tlaku /p/.
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I

Srn

Graf 4. Scheaatieká křivka lisovania.



- 259 -

VLASTNOSTI REDUKOVANEJ PRÁŠKOVEJ MÉDI A VLASTNOSTI
VÝLISKOV

Ing. V. Procházka, CSc.. Ing. A. Ďuriiinová.CSc.
SAV - Ústav experimentálnej metalurgie Košice

Úvod* Při redukci! kyslicníkov nastává krystalografická
přestavba mriežky kysličníka v kovovú mriežku. Vyšší kys-
ličník /CuO/ spočiatku prechádza v nižší kysličník /Cu20/(

ktorý stráca kyslík a meni sa v č istý kov. Vzhladom k to-
mu, že parameter mriežky nižšieho kysličníka je vačší ako
parameter mriežky kovověj médi, nastává při redukcii pod-
statné zmenšenie objemu při súčasnom vzniku pórov, vakan-
c i i , dislokaci! a iných drunov poruch mriežky* Následkem
toho je mriežka kovu nedokonalá a bude mať nadbytočnú ulo-
ženu energiu. Množstvo poruch mriežky, ako aj uloženéj
energie závisia na teplotě a době re -akcie» Redukčně pod-
mienky vplývajú tak na vlastnosti redukovanej médi a tým
t iež na priebeh spekania výliskov z redukovanej médi z í s-
kané j pri rózuych redukčných podmienkach.

V našom příspěvku sme sa zamerali na studium vplyvu
výšky redukčnej teploty měděných okovín na vlastnosti re-
dukovanej médi a aktívnosť spekania výliskov z redukova-
nej médi získanej pri rdznych teplotách.

Skúšobný materiál a experimentálně metodika. Pře výskům
sme použili mleté okoviny o velkosti pdvodných čast íc
0,04 až 0,06 mm* Redukcia sa uskutočnila v atmosféře
átiepeného čpavku v retorte muflovej pece s tyristorovou
reguláciou. Okoviny sme redukovali za nasledujúcich pod«
mienok : 300 °C - 6 hod., 500 °C - 4 hod. a 700 °C - 2
hod. Z troch druhov vyredukovanéj práškovej médi sme l i -
sovali specifickým tlakom 200 MPa vzorky v tvare skušob-
ných tyčiniek. Vzorky sme spekali v retorte muflovej pe-
ce v ochrannéj atmosféře štiepeného čpavku pri teplotě
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400 až 1000 °C,

Strata hmotnosti při žíhaní TO vodíku, ktorá charak-

terizuje obsah kyslíka •• redukovanéj práškovéj médi sa

zisťovala v našom ústave pri teplotě 1000 °C po dobu 1

hodiny* Pře porovnanie sa obsah kyslíka v práškovéj médi

stanovil tiež metodou vákuovej extrakcie za tepla na pří-

stroji Exhalograf 1 v Zentralinstitut fur Festkorperphy-

sik und Werkstofforschung v Dráždanoch /ZVU/, lleranie

specifického povrchu redukovanéj práškovéj médi sa usku-

točnilo jednak vo Výskumnom ústave práškovéj metalurgie

v Šumperku, kde sa použila aparatura Geotest, a Sálej v

ZFW, kde sa pre stanovenie specifického povrchu použila

modifikovaná metoda BET, ktorá využívá vodnú páru ako ad-

sorbát . Sitovú analýzu jednotlivých druhov práškovej

médi sme robili na automatickom presievacom přístroji

AP-2 s priemerom sít 200 mm. Metalografický rozboyfcvaru

a povrchu častíc sme robili na rastrovacom elektrónovom

mikroskope typu JSM-U3O Sypnú hmotnost před a po straše-

ní sme sledovali na vibračnom přístroji* Objemovú hmot-

nost výliskov sme stanovili metodou dvojitého váženia

vo vodě a na vzduchu.

Namerané výsledky a ich rozbor, Vyredukovaná prášková med

má nepravidelný tvar s čiastočne zaoblenými hranami. Meta-

lografický rozbor ukázal, ž e s výškou redukčněj teploty

mění sa aj povrch častíc '. Povrch častíc práškovej médi

získanej redukciou pri teploto 300 °C sa vyznačuje velkým

množstvom jemných výstupkov a vpádlín. S rastom teploty sa

rozměry výstupkov a vpádlín zvščšujú, ale ich počet sa

zmenáujejtajmenší počet nerovností s velkými výstupkami

a vpadlinami vykazuje povrch práškovej médi,•získanéj

redukciou pri teplotě 700 °C.

Nerovnost povrchu ovplyvňuje sypné vlastnosti práš-

kovej médi. Ako z tabulky 1 1 vyplývá, s rastom redukčnej
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teploty sa zvyšujú hodnoty sypnej hmotnosti před straše-
ním. Tak napr. po redukcii při teplotě 300 °C sa z i s t i l a
sypná haotnostf-před strašením 2,67.10 , ktorá vzrástla
ne 2,83.1(T kg*m u práškovéj médi získanéj redukciou
pri 700 °C. Váčší počet výstupkov a vpadlin na povrchu
část ic práškovej médi, získanéj redukciou pri nižších
teplotách dává možnost zaklinenia jednotlivých čast íc
v sypnom stave, to vedie k hořšieanjfašpořiadan.iu a v
ddsledku toho' k nižším hodnotám sypnej hmotnosti. S
rastom teploty sa počet výstupkov a vpadlin zmenšuje,to
umožňuje iepšie vzájomné usporiadanie čas t íc* tým do-
siahnutie vyššej sypnej hmotnosti.

Vypočítané hodnoty Hausnerovho indexu trenia, ako
podielu sypnej hmotnosti před strašením a po strašeni
pře jednotlivé druhy práškovej médi sú uvedené v tabulke
T 1. S rastom výšky redukčněj teploty sa hodnota indexu
trenia-znižuje. Na index trenia vplývajú zřejmé podobné
faktory ako na sypnú hmotnosť práškovej médi. So zmenšu-
júcim sa počtom povrchových nerovností sa znižuje t i ež
index trenia redukovanej práškovej médi.

Výsledky merania specifického povrchu práškovej mé-
di t iež poukazujú na změnu nerovnosti povrchu pri róznej
výške redukčnej teploty. Ako vyplývá z hodnot uvedených
v tabulke T 1 so zvyšujúcou sa redukčnou teplotou hod-
noty specifického povrchu klesajú. Metodou Geotest sa
z i s t i l i relativné vyššie hodnoty specifického povrchu vo
všetkých prípadoch, ako pri použiti metody BET s adsorp-
ciou vodnéj páry* Ako z hodnot sitověj analýzy uvedenéj
v tabulke T 1 vyplývá, při redukčnej teplotě 300 °C na-
stává rozpad čast íc pdvodných okovín v priebehu redukčně-
ho procesu a pri teplotě 700 °C dochádza k zhrubnutiu
práškovej médi' následkom spekania vyredukovaných č a s t í c .

Strata hmotnosti po žíhaní vo vodíku, ako aj obsah
0 2 stanovený metodou vakuovéj extrakcie za tepla, sa mění
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Tabulka T 1. Vlastnosti redukovanéj médi z okovín
o zrněni 0,04 ai 0,06 mm

Teplota á doba tepelného
spracovania

Specifický povrch podla
metody Geotest
/m2. g "V
Specifický povrch podlá
metody BET adsqq^iou
vodnéj páry /m .g /

Strata hmotnosti při ží-
haní vo vodíku /%/

Obsah 0 2 stanovený
vákuovoft extrakciou za
tepla /%/

Hauznerov index trenia

Sypná hmotnosr před stra-
šením /kg.m /

Sypná hmoinosť po straše-*
ní /kg.m /

Objemová hmotnost' po
lisovaní /kg.m /

Sitová analýza /%/
0,1 mm
0,06 až 0,1 mm
0,04 až 0,06 mra
pod 0,04 mm

300°C -
6 hod.

0,95

0,89

0,36

0,25

1,39

2,67.103

3.71.103

6,35.103

0,00
0,15
9,20

90.65

500 °C -
4 hod.

0.4a.

0,38

0,19

0,14

1,32

2,69.103

3,54.103

6,61.103

2,00
4,25

22,40
71,35

700 °C -
2 hod*

0.16

0,15

0,17

0,05

1,18

2.83.103

í.33.103

6,72.103

34,00
15,29
18,92

. 27,83
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s výškou redukčnej teploty* Pri redukcnej teplotě 300 °C

je obsah O, najvyšáí. So zvyáujúcou sa redukčnóu teplotou

obsah On klesá •« vi3 tabulka T 1* Metodou stanovenia kyslí-

ka vakuovou extrakciou za tepla sa zistili relativné nižšie

hodnoty ako při žíháni vo vodíku.

Objemová hmotnosť vzoriek po lisovaní x práškovej mé-

di získanéj redukoiou pri nižších teplotách je mensia ako

u vzoriek vylisovaných z práškovej médi redukovanéj pri

vyšších teplotách* Na lisovatelnosť vplýva okrem sypných

vlastností tiež energetický stav východiskovej práškovej

médi* Pri nízkých teplotách redukcie, ke5 sú difúzne pro-

cesy potlačené, krystalická mriežka má velké množstvo róz-

nych druhov poruch. Lisovatelnosť tohoto druhu prášku nie

je dobrá. Pri vyššej redukčněj teplotě v důsledku zotave-

nia mriežky a čiastkovej rekrystalizácie sa zníži množstvo

Strukturných poruch, čím sa zlepši lisovatelnosť práškovej

médi* K zvýšeniu objemovej hmotnosti vzoriek vylisovaných

z práškovej médi získanéj redukciou při teplotě 700 °C pri-

spieva scasti tiež jej zhrubnutie v priebehu redukčného

procesu.

Specifický povrch a energetický stav východiskovej

práškovej médi vplýva tiež na objemovú hmotnost výliskov

z práškovéj médi po spekaní. Ako z diagramu na obr.l vy-

plývá, po spexaní pri teplotě 400 °C zostáva ešte zachova-

ný vplyv lisovatelnosti rdzneho druhu práškovej médi. Naj-

vyášie hodnoty objemovej hmotnosti po spekaní pri tejto

teplotě vykázali vzorky z práškovej médi ziskanej reduk-

ciou pri teplotě 700 °C, ktoré mali rajvyšŠiu objemovú

hmotnosť pa lisovaní. Pri vyšších teplotách spekania je

prírastok objemovej hmotnosti u tohto druhu prášku, v po-

rovnaní s ostatnými druhrai výliskov z práškovéjfcedi re-

lativné menši* Po spekaní pri teplotě 1000 °C sa zistila

u spekaných výliskov z práškovej médi redukovanej pri

700 °C relativné, najnižšia hodnota. Naproti tomu výlisky
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z práškovej aedi ziskaoej redukciou při 300 °C vykazujú.

relativná najvyšsí přirastok hmotnosti v porovnaní s os-

tatnýni druhai práškovej médi. Po spekaní pri teplotě .

400 °C výlisky z tejto práškovej médi vykazujú v dosled-

ku vplyvu zlej lisovatelnosti najnižaiu hodnotu objemo-

vej hmotnosti. Táto však so zvyšováním teploty rýchlo ra-

st ie a po spekaní pri teplotě 1000 °C sa dosiahne relativ*

ne najvyše^ hodnoty objemovéj hmotnosti pri tejto teplotě*

Vzorky z práškovej médi získanej rádukciou pri 500 °C ma-

jú relativné stredný prírastok objemovej hmotnosti v po-

rovnaní s ostatnými druhai práškovej aedi*

Podobnú tendenciu závislosti na spekacej teplotě ako

u objemovej hmotnosti sae zistili u hodnot mechanických

vlastností. V příspěvku pre dokumentáciu uvádzaae na obr.

2 závislost' aedze pevnosti výliskov z troch řAznycb dru-

hov redukovanéj práškovej médi na výške spekacej teploty*

Relativné najvyšší prírastok hodnot aedze pevnosti až do

teploty 1000 C vykazujú vo váetkých prípadoch vzorky z

práškovej médi získanej redukciou pri teplotě 300 °C.Naj-

nižší relativný rast medze pevnosti v závislosti na spe-

kacej teplotě vykazujú vzorky z práškovej médi získanej

redukciou při teplotě 700 °C.

Závěr. T práci sa pojednává o vpl y. e teploty redukcie me-

dených okovín v rozmedzí 300 až 700 °C na vlastnosti redu-

kované j médi a priebeh spekania výliskov z tejto médi pri

teplotách 400 až 1000 °C. Výsledky výskumu ukázali, že výš-

ka, redukčněj teploty vplýva na specifický povrch častíc mé-

di* S rastom výšky redukčněj teploty sa zmenšuje počet vý-

stupkov a vpadlín na povrchu častíc a klesá specifický po-

vrch. V dósledku toho sa zvyšuje sypná hmotnosť práškovej

médi před a po strašení s rastom redukčněj teploty a index

trenia klesá* Prášková med* získaná redukciou pri nižšej tep-

lotě má hořšiu lisovatelnosť, ale jej alttívnosť spekania je

vyššia.
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Obr.l Objemová hmotnost výliskov z práškovéj médi,
zlskanej redukciou pri teplotě 300 C - 1 ,

50CTC -2, 700 °C -3, v závis lost i na teplo-
tě spekania*

400 500 700 800 900 1000

TEPLOTA SPEKANIA Í1CJ
Obr.2 Medza pevnosti výliskov z práškovéj médi,

získanej redukciou při teplotě 300 C -1,
500 C -2, 700 C -3, v závislosti na tep-
lotě spekania.





- 2S7 -

STUDIUM VZÍAHU MSDZI VLASTNOSÍAMI PR/ŠKOVEJ EIEKTHOLYTICKEJ
ílBDIá. VUŠTN0SÍAJSIVÍLI3K0V i " '"•

Ing« Patrik Pavol Ústav experimentálně j
Ing. Procházka Václav,CSo. metalurgie SAV
log. JSurlSinová Alžběta,CSc, Košice

tfvod.

Prášková meď ea použita pre rozne druhy výrot>kov v
elaktrotechnickora a automobilovom prien<;vsle, ako sú kefky,
lamely, knížky komu táto rov, kontakty, elektrody, Ioži3ká,
púzdra, ozubené kolesa a pod.

Pre výrobu spekaných súBiastók sa používajú r6sne druhy
práškové^ madi-/elektrolytická, striekaná, redukovaná/. lTve-
dené prášky mâ ú rozdlelne vlastnosti, ktoré ovplyvňuaú ioh
lisovatelnoať a spekavostf a tým tiež konečné vlastnosti spe-
kaných výliskov... / I , 2/

7 tejto práci uvádzame vlastnosti elektrolytickej práš-
kovej médi o zrněni pod 0,06 mm a niektoré fjzikálno-mechanic-
ké vlastnosti spekených výlíakov. Studovali en;e na.jnia vplyv
vlastností prášku na porovitosť, objemovú hmotnosť, inedzu pev-
nosti, električku vodivoeť a tvrdosť HB spekaných výliskov»

Vlastnosti elektrolytickej práškové^ médi.

Elektrolytická prášková meď Ba vyznačuje vysokou čisto-
tou, .99,5 až 99,9 % Cu. Zvyšok tvoria nečistoty ako Fe, Si,
Cd, AI, Pb, Cř, Zn,.Bi, Hi,.Sn a nerozpustný s vy šok. Strata
hmotnoEti pr i žihaní vo vodíku je v rozmedzí od 0,06 do 0,1 %
a to v závislosti na zrnění prášku. Se cmonšujúcim sa zrněním
strata hmotnosti raatie. laktiež specifický povrch prášku sa
mění v závislosti na zrneňí, a to tak, že so zmenšováním vel-
kosti častíc sa specifický povrch zvačšuje. Hodnoty sypnej
hmotnosti s rastom častíc sa zmenšujú.
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Při pozorovaní práskovej elektrolytickej modi pod op-
tickým a rastrovacím mikroskopom vidno, že táto meď má č l e -
nitý dendritický tvar, obr. 1,2. Velkoeť dendritiokých výč-
nolJcov závisí od granulometris. Sím je zrnenie hrubšie, tým
zú dendritioké výčnělky vSčšie. Avšak so zvSčšovaním výcnel-
Jryv ?a nerovnost? povrchu zřizuje, co umožňuje 1'ahší vzájomný
pokla jednotlivých c&3tíc a tým ovplyvňuje sypné* hmotnoBti i
specifický povrch prášku.

Uvádzané rozdielne v las tnost i práškovej e l e k t r o l y t i c -
l:ej médi .najú J*o-<idiclny vplyv na druh porovitost i a v koneč-
nou d6;jl«řilk'i na £,>•::ikálno-mechanické vlastnost i spekaných vý-
l ia iov .

/ýsilsdlcy skúšok.

Při poučit i oloktrolytickej práSkovej médi pre výrobky
uvádnarií v úvode, najlopšla vyhovuje jeranozrná meď frakcie
po.l 0,06 mn» S!kiícarj£ri fysiicálno—mechanických vlastnoístí spe-
kar.ých výlirjkov s tej to frakcie ume z t s± i l i :

U výlinkov lisovaných tlakem 100 a 200 MPa dechádza co
zvj2ova.iiíir. t&plot;; speks.r.ia ku zníženiu celkovej porovitoat i

výlickov a k:-* evýšeniu objemu hr.otnoeti, nie&ze pevnosti , e-
lfektrickej vodivosti a tvrdost i , t ab . 5.1 obr. 3 , 4 , 5» 6.
Tak napríklud pr i teplot? spoJtanisi 500 °C vykazujú 'výlisky
lisované tlakor. 100 M?a oelkcvú porovitoať 32,75 %% která
pri ijpckr.í-.oj teplotě 1000 °C poklesla r» hodnotu 4,47 %, Pri
li.3ovuoott tlaku 200 KPa celková pórovitosť poklesla ž 22,8 %
p.ri apokíscoj teplotr 500 °C na 4,42 % pri spekacej teploto
1000 °C„

U výliokov linovaných tlakom 300 MPa so ř.vyšováním spe-
kac-ij ufjploty sk-imai é vlastnosti aa alepšujú len do teploty
opni:ania 930 C a nad touto teplotou ich hodnoty k lesá jú f . obr,
3, 4, D, b . To spoaobuje mierns svýSeníe celkovej perovi tos t i .
kiovž pozvolna klepá z hodrir!^ 19,04 % pri spekacej" teplotě



« 269 -

500 °C na hodnotu 3,59 při spekacej teplotě 900 °C, avšak
dalším zvyšováním teploty spekania na 1000 °C celková póro-
vitostf mierne vzrastá na hodnotu 7,2 %.

"Svi, lisovaní vzoriek tlakom 400 HPa výlisky s ras tom
teploty apekania zyvšujú svoje vlastnosti len do teploty
700 °G a nad touto teplotou dochádza k podstatnému poklesu
ich hodnot, obr, .3* 4» 5» 6, Naopak je to g porovitos^ou,
ktorá v tomto, případe klesá len do 700 °C na hodnotu 11,16 %
z 16,80 % při teplotě 500 °C a př i teplotě 1000 °C vzrastá
na hodnotu 17,5 #• "'

Závěr.

V práci sme ekťun&li vlastnosti elektrolytické^ práško-
vsj médi. zrnenia pod 0,06 mm a jej vplyvu na apekané výlisky
pri použití lisovacieho tlaku 100 až 400 KPa. Z uskutečněné-
ho výskumu vyplývá, že skúmané fyzikálně a mechanické vlast-
nosti spekaných výliskov závisia v prvon radě od lisovacieho
tlaku a teploty spekania. Ota t ieto faktory ovplyvňujú struk-
turu a pórovitosť výliskov, od ktorých závisia ich fyzikálně'
mechanické vlastnosti.

U výliakov lisovaných tlakom 100 a 200 MPa dochádza so
zvýšením teploty spekania k svýseniu skúmaných vlastnosti v
celom rozsahu spekacích teplot* Je to spósobené znižovaníiá
celkovej porovitosti u týchto vzoriek. U výliskov licovanýcíh
tlakom 300'MPa skúmané vlastnosti sa zvyšujú len dc spekacej
teploty 900 °C a u výliskov lisovaných tlakom 400 MPa do tep-
loty 700 °C a nad touto teplotou ich hodnoty klesajú. Dóvodom
narastania objemu vzoriek lisovaných vyšším lisovacím tlakom
nože byť posobenie plynov v uzavretýoh poroch.

Literatura :

1./ Kotosskaja, N.L.-Prosvir.iakova,J.J.-Poniosov, A.V.-Kurvja-
ková, L.M»Í Pořoškovaja metalurgiá, 5,1973,3,1

2./ Pr:-diázka,V.-5urišinovátA.-Petrík,P. iVýskúm 7plyvu povodu
a morfologie práškovej médi na vlastnosti výliskov.Záve-
rečná správa ŮESt SAV Košice 1972,



- 270 -

1 ̂
oo

ooo

_3

o
o
o

H
O
v;>

O

j

C5
*4

U
' v

i

o
! H

I . J,

,_.

- 3

v.."".

O

o

t-1

ooo

ca

8

H
ca
ro
U l

U l
ro
»
o

' O

* _

O

( J .

o
o

- J

"O

b

t o
o

ro
o
o

h-*
O

s

OT)
VJI

o

M

j í-

cí

V J i

VJ.

o' J I

r i
O

.O

o
o

—-

M

H
O
O

M
O

g

OJ
V^Ti

O
O

I U
O
o
o

V j
«•

- .

V>ž

1.0
o

o
"o

*>.

. -z-

•v.

ca
a.

p"

* ^ - !T

» o

• ^ ^

Id»c3 CD
" ^ - i

MM!
IV rt-

3 o
*•"••» P J

o
y ca

P . O

" 1-5

B S-
p.-i

o
I

to. h-;
Í Y
O

Cíl
*

1-3

lo
t

O

o"
r n

5
<!

t i

t?3
i - 1

C:
FT |
ri-
1, j

i-3

Cl

•

PO
.

<

0

SE

13

O

^ o

fD O O*

řr ca "

O O

O
O

o
c.

(D O
V-1 13)

-a

p a
ra i-1 o

•a •"< n .

B! íí

•o

15
•o

Cl-

o

pi

O -i i—

C ÍS <

o w o

•cf c
0i< O 2;
c+ p. ri

O •

TU O ^r

CO
O

&



- 271 -

O l i r . L ' ' i k r o . ^ l r u k ; U M ' t - : . • • i ' -
i - r - t S k c . v . v i i v e i í i 1 ' t M ' . • : • !•:':• '
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kové j médi frakcie pod 0,06 mm,
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A o 130
B A 2D0
C a 300
O x 4OQME

600 700 ODD
TEPLOTA SPEKAMA IX.]

Obr.3 ObjeaoTá hnotaost vzoriek v závislosti od teplo-
ty spekania pra lisovaciv tlaky 1OO až <00 ÚPa.

TEPLOTA SPEKANiA

Obr.4 M«dza pevnosti vzoriek v záv is los t i od teploty
soekanii pre lisovacietlaky 1OO až 400 MPa.
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r- 55r
A o 100 MRi
B A 200 MRi
C a 300 MPa

D x AOOMRi

tDO
TEPLOTA SPEKANIA

Obr.5 Elektrická vodivost' vznriek v závislosti cd ten-
loty spekania pře lisovacie tlaky 1OO až 100 MPa.

