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Abstrakt:  V baklářské práci  byl  studován vliv kryogenního mletí  na morfologii  a

mikrotvrdost  částic  prášku  komerčně  čistého  titanu.  Výchozí  titanový  prášek  byl

podroben kryogennímu mletí v kapalném argonu (LAr) při dvou různých intenzitách

mletí.  Připravené  prášky byly následně  čištěny technickým lihem.  Pro  porovnání

bylo  číštění  provedeno  dvěma  způsoby  -  na  vzduchu  a  v  gloveboxu  s  inertní

atmosférou (Ar). Velikost a morfologie částic prášku byla vyhodnocena skenovací

elektronovou mikroskopií  a  následnou statistickou analýzou obrazu.  Mikrotvrdost

částic prášku byla určena měřením s velmi nízkými zatíženími.  Bylo zjištěno, že

mletí nezpůsobuje výrazné zjemnění prášku, ale dochází k výrazným změnám tvaru

jednotlivých částic. Tvar částic i jejich kontaminace jsou ovlivněny rychlostí mletí.

Použití kyseliny stearové jako povrchové aktivní látky zabraňuje spojování částic, ale

kontaminuje  materiál  kyslíkem  a  vodíkem.  Po  mletí  ji  lze  úspěšně  odstranit

promýváním prášku v ethanolu. Použítí gloveboxu pro čištění nemá výrazný vliv na

kontaminaci materiálu kyslíkem a dusíkem

Klíčová  slova:  kryogenní  mletí,  titan,  skenovací  elektronová  mikroskopie,
mikrotvrdost, prášková metalurgie 
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1 Úvod

1.1 Titan. Struktura a vlastnosti

 Titan je kov, který má protonové číslo 22, oxidační číslo 4 a teplotu tání 1670 °C [1].

Výhodou  titanu  je  nízká  specifická  hmotnost,  vysoká  odolnost  vůči  korozi  a

biokompatibilita. Slitiny Ti navíc vykazujií vysokou pevnost (čistý titan má relativně

malou pevnost kolem 500 MPa) a jejich vynikající odolností vůči korozi.

 V závislosti na teplotě se titan vyskytuje ve dvou krystalografických strukturách [2].

Za nízkých teplot má Ti hexagonální těsně uspořádanou (hcp) strukturu (viz obrázek

č. 1.1 (a)). Tuto strukturní modifikaci nazýváme α-Ti.  α-Ti má nízkou nebo střední

pevnost,  relativně  dobrou  plasticitu  a  řadu  dalších  vynikajících  vlastností  při

kryogenních teplotách. 

 Za vysokých teplot nad teplotou tzv.  β přechodu  (T =  882 °C) dochází k fázové

transformací z α-Ti na β-Ti. β-Ti má kubickou prostorově centrovanou krystalickou

strukturu (viz obrázek č. 1.1 (b)) Slitiny β-Ti jsou dobře svařitelné a mají vysokou

pevnost až do středních teplot. 

 Obrázek  1.1: Krystalová struktura titanu jako (a) HCP α fáze (zleva) a (b) BCC β-fáze (zprava) [3] 
 

 Při legování titanu příměsovými prvky dochází ke změně transformační teploty, a

vzniká dvoufázové složení, ve kterém je přítomna jak alfa, tak i beta fáze. Prvky s

vysokou  rozpustností  v  alfa-fázi  zvyšují  transformační  teplotu  a  nazývají  se  alfa

stabilizační prvky. Naopak prvky, které snižují teplotu transformace, jsou známé jako

beta stabilizační prvky (viz na obrázku č.1.2). 

 Prvky kyslík, dusík a uhlík, které jsou v titanu vždy přítomny, vytvářejí intersticiální

tuhé roztoky, v nichž jsou rozpuštěné atomy umístěny v mřížce mezi atomy Ti. Tyto

prvky  tvoří  silné  překážky  pro  pohyb  dislokací,  což  vede  k  zvýšení  pevnosti  a
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křehkosti.  Kyslík,  dusík a  uhlík jsou alfa  stabilizační  prvky.  Vodík se přednostně

rozpouští ve fázi beta, má zanedbatelnou rozpustnost v alfa, a patrí tedy mezi beta

stabilizační prvky [2].

