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1. Úvod 
 

Takmer všetky súčiastky používané v automobilovom 
a leteckom priemysle sú vystavené účinkom dynamického 
zaťažovania, ktoré často spôsobuje ich zlyhanie v dôsledku 
únavy1. Z tohto dôvodu sa používajú rôzne tepelné, chemické, 
tepelno-chemické, tepelno-mechanické a mechanické postupy 
na zlepšenie ich únavových vlastností. 

Z celého radu spôsobov úpravy a predúpravy povrchu, 
vstupuje do popredia tryskanie. Táto technológia patrí do 
skupiny mechanického opracovania povrchu základného ma-
teriálu, ktorého nástroj – tryskací prostriedok, vyvolá pri do-
pade v povrchových vrstvách opracovaných súčiastok plastic-
kú deformáciu2,3. Správne aplikované tryskanie výrazne zvy-
šuje únavovú odolnosť kovových konštrukčných materiálov. 
Najefektívnejšie sa jeho účinky dajú využiť pri oceliach, titá-
nových a hliníkových zliatinách4. Z pomedzi tvárnených hli-
níkových zliatin sú na tryskanie za účelom spevnenia povrchu 
a  zvýšenia  únavovej  odolnosti  vhodné  len  zliatiny  typu 
2XXX, 6XXX a 7XXX5. Zliatiny typu 6XXX patria medzi 
najpoužívanejšie hliníkové zliatiny. V automobilovom priemys-
le sú používané pre dynamicky namáhané súčiastky, a je snaha 
zvyšovať ich únavovú odolnosť. 

Táto práca sa zaoberá experimentálnym skúmaním vply-
vu trieskového obrábania (sústruženia) a tryskania povrchu 
balotinou na únavovú odolnosť tvárnenej hliníkovej zliatiny 
AW-6082-T6.  

 
 

2. Experimenty 
 
Experimenty boli vykonané na tvárnenej hliníkovej zlia-

tine AW-6082-T6, vyrobenej prietlačným lisovaním v stave 
po umelom stárnutí na maximálnu pevnosť (stav T6). Experi-
mentálna zliatina je komerčnej kvality a jej chemické zloženie 
je  uvedené  v  tab.  I.  Mikroštruktúra  zliatiny  v  stave 
po prietlačnom lisovaní (obr. 1) je tvorená deformovanými 
polyedrickými  zrnami  natiahnutými  v  smere  prietlačného 
lisovania. V štruktúre sa nachádza veľké množstvo komplex-
ných intermetalických fáz, ktorých identifikácia je pomerne 
obtiažna. V práci6 boli jednotlivé intermetalické fázy identifi-
kované pomocou EDX analýzy s následným kvantifikačným 
výpočtom. V tejto zliatine sú najpočetnejšie zastúpené fázy 
Mg2Si, Al6Mn, Al6Fe a v malej miere sa v nej vyskytuje aj 
fáza Al30Si3Fe2Mn. 

Základné mechanické vlastnosti boli stanovené štandard-
nou  ťahovou  skúškou  (rýchlosť  deformácie  1  10  3  s  1) 
v pozdĺžnom smere. Výsledky mechanických skúšok sú zhrnuté 
v tab. II. 

Pre  kúšky  na  únavu  boli  použité  skúšané  tyče 
s geometriou a rozmermi navrhnutými podľa odporúčania79. 
Priemer mernej časti bol ø = 4 mm, pričom povrch prvej série 
tyčí bol sústružený na jemno a druhá séria tyčí mala povrch 
tryskaný balotinou.  

Tryskanie  bolo  vykonané  sklenenými  guľôčkami 
(balotinou) s priemerom 0,45 mm. Vzdialenosť medzi tryskou a 
povrchom vzorky bola 80 mm a uhol dopadu guľôčok bol 90°.  

Topografia povrchu získaná tryskaním pri týchto pod-
mienkach je zdokumentovaná na obr. 2. 

Tryskanie malo za následok značnú deformáciu povrchu 
(celý povrch je pokrytý jamkami  pomerne hlboké vtlačky 
do povrchu skúšanej tyče), lebo každý náraz sklenenej guľôč-
ky pôsobí ako mikroskopiské kladivko, vytvára silnú plastic-
kú  deformáciu  a  zvyškové  napätia  v  povrchovej 
a podpovrchovej vrstve. 