20
500 1000600 700 SCO

TEPLOTA SPEKANIA
Obr.6 Tvrdosť vzoriek v závislosti od teploty speka-

nia pre liaovacie tlaky 100 až 100 MPa.
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VPLYV VÝCHODISKOVÝCH FAKTOROV PRÁŠKOV A PARAMETBOV 1CH
SPRACOVANIA NA VLASTNOSTI VÝLISKOV ZO STRIEKANEJ PRÁ5-

KOVEJ MÉDI

Michal Bnsterci,
Ústav experimentálněj metalurgie SAV, Košice

Resumé.

Bol študovaný vplyv fyzikálnych charakteristik praš-

kov na objemová hmotnost', tvrdost' a porovitosť vyli'-kov

lisovaných a spekaných při róznych parametroch. Rozbor

ukázal na mieru vhodnosti jednotlivých metó'.i stnekania

pře výrobu práškovéj médi.

ývod._

Vhodné vlastnosti, ako aj tvarovateTnosť n odolnost'

voči korózii umožňujú použitie médi v róznych vyroluiých

odvetviach, Tiež prášk&vá meá sa využiva při výrolie spe-

kaných dielcov, najma v elektrotechnik©, ale tiei v ^tro-

járskom a chemickom priemysle /l./»

Prášková meS sa vyrába viacerými spósobmi z ktor-vcl;

každý poskytuje prášok určitých vlastnosti /2/. Metodika

výroby vplýva na tvar a povrch častíc, ich čistotu ,1 gra-

nulometrické zloženie, ktoré spolu s podmienkami tvarová-

nia a spekania ovplyvňujú strukturu a tým konečné vlast-

nosti výliskov.

V předkládanéj práci posúdime vplyv tvaru a povrchu

častíc, stupňa tvarovania, ako aj teploty spekania na zá-

kladné vlastnosti výliskov vyrobených z troch riruhov strie-

kanej práškovej médi.
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Skúšohnv materiál. a_metodika_meraaia.

K experiraentom sme použili práškovu med" vyrobenu
striekaním na lauoratórnom DPG zariadeni /v ďalšom ozna-«
čená 1/. Podstatou metody je rozstrekovanie taveniny prú-
dorti vody za súčasného meci-.anického spolupósobenia rotujú-
telio kolesa na ktort' dopadá prud roztaveného kovu spolu s
prúdoir vody. Granulometrické zloženie týmto spósobom od«
.stře kaného produktu závisí od priemeru dýzy, tlaku vody
(i ohvodovej rychlosti rotujúceho kolesa. Popis zariade-
nia a laboratorně výsledky výroby sú uvedené v práci /J/«
Na výrohu výliskov sme použili t iež prášková med" vyrobenu
striekaním vzduchom / v áalšoir, označená 2/. Podrobné úda-
je o sposobe a v>'sledkoch výroby sů uvedené v práci / i / .
Taktici :jme použili práškovii weá zo zahraničněj produkcie,
ktorá má výrobno oznaf-enie MP Cu 99,5 /v ďalšom označená
3 . Bližšie údaje o jej výrobe me sú nám známe.

Po roztrieaeni uvedených práškových zmesi sme v áal-
šom použili frakciu pod 0,06 mm. Prášky sme redukčně ží—
hrili v atmosféře štiepeného čpavku pí i 300 C'C počas 4 ho-
din. Vzorky sme lisovali tlakmi 200 a 400 y.Pa a spekali
pri teDlotórh 500 až 900 CC počas Z hodin v atmosféře

š t i e î-nélio čpavku.
Předmětné prášky str.e študovali na rastrovacom elek-

trónovom irikroskope J3M U3. Objemovú hmotnost' výliskov
sme stanovili metodou dvojitého váženia vo vodě a na vz-
duchu. Vnikanie vody do pórov sme eliminovali nnpregno-
vřiním vzoriek 10 ?c-tným roztokom parafinu v benzene s prí-
tlavkom J "i-tného s. ' ikonového oleja. Celkovú pórovitosť
•sme stanovili na zaklade merania otvcrenej a zatvorenej
porovitost:. Otvorené póry sme nasycovali benzylalkoholom.
Tvrtiosť HB sme merali běžným skúšobným zariadením.
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Výsledky merania a ich rozbor.

Na obr, 1, 2, 3 sú uvedené fotografie častíc skúma-

ných práškových kovov. Je vidieť, že prášky majú rczdiel-

uy tvar, aj povrch. Kým prášok striekai.ý vodou, obr.l

má gulovitý aj nepravidelný tvar a povrch přerušovaný

trhlinami, prášky striekané vzduchom, obr.2 a 3 sú gu-

lovitého tvaru a poměrné hladkého povrchu. Najma prá-

šok na obr»2 je velmi pravidelného gulovilého tvaru* Je

zřejmé, že uvedená morfológia charakterizovaná róznvm

specifickým povrchom častíc ovplyvňuje sypné vlastnosti,

súdržnosť a lisovatelnosť, /5,6/.

Závislost' objemovej hmotnosti od teploty spekaiiia

výliskov lisovaných clakom 200 MPa je uvedená na obr.4.

S rastom teploty spekania sa zvýšujú hodncty objemovej

hmotnosti okrem teploty přibližné 600 C, Rozdiely na-

meraných hodnot jednotlivých druhov materiálov vyplyva-

jú z miery vplyvu tvaru častíc na sypné vlastnosti a li-

sovatelnosť, čo ukazuje tab. I. Pakles objemovej hmot-

nosti při teplotě spekania 600 °C je pravděpodobné za-

příčiněný doredukovanim kysličníkov médi vo výlisku /7,S/.

Na obr. 5 je závislost1 uvedených veličin pre výlisky li-

sované tlakom 400 MPa.

Na obr. 6 a 7 sú uvedené závislosti tvrdosti HB od

teploty spekania výliskov lisovaných tlakmi 200 a 400 MP.i.

Z porovnania tvrdosti je vidieť, že výlisky z. prášku 1

mali o niečo vysšie namerané hodnoty než výlisky z práš-

kové a 3. Uvedené vynlvva z ich základných ' arakteriy-

tík. î-ášky 1 mali na, • žší specifický povrch, nepravidel-

ný t. ,. a členitý povrch, čo zvyšovalo ich aktivitu spe-

kania a viedlo k vyšším mechanickým vlastnostiam. Podob-

né ako v případe objemovej hmotnosti sú nameranč hodnoty

tvr>. .-ti výliskov lisovaných tlakom 400 MPa vyššie. Rož-

dí eiy činia cca 8 - 1 0 HB.
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Závislost celkovej pórovitosti od teploty spekania.

výliskov lisovaných tlakmi 200 a 400 MPa je uvedená na

obr.8 a 9. Podlá ocakávania s rastom teploty spekania

klesá celková pórovitosť výliskov s výnimkou teploty

600 °C, o čom bolo už vyšáie pojednané.

Záver_._

• práci sú porovnané základné charakteristiky práškov

a vlastnosti výliskov zo striekanej médi vyrobenej rdznou

metodikou. Použili sme fnkciu pod 0,06 mm.

Na základe fyzikáln., •.; charakteristik práškov, ako

aj nekáraných hodnot objemovéj hmotnosti, tvrdosti a pó-

rovitosti výliskov lisovaných tlakmi 200 a 400 MPa a spe-

kaiiých pri teplotácli 500, 600, 700, 800 a 900 °C je vi-

dieť.že najoptimálnejšie súhrnné vlastnosti mal prášok

stnekaný vodou.

Li t e r a t ú r a :

1.' Kyce A..C, Shafer W.M.: International Journal of Pow-
der Metallurgy S, 1972, s. 171.

2/ rhačatrjan A.G.: Naučno-techničeskij zbornik, Jerevan,
1965, s,. 183.

3/ Besterci M«: Hutnické l i s ty 5, 1973, s. 359.
4. Besterci M.: Pokroky práškové metalurgie 4, 1973, s.

13.
5. Besterci M., Procházka V.: Pokroky práškové metalur-

gie 2,3, 1975, s . 53.
6. Besterci M., Dudrová E.: Kovové oiateriály - zaslané

redakcii.

7/ Výskům vlastnosti striekanej práškovej médi a speka-

ných výliskov, Záv, výsk. správa ÚEM SAV,

Košice, 1975.

S/ Minajev E.M.: Trudy Kujbyš. aviac.inst. 23, 1965,s.183,
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Tab. 1

Prášok

Specifický povrch
/m2/g/
Sypná hmotnost
/g/cm3/
Hmotnost po strašení
/g/cm /

1

0.069

4,8

5,1

2

0,056

5.2

5.S

3

0,060

• % ' •

5 . 5

Obr.l Cu prášok s t ř i skaný vodou
na DPG zariadení, zv.^óOx
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Obr,3 Cu prášok striekaný vzduchom
zv. 500 x.

Obr,3 Cu prášok striekaný vzduohoir.
z o zahranit: naj produkcie

zv. 500 x.



- 231 -

í 1 - C u STREKANA VODOU
2 - C u STREKANAVZDUCHOM
3 - C u ZAHR, PRODUKCE

600 700 800
TEPLOTA SPEKANA PCJ

0br,4 Závisloať objeaovéj hmotnosti výliakov vyrobených z
oráškov 1, i a 3 od teploty spekania* Lisorací tlak
200 MPa.

"i 6 1 - Cu
2 - Cu
3 - C u

STREKANA VODOU
« VZDUCHOM

ZAHR.PRODUKCE

— ŤTO
TEPLOTA SPEKANIA

Ido

Obr.5 Závialoať objeaovcj tmotnosti vyliskov vyrobených x
práakov 1, 2 a 3 od teploty «pek«nia. Lisovací tlak
400 MPa.
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42

1-Cu STREKANAVQOOU
2 - C u • V2DUCH0M
3 - C u ZAHR.PRQDUKOE

TEPLOTA SPEKANIA
Oh;-.6 Závislost tvrdusti HB vyliakov vyrobených z práškov

1, 2 a 3 od teploty spekania. Lisovací tlak 300 MP*.

1A-

10.
500

1 - Cu STREKANA VODOU
2- Cu i VZDUCHOM
3- Cu ZAHR. PRODUKCE

500 700
TEPLOTA SPEKANIA f t J

900

obi--' Závislosť trrdosti HB vyiiskov vyrobených z práákov
I, 2 a 3 od teploty spekania. Lisovací tlak 400 V.Pa,



1 - C u STREKANA VODOU
2 - Cu • VZOUCHOM
3 - C u ZAHR. PRODUKCE

600 703 800 900
TEPLOTA SPEKANIA CC3

ObP.S ZáTislosť pórovitosti výliskov vyrobených z nrAškov
1,2 a 3 od teploty spekama. Lisovací tlak 300 MPa.

0_
500

1 - Cu STREKANA VODOU
2 - Cu « VZDUCHOM
3 - C u ZA-R.PRODUKCE

"600" TÚD
TEPLOTA SPEKAř " í=

Ohr.9 Zátisloať pórovitosti výliskov vyrofc;-
1, 2 a 3 od tsploty sDeliatiia,

900

r-iskov
-•0 MPa.



- 285 -

VPUV TVARU ČASTÍC PRÁSKOVEJ MÉDI NA NIEKTQRÉ VLASTNOSTI

Ing. Marta MiškoviČová, C S c ,
Ústav experimentálttej metalurgie SAV v Košiciach,

ývod£

Zádadnou charakteristikou práškovéj metalurgie je,
že při svojej výrobe vychádza z praškov najrdznejšich
kovov. Vlastnosti východiskových práškových kovov ovplyv-
ňujú pochody lisovania, spokania a tým i konečnú akosť
lisovaných a spekaných výrobkov. So stupajúcim záujmon
o pochody práškovej metalurgie stupa i význam dokladné-
ho poznania charakteristik prá-.,ového kovu /I/. A tak
pře každý výskům, ako aj pře praktická aplikáciu je po-
třebná znalost-vlastnosti práškových kovov. Tieto vlast-
nosti sú vo vSeobecnosti dané spAsobom výroby a pochod-
ni i áalšej úpravy práškového kovu*

Jednou zo základných fyzikálnych vlastností práško-
vých kovov je tvar častíc, ktořý ovplyvňuje prakticky
všetky technologické vlastnosti práškových kovov, vlast-
nosti surových i spečených výliskov, ako aj ich anizo-
trópnosť /2/.

V ďalšom porovnáme niektoré vlastnosti štyroch
druhov práškovej médi, pričom tvar častíc jednotlivých
druhov je výrazné odlišný.

Ex;erimentálnv_materiál.

Na experimenty sme použili redukovánu práskovú med,
upravenu uletím v troch různých alynoch a elektrolytická
práškovú sed*.
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Redukovánu práskovu *ed" sae vyrobili v laboratoř-
nych podaienkach kombinovanou radukcieu sedaných akovín.
Při redukci! sae postupovali tak, ie k Thodm upraveným
měděným okovináa c vaJciarenakeho odpadu na* přidali
grafit a získánu zaes aae redukovali y atmoafére itlape-
ného čpavku. Pri redukcii «a aditivně překrývali reakeie
kysličník* Bodného a vodíkoa a • kyalicaikoa uholnatýa.
Výsledkoa redukci* bol apeiený produkt, tvortný •*<iou a
grariton, ktorý sne v JalSoa aloli, a to v k«llckovoa
•lyne .. v gulovoa mlya» a v alvn* fy Pallaana* !»a porov-
nanie sne použili elektrolyticko prášková ao2 z výroby
Kovohút n.p. v Kroapactaoent ku ktor»j saa přidali přís-
lušné množstvo grafitu* Na vfeetky experimenty sae po-
užili frakciu pod 0,06 nm.

Skúšky mletia v -edukovaného spečeného produktu v
různých mlynoch a pri róznych podmienkach ukázali výraz-
ný vplyv na výťažnosť jednotlivých frakcii, straty při
mi»ti a na charakter samotnej práškovej médi. o týehto
otázkách je podrobné pojednané v práci /3/. Mletie v
eulovom mlýne sae realizovali tak, že na mletie 1 kg
práš-kovej médi sme použili S kg giil o prieaeroch 50,40
resp. 30 mm. Hodnoty sypnej hmotnoBti, aypoBj hmotnosti
po strašeni a specifického povrchu pre jednotlivé druhy
práškovej nedi sú uvedené v nasledujúcej tabulko.
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Tabulka C. 1

Druh práákovej médi ó 3P

g.cm-3 g.cm" m* -1

elektrolytická

red,z kolťčk.mlyna

red,z gulového mlýna

red. z ml,Pallmann

1,30 1,00 0,95

1,77 2,42 0,37

2,55 3,59 0,40

3,35 4,60 0,33

Z tabulky vidieť, že najnižšie hodnoty sypnej hmot-

nosti a sypnej hmotnosti po strašeni'mala elektrolytic-

ká prášková med* Mletím v gulovom mlýne a najma mletím

v mlýne ty Palimann sa prášková med značnc zhutnila. °~

patná zákonitost? platí pre velkost specifického povrchu.

Podlá očakávania najvačši specifický povrch mala zves

elektrolytickej práškovéj médi s grafitom. V siiladc s

uvedenými<vlastnosťami sú mikroštruktúry častíc na obr,

1,2,3 a 4. Povodně hubovitá prášková zmes získaná mLetím

redukovaného produktu v kolíčkovom mlýne, ako vidíme na

obr. 1, dlhodobým mletím v gulovom mlýne .strati la svoj

hubovitý charakter a ako vidieť na obre2, částice práš-

kovej médi majú tyčinkový tvar. Rovnako podstatné sa zmí-

nil tvar částic práškovéj médi mletím v mlýne fy PaUmanu.

Na obr, 3 vidiet, i» částice sa zbalili do polyedrickýeh,

často gulových útvarov* Na obr,4 vidieť dendritické čas-

tioe elektrolytickéj práskovej médi. Na všetkých snímkách

vidieť okrem médi i lupienky grafitu* Charakter povrchu

častíc jednotlivých druhov práskovej médi lep&ie dokumen-

tu jú snímky urobené na rastrovacom elektr^ . vom mikrosko-

pe, vid obr.5, 6, 7,
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Rozdielnosti medii jednotlivými druhmi práškovéj
médi sa výrazné prejavili na lisovatelnosti, vyjadrenej
ako zněna mernej hmotnosti výlisku v závislosti od li-
sovacieho tlaku. Zatialčo zmesi na báze elektrolytickej
a redukovanej práškovéj nedi nletej v količkovom mlýn*
sa vyznačovali dobrou lisovatelnoaťou, prášková med" mle-
tá v gulovon nlyne a v mlýne fy Pallmann sa v stave po
mleti nedala lisovat. Křivky, oharakterizujúce lisova-
telnosť znesi na báze redukovanej práškovéj nedi a
elektrolytickej práškovéj médi sú na obr.S. Na tomto
obrázku sú vynesené i hodnoty měrných hmotnosti v sta-
ve po spekani. Z obrázku vidieV, že obidva druhy práš-
kovej nedi sa vyznačujú rovnakým charakteron prieběhu
kriviek zhutnitelnosti. Podlá očakávania, znes na báze
elektrolytickej práškovéj médi sa vyznačuje lepsou li-
sovatelnosťou. Hodnotv mernej hmotnosti sú v prienere

3 —3

vyššie o $.10 kgm , čo je výsledok lepších podmienok
vzájomného zakllnenia častíc elektrolytickej práškovéj
médi. Vplyv tvaru částic na lisovatelnosť je totiž ur-
čeny podnienkami vnútorného trenia a podmienkami rozlo-
ženia tlaku, pričom vo všeobecnosti platí, že najlepěie
sa zhutňujú prášky, částice ktorých majú rozvětvený, ne-
pravidelný povrch* Takýt* povrch dává dobré předpoklady
pře vzájomné zaklínenie častíc, pričom plocha, na kto-
rej dochádza ku studenému zvarovaniu je vačsia ako u
tých práškov, částice ktorých majú hladký povrch* Po-
rovnáním hodnot mernej hmotnosti obidvoch druhov výlis-
kov v stave po lisovaní a v stave po spekani vidíme, že
pdvodný rozdiel sa po spekani nezměnil a zostal na rov-
nat ej hodnotě. Tento rozdiel podmieňuje i hodnoty zá-
kladných mechanických vlastnosti porovnávaných výlis-
kov, ako vidieť na obr»9. Tieto vlastnosti potvrdzujú
předpoklad, že rozhodujúci vplyv na mechanické vlast-
nosti a mernú električku vodivost má tvar východisko-
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vých c a s t i c , ktory určuje vytváranie kontaktov medzi
jednotlivými časticami už v priebehu lisovartias

Záyer.

S c ie lov posúdiť vplyv tvaru východiskových částic
práškového kovu na niektoré technologické vlastnosti
práškového kovu, ako aj na mechanické a fyzikálně vlast*
nosti spekaného výlisku, porovnali sme redukovánu práš-
kovú mečí mletu v troch různých mlynoch s e lektrolyt ic-
kou práškovou medou. Experimenty ukázali, že dlhodobým
mletím v gulovom mlýne a v mlýne fy Pallmann sa pod-
statné změnil tvar částic práškovéj médi, ktorá strat i-
la svoj hubovitý charakter* Táto zrn a tvaru častíc sa
výrazné prejavila na l isovatelnosti i na .statných s le-
dovaných vlastnostiach. Potvrdilo sa, že tvar východis-
kových čast íc práškového kovu určuje kvalitu a množstvo
kontaktov vznikajúcich už v priebehu lisovania.

/I/ Adler, A.: Int. Journal of Powder Metallurgy,1969,1.
/2/ Fedorčenko, I.U. - Andrejevskij, R.A.; Osnovy poros-

kovoj metallurgii.
/3/ Výskům redukcle měděných okovln a vlastnosti redu-

kované j médi* Záv. výsk. sDrává, ČEM
SAV, 1974.
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Obr. 1: Mikroštruktůra častíc redukovanéj práě-
kovej médi a grafitu po mleti v količkovom
mlýne zv. 250 x,

Obr. 2 : Mikroštruktůra častíc redukovanéj práš-
kové j n.edi a grafitu po mletí v gulovom
mlýne. * zv. 250 x.



0br,3: Mikroštruktúra úastic redukovanéj praško-
vej médi a grafitu po mleti v mlýne Pall-
mann, zv. 250 x.

ř-4
Ohr.4:Mikroštruktúra častíc elektrolytickej práš-

kové j oiedi. zv. 250 x.
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Obr.5; Prášková med s gra- Obr. 6: Prášková med s gra-
fitom po mleti v ko- fitom po mleti v mly-
ličkovom mlýne, REM, ne Pallnann

zv.600 x. zv.600 x.

Obr.7. Elektrolytická prášková
med, REM, zv. 600 x.
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S t a n i s l a v Saaák Elektrokarbon TopolSeay, n « p . f TopoTCany
l o g . Ivan U f i k ó c i I l e k t r o k a r b o n lopoXčany, a « p . f TopoMany

9CAN0VBHB SUVOVKS PR9XDV 1UULIGBXC8 XCVOV

V PBÁŠKDVXCH KDVÓCH .!. .

Prítoanosf alkalických kovov a leh sldčenín v práškových ko-
voeh ala Je ttaduca vthladoa na leh reaktlvnesť, vy tváranie ne-
wtaibilafch s l la t ln a hjgroskoplínoať leh dúSenln.

• prací aae aa s třet l i a dvona pripadaai, kedjr bolo matné .
prcané atanovenla aalýcfa anožatlev alkalických kovov.

Prvý případ vnAkol pri prASkovoa striebre, k+pré bolo vyrá-
báné redakdca dnalSnana atriebcraého foraaldebydoa v alkalickoa
prostředí. SedostatoSnýa preaytia notového produktu zoatala Sasť
sodných aoUt. ve výrobkoo Při spéksnl t ieto so l i prechádsali na
kysličník aodný a posobenla výduanaj vlhkosti a kyslicníks obli-
Šitého na uhllfiltsny a rOmya obashom vo^y. SOsledkoa tohoto iutnu
objavili aa t i e to nedostatky:

1/. Vyrobené koritakty boli péjkovsné plaaeůoai k držiokc-a. Polda!
boll kontakty pálkované tesee po vypálení, nejevili žiadne
nedostatky. PokiaZ boli pájknvsné 1 až 2 týidne po vypalováni,
kedy uS vxnikli v kontaktoch poeobenín kysll£nlka ubliSitého
a vlhkosti uhličitany,.nastalo trhanie kontaktov dOsledkon
rychlého uvolnovania vody.

2/. Pri strleborných kontsktoch vyrobených s uvedeného atreibor-
ného préiknf pracujúcich pri nískych napitiach vsnikla na po-
vrchu počas niekolkoceaacnci prevádsky nevodivá vrstva, ktorá
dplne vyřadila Jeho funkciu.

Drahý případ sa výskytol pri práikovej aedi, vyrobené J elek-
trolyticky, ktorá bola proti oxidaci i stabilizovaná vinanoa sodno-
draselným. StabilisaSné Sinidlo do určitého anožstva sabrafiuje oxi-
dácii, ale pri Jeho překročení vsnlkaju pri vypalovaní hlavně aate-
riálov pře kartáče elektrických strojov, rfisne uhlíkové nálety poao-
bentá roskladoa vinanu a xaena elektrického odporu vyrábí uého polo-
tovaru



Před námi bola otázka najat tatoi analytičku metodu, Ictora by
rychlým apSaobom a dostatočne přesným, umoicila aianoviť obaah so-
díka v práškovom etriebre a v práškováj médi. Pře tento dSel bol*
vybratá metoda založená na stanoveni obaahu sodlka plamenovým fo-
tometrom.