                                     
                       Obrázek 1.2: Přéměsové prvky a jejich vliv na fázové diagramy titanu [4] 

1.2 Výroba čistého titanu

 Čistý titan je relativně drahý kov, přestože patří mezi nejrozšířenější prvky v zemské

kůře. Na rozdíl od železa, které se vyrábí redukcí uhlíkem při vysoké teplotě,  nelze

Ti tímto způsobem vyrábět, neboť za vysokých teplot titan ochotně reaguje s C a

tvoří TiC. Navíc na vzduchu dochází ke kontaminaci titanu intersticiály N a O [1]. V

současné  době  nejrozšířenější  metodou  výroby  Ti  je  tzv.  Krollův  proces,  který

spočívá v redukci hořčíkem z chloridu titaničitého v argonové atmosféře při teplotě

kolem 800 °C [5].  

                                                      TiCl4+ 2 Mg → Ti + 2 MgCl2               (1.1)     

1.3 Výroba Ti prášku

 V dnešní době je jednou z nejrozšířenějších metod výroby kovových prášku  metoda

plynového  rozprašování  (anglicky  gas  atomization).  Základem  této  metody  je

rozstřikování kovové taveniny úzkou tryskou do komory, kde proudí inertní plyn,

díky  čemuž  dochází  k  rychlému  tuhnutí  drobných  kapiček  kovu.  Uspořádaní  je

schematicky znázorněno na obrázku 1.3.
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   Obrázek 1.3: Schéma uspořádání pro plynové rozprašování [7] 

 Výsledný prášek tvoří téměř kulové částice se širokým rozsahem velikosti a střední

hodnotou velikosti přibližně 100 μm [8]. Střední velikost částic lze zmenšit, pokud je

místo pece s taveninou využívána pec s posunující se pevnou tyčí, která je na jednom

konci  lokálně  tavena  indukčními  cívkami.  Tato  modifikace  původní  metody  se

nazývá plynové rozprašování s lokální tavbou (anglicky Electrode Induction-melting

Gas  Atomization  -  EIGA).  Touto  metodou  lze  vyrobit  kulové  částice  prášku  se

střední velikosti asi 60-65 μm [8].

1.4 Úvod ke kryomletí
 
 Následujícími pojmy uváděné v této práci splňují tyto definice:

✔ částice je malý kus kovu, z něhož se skládá prášek.

✔ zrno představuje monokrystalickou oblastí v polykrystalickém kovu, z níž se

skládá částice.

 Mletí za velmi nízkých teplot je technologií, kterou lze vyrobit velmi jemné částice

prášku,  aniž  by  došlo  k  jeho  kontaminaci.  Zchlazením  kapalným  dusíkem nebo

kapalným argonem, na teplotu, při níž prášek zkřehne, dochází k odvedení tepelné

energie vnesené do materiálu třením. Během mletí se uplatňují následující procesy

[9] :

✔ Fragmentace: částice  kovů  v  důsledku  deformace  se  rozpadají  na  menší

oblasti.
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✔ Spojování  za  studena  (Cold  welding): spojování  částic  v  důsledku  jejich

vzájemných srážek.

✔ Plastická deformace: během mletí, tedy při působení vnější mechanické síly

na materiál, dochází uvnitř materiálu ke vzniku a pohybu dislokací, jejichž

vzájemné interakce způsobují zpevnění. 

 Proces zjemňování struktury se skládá ze tří částí [10]:

✔ Ukládání  plastické  deformace  do  skluzových  pásů  s  vysokou  hustotou

dislokací.

✔ Změny těchto pásů na nízkoúhlové hranice zrn.

✔ Vznik vysokoúhlových hranic zrn

 Dle výsledné velikosti zrn lze prášky rozdělit na ultrajemnozrnné (velikost zrna a d

< 1 μm) a nanokrystalické (d <100 nm).

2 Použité experimentální metody

2.1 Příprava materiálu
 

 Původní  titanový  prášek  vyrobený  metodou  plynového  rozprašování byl  dodán

firmou TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG. K jeho výrobě byla použita

metoda EIGA. Chemické složení prášku udané výrobcem je uvedeno v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Chemické složení výchozího prášku(v závorkách je uveden přípustný obsah dle normy

ASTM B 861)

Ti Grade 2
Ti [hm.%] N [hm.%] C [hm.%] H [hm.%] Fe [hm.%] O [hm.%]

Do 100 0,004
(<0,03)

0,006
(<0,08)

0,001(<0,0
15)