Vlastnosti povrchu po tryskaní boli stanovené meraním 
drsnosti a meraním zvyškových napätí pomocou štandardnej 
röntgenovej difrakčnej metódy. Drsnosť po sústružení bola 

Obr. 1. Mikroštruktúra hliníkovej zliatiny AW-6082-T6 

Tabuľka I 
Chemické zloženie hliníkovej zliatiny AW-6082-T6 

Obsah prvku [hm.%] 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

0,88 0,35 0,04 0,45 0,76 0,04 0,04 0,03 zv. 

Tabuľka II 
Mechanické vlastnosti hliníkovej zliatiny AW-6082-T6 

Mechanické vlastnosti 

HV 10/10 Re [MPa] Rm [MPa] A5 [%] E [MPa] 

116 383 407 16,9 0,681.105 
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Ra = 0,8 m a po tryskaní Ra = 3,5 m, viď. obr. 3. Porovna-
nie zvyškových napätí po sústružení a po tryskaní je na obr. 4. 

Skúšky na únavu boli robené pri vysokofrekvenčnom 
cyklickom zaťažovaní  so  súmerným zaťažovacím cyklom 
charakteru ťah – tlak (skúšobný stav KAUP – ŽU, frekvencia 
zaťažovania f = 20 kHz, teplota T = 20 ± 5 °C, intenzívne 
chladenie stlačeným vzduchom, koeficient asymetrie cyklu R 
= 1)10. Únavová životnosť bola skúmaná v oblasti od 106 do 
2.109 cyklov. 
 
 
3. Výsledky a diskusia 

 
Hlavným cieľom výskumu bolo experimentálne overiť 

únavové vlastnosti hliníkovej zliatiny AW-6082 s jemne sús-
truženým povrchom a porovnať ich s únavovými vlastnosťa-
mi tejto zliatiny po tryskaní balotinou. 

Odolnosť voči únave meraná na skúšaných tyčiach po 
tryskaní je vyššia ako na skúšaných tyčiach po sústružení. Pri 
vzťažnom počte cyklov 108 dochádza k zvýšeniu únavovej 
pevnosti približne o 40 MPa. Obidve krivky únavovej život-
nosti (obr. 5) majú plynule klesajúci charakter bez výraznej 
medze únavy, čo je charakteristické pre kovové materiály 
s kubickou plošne centrovanou mriežkou. 

Povrch a lomové plochy sústružených a tryskaných skú-
šaných tyčí boli skúmané elektrónovou a optickou svetelnou 

mikroskopiou,  pričom  bolo  zistené,  že  dochádza  len 
k iniciácii povrchových trhlín (obr. 6). Zmena mechanizmu 
iniciácie únavových trhlín pri prechode z oblasti vysokocyk-
lovej unavy do ultravysokocyklovej únavy sa pri týchto expe-
rimentoch neprejavila. Existuje niekoľko štúdií o účinku trys-
kania na únavu hliníkovej zliatiny AW-6082, ktoré vykazujú 
podobné výsledky1115, ale existujú taktiež niektoré štúdie, 
ktoré vykazujú zmenu mechanizmu povrchovej iniciácie na 
podpovrchovú iniciáciu únavových trhlín16. Ako je zrejmé 
z obr. 4, tryskanie balotinou vnieslo do povrchových vrstiev 
materiálu zvyškové napätia prevažne tlakového charakteru. Je 
známe, že pri nesprávne zvolených parametroch tryskania 
môžu v povrchových vrstvách prevládať napätia ťahového 
charakteru.  Podobne  po  zvyškovom  tlakovom  napätí 
v povrchovej vrstve môže v podpovrchovej vrstve v hĺbke 
300  400 m existovať výrazná napäťová špička ťahového 
napätia dosahujúca hodnoty až do 200 MPa. Zmena iniciačné-
ho mechanizmu únavových trhlín by mohla nastať jedine 
v prípade vzniku výrazných napäťových špičiek ťahových 
napätí,  alebo  výskytu  veľkých  ostrohranných  inklúzií 
v podpovrchových vrstvách skúšaných tyčí. 