Popia zariadenia:

Ako přistroj bol použitý pla&eňový fotometer FLAPHOKQÍ, Je to
jednopapršlekový plamenový spektrofotoaeter pře viditelný spektrál-
ný obzor v rozsahu 330 - 850 nm, přaeujúei podlá výehylkovej meto-
dy. Je opatřený mrlelkovým monochromátorom pře apektrálnu Sirku pás-
ma llnm. ".'•• ahuje ďalej jednu fotobuňku EGS, citlivú p?e modré svět-
lo v oblasti 330-630 nm a jednu fotobuňku EG, citlivú pře červené
světlo v oblasti 630-630 nm. Ako zdroj žiarenia alúži vzáuch-acety-
lénový plameň. Přistroj pracuje ao zosilovačom, ktořým afižeme meniť
citlivost priatroja v poměře 1:2:5:10:100:200:500:1 000, alebo nSže-
me v Širokých medziaeh potlačiv nulový bod /při najvfiSáon zoailení
asi o desaťnásobok dížky stupnice indikaSného pristroja/. ZosilovaS
pracuje príane lineárně a kolísanie napstia v sieti nemá vplyv na
přesnost merenia.

V tomto zastaveni je možné pohodlné a velmi preane a rýchlo
přístrojoa stanov i ť alkalické prvky: Na=O,O25 mg/L, Ca-1 ingA,
líg=50ogA.

Stanovenie obaahu sodlka v práškovaní striebre

Podl'a předpokládaného obsahu sodlka sa naváži určité množstvo
práškového atriebra, rozpustí v HNO, A 51/ a po doplněni na určitý
objem sa fotometruje na plameíiovom fotometri. Hetúda je citlivá na
koncentráciu kyseliny dusičnej, přeto je třeba pracovny postup prís-
ne dodrŽiavaC. Pracovny postup je zoatrojený tak, aby bolo možné
metodu použiť pre obsahy sodlka v rozpStí 0,01 - 1 %.

Navážka sa riadi podl'a předpokládaného obsahu sodlka takto:
1

i Předpokládaný
|obsah Ks v í

i Navážka v gř.

0,01-0,05

5

0,05-0,25

1

0,25-0,5

0,5

Of5-1,0

0,25
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Odvezené množstvo striebra sa rozpustí v 10 ml HNOj p.a. A : l / ;
« krátkým varon aa vypudia kysličníky dusík*. Roztok «a po ochla- ,?
dění prevedie do odmernej banky 250 ml, doplní po značku, pře- i
oieša aa a použije sa k fotometrovaniu na plemene om fotometri. |
Tlak vzduchu aa nastaví na 0,04 ÚPa, tlak acetylénu na 2,«í5 kPa, Jí
v l n o v á d l ž k a na 589 nm. Ueranie aa převede i t ř i k r á t a z namera- . •
ných hodnot aa berae a r i t m e t i c k ý pr iemer. VýpoSet hodnot Me s a <„•
prevedie z odSítania na kaiibracných křivkách. Stanovenie obsahu t
sodíka v práSkovom stríebre je možné previeať v závislosti na ' ;
obsahu a touto preanoaťou: , -

Hoasah obsahu Na v %

presnosť v

Stanovenie

%

kalibračnej

j 0,01-0,05
\ - 0,005

křivky pre

1
i

1
0,05-0,1

±0,01

6třiebro

• o.i-i

í o,

,0

04

Kalibračné křivky _sa zhotovis podl'a vyššie uveaeního pra-
covného postupu fotometrovaním roř" sv najčiatejíieho stričbra
ao znémym obsahom sodíka 0,5 1,0 *.,- 3,0 5,0 mgNsAoii.
Štandartný roztok Na připravíme tak, že navážíme příslušné množ-
stvo NaNO, p.a, rozpustíme vo vodě, přidáme 10 ml HNO, p.a / l i l/,
prevedieaie do odmernej benky 250 ml, doplníme vedou po značku
a premiešame. Kalibračná křivka je uvedené ne obrázku 5. 1.

Stanovenie obsahu eodíka v práškovej aedi

Toto atanovenie sa prevéisa rovnako ako stanovenie sodíka
v práškovém striebre. Bolo zi3tené, že iónj- aedi vlastní star.ovenie
nerušia. Kalibračná křivka sa zostr*jí týa ištým apSsobotn aao u
práškového striebra a je 3 ůou zhodné.

Dosiahnuté výsledky:

Meranim rSznyoh zésielok pr-.kového striebra a práškovéj 'jdi
boli stanovené tieto,přípustné množstva obsahu sodika;
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Obsah-aodíka T práěkovej médi: max. 0,05 * Na
Obsah aodlka v práškovom striebre: max. 0,05 % Na

Závěr:

Poplašné metody stanovenia sodílca v práškových kovoch majii
odstranit nedostatky, ktoré aa vyskytovali při spracovani práško-
vého atriebra vyrobeného sráiaeou metodou a práškovej médi ata-
bilizovanej vlnanon aodno-draselným. S podobným problémom ame sa
doteraz v literature nestratii a věříme, že podobné Jávy sa pre-
javi l i i u iných spraeovatelov. Boli by sne rádi, keby sne s i
mohli v tejto oblasti vymeniť skúaenosti.
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OXIDACE VÝLISKff ZE SF3KANŽ OCELI A KOBOZNĚ 'OCHRANNÉ
VLASTNOSTI OXIDAČNÍCH

H.Volrábová, J , P i t t e r , I.Moravcová
Státní výzkumný ústav ochrany materiálu G.V.Akimova

V posledních několika l e t e c h s e zabýváme ve SVÚCM kys-
l i Sní kovými vrstvami na' že leze a jeho s l i t i n á c h . Cílem
naáí práce j e formulace optimálních podmínek přípravy těchto
re lat ivně tenkých kysliSníkovýeh vrstev, • =ré mají s l o u ž i t
jako ochrana p r o t i korozi.Pro ov l ivnění a případně ř í z e n í ko-
rozně ochranné účinnost i těchto vrs tev musíme znát j e j i c h
v l a s t n o s t i , které mají funkci ochrany prot i korozi a záv i s los t
těchto v l a s t n o s t í na podmínkách oxidace a s ložen i kovového ma-
t e r i á l u . Tato práce s e zabývá oxidací výrobku z práškových ma-
t e r i á l ů - vý l isků ze sp<?'-<Hié o c e l i a vranikla z i n i c i a t i v y pra
covníků CVL Mokřaď. Z p:„oe ZVL Mokřaď z r . 1973 / l / zabýva-
j í c ! se rozborem používaných povrchových úprav na t ě c h t o ty-
pech výrobku vyplynulo, že oxidace výl isků v páře j e př i .vhod-
ně stanovených podmínkách úSIaná povrchová úprava s ve -rov-
nání s jinými povrchovými úpravami poměrně levná.

Zabývali jsme se dost i podrobně výzkumem optimálních
podmínek přípravy kysličnlkových vrstev na jednom typu spéka-
né o c e l i , j e j i c h koroznfc.&chrannýzoi vlastnostmi a j e j i c h struk-
turními charakteristikami. P o u ž i l i jsme opékanou o c e l CSN" '•
418282 o objemové hmotnosti 6 , 4 , která obsahovala 1,8% Cu a
maximálně 0,05% uhlíku. Provedli jsme radu experimentů oxidace
v přehřáté vodní páře na provozním zpřízení závodu Buzuluk v
Komárově u Hořovic. Je';io z a ř í z e n i dovezené z NSR, které se
v tomto závodě používá pro feroxac i p í s tn ích kroužků. Pro ex-
perimenty jsme používal i vzorky tvaru válcovitých pouzder o
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rozměrech: vnější průměr 30 mm, vnitřní průměr 20mm, výška
20 mm. Podmínky oxidace Jame vol i l i podle našich zkušeností
a výsledků oxidace nízkouhlíkové ocele /2/t na základě orien-
tačních zkoušek popsaných ve zprávě ZVL Mokřaď / l /a podle úda-
jů v literatuře, která ae zabývá problematikou oxidace ocel i
ve vodní páře /3 / .

Pro stanovení optimálních podmínek oxidace jsme ověřovali
přípravu i vlastnosti oxidů v poměrně velkém rozsahu teplot i
trvání oxidace. Byly vyzkoušeny doby oxidace v intervalu 50 až
120 minut a teploty 53O°C až 63O°C. V předběžných orfhtacníeh
experiment ech byly ověřovány i vyšší teploty, které se však
neosvědčily. Oxidy připravené při teplotách vyšších než 63O°C
byly špatně přilnavé* Vlastnosti připravených oxidu jsme určo-
vali pomocí několika metod. Korozně ochrannou účinnost pomocí
korozních zkoušek, morfologii oxidů uvnitř pórovitého materi-
álu pomocí světelné mikroskopie a řádkovací elektronové mikro-
skopie. Fázové složení vrstev bylo studováno pomocí rtg difrakce
a KBssbauerovy spektroskopie. 0 posledních dvou metodách pojed-
nává referát /4 / na tomto semináři.

Postup při oxidaci byl tento: po vložení vzorků a jejich
zahřátí na 3?0 - 400°C byl proveden, proplach prostoru retorty
vodní parou a pak byla teplota zvýšena ne potřebnou teplotu
oxidace. Po ukončené oxidaci byly vzorky chlazeny jednak rychle
na vzduchu tím, že byljr vyjmuty z retorty, jednak pomalu a to
tak, že zůstaly v chladnoucí retortě při stálém průtoku vodní
páry. Pro rozliSení vlivu podmínek oxidace na korozně ochranný
Účinek oxidů jsme zvol i l i dva typy korozních zkoušek: Áorozní
zsoušku v kondenzační komoře (SsN 03&131A) a ponorovou zkoušku
v 3S KaSl (6sK O3S147/4). Hodnocení vzorků po korozní zkoušce
jsme prováděli gravimetricky a vizuálně,'Korozní zkouška v
kondensační komoře je laboratorní urychlená zkouška, při níž
je vaorek vystaven působení kondenzující vodní páry. Zkouáka
probíhá při 100% relativní vlhkosti při 35°C+2°c, dobu trvání
zkoušky jsme zvol i l i 28 dní. Ponorová korozní zkouška spočívá
v ponoru vzorku do 3% roztoku NaCl ns 15 minut, oplachu vzorku

a sušení při teplotě místnosti jednu hodinu, což před-
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stavuje jeden tzv. cyklus. Zvolili jsme pro posouzení úfilw
noati připravených oxidů a pro možnost rosližení podmínek oxi-
dace zkoušku ve 12 cyklech. Vizuální hodnocení jsme prováděli
po každém cyklu, gravimetrické hodnocení až po ukončení zkoušky*
Tuto ponorovou zkoušku jsme zvol i l i proto, že lze předpoklá-
dat, že vodný roztok sol i vnikne do neuzavřených pórů vrstvy
oxidu na povrchu výrobku i do pórů kovového materiálu s v •
těchto pórech dojde ke koroznímu napadení. Tato zkouška nám
sloužila tedy současně i jako druh zkoušky pórovitosti*
Výsledky obou korozních zkoušek byly shodné i když ponorová
korozní zkouška byla zkouška agresivnější t\ pococí ní byly
oxidační podmínky lépe roz l i š i te lná .

Ze závěrů, které jsme provedli na sáklašě řaí;/ exparisen-
tů oxidace v rozsahu vybraných podmínek, vyplývá, ŠČ optimál-
ní taplota oxidace lež í v intervalu teplot od 5SC a:i í3CQC
Tento teplotní obor je poměrně velmi Široký, ~ož je "echnolo-
gicky výhodné. Oxidy vzniklé př i podmínkách EÍHO tsr.to tap-
l o t n i obor jsou z hlediska korozní odolnosti seně úSinné.
Pro sledovaný účel stačí doba oxidace 60 nin.it. "rociouSeni
doby oxidace nevede ke zřetelnému zlepšení an~ik.0r02r.ich vlast-
ností oxidových produktů. Kromě parametrů saxotné oxidace má
na korozní odolnost určitý vliv i způsob chlazení -.'zorků po
oxidaci. Při pomalém chlazení se j ev í vzorky o něco lépe ko-
rozní odolné i když tento rozdíl není p ř í l i š výrazný.

Pro vysvětlení jak probíhá oxidace civnitř materiálu a
jak se uplatnily jednotlivé podmínky oxidace na morfologii
připravených oxidů byly aledovány příčné výbrusy pomocí svě-
telné mikroskopie a lomová plochy vzorku pomocí řádkovací
elektronové mikroskopie. Světelnou mikroskopií bylo z j ištěno,
že oxidací se sice zvětšují dutiny uvnitř materiálu, a le
stěny těchto dutin jsou pokryty oxidovou vrstvou a menši du-
tiny jsou touto vrstvou zcela zaplněny. Při oxidací -apř.
p ř i 53O°C po dobu 30 minut ( což jsou podmínky neá._;ačující
pro dobrou antikorozní úpravu )se začínají oxidy hromadit
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pod povrchem, zatím co vnitřní čáat dosud prooxidována neni.
y podmínek, která byly i druhými metodami ověřeny jako opti-
mální, jsou stěny dutin i ve stradu materiálu pokryty souvis-
lou vrstvou oxidu a oxidová vrstva na povrchu je dostatečně
přilnavá. U vzorku oxidovaných při teplotách nad 63O°C jaou
dutiny sice vyplněny oxidy až do vnitřní oblasti vzorku, oxi-
dová vrstva se však při použitém způsobu přípravy výbrusů
trhá.

Snímkováním čerstvé lomové plochy vzorků rádkovací . •
elektronovoa mikroskopií se nám potvrdily závěry učiněné na
metalografických výbrusech. Tato metoda má proti světelné
mikroskopii tu výhodu,2e sleduje skutečný stav vzorku, bez
jakékoliv předběžné úpravy. I když dochází k určité deforma-
ci materiálu při přípravě lonové plochy, je méně destruktiv-
ní než přípravka výbrusu pro světelnou mikroskopii. Na obráz-
cíoh 1 až 3 vidíme .-iorfolo£ii lomové plochy spékané ocele.
"a obr. 1 je OCGI neoxidovaná, kde jsou zřejmé páry okrouhlé-
ho tvaru. Jednotlivá zrna vytvořila při spékání shluky o ve-
likosti aa několika desítek,um. Na obr. 2 je lomová plocha
vzorku oxidovaného při 63G°G, kde je dobře viditelná oxidová
vrstva. Oxidová vrstva je zřejmě kompaktní a dobře zakotvené
v základním materiálu. Její část při fázovém rozhraní kovové'
a oxidické fáze má jiné složení než jsjí vnější část...Na obr*3
je část lomové plochy ze vnitřní oblasti vzorku, kde vidíme,
že stěny dutiny jsou pokryty kyslifiníkovou vrstvou. Pomalé chla-
zení ve vodní páře neovlivňuje ve srovnání s rychlým chlazením
na vzduchu nijak podstatně morfologii lomových ploch. Kyslič-
níková vrstva je však poněkud tlustší a lépe přilnavější u vzor-
ků, které byly chlazeny v průtoku vodní páry.

Výsledky těchto dvou metod vysvětlují Účinnost připra-
vených oxidů na spékané oceli. Oxidy chrání povrch vy>obku
poměrně přilnavou a kompaktní vrstvou, která má při vybraných
podmínkách oxidace tlouátku kolos 10 jum. Uvnitř porovitého ma-
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teriálu vyplňují oxidy jeho dutiny a pokrývají stěny dutin
tak,2é je uzavírají a zabraňuji korozním pochodům Jvnitř ma-
teriálu.

Závěrem lze ř íc i , Že podmínky oxidace vymezené souborem
provedených experimentů ( tj» teplotní obor 58C - 63O°c )vyho-
vují z hlediska vytvoření dobré protikorcaní ochrany výrobků
ze apékané ocele t je-li doba oxidace aspoň 60 minut. Použité
metody studia morfologie připravených oxidů ukáaaly, že k do-
saženi dostatečné antikorozní účinnosti je nutné pokrytí vnitř-
ních stěn pórů ve spékané oceli souvislou vrstvou oxidových
vrstev.

/ I / O.JuráŠka::Zpráva ZVL Mokřad k úkolu SC II.2.3.1975
,'Z / K.Voleník.H.Volrábová a kol. : Zpráva SVÚ05: 5&'T2
/J'/ S.N.Giadkova : TeoretiČeskije osnovy i technolo^ija

parotermičeskogo oksidirovanija Izd. Saratovskogo univ.
1975

/4r / K.Voleník,K.Turecká,M.Seberini,T.3irák : Struktura pro-
duktů oxidace výlisků ze spékané oceli ( referát natcnu
'.to semináři )
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Obr. 1 Snímek lomové plochy neoxidovaného vzorku
izvětšení 1200x
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Obr. 2 Sniícek lomové plochy vzorku oxičovanéhe př i 530°
60 minut, vnější okraj vzorku, zvětěčr.i 22CC-/.

Obr. "5 Snimelc lomové plochy vzorku oxidovaného při ~JC°C
60 minut, vnitřní oblast vsorku, zvětšeni 2.
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STHJKPUBA raOEUKPS OXIDACÍ VtLISXB ZX SPŽKUNfc OCELI

K.Volenik, K.Turecká
Státní výzkumný ústav ochrany materiálu G.V.Akitnova, Praha

M.Seberíni, J.Cirék
Katedra jadrovej fyziky a techniky, Slovenská vysoká škola
technická, Bratislava

Jedním z možných způsobů ochrany výrobků r.e apékané oce-
l i j e oxidace v přehřáté vodní páře. O technologii oxidace a
o ochranných vlastnostech oxidačních produktů pojednává refe-
rát / l / . Pro určení optimálních parametrů oxidačního proce-
su jsou rozhodující výsledky korozních zkoušek, kromě toho
vSak bylo nutno zlákat i da lš í informace, předevSím o struk-
turních charakteristikách produktů oxidace. Morfologie těch-
t o produktů byla studována světelným mikroskopem ne metalo-
grafických výbrusech a řádkovacím elektronovým mikroskopem
na> lomových plochách, jak to bylo popsáno v referáta >'\ / .
Kromě toho bylo třeba získat údftje o fázovém složení oxidač-
ních produktů a podle možnosti i o dalších deta i lech jej ich
srtruktury. Pro t y t o účely byla použita rentgenová difrakce a
Mossbauerova spektroskopie.

Příprava vzorků j e popsána v j i ž zmíněné práci / l / .
Teploty použité při oxidaci byljr 530, 585 a 53O°C,

Většina měření byla prováděna na oxidačních produktech
extrahovaných ze zoxidovaných vzorků spékané o c e l i . K extrak-
c i oxidačních produktů byla použita chemická metoda umožňu-
j í c í rozpuštění, kovové fáze, takže z původního vzorku se zí-
skají nekovová fáze ve formě jemného prášku. Tato metoda
byla původně vyvinuta pro snímáni kysličníkových vrstev z po-
vrchu že leza • o c e l i a Jej í pr incip (leptáni v roztoku jódu
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v toetylalkoholu v besvodých podmínkách) j e znán j i ž několik
desítek l e t . V této práci byla použita dosud nepublikovaná
modifikace této metody (zatím o ní byly uvedeny jen základ-
ní íldaje ve /'2 / ) . Leptán:'.bylo prováděno v roztoku B % jó-
du v metylalkoholu s probínalo v uzavřené aparatuře pron>ý-
vané po celou dcbu leptání argonsn co nejdokonaleji zbave-
nýr kyslíku a vodní póry. Krone extrahovaných produktů oxi-
deco byly v několika případech použity pro rentgenografické
měření i neporušená vsorky spéksné oceli po oxídiici bez dal-
ší úpravy.

Rentgenografická kvalitativní fázová analýza extrahova-
ných produktů oxidace byla prováděna Debye-Scherrercvou
práškovou aetodou na př í s t ro j i HZG 3 (PREI3ERGEH PBSZISIONS-
yffiHAIíIK) při použití záření Cr K^. Pro vzorky spékané oceli
po oxidaci bez dalSi úpravy byla použita semifokusační odra-
zová metoda, p ř í s t r o j MUCHOMETA 1, záření Co K .̂ Registrace
byla v obou případech prováděna fotograficky.

Uossbauerova spektra byla měřena na spektrometru sesta-
veném z pohybové j ednotky íffl 1 (ELBOW SLICTHONIC INSTHJM2OTS
Ltd.) a ze AOO-kanálového analyzátoru SA 41 (INTSHTECHNIQÍJE).
Jako sdrojy-záření Í14,4 kél) s loužil 5 7Co v palaďiu. Pří-
prava preparátů pro měření transmisních spekter byla prová-
děna tak, 5e prášek aískaný extrakcí nekovových fází ae
^oxidovaného vzorku spékané oceli byl aníchén s práširovitým
pol;aety2aetairylátem a ae sněsi byla při teplotě 150°C vy-
lisována tableta o tlouštce cca 1 nra. Navážka byla volena
tak, se tableta obsahovala přibližně 20 mg F e / c m 2 .

Výsledky

Rentgenografická kvalitativní fázová analýza potvrzuje
známou skutečnost, že při oxidaci železa vzniká wustitové
fáse (FeO) až p ř i teplotách nad 57O°C. V oxidačních produk-
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Závěr

Podle /9 / bylo možno očekávat lepší korozní odolnost
vzorků pomalu chlazených ve vodní páře po skonCení oxidace
v porovnáni se vaorky rychle ochlazenými na vzduchu. Koroz-
ní zkoušky tento předpoklad potvrdily, i když vliv způsobu
chlazení není příliS výrazný. Krone změn fázového složení a
s tím souvisejících změn ochranných i mechanických vlastnoa-
tl produktů oxidace vedou odlišné způsoby ochlazování i
k rozdílům ve vnitřním pnutí a případně ve výskytu makrosko-
pických defektů v oxidických fázích.