0,08
(<0,30)

0,14
(<0,25)

2.2 Kryogenní mletí

 Pro přípravu materiálu byl  použit  mlýn Union Process  01-HD typu attritor  (viz

obrázek č.  2.2).  Při  mletí  touto  metodou je  prášek umístěn v komoře  společně  s

kuličkami,  jejichž  materiál  a  velikost  se  volí  dle  požadovaných  vlastností.  Do

komory  je  zasunuta  tyč  s  několika  menšími  lopatkami,  jejíž  rotací  dochází  k

intenzivnímu mletí prášku [11]. Během mletí se jednotlivé částice původního prášku

a kovové kuličky náhodně pohybují v celém prostoru komory vysokou rychlostí (viz

obrázek č. 2.1), což umožnuje dosáhnout významného zjemnění výsledného prášku.
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Mletí probíhalo v nádobě z nerezavějící oceli o objemu 1400 cm³. Mlýn umožnuje

regulaci  frekvence  v  rozsahu  70–700  ot/min.  Jako  mlecí  médium  byly  použity

wolfram karbidové (WC) kuličky o hustotě 15,6 g/cm³ o celkové hmotnosti 5,6 kg.

Pro  bakalářskou  práci  byly  připraveny  dva  druhy prášku. Podmínky  mletí  obou

prášků včetně použitých parametrů jsou uvedeny v tabulce 2.2.

  Tabulka 2.2:  Parametry provedených mletí

Vzorek chlazení kuličky BRP Doba
mletí

[h:min]

Rychlost
[ot/min]

SA [g]

1 LAr WC 31,1 3:15 650 15

2 LAr WC 31,1 3:15 350 15

 Chlazení bylo realizováno kapalným argonem (LAr), který byl přiváděn přímo do

prostoru  nádoby  s  kuličkami  a  práškem.  Páry  Ar  znečištěné  mechanickými

nečistotami byly odváděny přes  polopropustný vodní filtr (viz obrázek 2.2). Teplota

uvnitř nádoby s kuličkami a práškem byla měřena termočlánkem, který při zvýšení

teploty nad stanovenou mez, mletí  zastaví,  aby nedošlo k nadměrnému spojování

částic prášku mezi sebou, nebo ulpívání částic na stěny nádoby, na povrch kuliček

nebo lopatek.

 Spojování částic prášku lze potlačit  použitím vhodné povrchově aktivní látky.  V

našem  případě  jsme  použili  kyselinu  stearovou  (CH3(CH2)16COOH),  dále

označovanou  jako  SA  (Stearic  acid),  která  vytváří  na  povrchu  částic  vrstvu,

zabraňující  spojování  částic  [9,  18].  Nevýhodou  použití  SA je  skutečnost,  že  za

vyšších teplot je vysoce nestabilní a rozkládá se.

                        
            

                      

                           
                                 Obrázek 2.1: Pohyb částic a kuliček při mletí v attritoru [11]
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                             Obrázek 2.2: Blokové schéma mlýnu při mletí za nízkých teplot [6]

2.3 Čištění namletého prášku

 Vzhledem k tomu, že SA je za vyšších teplot nestabilní, je třeba její nadbytečné

množství  odstranit.  Pouze  tak  se  zabrání  kontaminaci  částic  prášku  a  aparatury

během sintrování. Čištění prášku proběhlo následujícím způsobem: namletý prášek

pokrytý SA byl rozpouštěn v technickém lih. Tato suspenze byla čištěna v ultrazvuku

                                  Obrázek 2.3: Glovebox ve kterém probíhalo čištění prášků

6



po dobu 15 minut. Rozpuštěná SA byla dále filtrována pomocí filtrovačního papíru v

gloveboxu, který byl vyplněn argonem (viz obrázek 2.3)                              

 Tento postup byl opakován třikrát, pro oba druhy prášku (vzorek 1 a 2). Na závěr

bylo zbylé rozpouštědlo vysušeno v gloveboxu při teplotě 100 °C.               

2.4 Sintrování elektrickým proudem

 Metoda  sintrování  elektrickým proudem (SPS)  patří  do  třídy  spékacích  technik

práškového  materiálu,  při  které  dochází  ke  zkompaktizování  prášku  současným

působením axiálního tlaku a zvýšené teploty vyvolané vysokým proudem (1-10 kA),

který  prochází  vzorkem,  a  tím způsobuje  vznik  Joulova  tepla [12],  které  prášek

roztaví. Na začátku sintrování se prášek nasype do válcové grafitové formy, uzavře

se do evakuované nádoby umístí do lisu (viz obrázek č. 2.4). 