/ l / H.Volrábová, J.Pitter, LMoravcová : Oxidace výlisků ze
spékané oceli a korozně ochranné vlastnosti oxidačních
produktů (referát na tomto semináři)

/2 / K.Volenlk, J.Cirák, M.Seberlni, British Corros.J. 10,
1975, 196

/3 / O.A.Ssin, F.V.Qeld : FiziSeskaja. chimija pirometallurgi-
Seskich proceasov, Část 1., los.nau5.-tech.izd.literatu-
ry po černoj i cvetnoj metaiiurgii, Sverdlovsk 1962

/i, / J.MJ).Coex> A.H.Morriah, G.A.Sewatzky, J.de Fhysiojie 32,
1971, C 1 - 271

/5 / K.Volenlk, M.Seberlni, J.Neid, Czech.J.Phys. B 25. 1975,
1063

/6 / H.U.Hrynkiewicz et a l . , Phys.Stát.Sol. (a) £ , 1972, 611
/^ / N.N.Greenwood, A.T.Howe, J.Chen.Soc. - Dalton Transacti-

ons 1, 1972, 110
/ 8 / N.N.Greenwood, A.T.Howe, týž Saaopis, str . 116
/ 9 / ^.N.Gladkova : Teoretifieakije osnovy i technolog!ja paro-

termiSeskogo oksidirovanija, Izd.Saratovakogo univ. 1973
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ANALÝZA VZŤAHCV 5£SD2I PQDiilSNKAlíI VÝROBY A OBSAHCtó iCYSLÍKA •

V PRÁŠKOVÉJ RÝCHLOREZNEJ OCELI . '••'

Ing.A»GubSová CSc, Ing.o.Ďurišin, Doo.Ing.V.Slebodaík C5c.
Hutnická fakulta VŠT, Kosice.
Ing.3.Pedor, Ir.g.L.Lichna
ZVL, n.p. Dolný Kubín. | f

1,
Obaah kyalika v rýchloreznej oceli má významný vplyv

na jej kvalitu. Zatial', čo při klsaickom apoaobe vvroov rých-
loreznej ocele je obsah kyslíka v ingote daný preveine obsa-
hom Jcyslíkfi v tavenine, při výrobe rychlořeznéj :cele cestou
práškovéj metalurgie aú pomsry ďaleko zložitejšie. Z rc^teve-
nej ocele o áefinovanoir. obsahu kyslíka je uořné aískať prá-
šok 3 otsahom kyalíka, pohybujúcim se ve valiai širakon: kon-
centraSnom rozsahu, v závislosti na paranetroch přec . vý-
roby prášku» Iba poznanie vplyvu všetkých peirametrcv a. :ia—
stavenie ich optimálnych hof.nSt mSže vieať ku získaniu pras-
ku s požadovanou nízkou kor oráoiou kyslike.

2. §irie.kanie_tekute,i_ocele..
i.jzprašovanie taveniny je možné výhodné prevádzať spo—

sobom, ktorý tkvie v rozbití alebo dispergovaní prudu roz-
taveného kovu na částice prildom plynu alebc kvapaliny. 3al—
Šie chladenie a tuhnutie takto získaných Sastíc sa nože pr--
vádzať v plynnom alebo kvapslnom prostře-'í» Vzhl'ndom n^ po-
žadovaný obaah kyslíka v striekanom pr. " a ako aj vzhl'adca:
na jeho ďalšie apracovanie sa volí typ striekaciehc -Isbo
chladiaceho median ZVL využívá na rozprašovanie c _.-. T chla—
diace méaium je tvořené vciou. V sú5asnoati sa hTadé cptimál-
na varianta tohto spůsobu.

Proces striekania aa má prevádzať tak, aby v jeho prie-
behu došlo ku fio možno najmenšiemu rozpúšťaniu kyalíka v o-



- 3H -

c e l i . Výskyt povrchového oxidu na Saaticiach nie je ztfale-
ka tak Škodlivý, přetoŽe tento možno vcelku jednoduchá od-
atrániť zavedením dodatofinej operácie nazývanéj SR proces •
Obsah kyslíka v prášku, ako je známe, závisí na mnohých fak-
toroch, napr. chemickom zloSeni taveniny, teplotě taveniny,
dezoxidácii taveniny, na použitom rozprašovacom médiu, na
type rozprašovacej trysky a na jej parametroch, na tlaku
rozpraSujúceho plynu, na rychlosti prúdenia rozprašovaného
kovu attJ. Obaah kyallka v zíakanom prásku závisí t iež na po-
užitom rozprašovacom médiu, na době letu prásku, na médiu,
v ktorom částice chladnu a na době zotrvania prášku v tomto
prostředí ako aj na spdsobe a době sušenia prášku. Autoři
aa zaraerali na analýzu možnosti získania prášku a nízkým
obaahom kyslík a, priSom sledovali t r i základné časti proce-
su výroby práškui 1/ l e t Častíc v atriekacej nádobě, 2/chlad«
nutie prášku, 3/ aušenie prášku.

2.1 Let_6astic_v_3triekacei_nádobe*

Pri atriekaní prášku za použitia dusíka ako rozprašo-
vacieho a vody ako chladiaceho média, dochédza jednak ku
značnému odparovaniu vody a jednak ku rozkladu vody na kys-
l í k a vodík, takže v striekacej nádobě bude v atmosféře ur-
či tý parciálny tlak Ng, HgO, Og a Hg. Vzéjomný vzťah jednot-
livých parciálnych tlakov je vplyvom zložitých dynamických
pomerov v striekacej nádobě premenlivý a vzhl'adom na tuto
skutoSnosť prakticky veTmi ťažko vyčís l i te lný. Avšak už z
kvalitatívneho poaúdenia atmosféry v nádobě mfižeme usudzo-
vať na jej oxidečný charakter. Ak mé byť zamedzené rozpúš-
ťanie kyslíka v tekutom železe, musí byť tlak kyslíka v at-
mosféře menší ako 10 až 10~1 0 atm v závis lost i na teplotě
a čistotě tekutého železa. Za přítomnosti vodných pár a kya-
l íka, je dosiahnutie takto nízkéj hodnoty nereálné.

Uvažujme o tom, kedy má čaatica Železa možnosť dostať
aa do styku s atmosférou v nádobě. Podl'a schémy, uvedenej
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ae obr. 1» prvid kovu je rozbitý prúdom plynu vo tvare ku-- ,;:i£
ŽeTa* Hozatrekovací plyn má vyaoký tlak a prudi velkou rých- £||
loaťou* Takto vzniká druhý kúžeT, tvořený rychle aa pohybu- v?||
júcirai čaaticami kovu a plynu* Tlak rozpraaovacieho plynu í$jí
v tomto kúželi je vyšší ako tlak v nádobě* tdožnoat interak- ,f
cie a oxidaSnou atmosférou v nádobě majú predovSetkým fiaa- ,';
tice, letiace na povrchu rozprášeného kuzel'a ako aj čaati- \
ce, vyletujúce z kuzel'a následkom zrážky a inými čaaticami. i|-
Skumajme částice A a B na. povrchu kuzel'a* Předpoklade jme, /;
že tieto atuhnu vo vzdialenoati úmernej L^ a L^ od mieata f
vzniku. V roztavených čaatieiach A a B aa mSže kyalik roz- :
pdšťať podl'a platných zákonitoati rozpustnoati kyalíka v te- '
kutom kove* Hozpuatnoať kyalíka v železe pri rSznych teplo-
tách roztaveného kovu je možné vyjádřit rovnicou A/:

log « [o] « - 6jj°- • + 2,765 .1

z ktorej vyplývá, že maximálně obsahy kyalíka rozpuštěného
v tekutom železe, aú při rSznych teplotách následovně:
1800 °C - 0,487 % EJ 1 7°° ° c " 0,340 % U 160C °C - 0,228
% | b ] ; 1550 °C - 0,184 % ty; 1535 °C - 0,172 %[0j. Eozpuat-
nost kyalíka V železe je ailne ovplyvňovaná prítomnosťou l e -
gujúcich přvkov. Na obr. 2 /2/ je znázorněné závislosť řoz-
puatnoati kyalíka při 1600 °C za přítomnosti niektorých l e -
gujúcich přvkov. Z obr. 2 vyplývá, že z prvkov, přítomných
v řýchloreznej ocel i, najvýraznejšie znižujú rozpuatnoať
kyalíka uhlík, křemík a foafor.

Studium závislosti rychlosti oxidácie železa na obsahu
kyalíka v inertnej atmoafére bolo převedené autormi /3/
levitafinýai tavením jednogramových navážok železe/a vetoi níz-
kým počiatočným obaahom kyalíka/v atmoafére Ar + 0,5 % 0 g ;
Ar + 1 * Ogj Ar + 2 % 0 2 ; Ar + 3 % Og a Ar + 4 % 0 g . Na obr.3
aú uvedené obaahy rozpuštěného kyalíka, atanovené vo vzor*
kách po odstranění povrehovej kyaličníkovej vřatvy. V prie-
behu pokuaov bol pozorovaný vznik kyaličníka na povrchu gu-
lrtciek želeasa, tavených vo vznose. Přibližný čaa zaregistró-
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vzniku zoxidovaných oblastí na levitovaných kvapkáeh
je •vysnaSený na obr. 3 vertikálnymi přerušovanými Siarami*
Z výaledkov, znázorněných na obr.3 vyplývá, že ílm je vyš-
š í kyslíkový potenciál atmosféry a teda aj rýchlosť rozpúš- ;

ťania kyalika v kove, tým skór d3 jde ku vzniku kyslicníkov
na povrchu kvapky. KyaliSníky vznikajú už při veltai nízkej
kor.oentrácii kyalika, rozpuštěného v kove a nevytvárajú aú-
vislú vrstvu na povrchu. Výsledky práce A/ ukazujú, že ku (

vytvoreniu kysličníkovej vrstvy při nízkom výohodzom obsahu ;
kyslíka v kove sú potřebné rádove minuty. Ked však uvážíme
rosdiely v rozaeroch levitovaných guld5iek /d = 6,6 mm/ a *
častíc, vznikadúcich při dispergovaní prúdu roztaveného ko-
vu, ktoré sú rádove odlišné a výchódzíoh obsahoah kyslíka
v levitovaných gul3čkach a v casticiach vzniklých strieka-
ním, mažeme pripustiť vznik povrchových oxidov v procese
atriekanis, kea" je oxidsčný potenciál plynu v kúželi, tvo-
i'-snas r02prášenými Sasticami a plynom poměrné vyeoký. Vel'-
ká hodnota oxiáačného potenciálu vyplýve z přítomnosti kya-
lika v striskacom médiu - dusíkui Zdrojom kyslika v dusíku
EOŠU b.yť: 1/ technologické podmienky výroby tekutého dusíka;
v tskutoE dusíku rnSže byť bežne 2 až 5 % kyslíka. 2/ Plne-
nie 3 prečerpávanie dusíka do nádob. Možnosť zvyšovania ob-
sahu kyslíka v dusíku vyplývá z rozdielov bodov skvapalňo-
vania týchto plynov. 3/ Vzduch v potrubí, ktorým prúdi du- •
sík z dusíkovéj stanice do striekacieho zariadenia. 4/ At-
mosféra v nádobě. Prúd dusíka, ktorý v.yohádza z trysky vo
tvare kúžeTa, strhává kyslík a vodnú páru z atmosféry v ná-
době. Podiel faktorov 3/ a 4/ na obsahu kyslíka v dusíku
je ťažko možné exaktně vyhodnotiti. Uvažujme případ, kedy je
obsah kyslíka v dusíkv ica 3 * vplyvom faktorov 1/ a 2/.
Predpokladajme, že v kúželi, v ktorom le t ia částice kovu a
plynu /Kg + 3 % 0.,/ je tlak cca 3 atm. Parciálny tlak kys-
l íka v tomto kúželi je potom cca 9 • 10"2 atm, čo je hodno-
t a ďaleko prevyšujúca disociafiné tlaky všetkých možných kys-
lifiníkov v systéme Fe-O. Preto vďaka kyslíku v dusíku m6že
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důjať ku vytvoreniu podmienok pře rozpúSťanie kyslika a
tvorbu povrchových oxidov* Tuto skutečnost potvrdzuje a j
proces nazývaný RZ» Prekročenie Lranice rozpustnosti kya-
l i k a v tekutéj ocel i je možné vysvet l iť :
1/ strhnutím povrchových oxidov do objemu tekutéj Částice,
2/ vplyvon kyalika v dusíku m6že doehádzať v mieste disper-*

govania kovu prúdom plynu jednak ku rozpásťaniu kyalika
a jednak ku vaniku oxidických mikročástic.

Oxidy, nachadsajúce sa vo vnútr i gulňčiek kovu, nie je
možné odstranit procesom . Sň a spóaobujú nežiadúci
vysoký obsah kyalika v prášku. Pokial1 by bol obsah kyslika
v prúde duaíka nízký, boli by aj obsahy kyslika po 3H
procese nízké, 6o potvrdzujvi výsledky experimentov, uskuteč-
něných na zariadení, uvedenom na obr« 5» Drát z makkej oce-
le o obsahu 0,028 % kyslika aa indukčně t a v i l v prúde neč i š-
těného argonu z bomby /obsah cca 100 pom kyslika/ a vznik-
nuté kvapky kovu padali do vody. Guličky sa zbavili povrcho-
vého oxidu a analyzoval sa v nich obsah kyalika* Na frinome-
t r i bolo zistených 0,081 % a na p ř í s t r o j i LEGO 0,066 * ,
0,09856 a 0,05 % kyslika* Dé sa predpokladať, že po stuhnuti
caat ice při s t r iekani kovu bude rozpúšťanie kyslika prebie-
hať o niekol'ko rádov pomalšie ako v tekutom stave, vzhl'adom
na niekolkorádové rozdiely medzi difúznymi koeficientami v
tekutom a tuhom stave. Difúzny koeficient kyslika v tekutom
železe má podl'a Javojského /4/ hodnotu 1,33 . 10" 4 až 3,O.1O""4

cm sscT . Difúzny koeficient kyalika v tuhom železe je neko-
neíne malý /5/ a jeho přesné hodnota nie je vyčíslená.

Čím je vyššia tep lota čás t ice , tým sii prieznivejšie pod-
mienky jednak pre rozpúšťanie kyslika a jednak pře tvorbu
kysličníkov, Preto je žiadúce rychle ochladenie vzniklých
čiaatočiek. Tuto skutoČnosť potvrdzujú aj pokusy, převedené
v ZVL Dolný Kubín, ktorých v,\ ledky úkazu j\i, že na jméně j
kyalika je v prášku p ř i maximálnej možnej výške hladiny vody.
Ak je hladina vody od miesta dispergovania přúdu kovu ďaleko,
potom mOže d6jotí ku dvom variantám tuhnutia kovu, uvedeným



ne obr. 1. Rast obaahu kyslíka « čás t ic i v etave tekutom,
t . j . na vzdialenosti I ^ Í I ^ jaSiame nazvat? primárnou oxi-
daeiou a v stave tuhém, t . j . na lg a L | sekundárnou oxidá-

-ciau.

2.2

Vplyv charakteru ehladieceho média na obsah kyalika
striekaného práSku aa oferoval na experimentálnom zariade-
n i , uvedenom na obr* 4* Ako chladiace médium boli použités
voda, tekutý duslk s 13 %-ny roztok NH4OH a Fe/OH/g TO vodě.
VzhlaSoa na konštantné podmienky odtavovania ooel'ovych gu-
15člek z jedného a toho iatého drátu <* rovnakú oohrannú a t -
mosféru, je možné t v r d i ť , že všetky guldSky májá před dopa-
dom do chlaaiaoeho média rovnaký obsah kyal íka. Okrem toho
vo vSstkýoh prípadooh dopadal kov na hladinu ohladiaceho
média v ateve tekutom. Výsledky analys kysl íka, spolu a ana-
lýzK-i dusika sú shrnuté v tab« 1. Převedené analýzy dusíka
áokasujú, za v oceli sa výrazné zvýSi jeho koncentrácia vply-
vom rozkladu NĤ OH* Analýzy vzoriek 1 a 5 sa vzťahujd n*bb~
sah kyslíka v kove po odstraněni vzniklej povrchovéj k y s l i č -
níkovej vrstvy. Vzorky 2 f 3 a 4 neboli zbavené povrahového
kysl ičnlka f t&kže analýzy zodpovedajú celkovému kyslíku.
2 rozdielu ar.slýz vzorky 1 a vzoriek Z, 3 a 4 je možné u r -
čiť vplyv typu chlsciiacehe nédis fia ůxidáeiu kovu*

2 *i

Fri siišeni nastriekaného prášku p ř í SvýSenej tep lotě
sa v,vtvárajú podmienky vhodné na jehe ťtxíáéoiu. Preto aa
v ZVL přikročilo ku sušeniu prÉSku v odstředivka* Tento ap3-
sob ae ukazuje ako ve Tmi výhodný z hl'adiaka zamedzenia oxi-
dáoie, o čom avedčia výsledky analýzy kyalikai uvedené v t a b ,
5. 2 a 3» Čalším apaaobom auSenia prášku mSže byť rýehJ.e vy-
t lačenie vody z vrstvy prášku v kolóne a premývanie kolony
metylalkoholom s nasledovným odpařením metylalkoholu a zbyt-
kovej vody*
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P ř i sušení aa v každoss případe třeba vyvarovati zvýSenej t e p -
l o t ě , ktor?-' napomáhá korózii v ayatéoe iTe-H

2.4 &J2Í

V priebehu riešenia úlohy sa v ZtfL sfcúanl vplyv niekto-
řých technologických paramtítrov na. oxidáciu železa a. došlo
ku vylepšeniu prpcesu výroby prášku* S ohX'adca ne tuto sku~
toSnosť nie sú v" práci sahrnuté analýzy k;, aií-ra prášku, vy-

robeného do aeptembre 1976, a výnimkou uieistúrýoh iau.j
hodndt. V t a b . 2 sú zhrnuté analýzy k,vr,Xíka a dusik? v bel-
gickom a švédskom prášku, ako aj v prášku vyrobenora v ZVL aa~
Siatkom a konoom r.1976. Z tabulky vyplývá zlepáenie parone*.-
rov prášku Z7L v priebehu roku 1976.

Obsah kyáLíka v práŠkoch HO-12, tíC-13 a ?.O-lb au niáčie
než v práSku íy Floridienae* Aj obsah iysl íka v nesi'. ovanor.
prášku RO-1S je nižš í ako obaah kyslíka v jelgiokun: orášku.
Vahl'adom na tO| ža t i e to prášky neboli zbavované pcvvohcvé-
ho kysličníků proceaom SR f je možné považovat" stano-
vený kyslík 2i?. oelkovýj t . j * vo vnútri •>,i 'i" pf-T':' n -.Tašku,

2 tabuliek je zřejmé značná cíiyba analyz.v n&
p ř í s t r o j i LEČO, arejme spSsobená zle vc\enýsn standardem*

3 . 2_á_v_e_r.

Analýza možností oxidácie železa v presese je 1 ••.• striekaM

nia, chladnutia a auáenia ukázala vplyv sledovenýcr fakterov
na zvýšenie reap, zníženie obsahu kyalika vo výrobenom pr43-
ku. Výsledky laboratórnych ako 8J prevádzkovy^h pokuaov po-
tvrdzujú možnosť výroby prášku rychlořezné.) ocele a poměrné
nízkým obaahom kyalíka* K tomu, aby bol dosirihr^tý minii&álny
ob9ah kyslíka v prášku, třeba zabezpeč. '.
1*/ nízký obaah kysllka v roztavenej oceli před odlievanim;
2é/ minimálnu dráhu letu čaat ío, t . j * najmer.šiu možnú vzdia-

lenosť medzi mieatom vzniku část ice a chladiaciiE méóiom;
3 . / veltoi nízký obaah kyslíka v tekutom dusíku^
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4»/ mininálnu dobu zotrvania práalcu v s tr iekacej nádobě.
Čím dlhSie je prášok v styku a vodou, tým je sekun-
dárná oxidáaia výraznejšia.

5«/ rychle auáenie prášku při nízkéj t e p l o t ě . Suěenie práš
ku při zvýšené j teplotě je nebezpečné i jednak z hl'adi«-
ska zvýšenej a f in i ty želsža a ďalších přítomných.prv»
kov ku kyslíku, jednak z hlediska možnosti zlepšenia
podmienok pře koróziu v ayatéma Fe-HgO-Og#

/ I / Distin P.A., Whiteway S.G.: Can.Met.Quarterly, 1970,
Vol 9, No 2, p.419-426.

/Z/ Kmippel H.«. Desoxydation und Vakuumbehandlung von Stahl-
achmelzen, Verlag Stahleiaen M.B.H., Dussel-
dorf, 1970.

/ 3 / jleboiSnik V., Gubčová A., Klika 1.1.: Vplyv r y c h l o s t i prú-
dsnia a kj-slíkového potenciálu na -kinetiku
vyparovania železa* Hutnické l i s t y /v t l a S i / .

/4/ Jávojskij V . I . i Metallurgija s t a l i . Metallurgizdat,
Moskva, 1973.

/5/ Tretjakov J . j j . : Ghimija nestechiometričeskich okislov.
Moskva, 1974.



Tab. 1 -

Cíalo
vzorky

0 /drát/

1

2

3

4

5

Analýzy guličiek,

Chladiace médium

Voda

Tekutý N 2

Tekutý N 2

15 %-ný roztok

.-•e/OH/p vo vodě

stuhnutých v roznych

T y p

kvapalinéch.

p r í 8 t

LEČO EXHALOGRAPH

kyslík %

nestanoveni'

0,086

0,098

0,050

0,750

0,47
0,17

0,52
0,5Q
0,4r>

0,45

0,42

0,26

0,09

kyslík %

0^029

0,0818

0,0840

0,168

0,210

0,150
0,170

0,170

0,190

nestanovené

r o .i a

D I N 0

kyelík *

0,028

0,0811

0,1802

0,2227

0,1957

0,0820

M E T E H •

dusík %

0,0073

0,00583

0,00572

0,00598

0,06354

O,OO5G5

ro
i-1
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Teb.

IS:
i .

2 .

3 •

4 .

2 - Obsah kyalíka a dualita

Druh práSku

Švédaky

ZVL - 1

Ploridienna
- belgicko

ZVL - 2
HO-12

HO-13

RO-17

HO-18

HO-18

Poznámka! ZVL-1

ZVL-2

Frekoia

0,16-0,315
0,16-0,315

Jemná

Hrubá

0,063-0,125
0,125-0,315
0,063-0,16
0,16 -0,315
0,063-0,16
0,16 -0,315
0,063-0,16
0,16 -0,315
pr ieaer -
nesitované

v KO práškoch.

Dinometer
% 02 % N2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

,011
,011

,240
,238

,610

,625
,345
,322
,280

,2S3

,2265
,2238

,1553
,1384
,1556
,1271
,2092
,2010
,1450
,1522

,1706

- prášok vyrobený vo

0,0498

0,0255

0,0493

0,0413

0,02434
0,02455

0,02462
0,02446
0,02828
0,02386

0,02945
0,02869
0,02777
0,02772

0,02736

i februári

LSOO

.* °2

0,712

1,063

0,581

1,153

1976
- prášok vyrobený koncom r.1976
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-Obr. 1 - SebAw preevaa •trlckania roatitvwnéha kovu.
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0,4 -
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Obr* 3 - Zévlalwt esidéeic Í«1«E» D* £••• při rStnyeh
c ihoeb kyslík T argon* /3/.
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L
UCHYTENÍE DROTU

OCECOVÝ DRÓT

VSTUP ARGONU

INDUKTOR

KŘEMENNÁ TRUBICA

NÁDOBA S KVAPALINOU

Obr. 4 - Schte cxp«rSMBt<ln*tae >arl»dmia na
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VLASTNOSTI A TECHHOLOGIS ittVAfiOVAIlf VYBRÁNÍCH

řSÍEAVKÍCE l&TERlÁlfi.
Ing Evžen Smrkavský
Státní výzkumný ústav matei'ifalu - Praho

l.O.tfvod. Klasické technologie svařování a navařovánl b^ly v po-
síláních cca 15ti letech rozšířeny o delří způsob navazování e vy-
užitím přídavného materiálu va formě préšku.V současné dob5 se ta-
to "lechnolegie používá i v bSžné vyrobí a uisažňuje Cesto zcela pro-
gresivním spůsobem (někdy i jediným) mechanizovat výrobu .To platí
zejména u některých tvrdých typů slitin,kter<5 relae vyrobit ve for-
ID? drátu nebo pásky a jen s obtížemi je lze vyrobit ve formě oď1*-
tjřeh tyCinek.Fro výrobu práškových přídavných meteriálů byla vj .—
nuta technologie rozstřikování taveninj- v ochranném pro středí, tónS
dokonalá je technologie výroby práškových přídavných materiálů drce-
nÍE.Vývojen práškových přídavných nateriálů se u nás zprvu zabývala
dvě pracoviStS.vJPM Šumperk a VŮZ BratiElava,pozdě,ji vSak jen VIÍS
Brati sláva, vlastní výrobou byl pověřenTJolný Kubín.Pro vlastní na-
ná§ení vrstev byly vyvinuty speciální hořáky pracující na principu
spalování směsi plynu,dále jsou používány i speciální plazmové ho-
řáky.V současné době se u nás používají k na varování resp.nanášeni
tvrdých vrstev při aplikaci práškových přídavných materiálů jak ho-
řáky domácí výroby (výrobce ZEZ ChotěbořKak i hořáky různých zahra-
ničních firem a různé t^py plazmových zařízení.