                                                Obrázek 2.4: Schéma uspořadání metody SPS [6]

 Pro  slitiny  titanu  je  teplota,  při  které  začíná  sintrování,  asi  480  °C  [13,  17].

Maximální  hustoty  >99  %  bylo  dosaženo  při  teplotě  730  °C  a  tlaku  100MPa.

Sintrování probíhalo na TU Bergakademie Freiberg v peci typu HPD 25 výrobce

FCT Systeme GmbH za použití grafitové formy. Výsledkem sintrování je vzorek o

průměru  20  mm  a  o  výšce  5  až  8  mm.  Samotný  proces  sintrování  probíhá  v

následujících krocích:

✔ Ohřev na 600 °C  rychlostí 100 K/min.
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✔ Zvýšení tlaku pístu na 80 MPa při konstantní teplotě 600 °C během 1 minuty.

✔ Ohřev na 750 °C rychlostí 100 K/min.

✔ 3 min sintrování při 750 °C.

✔ Vypnutí ohřevu a chladnutí vzorku po dobu cca 5 minut.

2.5 Leštění vzorků

 Vzorky byly následně broušeny a leštěny postupně SiC brusnými papíry zrnitosti do

4000 na metalografické leštičce a poté leštěny na leštičce Vibromet suspenzí Al2O3

zrnitosti 3 μm a 0,05 μm a následně koloidní silikou zrnitosti 0,05 μm.

2.6 Metody experimentální charakterizace

2.6.1 Skenovací elektronová mikroskopie

 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je založena na detekci signálů vzniklých

v důsledku interakce elektronů primárního svazků s povrchem vzorku.V závislosti na

typu interakce lze detekovat několik druhů signálů:                                         

✔ Sekundární  elektrony jsou  relativně  nízkoenergetické  elektrony  (10–100

eV) vyražené z elektronového obalu atomů vzorku, primárními elektrony. Díky silné

absorpci elektronů ve vzorku pochází tento typ signálu pouze z malé hloubky vzorku,

a obsahuje tedy především informace o jeho topografii.                  

✔ Zpětně odražené elektrony jsou elektrony původního svazku,  odražené v

důsledku interakce s kladně nabitým jádrem. Intenzita signálu roste s  protonovým

číslem  rozptylujícího  jádra  (tzv.  z-kontrast).  Intenzita  signálu  závisí  rovněž  na

orientaci zrna. Vhodná orientace zrna vzhledem k dopadajícímu svazku umožnuje

průnik elektronů do větší hloubky, čímž se snižuje intenzita signálu (tzv. kanalový

(channelling) kontrast).  

✔ Charakteristické RTG záření je rentgenové záření emitované elektrony při

jejich přechodech z vyšších hladin elektronového obalu atomů vzorku na hladiny

nižší,  vytvořené  po  elekronech  vyražených  primárním  elektronovým  svazkem.

Jelikož  je  rozdíl  energií  mezi  dvěma  hladinami  charakteristický  pro  daný  atom

obsahuje  tento  typ  signálu  informace  o  kvalitativním i  kvantitativním prvkovém

(cehmickém) složení vzorku.

 Metoda  SEM,  tj.  zejména  kontrast  získaný  detekcí  signálu  zpětně  odražených
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elektronů, byla použita k mikrostrukturnímu pozorování vzorků 1 a 2.

2.6.2 Měření mikrotvrdosti

 Pro měření  mikrotvrdosti  jsme použili  automatický mikrotvrdoměr Qness  10A a

vyhodnocení  výsledků  jsme  prováděli  pomocí  programu  Qpix.  Zkouška

mikrotvrdosti  byla  provedena  vtlačením  diamantového  hrotu  do  studovaného

materiálu konstantní silou po dobu 10 s a následným měřením velikosti vpichu, tzv.

zkouška tvrdosti podle Vickerse.

 Tato metoda je velmi přesná a používá se převážně pro laboratorní účely. Tvrdost

podle Vickerse je vyjádřena poměrem působícího zatížení k ploše vpichu. Vpichy

jsou malé, a proto nedochází k velkému znehodnocení povrchu vzorku.

  Tvrdost podle Vickerse (HV) je definována vztahem:  

                                                              H V =
F
A

       (2.1)

kde F je přiložená síla v kilogramech, A je plocha vpichu. Vzhledem k tomu že hrot

má tvar jehlanu s vrcholovým úhlem mezi stěnami 136°, plochu vpichu A lze  určit

podle vztahu:      

                                            A=
d 2

2⋅s i n(136o
/2)

≈
d 2

1,8544
         (2.2)

kde d je  průměr délek  úhlopříček vpichu.

 Pro měření mikrotvrdosti byly použity sintrované vzorky. U každého vzoruk bylo

provedeno 50 vpichů při použití síly odpovídající tíze 0,002 kg.

 Měření mikrotvrdosti ovlivňují zejména následující faktory [14]:

✔ velikost síly, která působí na vnikající těleso

✔ tvar, rozměry, tvrdost a modul pružnosti indentoru (vnikajícího tělesa)

✔ doba působení zatížení 

✔ rychlost vnikání indentoru do vzorku

✔ tření mezi indentorem a vzorkem

✔ tloušťka vzorku a

✔ vzdálenosti mezi vtisky a mezi vtiskem a okrajem vzorku

 Velikost (mikro)tvrdosti materiálu ovlivňují následující faktory [14]:

✔ elastické vlastnosti materiálu, zejména moduly pružnosti v tahu a smyku
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✔ plastické vlastnosti materiálu, zejména mez kluzu

✔ teplota, při které probíhá měření

✔ zpevnění, které je důsledkem tváření za studena a

✔ mikrostruktura materiálu.

 Použitá metoda má i některé nevýhody, mezi které patří zejména [14]:

✔ Závislost na kvalitě povrchu vzorku.

✔ Metoda není  vhodná pro heterogenní  struktury,  protože naměřená hodnota

mikrotvrdosti závisí na lokálním místě vpichu.

3 Výsledky a diskuze

3.1 Velikost a morfologie

 Na obrázcích  3.1 až 3.3 jsou snímky původního nemletého prášku a  namletých

vzorků získané pomocí sekundárních (SE) a zpětně odrzžených elektronů (BSE) ve

skenovacím elektronovém mikroskopu. Sférická morfologie původního prášku (obr.

3.1)  byla významně změněna mletím na tenké kotouče nebo desky v případě vzorku

č. 2 (obr. 3.3), zatímco částice vzorku č.1 mají nepravidelný tvar (obr. 3.2). 

  
  
  

                               (a)                                                                                        (b)
Obrázek 3.1: SEM snímky nemletého (atomizovaného) prášku získané pomocí sekundárních (SE) (a)
a zpětně odražených elektronů (BSE) (b).
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                                  (a)                                                                       (b)           
             Obrázek 3.2: SEM snímky namletého prášku vzorek č. 1 pomocíSE (a) a BSE (b).                  

 

                              (a)                                                                                (b)                                       

             Obrázek 3.3: SEM snímky namletého prášku vzorek č. 2 získané signály SE (a) BSE (b)
      

 

 
         Obrázek 3.4: SEM snímky sintrovaného nemletého výchozího prášku získané signálem BSE  
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     Obrázek 3.5: SEM snímky sintrovaného a namletého vzorku č. 1 získané signálem BSE
  

 

Obrázek 3.6: SEM snímky sintrovaného a

namletého vzorku č. 2 získané signálem BSE

 Z  snímků  vzorků  1  a  2  získaných  pomocí  sekundárních  a  zpětně  odražených

elektronů ve SEM byl vyhodnocen tvar částice v průřezu, maximální a minimální

průměryčástic (viz obrázky 3.4 až 3.8).  

 Pro vyhodnocení mikrostrukturních charakteristik částic prášku  byl použit program 

ImageJ. 

 Částice byly charakterizovány pomocí tří veličin:

✔ Ekvivalentní průměr  (dekv)  je průměr kruhu o stejném plošném obsahu S

jako daná částice:

                                                     d eqv=
√4S
π                           (3.2)

✔ Kruhovitost C  je v číslo v rozsahu od 0 do 1, kde 1 odpovídá dokonalému

kruhu,  zatímco  0  -  nekonečně  protaženému  objektu.  Kruhovistost  stanovíme  ze
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vztahu:

                                                        C=4
π⋅S

l 2
                         (3.1)

kde  S  je  plocha  částice,  l  je  délka  obvodu  

 Z distribucí těchto dvou veličin byly vytvořeny histogramy (obrázky 3.7, 3.8), kde

na svislé ose je relativní plocha (poměr plochy částice k celkové ploše všech částic).