Sortiment práškových přídavných materiálů domácí výroby je
dosud zna5r" omezený.Prakticky se u nás vyrábějí tři typy prážků
na basi NlCrciB (prdšky E-40,K-5O,K-55),poloprovozně se vyrábí
prá5ek Co-45 s kobaltem a je rozpracována řada prériových přídav-
ných materiálů s nižší tvrdostí.ZahraniSní firmy nají sortiment vý-
robků podstatně širší.Podle možnosti jednotlivých naíich n.p.se
u nás používají jak prášky doitáeí výroby tak i prářky dovezené.Před
Sasen (v r.1972) provedl SVTÍK ve spolupráci se ZVL Bolný Kubín
průzkun o využíváni práškových přídavných materiálů v některých
našich n.p..Jejich zkušenosti přehledně a stručně dále uvádíme.

2.0.Přehled praktických zkušeností s navařováním prášků.

N.p.Galena,Kbisárov u Opavy - s úspěchem poučili a. nástřikům hříde-
li o průinSru 20-50iím,délka SOOsac prážky K-40 a K-55,základní aa-
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materiál ocel jakosti dle Č3IÍ 41 17O0.řttp+fik na průměr 70mm ne-
byl i58pěsný,aastřlkaná vrstvu se oílupov ...
VŽKG n.p.Oatrava - používají tuto technologii zejména k renovaci
opotřebováních ploch hřldelfl,cepů,sedel ventilů,kluzných ploch
různých vodítek i při výrobě nových součásti (ostří pil atd.).
Používají přitom jak hořáku tuzemské výroby (NPK-l,NPK-2),tak i
hořáků firmy Castolin.ltetalit.Tloueíky vrstev se pohybují dle
charakteru a funkce v rozmezí O,2-B)pt 2mm, používají prášky donací
i zahraniční výroby.
Královodvoraké železárny n.p.Králův Dvůr používají jen práSek K-40
a K-50.Technologii používají výhradně k renovacím různých hřide-
lek,dotykových ploch šablon,raznic,ozubených kol (vylomené zuby),
válečků rozdělovačů apod.VStSinou se navařovalo na základní ma-
teriál jakosti dle ČSN 41 1500,ČSN 41 1600 (hřídele),déle na ce-
mentaSní ocele,raznice z materiálu Poldi 2002 a ocelolitinu.
Liberecké automobilové závody n.p.provoz 04 používají nástřiky
zejména k renovaci částí modelového zařízeni různého tvaru a váhy
0,5-40kg.Navařuje se na základní materiál jakosti dle SSK 42 2420,
12 2424,41 1500 a ČSN 41 1600.Technologie se užívá jak k renovaci
tak i k výrobě nových součástí.Přitom používají jak práSky domácí
tak i zahraniSnl výroby.
N.p.lfcopta Přerov použil k ověřovacím zkouškám všechny typy domá-
cích práškových přídavných materiálů.Dle jejich zkušeností nelze
používat tuto technologii pro navarovani nástrojů s hotovými roz-
mSry ''příliš velké tepelné deformace).S úspěchem byly provedený
zkoušky na vzorcích z materiálu jakosti €le ČSN 41 2020.
Nvp.Chodos,Chodov u K.V.používají technologii pouze při opravách
zmetků a renovaci opotřebených součástí (šneky,dílče obráběcích
strojů).Přímo ve v;>ob§ však technologii nepoužívají.

I u dalších uživatelů práškových přídavných materiálů bv-la.
zkušenost obdobná a nebuúsce jí zde blíže popi so vat.Uvádí me však
tyto n.p.pro aořnost získání dalších informací z provozu.Jsou to:
Elektrárny Tisová n.p.Březová u Sokolova,Hutní montáže n.p.Ostra-
va ,Turčiensk.< strojárne n.p.Uartin,ketalurgické zóvidy Průhonice,
Výzkumný ústav hutnictví Železa Eobré.AZKG n.p.závod Fraga,Zbro-
jovka Brno n.p.Brno,n.p.Chenlon Humenné,Autobrzdy Jablonec n.p.
Jablonec n.K..Na záv€r této informace považujeae za USelné upo-
zornit na to,Se tyto informace jsou cca 4roky staré a Že současné
zknř-enosti cohou být rozsáhlejší.Z provozních požadavků i z poža-
davků výrobce jsne vycházeli v SVTjk*,když jsme sestavovali náplň
práce pro výzkuciný. úkol, jehož výsledky dále stručné předkládáme.
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3*0. Fuvod zkuSebniho ciateririlu.
V SVIÍK byly testovány vlastnosti névarů zhotoveních z násle-

dujících práškových přídavných materiálů:
a^dojcécí vyToby;r-40,K-50,K-55,Co-45
b)z dovozu:Colmonoy 4,5,6,e l*allex 55,Tur4;Tec 10112, íí&llex 50,

BoroTec 10 00$.
Chemická složeni testovaných návarů ja uvedeno v tab.l (dicpozK
S ohledem ne možnosti tohoto příspěvku se nezabývané blíže význa-
nsn a funkci jednotlivých legur v komposici slitiny a odkazujeme
na /I,2/.

4*0. Zhodnocení navařovacích vlastností jednotlivých typu préSki*

Při výrob? vzorků o rozmarech 40X4CX5HIBÍ, z4kladn£ materiál ja-
kosti dl= ČSN 41 2050 bjlo použito běsného postupu,sestávajícího z:
a) předehřevu základního nateriálu na teploto codréhc žáru
b) zhotovení protioxidačního nástřiku
c) přetavení protioxideírsífco nástřiku
d) navaření 5tyř vrstev na tlouSÍku cca 2,5mnL
e) volnáho chladnutí na vzduchu

Eylft sledována jednak sméSivost povrchu,tvorba lázné",rovno -
E?rnost tvrdosti,ucpávání trysek.Při navarování byl použit hořáV
JíFK-1.Povrch byl hodnocen jednak vizuálně po nevaření, jedr.sk i po
brou=ení.!a.krovýbrusy džláni" nebjly.Výsledky lze shrnout tskto:
dorácí práškové přídavná materiály nají srovnatelné operativní
vlastnosti 3 préSky cizí výroby.Dobře se r.stevují s vytvářejí pak
lázefiřsiaáčí zéklední neteriál.S těchto hledisek je lze arovnávst
se ívýcaratřmi pr65ky 3oroTec,3ronzo chrne 10 155, Ni Tec 10 124,
emerickými Colmonoy 5,Colíjonoy 6,Colmonoy 4,Coliaonoy e,'.Vallex JC*
ťfaopak určité potíže se vyskytly u prášku Tur<tTec,Ci:proTec a
V/allex 55.Tuzemske práSky se používaly od několika r*sr.ých taveh.
Ukázalo se,5c jakost círně kolísá a u některých docházelo & ucpá-
vér.í trysky hořáku.

5«0« Odolnost návarů proti zadírání.
S ohledec na možnosti tohoto příspěvku uvádíme pouze stručr.ě

závěry skouSek odolnosti proti zadírání,provedení jednak na tri-
bonetru 3VIJK, jednak na tribOBcrtn.! sovětské výroby uIT - l.Z dona-
cích práškových přídavných natt. . lů mé nejlepší vlastnosti návar
z prášku Co-5»Charakter opotřebení i jeho odolnost preti zadírání
se blí5í odolnosti slitiny Heal CS6,užívané v klasické energetice
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varovánl těsnicích ploch arnatur.Prášky na bázi Ni»Cr-&-Si
oAslnsat proti zadíráni poněkud nižSi.Tjto skutečnosti byly
y při relativně nízkých rychlostech a vyšších tlacích.

6,0. ZScouZky odolnosti proti tepalné únavě.
£ ohleíess na původní ZŠEST - možnost aplikace s l i t in typu

r3Si pro návary ha těsnicí plochy armatur -byla zjišťována
proti tepelné únavě na modelech šoupátek Js40«l.ietodika

popsána v /3/,výsledky pak detailněji popsány v A/.
CelfecT? lze a?teit tento závěr;na odolnost proti tepelné únavě
nesa význsErtf vliv technologie výroby vzorků (plazssa,kyslikoace-
t$l**!srey" plašen)." prážků K-4O,K-5C,K-55 má nejvyšší odolnost pr6-
5ek E-40tEezi pi^íky K-50 a K-55 není vj'znamejgi rozdíl.

7.0. Caolaast prcti erozi (ČSN 01 5088) a abrazi (ČSN 01 5064).
přídavné Eateriély ae často používají při renovacích

h nebo vj'slehany'ch strojcích součásti.Froto jsme pro-
vaáli iabaratomí vzájemné posouzení jednotlivých typů s hlediska
od l̂r.Tisti proti erozi a abrazi.Při zkouškách odolnosti proti ero-
si se postupovalo podle výSe uvedené noroy,dále byly použity násle—
čs;Jíci psrsr.etryjuhel nárazu 45°fůoba zkouSky 10ndnut,etalonový
rstsriál ocel jakosti dle ČSN 41 2013.20.Při výrobě vzorků byl
pcužit !:ěŽ2; postup postup (blíže je popsán v /4,5/.kde je i bli-
že popséca aetodika zkoušky. 4ako kriteria pro vyhodnocování byl
pouřií Scoeficient e r»což je poměrný úbytek objem etalonu a vzorku
zfeju?eaýc!: sa stsjnj'ch podnánek.Zjištěné výsledky jsou přehledně
uvísčsny v tab 2 /diapozitiv/.Z tabulky je patrné,že odolnost pro-
t i erozi není jednoznaCně sávislá na tvrdosti návaru,ale Ke se
a^lertísiči závislosti s ložitější (struktura Ráveru,jeho mechanické
rtestcosti atc . ) .

íro 3koa£ky odolnosti proti abrazi byly vyrobeny vzorky o prů-
TSJ-J icar,ůéliy 7O»ut,5elní plocha nsvaru byls opatřena návareK.
Pastu? při zkoušce jakož i další údaje o zkoušce jsme rovnSž blí-
l e popsali v /4f5/.Jako kriteria bylo použito . ,charakteriso-
wné jato poměr úbytku hmotnosti etalonu k úbytku hmotnosti vzorku,
korigovaní podřen apecifických hnotnosti.Vý3lec\-y jsou opět
přehlcen? uvečeny v tebulce/diapozitiv/.Zjiětě^é hodnoty otíolnoB-
t i proti erozi a abrazi mohou posloužit jako vodítko při návrhová**
n£ aplikace toho kterého prásku pro konkrétní službu.
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8.0, ZkouSky pevnosti spoje.

Časté diakuze o charakteru spoje,vytvořeného mezi základní:;
materiálem a navařenou vrstvou při aplikaci práškových přídavných
materiálů,Jeho únosnot-tl atd.nás vedly k tom,abychom se pokusili
ajiatit nělcterťS další charakteristiky spoje.Proto jsme se snažili
postihnout jednak pevnost spoje ve střihu,tj.velikost napětí nut-
ného k odstřižení nanesené vrstvy,jednak jsme se snažili zjistit
velikost napětí nutného k odtržení navařeni vrstvy.v dalSÍ kapi-
tole pak uvádíme i aěrení rozložení koncentrace chrom,které vý-
še zmíněné diskuse do jisté míry vysvětluje.

8.1. Pevnoet spoje ve střihu*
Tvar a rozměry vzorků Jsou patrné z obr.l /diapozitiv/.Jako

základní jsrtsriál byly použity oceli jakosti dle ČSN 41 5128,
CSN 41 2015 a ČSN 41 1373.Při výrobě vzorků se nám nepodařilo
zhotovit oávar za rotace v požadované tlouStce a proto byla vrst-
va tvrdokovu zhotoven* postupným nanášením housenek.Touto techno-
logii ae nám podařilo zhotovit kvalitní navař pouze při použití
prášku K-40,u práSků K-50 a K-55 byly v návaru vždy zjiStěny trh-
liny.Celkové uspořádání zkoušky je rovněž patrné z obr.l.Při
první informativní zkoušce Jsme zjistili,Že v důsledku vysokých
měrných tlaků dochází k rozpěchování vzorku do stran a tím ke
značnému ovlivnění výsledků.Proto byl původní tvar vzorků upraven.
Vlastní zkoušky jsme prováděli nejen při teplotě 20°C,ele i za
teplot 50O°C,600°C a 700°C,jako porovnávací slitinu jsme použili
slitinu Real 096 navařenou pomocí kyslíkoacetylenového plamene.
Tuto slitinu jsme zvolili proto-,že technologie jejího nsvařování
připomíná do jisté míry nsvařování pomocí prášků.Výsledky zkoušek
jsou přehledně shrnuty do tabulek /diapozitivy/.
Dílčí závěr: Na pevnost »stříkané vrstvy má vliv řada faktorů.
I když naSe zkoušky mají víceméně informativní charakter,umož-
ňují nám ,vc svém celku učinit následující závěry:
1) pevnost spoje kobaltových nivarových slitin se základním mate-
riálem je vySSÍ než pevnost spoje povlaků-névarů,zhotovených po-
mocí kyslíkoacetylénového plamene a práškových přídavných Eate-
riálů na bázi KiCrBSi.
2) vyšší pevnost návarů zhotovených ze slitiny Heal 096 lze vysvět-
lit metalurgickou odlišností navařování stellitů od technologie
navařováni resp. nastříká vání práškových přídavných materiálu.
Tím lze do jisté míry vysvětlit i větší rozptyl hodnot zjlStěný
u práškových přídavných materiálů.
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8*2,&ou3ky přilnavosti spoje -nívar -zákl.nateriál.

Princip & uspořádáni zkoušky Jakož i tvar e roznSrj- vzorků
Jsou patrné z obr.Z -diapozitiv,Jako srovnávací materiál byle
použita slitina Real 096,základním materiále* byla ve vfieeh pří-
padech ocel Jakosti dle ČSN 41 5123,ke zkouškám byly použitv
prá?k;' K-4OfK-5O a K-55.ZkouSky byly prováděny při stejných tep-
lotách Jako v predaSlém případ?,rounBrene hodnot;1 jsou uvedeny
v tabulkách (diapozitivy)•Pokud jde o vlastni metodiku, doitníváme
set£e> cfi"? poskytnout rámcové inforcace o pevnostních vlastnostech
spoj*,avšak pro tvrťté nžvary není tato cetodika nejvhodnííjsí,ne-
boí se velice ottí5n5 dosáhne toho,aby dna bylo tvořeno pouze
tvrSakoveauU našich vzorků byla na "fin£"vzor-^ apravidle tenká
vrstva základního materiálu,Jejíž tlouStka nepřesáhla 0,05noi.
Výalečky zkoušek lae shrnoat ao následujících bodů:
1) Při 20°CJe pevnost spoje a tvrdokovu Beal cca dvakrét vyěši,

než u préřkových přídavn:.;ch materiálů.
2) Kebyla zjiítěna podstatná rozdílnost v pevnostech spojů isezi

práíkj- K-iiC H K-J>?»Vyě£í pevnost, z jištěná u prášku K-4-0 při
20°C unie být způsobena jeho vyšší ÍRVÍBÍ teplotou.

9.C. Výsleďij' studia koncentračních poměrů na rozhraní navař -
základní siqteriál.
Pro studium koncentračních poa$rů na rozhraní návar-základ.

materiál ZÚTTJS V současné době nškolik Bietod.V naší práci / 4 / jsme
jcfnck použili Eěření ns Edkrosondě Japonské výroby JXA-Sjje&nek
jsme aplikovali rietodu radioaktivních izotopů /6/.První Eetoda
náa nefials uspokojivé výsledky,druhá metoda s? nár ukázala jako
citli-?s.}?í o pro daný účel vhodnSjSí.Aplikace aetodj radioaktiv-
ních isotopů pro studiun difúze je u řady nateritilii dnes celkem
běžná.pra tvrdé nfivary bylo nutno s ohledem na poěodované záruky
bezpečnosti a hygieny práce metodiku poněkud modifikovat.Eále ee
omezujeme pouze ns atruíný popis postupu a výsledkůjpodrobnější
irforcace js nožno najít v/4,7A
Pracovní postup. Přesně odvážené nnožství práškového přídavného
materiálu typu K-40 bylo zataveno do dvojitých polyetylenových
sáSki a ozářeno tokeia neutronů 10 cm~ is" po dobu 20 hodin v reak-
toru ÚJV - ČSKAS v Žezi.Pro vyuření krátkodobých radioaktivit,
hlavn? •'"SSi bjl ponecháa práéek po tři dny v klidu.Pak byl ozáře-
ný prářek aníchán a neaktivním tak,aby se získala požadovaná akti-
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vita«Aby se vyhovělo vyhlášce C.59 ítinlsterstva zdravotnictví
Č3K 3 ?O.6.197£ o octoan5 zdrati před ionisujiciic zářeníx a
vzorky nebyly povahovány za radioaktivní aáí-idjbyly radioaktivi-
ty vsorků upraveny tak..aby byly pod přípustnou hodnotu,která je
pro izotop J Cr rovna i00/uCi.2ruhií OEez;r.í je,st; použitá racio-
aktivita byla dostatečně vysoké,6by jí bylo v^ec :-ošr.J četek3~
vat i pro velmi tenké vrstvy e nízké koncentrace chronj.Sérií
informativních zkoušek bylo zjiřtšno.že pro daný účel je. jsSt.1-
dostačující radiotóxivita v rozmezí 10 - 8C/iCi.

Zaktivovaný práškový přídavní Eateriáj. bjl nastřihán na zí-
kleíní nateriál z oceli játroati cle ÍSÍC 41 1373 - na Celní plachu
válečků,2 těchto p.. ..jtov.̂ ríi pak byly v;r;benj; vlastní vzorky pro
cšřoní.Jejich celkové výčka.t.j.základní m&teriál + n&var byl?;
'̂ ciEjprftinfrr lOinr^tlouř.tka r.?:ctříkané vrstvy se -cor^bovale v- seti-
nách &f desetinách rdliss. ' :,Z takto připraveních vzorki t.yli"
broušením sníirény vrctvy vysoké 3-50-UB-Tlouštka scjraitě \rstvj
byla aji5?ováns neptiiúo váienír, a výpočtecV radě orzcí /e»9/»
kde byle používáno inetAdy odbruřování ke studiu difúze b„ls tloiiSÍ-
ka odbrouřené vi>atvy příú.o ;r,I-f • . a tisícinovým iciikátorera.Fozcu-
ji vSek byla metoda upravena tak,Se s= neriéří tlouítka vrstvy ^ii-
r.o,als vždy po otíbroaSení uríité tloučíky se vcorek sváěí n> tlouít-
-:a ye vypo5t = «7ento zpisoh je přesnější než přír-í ně:' . i.Ic 'SBÍ~
déi sejmutí vretvy a převážení byla souiesně scintilaí íím počí-
tá? sn cěřena radioaktivita.

Fouřité vsorky.Pro Konečné siěrcní bylo použiitc éesti v30Ltú,čv-,- rá
byly navařeny dle následujícího režimu:
1) Vscrek ř.l-u nřj bj'1 proveden pouze protioxidační nástřik £•

Jeho přetavení.Pro vj'pocet efektivního koeficientu difase jsne
uvažovali čas setrvání na teplot? 60 vteřin.

2) Vzorek 5.2-byl zhotoven nástřik o tlouštce menši než lE&,po ne-
vařeni byl vzorek udržován 30 vteřin na teplotě taveni-celkevy
?as uvařujene 90 vteřin setrvání na teplotě V. •••ar.í.

T) Vzorek č.3-čtto jako v bodě 2),ale pc navařeni -jtrval vzorek
1 E;...utu na teplotě tavení,celkový čas je tedy 120vteřin.

4) Vzorek S.4-dtto jako v bodě 2),ale po navaře:... :rocleva na
teplotě l,5fflinuty,t.j.celkový 5as setrváni na teplotě byl 150
vteřin.

5) Vzorek 5.5-dtto Jako v hodě 2),ale po navaření setrvání na
teplot? tavení po dobu 2 minuty.Celkový č&c- na tsplotě tave-
ní je tedy 180 vteřin.

6) Vzorek 5.6-dtto jeko v bodě 5),8vSak základní aeteriél
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po provedení protloxidaíního nástřiku ohřát na teplotei 1000°C >
a pak následovalo vlastní navaření.Celkový 5as eetrvéní na t e -
plot* byl 240 vteřin.
Zpracování výsledků: Při odbruSování jednotlivých vrstev nebyly
vždy sejmuty vrstvy o stejné tloušíce.Abj' bylo možno pohodlněji
zpracovat výsledky,byly nadřené hodnoty vyneseni1 do grafu /diap,/,
kde n*s OPU y je vynesena radioaktivita v četnosti impulzů za asinu-
tu n na osu x je vjneaena tloušťka odbrouSené vrat vy o Naměřenými
hočSnotair.3 p*\k byly prolořeny fcřivky.Dokud se odbruSování děje
v "oblasti návaru,pak mezi úbytkem radioaktivity a odebranou t loušt-
Hou "xistu.ie přímá Us5rnost,frovád!ÍKe*li v5ak měření v difuzni
oblasti .-Ježi névoren a r.á>:laclníic cRteriáleTn.pak j iž tato lineární
závislost naplatí.Hloubku,do níž difúzí pronikly atom -̂ chrómu z
návfíru lae urí i J : t?)k,ře v obr. resp.grafu /diapozitiv/ prodloužíte

PÓSÍL závislosti talc,ař náa protne osu x.Vzdálenost tohoto
s listen,kdfi se křivka čotkne osy x je hloubka difúze,

r: grafické dcrivece křivek - vis dal?í disp02iti?-obdrří-
r.e -!'visli3t ?bsrilu koncentrace na hloubce.Přiřodime-li caxicální
"ar!3o-'»Vtivlt"í koticeiitraci chrooa v návaru,můžeme potom snadno ur-
"•'+ TCfntriiei chroniu v nívaru v libovolné- vzdálenosti od půvoč-
ní'..i ro?.! r-ir.irV tabulce 12 -diapoz.- jsou přehledně shrnuty výsled-
'••y tn.k,^"! j í bylo možno dosadit do teoretických vztahu,odvozených
z Fickjv^ zákrjrw a uvedených např.v /4»7/.řrotože navařovací proces,
Usvn' t^p"íj*'i není <?xaktn» definován,je nutno hoánotu koeficientu
'!"a2ov«t j*»ko inrormativní a je vhodné získftny součinitel difúze
uvn" v.-ri. jnko efektivní součinitel difúze sledovaného procesu.
Vysl'iiky lze velsd etručnS shrnout a zhodnotit takto:
1) í> rtudia difuaních pochodů a koncentračních rozhraní je možno

1 u tvrdých,t?ži:oobrobitelných cateriálú použít radioaktivních
s+orovfioň a r?.pliVovat Gruzinovu metodu.