Použití relativní plochy místo četnosti částic pro vyhodnocování potlačuje vliv velmi

malých  částic,  u  nichž  je  obtížné  rozlišit,  zda  se  jedná  o  částici  prášku  nebo  o

nečistotu.

 Jak již bylo popsáno v úvodní části, výsledná velikost a tvar částic po mletí závisí

především na  fragmentaci částic, spojování částic a jejich a  plastické deformaci. Z

histogramů na obrázku 3.7 lze vidět, že střední velikost částic v případě mletí s WC

kuličkami pro různé rychlosti se téměř nezměnila, tedy velikost částic je nezávislá na

rychlosti  mletí.  Naopak  kruhovitost  na  rychlosti  mletí  závisí.  U  vzorku  2

připraveného  menší  rychlostí,  má  kruhovitost  širší  distribucí,  což  je  patrné  z

histogramu na obrázku 3.8. 

                                             Obrázek 3.7: Distribuce velikostí častic  
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                                                  Obrázek 3.8: Distribuce kruhovotosti častic             

3.2 Kontaminace

 Kontaminace částic prášku během jejich mletí a další manipulace je nevyhnutelným 

doprovodným  jevem  jejich  přípravy.  Ke  kontaminaci  dochází  v  důsledku  malé

velikosti a velkého povrchu částic prášku, usnadňujícímu adsorpci, difuzi, a vznik

čistých  čerstvých  povrchů  během  mletí.  Nejčastěji  dochází  ke  dvěma  typům

kontaminace:

✔ kontaminace lehkými prvky (H, C, N, O) z prostředí a chladící kapaliny, a

✔ kontaminace těžšími prvky (Fe, W, C, Co) z kuliček a mlecí nádoby [16, 19].

 Proces čištění prášku je podrobně popsán v kapitole 2.3. Prášek 1 byl čištěn dvěma

metodami: v gloveboxu bez přístupu vzduchu a mimo glovebox na vzduchu. Každý

prášek byl nejprve čištěn dvakrát a byl z něho odebrán vzorek pro analýzu obsahu

plynů. Následně byl prášek čištěn ještě potřetí.
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 Analýza  obsahu  plynů  (O,  N  a  H)  ve  vzorcích  1  a  2  byla  provedena  na  TU

Bergakademie Freiberg metodou extrakce horkým plynem (carrier gas hot extraction,

CGHE). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.1. Z tabulky je vidět, že kontaminace

všemi plyny je vyšší u vzorku 1. To lze zdůvodnit tím, že kontaminace je výsledkem

vytváření nových povrchů, které závisí na intenzitě mletí [16], jejíž hodnota byla u

vzorku  1  mnohem větší.  Vliv  třetího  čištění  je  významný  pouze  u  vodíku,  vliv

použití  gloveboxu na čištění je zanedbatelný.  Čištění prášků lze tedy provádět na

vzduchu.                            

Tabulka 3.1: Obash O, N a H ve vzorcích 1 a 2

Plyn Čištění Obsah ve vzorku č. 1
[wt. %]

Obsah v vzorku č. 2
[wt. %]

Kyslík 2x v gloveboxu 0,704 ± 0,044 0,260 ± 0,011

3x v gloveboxu 0,690 ± 0,005 0,265 ± 0,006 

2x na vzduchu 0,634 ± 0,015 

3x na vzduchu 0,594 ± 0,002

Dusík 2x v gloveboxu 0,088 ± 0,004 0,016 ± 0,001

3x v gloveboxu 0,087 ± 0,001 0,017 ± 0,002

2x na vzduchu 0,086 ± 0,003

3x na vzduchu 0,082 ± 0,001

Vodík 2x v gloveboxu 0,081 ± 0,001 0,012± 0,001 

3x v gloveboxu 0,041± 0,002 0,007± 0,002

2x na vzduchu 0,048± 0,002

3x na vzduchu 0,029± 0,001

3.3 Mikrotvrdost

3.3.1 Vzorky mleté v kapalném Ar

 Měření mikrotvrdost částic probíhalo na dříve připravených prášcích [6], které jsou

označené písmem m, a na vzorcích 1 a 2 připravených pro tuto bakalářskou práci.

Princip měření mikrotvrdosti je popsán v kapitole 2.6.2. Použité zatížení 0,002 kgf

umožňuje  provádět  vpichy  do  malých  častic,  ale  vzhledem  k  malým  rozměrům

vpichů,  dochází  k  větší  odchylce  při  stanovení  mikrotvrdosti.  Výsledky měření  a

parametry výroby vzorků m1, m2, m7, m8, m15 jsou uvedeny v tabulce 3.2. Vysoká

směrodatná  odchylka  je  způsobena  jak  skutečnou  distribucí  tvrdosti  mezi

jednotlivými  částicemi,  tak  i  problémy  s  měřením tvrdého  materiálu  při  použití
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malých  zatížení.  Vzrůst  mikrotvrdosti  prášku  ovlivňuje  několik  faktorů:  zvýšená

koncentrace  intersticiálních  atomů  (hlavně  N  a  O),  zvýšená  hustota  dislokaci

způsobená deformací částic při mletí a kontaminace wolfram-karbidem. U vzorků,

kde byly použity WC kuličky, pro některé vpichy dosahovala hodnota mikrotvrdosti

přibližně 800 HV, což je mnohem víc než u všech zkoumaných vzorků. 

3.3.2 Vliv mletí v kapalném dusíku

 Vysoká mikrotvrdost vzorků mletých v kapalném dusíku (LN) ve srovnání se vzorky

mletými v kapalném Ar je důsledkem vysoké kontaminace dusíkem [15]. Vzorek m2,

má mnohem větší  mikrotvrdost,  než  vzorek  1,  i  když způsob přípravy je  stejný,

pouze se liší použití  kryogenní kapaliny při mletí.       

                        

Tabulka 3.2: Parametry mletí vzorků a měřená mikrotvrdost sintrovaných vzorků.

Vzorek chlazení kuličky BRP Doba mletí
[h:min]

Rychlost
[ot/min]

SA [g] HV

m1 LN SS 15,6 4:00 700 - 389 ± 39

m2 LN WC 31,1 3:13 650 - 484 ± 64

m7 LAr SS 15,6 4:00 700 - 450 ± 44

m8 LAr SS 15,6 8:00 700 - 419 ± 42

m15 LAr SS 15,6 8:00 350 15 (0,5%) 343 ± 38

1 LAr WC 31,1 3:15 650 15 315 ± 60

2 LAr WC 31,1 3:15 350 15 325 ± 50

Závěr

 Titanový prášek (Ti Grade 2) byl připraven metodou kryogenního mletí. V závislosti

na  podmínkách  mletí  byla  zkoumána  velikost  a  morfologie  částic  prášků,

kontaminace a mechanické vlastnosti. Experimentálním studiem v rámci bakalářské

práce byly získány tyto nejdůležitější závěry: 

✔ V  důsledku  plastické  deformace,  spojování  a  fragmentace  částic  při

kryogenním mletí dochází ke změnám jejich velikosti i tvaru. 

✔  Rychlost mletí teměř neovlivňuje výslednou velikost částic, naopak má velký

vliv na jejich morfologii. 

✔ Při vysokoenergetickém mletí kuličkami při kryogenních teplotách nedochází
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k významné fragmentaci částic.  Vysoká tvárnost částic je vlastností  α-Ti s

nízkým obsahem nečistot, který zůstává tvárný i při kryogenních teplotách.

✔ Použití kyseliny stearové jako povrchové aktivní látky zabraňuje spojování

částic, ale kontaminuje materiál kyslíkem a vodíkem. Po mletí ji lze úspěšně

odstranit promýváním prášku v technickém líhu.

✔ Výsledek  čištění  prášku  v  ochranné  atmosféře  argonu  se  téměř  neliší  od

výsledku při čištění na vzduchu. Hlavním zdrojem kontaminace O a H je tedy

samotné mletí, nikoliv manipulace s práškem. Kontaminace roste s intenzitou

mletí.

✔ Při  mletí  pomocí  wolfram-karbidových  kuliček  dochází  ke  kontaminaci

materiálu úlomky WC, které přispívají k velké chybě měření tvrdosti.

✔ Použití  kapalného  dusíku  jako  chladicího  média  vede  ke  kontaminaci

materiálu dusíkem, která způsobuje vysokou tvrdost.
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