'1 íiloubic«;lro ríř, pronikne chrom při nnveřovénl práškovými přídav-
nf-rrf r^tfjriálj 8e pohybuje okolo 100 AISL.

1) !:oif::c+n. '.'f«ktivniho součinitele difúze se pohybuje v rozmezí
U,f. ni- 0,68). 10"7cit25*"1.Velikost tohoto součinitele naznaoujs,
řs nemize j í t o difuai v pevných látkách resp.v pevné látce e
•:qpfilir,K,ale ŽP patrně př i navafování dochází k td.ro.4ai natare-
ní zéV-indr-ího materiálu.

10. Struktura návarů.
Fři aplikaci práškových přídavných materiálů se někdy setká-

váttfi s potřebou metalografického vyhodnocení struktury .Aby bylo
ražno ne p«stalograFickém výbrusu identifikovat jednotlivé typy fá-
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2Í,provedli ŝcse bobovou onalysu Jednotlivých typů fází >ro ře-
du prářkcvích přídavných materiálů /via lit.4/.V toxto příep&v-
ku se omeaujenie pouze na popis nSkteoch z nich.1;pick& struktu-
ry s popl-̂ en jednotlivých fázi uvádínx- na diapozitivech.

11.
V přístavku jsou strufně shrnuti' c popsáf-i' nékturé vlast-

nosti a zkuřenoati s aplikací próíícovyc1.-. pridc.vr.,, ch trsteriUl1!..
I káyž cern prářkov^tíh pfiEavn^ch materiúl!. £n rolstivné výše—
ká,nemusí jejich nasazeni v provozu bj.-4: vtó;/ r.°ei-,or.or.ic í̂«.
Svléř.tnosti technologie navařovára pr&řk^v^ci. ;̂ ; ÍJavr.jch r-itc—
riál i tot.ií ur.ořr.ují zhotovit tenké,VJ*Qco OCJI.V. vrt'tvit:.r.'sk-
ticlcy hej proir.íření sálrladniho K.atiTisIu»Z ni-Ji^kH potřtt na-
šich národních podniku b;> tyla prospěřr.!',kč^ti -^lo xoE.no ser-
tíner.t výroby aonácích 'praihovj'ci. přídavných vatfiribii' 102-
?ír i t .
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l i teratura .

povrchových úprav kovovými a keramiclsý -
ai povlaky nanaSertfiti metalisačníiu zařízením*
Správa svtfo* 917/66,

2.K%x£ÍK,A* iPréřková přídavné materiály pře njaiiHeíiie.
Strojírenslcá výrobe 711972.

%3HCÍI,J* :K otázce zadíráni materiálů pro vřetena a Ea-
tice armatur.Strojírenství 3,1953|5.7*

4«SS3lKOVSirÍ,K.:Vl6stnosti nóvorJ zhotovených pomocí práSko-
vjřeh p?iGsvnjvch oateriáli.Zprávo SVIÍII
Z - 74 - 3075.

5.5I!5E0V5Kf,S. - SUCHXlJEir, J» :Oůolr.ost proti abrazivnimu a ero-
zivníciu opotřebení a vybraných návarových ma-
ter iálů. Svaranie 1,1976.

5.J0KŠ,™. sDiTuze chrómu v žáruvzdorných slitinách.Správa
STiJr. Z - 71 -2574.

rfr JOř^,S.:PříspSv»k t problematice studia 1...,-
cer+rESního rozložení chromí v přechodové ot-
líisti návar - základní iriateriál při r.ňvarová-
ní pršřkovýnii přiiavnýai cateriály t;pu IliCrSiB.
Svsranie 7,1S76.

?. JOK2,2.-t.s:lÍK,F. tSlévárer.stvl 10-1971.
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NXEKTORÍ VLASTNOSTI NjtSTROJOVÍCH OCELÍ FRIPKAVEfřCH I Z O -

STATIOKÍM LISOVÁNÍM

Andrej
tfstav kovových materiálov SAV, Bratis lava
L*ubor Michna,
Z Y i - Dolný Kubla

Srozvojom strojírenského a energetického priensyalu
sa kladů čoraz vgčšie požiadav*^ na svyšovarae kvality
nástrojov při opracovávaní vyeokopevcých polotovarov.
Ukasuje sa, že áoterajšie klasické spósoby svyáovanis
kvality nástrojových oceli sú značné obmedsené a preto
je nutné hladať nové nekonvenčně sposoby prí.pravy týchto
»4~-eriálov. Jednýa a takychto api-sor.ov j * výroba na&trcjo-
'/Sch oceli iaostatickýn lisováním prárfkcv z nás troj ověj
ocele. Vývojů tejto technologie je -Jei.o 'ariá v pricmyselr.e
vyspělých štátoch veiká pozornost už r:-ei!.oiiLO :%ckov a
boli získané v tomto .mere v zahraničí . oruhcor.é vv/t>lvd-
ky, najma v oblasti zvyšovania životnosti tychto druhov
oceli. V CsSfi sa táto technologiia v súčacriOin obaobí ros-
praoováve a očakáva sa od nej podstatr.é svýšcnie akcsti
týchto ocelí jednak v dósledku jemnejše., a homo-sennejsej
struktury, ako aj od možnosti avyšcíar.ia ;;osahu karbido-
tvorných prvkov v matrici. Předložená práce má stručné
pojedná? o vplyve základných technologických pararnetrov
isostatického Ii8ovanie na vlastnosti vyhraných nástro-
jových ocelí, ako aj overiť niektoré fuukin..; vlastnosti.

K danému účelu vybrali ame t r i druhy dostupných
práškov a t o :
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1/ prásek iSBl - STCBA označovaný ako ASP 30 o s i oženit
1.2 * C| 4,1 % Gr| 5 % M«»» 6.3 * Wj 3,4 * V|
8,5 * Co a ibytok *••
čaetice boli vačfliuou gulo vitého tvaru /vi3 obr. č . 1/
o velkosti v rozsahu 100 ai tBO^m* Sypnó hustota prážku
bola 5,12 kg/dca3, obsah kyslika bol pod 350 ppa.

2/ PráSok typu Floridieae, označovaný ako M 2 a nasledovnýa
chemický* zloženla: 1.2 * Cj 3,97 * Crj 5,15 * W|
2.03 * V; 3,22 % M»{ 0,37 * *>) 0,54 % Si} abytok Fa.
fiaatice z morfologického hladiaka aa odlifiovali od
predcbádsajúeeho případu a boll lupienkovitého charak-
teru /obr. 2/, ich priémerná valkoať aa pohybovala v
rozsahu od 10 do 45««UB« Sypná hustota bola v důsledku zae-
nenej norfológie relativné olxka 3,18 kg/dca^, obsah kya-
l lka bol pod 350 ppa*

3/ Práaok vyrobení • ZVL Dolný Kubín, atriekaaý dusíkoa do
vody a mechanicky rozbljaný a naaledovnýa cfaemickýa a lo-
ženla: 0,9 % C; 0,45 % Haj 4,6 % Cr| 5,5 % Wj 4,5 % Moj
2,0 * V; zbytok Fe.
Částice z hladiska morfologie boli podobného tvaru ako aj
r predchádzajú&OB případe a ich velkost aa pohybovala v
rozsahu od 150 do 4OCuak SypnA hustota bola 3,45 kg/d *č,
obsah kyallka bol pod 400 ppn.

Pře kompaktovanie práěkov sme použili izostatické l i s o -
vanie na l i s e QUINTUS QIH16. Pře vlastné liaovanie práákov
boli použité kontejnery válcovitého tvaru vyrobené z rurok
o priemere 30 ma a hrúbke steny 1,5 oa z ocele ČSN 11353.
Usavretle kontajnerov po ich dokonal ea vyčistění a naplněni
práškoa aa robilo zváraala elektróno^m lúčoa, ktoré zaručo-
valo vysoké vakuum a dostatočnú kvalitu svarového apoJa. Na
obr. 3 4 s uvedený tvar vzorkov v stave před a po i z o s t a t l e -

l ieovaal.
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Za účeloo sledovania základných technologických
paraaetrov na králi tu výlisku sne sledovali v$lyT tep-
loty, tlaku a Sašu na hustotu výlisku. Hustota bol*,
stanovaná práškovou metodou. Zlákané výsledky BÚ uve-
dené T tabulTce I .

Ako vidné z uvedených výsledkov v tab. X, uajvý-
raznsjšie z jednotlivých technologických parametrov
izostatického lisovania aa uplatnil len tlak a tep-
lota . Lisovací čas na zvyšovanie hustoty výlisku má
len druhotný význam.

Jednotlivé vzorky po izoetatickoa lisovaní boli
Sálej tepelné apracované priebežne podla ČSN 19630,
ktoré je běžným spdeobom apracovania pře daný druh
ocele.

Po vylisovaní vzorky mali značné vysoké hodnoty
tvrdosti cez 61 HEC, čo nebolo možné bežne opracovat'
pře výrobu režných nástrojov, r^ap. skúšobných VEO-
riek rdznych tvarov. V ddsledku toho vzorky boli ž í-
hané na mfikko pri tep lote l l l3 °K/4 hod./ochladaovanie
v pad s výslednou tvráoatiou 29 HRC. 3 takto spraco-
vaného materiálu boli zhotovené eústrušnícke nože,
ktoré boli podrobené ctalSiemu tepelnému spracovaniu,
a to kaleniu a popúšťaniu* Aa len ie bolo převedené
stupňovitým ohjwvoa na 673 °K, cTalej na 1030 °K 8 vý-
drž ou 10 minut a ďaláím ohrevoa v Bad na 1413 °K s
výdržou 2 minuty a rýchlya chladnutí* v ole j i . Po ka-
lení nael 'oválo popúšťania 2-krát 823 °K v so l i a
jedenkrát Sil °K/.
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Výsledná tvrdost jednotlivých nožoT po uvedenou

tepalnom spracovaaí bola naaledovná;

ndž * ASP 30 67 HRC
n3i U2 . . . . . 65 HRC
ndž ZVL . * • . • 65 HRC.

•7 jednotlivých atupňoch tepelného spracovania bol©
robené aikroakopické' šetreaie struktury Si. ;,áaných ocelí
svetel*nou a elektronovou mikroskopiou. Typická átruk-
túra námi použitéj ocele vo výchódiakovom. stave je uve-
dené na obr. 4, na ktorom mažeme pozarovať rovnoměrné
rozloženie karbidickej fázy v celoii priereze vzorky.
Za úéelom identifikácie jednotlivých druiiov karbidov
srce robili extrakčaú uhlíkovú repliku - obr. 5# Výsledky
elektronovéj difrakcie ukázali, že jenaejšie karbidické
částice na obr. 5 aú karbidy typu VC, naproti tomu velké
karbidické částice sú typu í^C. Po tepelnom spracovaní
j<? Struktura ešte jemnejiia a karbiclická fázs ešte rov-
nomernejňie rozdělená po celom priereze skúáobnej vzorky,
čc vidno na obr. 6 a 7*. Okrem toho v aiektorych miestacb,

okrea akor isvedených typov struktur, bclo možné pozorovat?
s hiadiska norfologického ej karbidickú fáau typu VC vlák-
nitého tvaru uvedeného na obr» S.

Uvedeš č'.ruktúrna ;- .u.'^a Loia potvrdená aj r tg .
fásovou ana3.ýsou na základe ktorej je možné identifikovat
v tychto oceliach pritonnoať zmesi karbidických fáz typu
VC, I^C a ii23C,.;.

Ako uš bolo akor uvedené, v jednotlivých výliskoeh po
tepslnoa spvacovaní -a Bkúšanie resaosti boli vyrobené
aúívtruSaícke nože SJ všetkj-ch 3 druhov akúSaných práško-
vý oa ocelí, ako aj klasicky vyrobenej ocele ČSN 19830.
Na nožoch boli svolené tieto řezné uhly :
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H,» 8 ° X« 15 ° r • 0,5 na

Ako kritérium opotrebenia ame svol i l i stupeň opotřebeni*
na ohřbte nástroja tak, ako je to uvedené v náčrtku na
o'or-o 9. tůno- obřobok bol svolený válec z ocele ČSN 12D5O
o priemere " ;G EIS a díške ?CO am, Hounotj> gbrobku, «':;o
5̂ tvrdost, pevaosť v taliu a húževncT-o3tr ocpove-dtl i v.n-.-

áentj svřxs. Na aústřušenie bol použity aú3iruh iV I t
s sústružťnie bolo prévauzané 2a í,vc:3to :'<-snjŤ

r.tíi při pij'nulOE oaoberaní criesky:
híbka třieskj t = 2 mm
posuv s = 0,2 nua/ot»
řezná řychlo3ť ř = 25 ns/mia.

Experimenty ea převádsali bez chladenia, aby
ným odvodon tepla neboli sklesl: v výsledky merania.
Opotrebenie na chrbte noža bolo merané mikroskopickým
komparátorom ZEIS při 56-ná3Obnom zvgčšenía Caa rezania
při plynule odobeřanej tr ieske bol 90 mino Namerané hod-
noty opotrebenia za skdr uvedených podmienok sú uvedené
v tabuTke I I .

So sískanýcb výsledkov vidieť, že meximálne z^ ;šenie

životnosti je nožné pozořovať u materiálu typu ASP 30,

zatial čo u ostatných dvoch druhov ocelí je táto životnos

o niečo menšia, avšak vždy vySSia ako je to v případe

klasicky vyrobenej ocele typu CSN 19830. Použitá techno-

lógia výroby rýchloreanej ocele v každom případe priaani-

vo ovplyvíiuije životnost vyrobených nástřojov.
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Závěr

Setřením vplyvu nejdůležitějších technologických pa-
rametrov při izostatickom lieování práakov * rychlořez-
ných ocelí sa zlatilo, že okrem velkosti, morfologie a
povrchovej čistoty častíc najvýznamnéjšie ovplyvúuje
hustotu výlisku teplota a tlak lisovacieho procesu.

Vplyv teploty, tlaku a času v procese izostatického
lisovania na Strukturu rýchloresnej ocele sa prejavil
ovela vgčáou celkovou homogenitou struktury a najma tak-
mer ideálnym : anmerným rozdělením karbidickej fázy
v matrix.

Pri porovnávaní akúšok reznosti sledovaných rychlo-
řezných ocelí připravených izostatickým lisovaní* práskoY
m klasickýa -sposoboa výroby sa zlatilo, že uvedené ocele
připravené isoatatickym lisováním výkazujú podstatné vyš-
šiu trvanlivost ostria, než ocel vyrobená klasickým spčsc-
bom. Příčina zvýáenia spočívá predováetkým vo vfičáej dis-
perznosti karbičickej fázy a jej v rovnoměrnéjšom rozděle-
ni v celoa objeme kovu. V případe ocele ASP 30 tuto pri-
činu třeba hladať aj v odliSnon chemickoa zložení ocele.

V závěre na základe získaných výsledkov je možné kon-
átatovať, že technoló^ia izostatického lisovania rychlo-
řezné j ocele má značné přednosti predo vset kým z hl'adiska
dosiahnutia lepšej výslednej kvality materiálov a v d5s~
ledku toho najde podstatné širšie uplatnenie u rdznych
aruhov materiálov, než je tomu doteraz.
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Tabula I.

Lis.
tlak

ICO

i

140

i

130

Lis.
teplota

°K

lín"""
1423
1473

1373
1423
1473

1373
1423
1473

"T Hustota ltg/da*

ais. čea 36QO
1 Druh prášku

i

i 8

L
18

F

&L.29.
,071
,075
,094

,081

,053

,085
,090
,0S5

8,068

a, 077

S,OSi

mm

a

8,06S

-

Li

8,

6,

C

8,
e,

Druh préáí

C80
;es
093

W )

C92
095
098

T
6,086

ď, 096

8,091

LI

8,075 t

5,069

8,085

£,CS4

-

Tatulica I I .

! N5ž
: £S? 30
! M 2

ZVL
) Etalon
j 19630

i

1

j

A ft /sac/

0,675
0,928

0,895

1,076

1
1
|

t

í
j

/ \ b /BD/

0,284
0,221

0,268

1 Trvanlivosti

•

JL_ .

138
121
130

100

/%/ 1
i
I
I
j

i

!
1
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Obr* 1 . iiorfoláfala práSloa ASP 30. Zvfičáeni* 200CK

Obr. 2 . Uorfolcóia préfiku M 2 . Z«Sááani« $OCtac
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Obr. 3» Tvar vzorky preů a po i sc-t lisovaní

Obr. 4. Struk • .-ra výlisku po izoetaticisas l ieoraní,
Zvfičáenie 5OOx



5» Bxtraltóné uhlíková replika Struktury p©
izoatatickom lisovaní. ZvBČSenie BQOQs '

Obr. 6. StruktúCa výlisku po tepelnom sprscovaní.
Zvafiéenie 5OQ1
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Obr. 7. Extrakčná xúillkovó replika Struktury vý-
lisku f-\> tepelnom spracovanl.
Z§čš?nie 6OOQx.

*
1-1&' • • V ' - v ' \ •• V . • , ' •"- • , l ň •?%'.#• #;*«»•*

p^^V^v'^®ív

0br.9» Morfológia kerbidu VČ po tc-polnom apracovaní.
. Extrakčná uhlíková replika. Zvačšenie 6000x.
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9o Néčrtok nástroje 8 hodnotou opotrebenia
na chrbte noža»



- 349 -

PŘÍPRAVA NIKIOVEJ MATRICE PRE KCI." "ŽITNÍ SY3TŽM NIKEL
VOLPRXKOVf VL&NA liwiTATICKÍK LISOVÁNÍM

Andrej Kavalda, Stefan Sumer
ťfstav kovových materiálov SAV, Břetislava

Pre přípravu konpozitných aiaterialov ae v súias-
nosti využivajú viaceré metody včítsne taviacej meta-
lurgie* V poslednom období stále intenzivnejžie sa
využívá možnoaí přípravy kompozitních materiálov práš-
kovou metaluz\.iou« Prášková metalur^ia umožňuje pří-
pravu kompozitních materiálov při podstatná taižšej tep-
lotě, ako je tomu v případe taviscej metalurgie, ^vede-
ná výhoda sa uplatňuje najma při přípravě kompozitních
materiálov zo žisrupevných aliatia Znížetiá teplota pří-
pravy smenáuje interakciu a vznik medzivrstvy medzi
základným aqteřiélom a apevfiujúcimi vléknasi.

V předkládanéj práci uvádzame výsledky přípravy
základného materiálu ako i samotného kompozitného ma-
teriálu nikel - epevóujúce volfrámové vlákno.
Při přípravě uvedeného kompozitného materiálu sme vy-
uži l i práškovu metalurgiu - technológiou izu- ..atic-
kého lisovania*

Experiment

izostatické lisovanie niklu a přípravu kom-
pozitního materiálu typu Ni - W vlákno bol zuotovený
práškový r._ • :•!• Výroba p. kového niílu bola realizo-
vaná roztavením elektrolytického niklu v indukčněj peci
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a jeho atriekanfm vzduchon do vody* Isostatickó lisováni*
niklu « kompozitného materiálu bol o uskutočner.é v zaria-
dení QUINTUS 16. Připravený práškový materiál a izaoatatie-
ky vylisované materiály sae podrobili Studiu Struktury
světelnou mikroakopiou, elektronovou mik; oekópiou ako ad
elektronovou riadkovacou miUroakópiou. Okrem uvedeného
vylisované materiály boli podrobené mechanickým skúákam.

Výsledky

Tvar častící připraveného niklového prášku, je převážné
regulárny /obr* 1/ a ich charakteristicky" povrch je na
obr. 2* Obsah kyslíku v uvedenom prášku bol až 850 ppn a
vyskytoval sa na povrchu najma vo forme oxidických blan
/obr. 3/. Sypná hustota uvedeného prášku bola 4,8 kg/dm .̂
Prvé mechanické skúšky a studium Struktury izostaticky za
tepla vylisovaného niklu ukázali, že experimentálny ma-
ter iá l - práškový nikel nie je doetatočne čiatý v důsledku
čoho boli aj mechanické vlastnosti výliskov relativné nízké.
Z uvedených dóvodov niklové prásky boli čištěné nasledujú-
cimi aposobmi:
6i3tením v roztoku vody a kyselinou solnou v poměre 1 : 1 ,
žíháním vo vodíku a žíháním vo vakuu. NajniŽSí obsah kys-
l íku v prá&fcovom nikle sa dosiahol po kombinovanom čistění
v roztoku vcdy a kyselinou solnou a následuji*cim žíhanín
vo vodíku. íakto připravená prášky po analýze vykazovali
obaah kyslíka v intervale 300 až 350 ppm.

Niklový práeok uvedených vlastností bol izesta-icky za
tepla lisovaný v oceTových reap, niklových obaloch
o prieaere 10 a 30 mm* Krvíbka steny obalov u obidvoch po-
užitých materiólov bola 1,5 mm. Niektoré ocel'ove obaly
pri lisovaní praskali v axiálnom směre. Praškánie bolo

spdsobené malou sypnou hustotou lisovaného prášku.
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V případe, že huatota niklového prážku bola pod 50 %
taoretickej hustoty, niklu, obal při izostatickom l i -
sovaní sa nadmeme deformoval a praskal*

Vzhladom na konštrukciu použitých v&loových obaliv,
maximal na hustota vylisovaného materiálu sa dosahovala
v strednej časti vzorky, pričom k celám vzorky klesala.
Namerané rozdiely huaot medzi střednou žasťou vzcvky a
jéj okrajom dosahovali až 2,5 %• Experimentálně výsled-
ky ukáaali, že pře z&iatenie doatatočného zlisovania v
střednéj časti vzorky, je potřebné, aby tvar obalu
spínal podmienku i * 3, pn. čom d nemá byť menáie
ako 20 mm*

Za účelon sledovania vplyvu základných technologic-
kých paracetrov na vlastnosti výlisku sledovali sme •
vplyv teploty, tjaku a Sašu liaovacieho procesu na hus-
totu'výlisku* K danému účelu sledovali sme vplyv teplot
v rozsahu od 800 do 1300 °C, přičon tlak izostatického
lisovania sa měnil v intervale od 20 do 180 M?a a použi-
tý čas výdrže pri denej teplotě a tlaku izostatického
lisovania ťol od 0 do 2 hodin* Zo sledovaných parametrov
najvgčšií vplyv na hustotu izbstaticky vylisovaného nik-
l u mala výška teploty spekania* Druhým parametrem sa
ukázal tlak, avšak nie 8 takým účinlcom na hustotu vý l i s-
ku, ako tomu bolo v případe tet loty. Z výsledkov skúšok
boli určené pře izostatické lisovanie niklu naale^ovné
optimálce parametre: teplota 115C Z, t.ak 110 Mř>: a čas
1 hodina, ^vedenými parametrami izostaticky vylisovaný
nikel vykazoval naaledovné mechanické vltstnouti:
medza pevnosti 390 MPa, ťažnosť 4? %, kontrakcia 50 *.

Tjpická struktura izostaticky vylisovaného niklu
pozorovaná světelnou mikroskópiou je uvedená na obr. 4.
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Vo vylisovanom meteriáli možno pozorovat rozhrania pQvod-
-ých častíc lisovaného niklového prásku. Vzhl'ad lomovej
plochy izostaticky vylisovaného niklu je na t»bř» 5« Na
lomovej ploché možno pozorovat jemné sférické částice

Niklová aatrica uvedených vlastnosti sa použila i
pri přípravě kompazitnéhfo materiálu nikel - volfrámové
vlákno» Friemar použitých epevnujdcich volfrámových
vlákien bol 0,2 mm a medza pevnosti 2700 MPa. Spevňujú-
ce volfrámové vlákna sme rovnoměrné obali l i práškovým
niklom /obr. 6/. Toto obelovanie epevňujúcich vlákien
ja možné prevááaať kontinuálně. Z takto obalených vlé-
kl en snie isoatatickýalisováním za tepla připravili kom-
pcuitný cateriál nikel - volíTámové vlákno, ktorého lo-
fikov<. plocha j? na obr. 7.

S rastúcim objeaom sp evňujúcich volflrámových vlákien
madsa pevnocti spevnenej niklovej matrice , t . j , kompo-
zítného materiálu ras t ie . uvedená závislost? je graficky
znázorněná na obr. 8.

Z-.ocnotenie výsledkov

Ako z výsledkov experiffientálny-ch práč vyplývá, po-
užitá aetoda striekania niklu nezabezpečeje dostatočnú
čistotu kovového prášku. Pri striekaní je možná oxidácia
prá Sku, čo znižuje jeho čistotu a kvalitu. Cistenifc
niklového prášku prinieslo sice zlepšenie, ale obsah kys-
líku pod 300 ppm nekleaol. Nízký obaah kyslíku je zvlášť
žiaciiici v případe přípravy šiarupovných niklových zl iat in,
čo potvrdili aj výsledky práč A , 2, 3, 4/. Z uvedených
výaledkov vyplývá, že obsah kyalika ani v jednom případe
nepřesahuje hoánotu 100 ppau Uvedená hodnota bude pravdě-
podobné dovolené maximum k'sllka, ktoré je přípustné pře



- 353 -

žiarupevné niklové zliiatiny. Súúasné směry výroby kovo-
vých préškov naaveáiujú tomu, že níuky obfeh kyelíka
pod 1QQ ppm v týchto materiáloch je podstatnou podaiienk,ou
úspěchu přípravy žiarupevných materiólov iv.ut.tatickým l i -
sováním* Qtázke čistoty kovových práškov určených pře pří-
pravu žiaruptívných materiálov iaostatickým lieovaním je
nutné venovsť zvýšenu pozornost, na čo i poukázala frakto-
grafická analýza, kde jednoznačné s& potvrdila na povrchu
lomových pl&ch prítomnoeť velmi jenných kyslifiníkovýcl:
častíc, které sa preane ne^podarilo identifikoval*

NajvgčSí vplyv na hustotu vylisovaného niklu mala tep-
lota . Určené parametre lisovania niklu nie 8ú konečné,
ale je možné ich notíifikácia vzhl'adom na požadované vlast"
nosti výliakuo

Možnosť přípravy kompozitnýoh materiálov metodou práš-
kovej metalurgie 8 využitím technologie izoatatického l i -
sovania aa ukázala reálna a zvlášť perspektivná. Dosiahnu-
té medze pevnosti kompozitného materiálu nikel - volfrámové
vlákno aú blizke teoreticky vypočítaným pevnoatiam. Pri
4&-ich obj. % apevňujúcich vlákien isvýšenie pevnosti kom-
pozitného materiálu, vzhl'adom na základný niklový materiál,
je 3-násobné, čo má značný technický význam.

U7edená metoda v budúcnogti bude využitá pt-e spevňova"-
nie žiarupevných niklových z l iat in , čím by bolo možné od-
atrániť nedostatky přípravy týchto materiálov metódiimi ta-
viacej metalurgie a tým podstatné ;<.výSiť ich funkčně
vlastnosti.
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Oby. 1. ^PvaF část ic niklového prášku.

Obr. 2. Chapaktet-iotltf povrch e&atíc prášku.
^vfe^Ser.ie ;\,Cx.
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* * : * : . . . - • • • • • • - ^ - • •

Obrc 3. Povrch zoxidovanej částice.
SvgóSenie óCOx.

Obr. 4. Struktura izostaticky vylisovaného niklu.
^ v a a S i 2OQx
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m&i
5» Lomová plocha izostaticky vylisovaaého

niklu. Zvgcšenie 36Oat«

Obr. 6. Volírámové vláfeao obalené niklovým
práflkom. Zvfičěenia lZPx.
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Obr, 7. Lom kompozitného materiálu Ni-W při-
praveného izostatickým lisováním.
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NOVÍ VLASTNOSTI SPEKAKÍCH VÍROCKOV UPLATNĚNÍM Al PRÁ*SKU

I . Piseh
Súvody na výrobu ložíak, n.p. Solný Kubín

Úvod

Výlisky 20 apekaného AI aú dnes eSxe stále novinkou,
takže ťažko je odhadnúť hodnotu, ktorú budu reprezentovat
pře spotřebitelský trh.

V každou z priemyselných odvětví je najmenej jedna
z prirodzených vlastnosti hliníka hlavným dovodom pře je-
ho použitie. Niet iného kovu, ktorý by poskytoval takú ši-
rokú variantu požadovaných vlastností. Zo specifických
vlastností aú to naaledovné:

nízká váha, v posere k váhe vysoká pevnost, odolnost*
voSi korózii, vysoká elektrická a tepelná vodivost,
dobrá obrobitelnosť, nemagnetifinoat;, nízký koeficient
trenia, nekatalytičnosť, atď.
Hliník dlho vzdoroval snahám práškových me-t' a

zhotovit koapaktné telesé tout ̂  technológiou. ťlEtj
překážkou tu bola okolnosť, že hliník v důsledku svojej
vysokéj afinity ku kyslíku sa obal'uje vrstvičkou Al^C,,
ktorú nie je možné běžnými redukSnýzid. atcoaférani vyredu-
kovať a dosiahnuť tak podmienky pře kovový spoj prdškovýci.
Al Častíc při spěl- • £. Ďalšie příčiny, prečo nebol apliko-
vaný při výrobe aúciastck cestou pi'áškovej xeíalur^ie bol.
v problenatike zadierania, resp. svirania sa so ELenami
lisovacích fariem při lisovaní, ťa2V:osti při op?1 ani, sle,.
tekatosti a odiaeSovania pri přípravě znesi A.1 •<• Le^úi-y.

Froblém přípravy spekania Al aa podařilo spracovať
aá po druhej světověj vojně. Ide o xateriál snťtcy pcd os-
načeriía SAP, ktorý bol vyvinutý vo Svajciařsku A. 7.eerle-
deroci a 3.. 5enianom> Na rozdiel od oAP-u, kde dochádza £ li-
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sQvar.iu e spekaeiemu mechanismu za t e p l a , nova technoló-
&ia aa z hodu je s bažnými technologiami práSkovej metalur-
g i e , t«J« l isovanie prážku sa prevádza za studena naale-
dovnyíc. spekaním v oehranaej atmoafére. Technologie .výroby
bola spracovana v USA roku 1965- V stiSasnej době je pre-
vádzková sériová výroba súdaatl zo apskaného hl iníka za-
vedená u xjiekďkých firiem v USA a Japonsku, začíná v Eu-
rope, i v 53SB v ZVL Dolný Kubín.

Výlisky aiskané touto technologiou aajú výborné v las-
t n o s t i a značue a i i š i e výrobně náklady, ktoré" sa prejavujú
voči běžným tecímológiája práSkovej metalurgie hlavně malý-
mi lisovacími tlakrti p ř i l isovaní na vysoké hustoty, n i e -
fcďkokrdt vyážej životriosti l i sovacích nástrojov, podstat-
né nižších teplotách o dobách spekania.

Použité suroviny;
Al-prášok sískaný rozpraáováním prúdu tekutého kovu vzdu-
chem, chenického z loženia:

AI min. 98,5 %
Al2Q.j max. 0,5 %
V9 n a x . 0,5 %
Si max* 0,3 %
K£ max. 0 ,3 %
2n nax . 0,5 %
3u max. 0,025 %

"u-prások, elektrolytický, chemického zloženia:

Cu 99,5 %
3i0 ? max. 0,03 *

02 isax. 0,5 %

jsledky uvedené v nasledujůcich s t a t i a c h sú získané zo
9:5 % A I + i. %• Gu.
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íeplctný proces:
?, - Spekanie na teplotě T = 605°G po dobuf= 20 nin a

pomalé oohladzovanie na iabovú teplotu
1'2 - Spekanie na teplotě T = 6Q5°C po dobuT= 20 ir.in a r.a-

sledovným lesklým kalením do vody
T-j - Spekanie na teplotě 2 - 6O5°C po dobuT"= 20 ain, les-

klé kalenie do vody s naaledovnýa vytvrdzovaním pr
teplotě 140°C po dobu 12 hodin.

Teplotní režim bol volený na základe rovnovážného diagra-
mu AlCu

Obr. 1 - Rovnovážný diagram AlCu

Výlisky boli apekané v pr:ebežnej peci vlaatnej konStruk-
cie, ktorá bola navrhnutá a zostrojená v ZVL Dolný Kubín,
pod ocnrannou atmosférou štiepeného čpavku.

Technologické schéma výroby je na obr* č. 2.



- 364 -

tted nuuta nniu

Kwotrrf ijllaok

k Manu

MI

Obr* 2 - Technologické achóma výroby

V.Ýaledky skůžok:

Mechanické vlastnosti;
Jednotlivým teplotním procseom zodpovedajú nasledov-

né mechanické hodnoty:
^ - pevnost 180 - 220 MN.m"2

ťažnoaV 4 - 8 %
tvrdost 40 - 50 IB

T2 - pevnost 160 - 190 líN.n"2

ťažnoeť
tvrdost

12-14 %
35 - 45 iB
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r, - pevnosti 22C - iíoG to..z.
ťažnoať 2 - 4 %
tvrdost 5 5 - 6 5 KB

Mechanické hodnoty spekaného AI ame stanovovali na
akúiobnich tyčkách podl'a GSN 420891, ktoré boli lisované
na hustotu 0 = 95 %•

Mechanické hodnoty klasického Čistého AI a zliatiny
AlCu4Hg0,4Un0,5 pre vzájooné porovanie uvádzame v nasle-
dovnom'

AI - pevnost
tažnost
tvrdoat

AlCuU^in— pevnost '
ťažnost
tvrdost

Elektrická vodivost:
Dané vzorky /Skúaobné tyčky/ hustoty J = 80 a 95 %

sa merali laboratórnym Thomsonovým mostom pri teplotě
okolia 2C°C, pričom prudové protaženie vzoriek bolo raen-
3ie ako 1 A.aua podi'a achécy zapojenia obr. 5* 3.

ao -
35 -

100
40
20
180
20
70

MN.m
%
KB

t.'N.m
%
HB

-2

-2

Obr. 3 - Schéna zapojenia
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Při neraní aa použil odporový normál a hodnotou
3n = 0,0001 a Rp = 1000 . Měrný elektrický odpor u hus-
toty f = 95 % sa pohyboval od 0,0419 do O,O452̂ *ii»f/stred-
ná hodnota = 0,O43̂ *XI«»/ a u hustoty ý = 30 % od O.O4&5
do O,O529,*,iL»v/středná hodnota = 0,0498^-ft*!/.

Zóvielosť měrného odporu od hustoty zodpovedá oča-
Scávaoým hodnotám, t.j. hliník lisovaný na vačSiu hustotu
icíi menSí měrný odpor* Pře porovnáni© uvádzame, še podl'a
literatury aliatiaa AlCu3 mU^= 0,034^»Aa izliatina AlCu5
máj = il

Klzné vlastnosti:
Zvolené základné veličiny, ktoré charakterizujú kla-

ný materiál suj Súčinitel' trenia, odolnost vofii opotrebe-
niu, odolnosť vo5i teplotě a únosnoať materiálu. Tieto
hodnoty alúžia ako porovnávacie pri akúškach a vývoji no-
vých druhov materiálov»

Xlzné vlastnosti sme stanovovali na púzdrach
0 20/30 x 20 i2K, které boli sýtené olejom PP90.

Inforaativny "p-v" dia£ram je v obr. č. 4.

•
u

c

Obr

—̂

. 4

!

X
i

1
* / •••*' /

- "p-v"

i ......

t :

diagram
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Skúáka aedznóho zaťaženia:
tíčelom týchto skúSok je získanie obrazu o klznych

vlastnostiach materiálov /priebeh aucinitel'a trenia, tep-
loty, opotrebenia a únosnosti materiálu/.
Fodmienky skúšok; zaťaženie plynule zvyšované bez ustále-
nia neremych veličin; p = 6 MN.m • hod" pře klznú rých-
losU v = 0,1; 0,5 a 1,0 m.s"1 a p = 1,2 UN.m^.hod"1

pře v = 3,0 m.s .
Hraničně podmienky; t = 20 - 150°G aA= 0,3

Výsledné hodnoty zadieraclch skúáok aú na obr-, č. í .
lede aú vynesené závislosti koeficiente treniaM, B priebe-
hu teploty t na zaťažení o.

Obr.5 - Zadieracia akúáka sp.A!Cu4
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SktiSka línosnoafcií
Táto skúška vyjadřuje závislost medzi koericientoa

treniax a rýehloaťou <f pri konštantnoa zatažení ložiska.
LoSiaká boli aaťašovarié konstantnóu silou p = 1 KN.m"""
/2 lííí.m"2/. SkúSka bola ssahájená při klznej rychlosti
v = 0,15 cs.s" po dobu 1 hod. V ďalšom sa rýchloať zvy-

postupne na; 0,5 qua™ .„ hod"

1,0 m.££í
1,5 K.sí.hodí
2,0 a.s .hod

hodnoty sii zřejmá z obr. S. 6.

\

• \

\

/

/

1

•• je

/

/

1h
\

i :

Jí.
~ < _

t

~>

/

c

\

c,> \,a l*i s»c -M

0.15, V Í t-Qil

li tec

0,0—0,0. j

Obr. 6 - ínosnosť ap. AlCu4
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SSíúska trvanlivosti-životnosti:
Skúáka trvanlivosti je prakticky najdůleSitejSia skúika

poaiocou ktorej je možné stanovit životnost' ložiska <i ictoró
najlepáie určí oblaať poušitia skúáa^ého materiálu. Fri vaj-
to gicúške přístroj zaťažujeme kl'udnou ailou. Jej vei'koat
je závislá na zvolenéj klznej rychlosti a obyčajne sa veli
iax. saťaženie vyjádřené eúčinom p.v = 200 S., 'seď
p.v = 100 % - 1,4 MN.a . Ostatné podaienky gú rovnaké ako
v predchádzajúGom. Zábeh ložiska aa prsvúdzal naslea. .r.e:

p.v = 50 *
p.v = 75 %
p.v = 100 5b
p.v = 130 %
p.v = 160 %
p.v = 200 %

.30 min
24 hod
24 nod
24 hod
24 hod
do ukončenia skušky

Výsledky akúáok trvanlivosti au v tabulke fi. 1.

Tabuíka 1 - Hodnoty trvanlivosti sp.AlCu4
p*v = 28

n

i
4

J

7
•

9
10

11
12

*£?

;::

u—ijtti.

6,0
6,0

0.5

0,9

0,9

2 , 0

I'o

hod.

U S

16B

144

216

2 Its

160,5

168,6

771,8

771,«

TIl.S

771,6

m\. Uclou
°c

66

70

U

4B

30

35

37

91

4a

u
43

gpgtnb. |

— 1

0,0» j
0,009 \

0,1
0,0c

o,w
o,ot>

0,08

0,03

0,005

0.C1

0.01

o.Dis

p.anáu» 1

ate. '

" " " • • i

—ar. :
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Ckúšky sa prevádzali tak, že na jednom stroji boli
akúšané dve ložiska. Akonáhle sa jedno ložisko zadrelo,
druhé" i keď bolo ďalej převádzkyschopné, nepokračovalo
T skúáke. V tabulke pedstípcom "poznámka", je tento stav
ossančený ako "zadr.". Dez poznáteky je ložisko schopné
ďalšej prevádzky.

Idetalografia:
V obr* c., 7 je tvar Al-5aatice získaný riadkovaclm

elektronovým mikroskopom JEOL-JSM15* Roztavený prúd kovu
je rozprašovaný na jednotlivé Částice stlačeným vzduchom,
pričom tvary kvapiek sú ustalované povlakom kysličnika,
ktorý sa rychle tvoři na povrchu každéj tuhnúcej kvapSčky.

Obr. 7 - Tvar Al-prášku 100 x

Mikroštruktúra prierezu Al-častice je v obr. č. 8.
Naleptaná Struktura je jasné dentritická. Tieto železom
a kremíkoA ohohatené okraje buniek aú posledné, ktoré
chladnu, pričom ich vzájomrS těsné vzdialenosti vytvárajú
raeritko pře mieru chladnut.a jednotlivých častíc prášku.
JemnejSie částice aajú apravidla oanšiu vzdialencsť den-
tritických randěn. Vnútorné dutiny možu byť pozorované
taktiež v o vela časticiech.
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Cbr.8 - Mikroštr-uktúra AI prášku lOOx

Tvar Gu elektrolytického prášku je na obr. 6. 9.

Obr.9 - Tvar Cu prášku lOOx

Struktury po spekaní:
Na obr. 10,11 a 12 aú struktury spekaného AI. Zo

snímok je zřejmá rozdielnosť pórovitosti pri rovnakých
teplotách a časoch apekania, ale při rozdielnej hustotě
po lisovaní a jasné je vidieť pokles pórovitosti s do-
bou spekania pri revnakej teplotě a hustotě p« lisovaní.
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msm

Okr. 10 - liikraštruktúra ap. AlCui 200x
<> = 2,5 g.ca*3; T = 6Q5°C

V - 20 »in

Obr. 11 - Mikroštrulctúr* ap. AlCu4 200x
%- 2,64 g.«a"3; T = 6O5°C

f = 20 min
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Obr.12 - Mikraštruktúra sp. AlCu4 . 2OOx
q 264 " 3 T 6O5°C=2,64-

T = 30 min
T = 6O5°C

Vzorky spekané krůtku dobu majú malé medzičastico-
vé spojenia, vysokú pórovitosť, nerozpuštěné zlcžky a
malý rozptyl vo vnútri častíc, So je znakon nedostatoč-
ného spekania. Zložky vyplývajúce z tekutéj fáze, ktoré
sa tvoria behom spekania /AI s rozpustnými zložkaxi -
Cu, Mg, Si/ migrujú po okrajoch častíc, vnikájú do čias-
točne narušeneó vratvy kysliČníka hlinitého a známými
difúznyai pochodmi dochddza postupné k zmenšovaniu po-
rovitosti, zvačšovaniu zrn a konečné k zmršťovaniu. To-
to je zrejiré z obr. č. 1 3 - 1 5 , na ktorých je vidieť

; geometriu 'i dokonalost mostikov, spájajúcich jednotlivé
částice práškového kovu.

Z obiázkev je vidieť, že poruěenie sa mění s časora
tým, že toto prebieha najprv na medzičasticových mdsti-

• koch, kde fazety - kontakty sú bodové, čiarové a čias-
točne jamkové až do vytvorenia faziet tvárného poruše-
nia, kedy aa atraca reliéf častíc kovu.
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Obr.13 - Porušenie sp. AlCu4 3OOx

ý = 2,60 g.ca"3; T = 6O5°C

T= 10 ain

Obr.14 - Foruáinie sp. AlCu4 300x

^ = 2,64 g.ca"3; T = 6O5°C

T = 20 ain
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Oar.15 - Porušenia ap. AlCu4 300x
<£ = 2,64 g.ca"3; T = 60?'"c

X = 30 ain

Závěr:

S uplatnenía apekaného hlinika paáXa jeho vlaatnoa-
ti uvážu jáma najmfi v oblaati tvarových výlislcov stroj-
ných aúčiaatalc, polotovar©v, reap* praitvarovych výlis-
kov pra ďalšia tvárnenie za studena alaba za tepla a
aka aanoaazné ložiska.

Tvarové súčiastky zo spekanéha hlinika aa vyrábajú
buď priamo lisováním a apekenía hotového tvaru súčiast-
ky, alebo tvárnonía, reap, kovanía polotovarov za stude-
na, či za tepla. V dSsledku priaznivejŠej ekonomickéj
bilancie a vyrobných vlastnostiach konkuruje výliskem
vyrobeným práškovou natalurgiou zo železa alebo bronze,
nechánicky opracevanýa súčiastkaa ocele, Cu a AI, odliat-
koa na báze CuAl, a inýa .
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Hlavně prednaati spek. AI pra tvarové výlisky aú
• niiiieh výrobnýeh nákladech a lepších vlaetnoatiach,
x kterých je prvořadá antikeróžna stálost*

Z tonete dovedu je ae&né hlinlkevýai výliskavi
nahradit výlisky se apakanaj ocele, které je potopené
pavrcheve chránit /galvanické pekevevanie.../. fialaj
výlisky z hlinlka vykazujú v d&sledku nepetmej pirevi-
testi vysoké hodnoty tažnesti a vrubovej húževnaAewti,,
které nie je něžné dosiahnuV pri rovnakých výrobeých-
nákladoch u spekaných ecelí, alebo iných výliskow s
železných kovov.

Bozsiahle aožnoati použitia sú v náhradě polatorca-
rov z klasického hlinlka polotovarai zo apek. AI. Spe?-
kané hliníkové polotovary aajú lepSiu tvárnitelínesrC zrn.
studena i za tepla, než zodpovedajúce liate pelotowry*.
Je to v dSaledku reynoaernejs^j Struktury spekané$ia>
hlinlka, ktorá je vo všetkých sneroch rovnaká* Dfisled-
koa toho je, že polotovary afižu byť tvárněné do xlaiL—
tých tvarov pri použití aalých lisovacích tlakov. Sar-
aoaazné ložiska zo apekaného hlinlka sa aajú uplatnili
hlavně ako náhrada za saaoaazné ložiska bronzoví, a>
okrea tohe v ďalšlch aplikáciách, kde klasické aaaoasz^-
né ložiska bronzové a železné nevyhovujú. Bude potřebné
využit vynikajúce vlastnosti spekaných hliníkových Lo-
ží ak, ktoré sú dané hlavně velmi dobrou tepelnou vaéi-
vosťou, ktorá odstraňuje prudký nárast teploty babes
zaaiehania. Táto vlastnost aa prejavuje ďalej v niiáej
pracevnej teplotě a nižělch stratách oleja.

Spekané ložiska AlCu4 aú vhodné pre prácu pri za-
taženi do p = 1,5 MN.a"2 a rychlosti v = 2 a.s~ X. Při
zataženiach p^ 1,5 MN.a a v) 2a.a dochádza k imten-
i. i vněmu zvySovaniu teploty v ložisku, čo aá za némltéalt
rýchlu oxidáciu oleja. Foužitla ďalších logúr bud* gro-
trebné evýšit hodnoty "p-v", dosiahnuť vyáfiie živataao-
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ti a pri vybornej koroznej odolnosti zíakať ložiokovy
aateriál, ktorý nahradí spekané sanonazné ložiska bron
zová a železné*

I'-' I
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š l e s á r , Miskovič, šalak, Dudrová*
Mikroaechanizny porušovania ap. železných výliskov
Koaferencia o PM

AI powder Metalurgy
Přec. Met., Mold., 1965 june
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PRACKY, FBE NANÁSANIE PLAMEROM

Zng. A. Kalčík
Výakumny ústav zváraSafcý, Bratislava

Nanášanie nán umožňuje kombinovat výhody základného Materiá-
lu a nanesenéJ vrstvy. Výhodou u základného materiálu bývajú spra-
vidla plaotické vlastnosti a níake cena. Výhodnou vlastnoaťou ná-
noau bývá vzdornoe? proti opotrebeniu otěru, opálu, korósli, eró-
jsii, dobré klané vlastnosti a pod.

Pře nanášanie aa v súčasnosti používá plazma, planěn a meta-
l izácia i keď avi známe 1 ďalfiie spOaoby

NajširSiu paletu materiálov možno nanááať plaisnou. Uen-
šia časť nateriálov je vhodné pře nanááanie plameňom. Flamňom je
možné naníáať vrstvy atrlekanlm, u ktorého vzniká obvykle vrstva
a latou poreznoaťou, alebo navařením fii napajaním u ktorého spfiso-
bu aa nanášaný materiál na povrchu sákladn&o materiálu na taví.

Při nanášení plameňom aa a výhodou používáJú materiály vo
forae prášku. Umožňuje to rozSlriť paletu nanášených aeteriálov
o materiály, ktoré nie je moSné,alebo je obtiažné vyrobit vo for-
me drfltu.

Pře nenášanio plameňoa sa pouSivajú hlavně prášky na báze
NiBCrSi a CoBCrSl připadne v kombinácii s karbidmi W a Cr.
Ni AI, Ho a Sisté kovy
Ni Cr, Co Cr W / s te l i ty /

a keramické kysličníkové prášky na báze TiO2 AlgO^ a Cr2O3.
Práškové přídavné materiály na báze zl iat in Ni legované B a

Si sú u nás priemyselne vyráběné.
Typické zloženie týchto z l iat in je v tab. I.

Typ Si B Cr Fa Zékl.mater.

NiBCrSi
NiBSi
CoBCrSi

| 0,3-0,7
! do 0,1
|do 1,0
i

i 2-4
i 1,5-3
i 2-4
j

2-3
1-2,5
1,5-35

3 -
do
do

5
1
1

í :
,o i

i

1-
-

0-i

5
l

5
i

Ni
Ni
Co

Tbb. I.

Chemické zloženie urSuje s velkej časti vlastnosti týchto
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s l iat ln. Bór a tiež Si majú snafený vplyv na sníženie bodá tavenia
těchto sl iatin, vplývajú t iež na tekutoať a tvrdoať. So zvyšovaní•
obsahu B a Si oťoa však 1 křehkost. Chemická skladba týchto mate-
rlálov bývá vole .=» tak, Se teplota tuhisutia Je v rozmechsí 1000 -
- 1200°C. Bór v zliatina zlepšuje tekutosť a zmáEavoať. Při nata-
haní cliatiny vytvára bór spolu a dblšlmi príaadani tanků vrstvu
nískotavitelnej troaky, i- rA účinné rozpúSťa kyeličníky a podstat-
na priapieva k difuznamu spojeniu ao základným materiálom. Xieto
zliatlny aa pře to nazývaju ti až saaotroskotvarné. Znížená teplota
tavftnia a zlepšená smáfiavoať umožňujú realUáciu valini tenkých
vratiev a nepatrným premie Saním. Zliatiny prechéJzaJiS v blízkosti
bodu tavenia znafine Širokém intervalom cca 100°C, v ktorom avi v
plaatlckoa stave, 5o je 8 hTadiaka nanáSanla vítané. Vítanou vlaat-
noaťou tyehto mateřiálov je tieS možnoať řormovať ich xa tepla.

Z rovnovážného diagramu MB, a NiCo okre* snaSného vplyvu B
na bed tavenia Ni a Co plynia i jeho ní ska rozpuatnoať v Ni. Roa-
puatnoať B v Ni při teplotě + 20°C nedosahuje' atotinu procenta.

Bor je v zliatine při menších obaahoch přítomný vo forme bori-
du NigB. Z rovnovážného diagramu NiSi plynie, že Si tu netvoří s i -
licidy ale nachádsa aa tiež v tuhom roztoku. V zliatina CoSi a CrSi
vSak Si ailicidy tvoří. Možno preto konStatovef, že struktura návaru
bude mnohofwová. Bór aa nachádza vo forma bo: idov Ni a Cr, ktoré
aú hlavnymi noaitelmi tvrdoati. Při vyšších teplotách nad 65O°C sú
vlastnosti prakticky crčené vlaatnoaťami tuhého roztoku.

Významnou legúrou je tu tiež C. V přítomnosti uhlíku vznikají!
komplexní karbidy, ktoré sami vykazujú vysokd tvrdoať. Výhodné je
tu že tvrdá báza bývá uložená v mSkSom matrixe.

NiBCrSi p.p.m., aa t iež používá jú ako matrix pře prášky na
base WC a lných karbidov. V mechanickéj směsi bývá 50 - 80 * karbi-
du podTa váhy. Raj6aatej9ie sa používá WC, ktorý dává návaru vysoká
odolnost: voSi opotrabeniu a otěru, nehodí aa vSak pre vyššie teplo-
ty. Používá aa mletý ayntrovaný, alebo tavený WC zvaný r e l i t .

llaterlály na basa NiBCrSi au vhodné ako žiaruvzdomé pájky,
pre případy, kedy sa vyžaduje nízký koeficient trenia oproti iným
kovom, hladký povrch, antikorozně vlastnosti, vzdornosť proti abra-
z i i sa nízkých i vysokých teplOt. Materiály vcelku dobra odolává jú
kyselinám, okrem kyseliny solnéj, dusičnéj a horúcemu luhu. Fre
případy abrazii za vysokých teplat voči tvrdému povrchu aa doporu-
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5uj* Bliatiny NIBCrSi s přísadou 2 - 3 % Al.
Takéto p. p. m. sa vSak hodia iba pře nás trek. Pře nanáSa-

nle s natavením je AI škodlivou prlaadou značné eťažujúcou s l i e -
vatelnosť Jednotlivých srn.

Práškové přídavné materiály používané pre nanéSanie najité
•edzivratiev stí ztonuté v tab, I I .

Tab. I I .

Molybden je vel'ml vhodným materiálem pre nástřik. Dává tvr-
dý nános /í-^60 HRc / drsným povrchom. Nénoa pevné drží na sáklad-
non materiále / cca 50 N/mm /. Mo je pre to výhodný pre asdzi-
vrstvy. Pře tento případ s* používá vrstva do 0,3 mi. Velmi dob-
rá " striekateltoosť " molybdenu plynie najma z toho, že napřiek
vysokému bodu tavenia Mo / 2 620°C / jej oxid sa vypařuje už
pri 760°C tak, ze při nástřiku částice nahriate do blízkosti
2000 C prichádzajú do styku so základným materiálom prakticky bez
oxidickej vrstvy. Nevýhodou Mo vrstvy je jej malá vzdornosť
voči korozii a oxidácii, nie je preto vhodný pre teploty cez
300°C. Nastriekaná vrstva je okrem toho křehká a obsahuje póry.

Nikelaluminid internetalieká zlúfienina vytláča použitie Mo
najmS ako medzivrstvy. Btó vel'mi dobru prilnavosť k základnému Ma-
teriálu. Uvádza sa, že 2,5 z vSčšiu než vrstva :.'o. Vzdoruje vyso-
kým teplotám a opotrebeniu. Nános je anafine tvrdý cca 65°HRC. Ni-
kelaluininid na rozdiel od Mo je vhodný aj pre náatrek na zliatiny
obsahujíce viac ako 20 % Cu. Nastriekaná vrstva na rozdiel od Ho
vrstvy je odolná i sa vyšěích teplat. Pri striekaní je NiAl c i t -
livý i na malý prebytok kyslíku.

Pre medzivrstvy sa pouŽlvajú kompozitné prášky, kde
Al a Ni nie aú vo forme zliatiny ale sú vedla seba v nezreagove-
naj forme. Pri nanášení vzniká NiAl a NiJU. s malým obe enom č.. ~
tého Ni a A12O3.
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Tito reakci* produkuje sneCné mnoistvo tepla / vsnik
37,6 ccal/ao!'/ PftTOdné pramene • roka 1963 • 1964 wédzajú, |«
t ieto práškj posoet*v*Jú 8 AI Jadr*. obaleného Ni pláa«osi • sú
vyrobeno1 chemickou ceetou / Meteo 404 / . Na exotermlckom charak-
tere reekcie aa tu uplatňujú i iné reakcle. Skilšky OTA ukázali,
že l opakované ohrievaný přetavený p.p.a., má slin* exoteraicky
priebeh.

Samotný nlkelaluminld sa doporučuje pře ochranu před opotře-
bením při tření sa sucha při vysokých a tie* nískych teplotách a
při abrasii trnitém materiále*.

P, p. «. na bázi zliatin médi sú v tab. III .

Typ j

Cu Sn P :

Cu P Ag

Cu Sn i
Cu W Sn B j

cu A 4 i
!

Sn

d o l

4 - 1 0
4 - 1 0

an

do
do

do
do

0
0

0

,5
,5

,5
0,5

Ag

1-4

P

4 - 1 0
4 - 1 0

do 0,15
do 0,15

Si

do 1.5

Iné

3o 0,5
Zn

do 1,5

5 - 1 0
AI

Základny [
materiál

Cu

ltt. + Cu

Cu

Tab. III.

Tleto p. p. m. su určené pre nanáěanie na med, bronz, ocel,
na opravu vád, na pájanie a na klené plochy. Jedná aa, ako vidieť
z tabulky o zllatiny Cu e prvkami podstatné anižujúcimi bod tave-
nia médi ./ F Sn Ag /

Pre nízký bod tavenia aú zliatiny na báze Ni P / bod tavenia
cca 65O°C / předurčené najmi na pájanie.

P.p.m. na basi Cu- Sn vykmzujó dobrá korozivzdornoei:, nízký
koeficient třeni*, hodí* aa t i e l pre nanášanie na ocel, meóT •

Zliatiny legovanému vhodné hlavně ako pájky. Vo VÚZ boli
v tejto oblaeti vyvinut* dva p. p. m. vhodné ako lotiahevé *tte-
riály, nie sú viak zaUal osvojené.

Pre nanáša ;.* plazmou sú vhodné Materiály na báze NlCrCe CrW.
Tlete iMtsriály aú amnej vhodné, ale použitelné pře nanáSanie pla-
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manos.
•typické sloienie tychto iliatin je • tab. IV.

Typ

Co Cr

Ni Cr
Ni Cr

w

c

c
0,6-3

0,5-2
do 3

W

3 -
-

do

20

5

20

15
20
25

Cr

- 35

- 30
- 35
- 35

Tab.

Si

do

do
do
do

IV.

3

1.5
3
3

i

i N1

do

z.
do

4

•.

4

do

do
s.

10

5
••

Základ.
mater.

Co

Ni
Ni
Fa

Zliatiny na báze kobaltu aú známe ako atelity a stel i to po-
dobné zliatiny. V prlenysle aú používané dlhú dobu. Relativné
nové je ich použitie v práškováj forme.

Stelitové zliatiny aú charakterizované značnou koróznou atá-
loaťou mozu pracovat dlhfiiu dobu při teplotách 800°C i o niečo
vySSie. Stelitové zliatiny aa vyznaSujú oteruvzdornoaťou značné
prevyšujúcou vlastnosti snášej vyaokomengánovej ocele. Hodia aa
pře to dobra pře ochranu před abraziou voči tvrdému povrchu pri
vyaokej teplotě a pre ochranu voči opálu. Doporučujú aa pře šúpat-
ka, ventily, ventily apal'ovacich notorov.

Podobné ako aponínané zliatiny typu Colmonoy / NiBCrSi / majú
atel ity viacf^sovú strukturu pozoatávajúcu z tuhého roztoku a kar-
bidickej fás*. Karbidická fáza je tvořená temer výhradné karbidai
chrónu, má prirodzene značný vplyv na vlastnosti a Strukturu ate-
l l t u . Uvádza aa, že karbidická báza má iatý vplyv i na žieruvzdor-
nosť. Značný vplyv na charakter karbidickej báze najú podmlenky
chladnutia najna pri vySáoa obsahu uhlíku. Ponalé chladnuti* je
nepriaznivé, lebo prebytočné karbidy sa vylučujú vo forme velkých
krlStalitov.

Druhou akupinou zl lat in v tab. IV., aú zliatiny saložené na
báze Ni. Legovanie Ni do stelltových i l i a t l n vo vsčáej miere je
nežiadúce vahl'adom k tomu, Se Ni pflaobl ako graf itizátor. líávary
zl iat in na bate niklu aajú menšlu korosnú stálost.
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Vo VŮZ boli vyvinutá a osvojené dva typy p. p. •., na báze
Co zliatin určené pře naváranie ventilov opalovacích aotorov.

Pře náatrek aú tieS používané keramické* prášky na báze kyslič-
níkov, Z použlvanej Sirokej palety aú tu len niektoré vhodné pře
náatrek plašeno*.

Typické takéto p. p. n. aú v tab. V.

T y p Saemé *0 w

T102 KyallSnlk t itaničitý

TIO2 + AlgO3 1 0 - 1 5 kysličník titanic"itý - 85 - 0,0 *
kysličník hl initý

i T102 + Cr2O3 cca 50 kysličník t iteničitý cca 50 kyslič-
ník chroBitý

Tab. V.

Nános týchto materiálov Je křehký, tvrdý / od 50 - 70 HRC / ,
l i e to Materiály sú doporučované najma ako ochrana proti abrazii
a opotrebeniu při nízkéj teplotě. Je tiež ponukaný neteři61 vhodný
pře nástrek ložiska a použitelný t iež ako ochrana pře teplou
/ AlgOj + TiO2 / . Tieto Bateriály je nožné lahko vyrábať z lačných
surovin, je možné preto očakávať, že postupné doznájú áiršie uplat-
nenie i u nás.

Vo Vfe bola vyvinutá technologie výroby niektorých kovových
p. p. B. Pře tento účel bolo třeba vyvinúť technológiu výroby nie-
ktorých spec. východzlch surovin, zariadenie a vlastné p. p. n.
Vyvinuté p. p. B. sú postupné zaradované do výroby v ZVL MokradT.
Značný podiel na rýchlon » <tapeánon zavedeni výroby aajú pracovní-
ci ZVL Mokřaď, oddelenie VVZ.

F. p. «. vo výrobe ZVL Mokřad alebo v polopřevádzke VOZ sú
v tab. VI.

Vo VÍZ poloprevádzkove vyrábané p. p. n. postupné preberá ZVL
Mokřaď.

Okrea v tab. VI . uvedenéj škály p. p. m., sú ukončené a zatia!
neosvojené p. p. m. na bázi neďi určené predovšetkýn ako klzné Bate-



Typ

K 15

K 20

K 30

K 40

K 50

K54

K 55

K 60

K 50
Co

U 45

Báze

NiCuBSi

NlflSi

NIBCrSi

NiBCrSi

NIBCrSi

NiBCrSl

NiBCrSi
WMo

NiBCrSi

CoBCrSl

na báze

Tvrdoať
HRc

14-20

18-25

30-40

40-50

50-55

54-59

55-60

1 60-65

f cca 50

CoCrWC a

Zákl.nat.
doporuSenj

Ocel'
l iatina

Liatina
/ocel' /

Over
liatina

Ocel'

Ocel1

Antikoroz.
ocel'

Ocel'

Ocel'

Ocel',nerez
ocel'

L 45 na báze

Opracovat

ruSne

ručně

strojně

strojně

briisením

brúsenín

brťSsenln

brúsenía

brúsenín
1

CoCrV/BSiC

Odolnoať
rázy

výborná

výborná

v. dobři

dobrá

dobrá

dobrá

středná

středná

v.dobrá

BIÍ určené

Odolnoať
abrazia

p.dobrá

dobrá

dobrá

T . dobří

v. dobrá

výborná

výborná

výborná

dobrá

Odolnosť
korozia

dobrá

výborná

výborná

výborná

výborní

dobrá

dobrá

dobrá

výborná

pre naváranie sedle:

Iné výhody

nízká
tvrdosť

plastičnoať

obrobit.po-
merne pruž-
ný
nízký koeflc
trenia

nízký koef.
trenia

nízký bod
tavenia,
dobrá telcu-
tosť
husto takti-
ce,na BBlé
priemery

vysoká odol-
nosť v oč i
sbrazil
odolnosť
voči vySšiu
teplotám

Příklady
použiti*

Oprava závad,
plátovánle

Sklářsky priem
řor«y,dýzy.

Sklářsky priem
lísovacie násti
časti čerpadle]
. Vefiky,exentn
zubové spojky,
sedlá šilpatiek
Chem.priem..
Časti čeřpad.
pájka pře vyš.
teploty

Chen, priem,
metalizácia,
tvrdá pájka,
celá piestov,
Čepyjvačky.hrlí
dele ,niesiče,
režné néstr.,
Pá.1ka
Stiersče.vo-

disce l iSty,
režné nástroje
Chen.priemysel
časti čerpadiej
Supat.uzávěry,

L ventilov plazaou.

Výróbm

vfe

ZVL
•

'zvi

ZVIi

vfe

2VL

vfe

vfe
i

i

Tab. VI m
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rial? a ako pájka. Počítá aa tie* 8 osvojením p, p. •. K 65 zalo-
ženého na base karbidov.

Práškové přídavné materiály uvedené v tab, VI . aa vyrábajú
a trie kaní • ros taveného kovu stlačeným plynoB, Označenie p. p. m.
bélo volené tak, Se písmeno oznečenia má vztah k bodu tavenia a
čísl ice udóva tvrdoať návaru převedeného oxlaeetylénovým plemeňon
v atupňoeh tiRc, Tvrdost aa stanovuje na návare převedeno* oziace-
tylénovým plam enom, ako stupně Hv 3 Q - a na stupně HBQ aa přepočí-
tává. Čísla tvrdosti udává přibližné tvrdost návaru.

Bod tavenia p. p. •. legovaných bór OB kolíaa podl'a akosti
v rozmedzl 1000 až 11UO°C, vySáí bod tavenia majii hlavně p. p, B.
nižšej tvrdosti. Toto spolu s nižším obsahon B a Si negativné vplý-
va na sváracie vlastnosti, je pre to u těchto akostl potřebné pouzí-
vať frakciu s aenšlai čaaticaml / srnenie M / .

&anulonetrické zloženie vyráběných akosti je zřejmé s obr.l.
Zrnenle II je určené pra mMkšle p. p. m. Zrnenie K je bežne pou-
žívané zrnenle. Zrnenie G je určené pře naváranie plazmou, zrne-
nie I je určené pře náatrek. Po dohodě s výrobeOB je nožné zais-
tiť i iné zrnenle.

Otáaky zrnenia t . j . tvaru a vel'kosti častíc sú při p. p. n.
dosť význame. Súvisia a typon používaného zariadenie pre nanáša-
nie a tiež s druhom p. p. a. Hrubé zrnenle nflže byť příčinou zvý-
šeného rozstreku, spdsobuje t lež tvrdý až nepravidelný chod horá-
ku. Zrnenie poaoatávajuce z aalých častíc spOsobuje, že tieto nema-
jú doatatofinú kinetickt! energiu, hubica tiež bývá při naváření
bližáie ku kúpeli, částice pri tom majií tendenclu usadzovať ae na
jej ústí. Velmi malé částice zhoršuji! sypaternosť p. p. n. Všeo-
becné sa má za to, že výhodný je sférický tvar častíc. Sférický
tvar častíc je typicky pre výrobu p. p. n. strleksním plynom z
roztaveného stavu.

Při nanášení vačáích pldch na materiály s vyááou pevnos-
ťou a u mateřiálov, kde^e nežiadúea prítomnesť vBčších pnutí, je
saujínavý priebeh a hodnota koeficientu rozťažnosti. Pri rozdiel-
nych koeficientoch rozťažnosti aedzi základným mateřiálom a náva-
rom vznikájú pnutia, ktoré nemožno žíháním odstranit. Koeficient
rozťažnosti závisí od chemického zloženia a obvykle sa mění s te-
plotou. Skúěky vykonané vo VŮZ úkazu jú, že zliatiny NiBCrSi nevy-
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kssujú fázovú prenenu. Koeficient rozťažnoati je u NiBCrSi p. p. n.
K 40, 50, 55 v okolí 11 x 10 mm/°C, čo je blízko koeficientu roz-
ťažnosti ocele. Za nevyhovující ea pokládá koeficient rozťažnosti
cca 15 x 10 tm/°Q 8 odlupcvanie náveru naatéva při cca 18? . .""mm/
/cCjPriebeh tvrdosti aa tepla niektorych p. p. n. VÍZ je na obr,
č. 2, Tvrdost z« tepla bola aeraná špeciálnym tvrdomerom vyvinutou
vo VŮZ určeným pře meranie tvrdosti za tepla. Stupně tohto tvrdomě-
ru HBt zodpovedajú přibližné polovičněj hodnota stupňov HV. Sktiá-
icy ukazuji!, že u tvrdších p. p. m. nastává podstatnější pokles
tvrdosti až při teplota 600°C Poměrné pozvolný pokles tvrdosti
vykazuje p. p. m. na báze Co.

Vlastnosti vyvinutých p. p. m. sú t iež popisované v literatu-
ře 1, 2 .

Kudrae podl'a ponúkan&o sortinentu zahranič ných firien, na-
varenie a nástrek p. p. m. u nás nevyužívá dostatočne možnosti,
ktoré táto technologia poskytuje. Je tomu na příčině pomalé preni-
kanie zariadení pře naváranie a nástrek plazmou a malý sortiment
p. p. n, u nás vyřábaných.

Práškové prfdávné materiály donéoeho původu aa předávají! za
poloviční! cenu než dcvážané, bez nároku na dev!••-.> -iritom je mož-
né při atupnmi ich spotřeby ďalej anížiť ich .icna. ,v,:ljr.e vyrá-
běných p. p. m. až ne, ojedinělé případy je ZrovnoUi.i'n. • -ivalitou
p. p. m. dovázaných^ Používaná technologia výroby pn <.oni poskj-tu-
je možnosti ďalSieho zvýšenia kvalitj' vyřábaných p. p. ra. .-k uváži-
me značný národohospodářsky přínos plynvíci R používenis p. p, m.,
v našom priensyale je ěiariúoe, aby ne rozvoj tajte oblasti bol kla-
dený vfičší dflrez.
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