Obr. 2. Charakter povrchového reléfu  hliníkovej zliatiny AW-
6082-T6 po tryskaní balotinou 

Obr. 4. Priebeh vnútorných napätí v hliníkovej zliatine AW-6082-
T6 s jemne sústruženým povrchom a s povrchom tryskaným 
balotinou 
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Obr. 3. Profil drsnosti povrchu hliníkovej zliatiny AW-6082-T6 po tryskaní balotinou 
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4. Závery 
 
 Hliníková zliatina EN-AW-6082-T6 po tryskaní baloti-

nou vykazovala lepšiu únavovú odolnosť v porovnaní so 
stavom po sústružení. 

 Očakávaný pozitívny účinok vneseného tlakového napä-
tia a deformačné spevnenie po tryskaní sa prejavili zvý-
šením únavovej pevnosti o 40 MPa. 

 Drsnosť povrchu po tryskaní sa neprejavila negatívnym 
účinkom – vzniknuté mikrovruby neboli silnými iniciá-
tormi pre únavový degradačný proces. 

 Pri všetkých únavových skúškach prebiehala len po-
vrchová iniciácia únavových trhlín. Zmena mechanizmu 
iniciácie únavových trhlín na podpovrchovú iniciáciu 
nebola pozorovaná. 

 Pri voľbe spôsobu úpravy povrchu tryskaním je potrebné 
kvalifikovane  posúdiť  vlastnosti  materiálu,  na  ktorý 
bude tryskanie aplikované a vhodne zvoliť parametre 
tryskania (druh tryskacieho prostriedku, jeho rozmery, 
tvar, rýchlosť dopadu, uhol dopadu, atď.), lebo výsledky 

namerané pri daných podmienkach nemajú platnosť pre 
iné podmienky a preto ich nie je mozné generalizovať. 

 
Práca vznikla za podpory Vedeckej grantovej agentúry 

MŠ VVaŠ SR a SAV (grant č. 1/0262/10) a agentúry APVV 
(projekt SK-CZ-0091-09). 
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F. Nový, O. Bokůvka, V. Škorík (University of Žilina, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials 
Engineering,  Žilina,  Slovakia):  Influence of  Machinning 
and Glass Bead Peening on Fatigue Resistance of AW-
6082-T6 Alluminium Alloy  
 

The influence of glass bead peening on fatigue resistance 
of the wrought EN-AW-6082-T6 aluminium alloy was inves-
tigated in the very high cycle region. Specimens with as-
machined and peened surfaces were subjected to high fre-
quency fatigue loading. Glass bead peening process led to the 
formation of compressive residual stresses in the surface layer 
and effectively improved the fatigue resistance. The tests 
results showed that the fatigue strength for shot peened speci-
mens is much higher than that for as-machined specimens in 
the all investigated range of cycles. 
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Obr. 5. Závislosť σa = f(N), zliatina AW-6082-T6 s jemne sústruže-
ným povrchom a s povrchom tryskaným balotinou 

Obr. 6. Povrchová iniciácia únavovej trhliny, zliatina AW-6082-T6 
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1. Introduction 
 

Electrical steels play a vital role in generation, transmis-
sion, distribution and use of electrical power. There are two 
principal types of electrical steel: grain oriented and non-
oriented steels. The grain oriented electrotechnical steel lami-
nations are mainly used as core material in transformers. The 
second type of the electrical steels is non-oriented one which 
used in electrical rotating equipments.  

The main industrial and research activities concerning 
non-oriented steels are focused on achievement of increased 
intensity of {100} crystallographic planes parallel to the sur-
face of the steel sheet. Steels with such texture could serve as 
ideal cores for the electrical rotating equipments. 

There are two classes of non-oriented (NO) electrical 
steels: the semi-processed and the fully processed electrical 
steels1. The processing of fully processed NO steel comprises 
hot rolling, cold rolling, final annealing and coating. In the 
case of semi-processed material grades a temper rolling fol-
lows the annealing and a final annealing, mostly done for the 
stamped parts at the costumer’s site1. This is carried out in 
order  to  have  grain  growth  and  elimination  of  residual 
stresses1. The authors of the paper2 adjusted the temper roll-
ing process for development of  particular textures {100}
<0vw> in vacuum degassed NO steels to achieve possible best 
magnetic properties of the material. The idea here was con-
sisted in application of deformation induced grain growth of 
grains with a particular orientation. The suggestion was par-
ticularly definite for vacuum degassed NO steels2. Since then 
this implication has became one of the major object of investi-
gation pursued by the authors of the present paper. 

Electron backscatter diffraction (EBSD), when employed 
as an additional characterization technique to a scanning elec-
tron microscope (SEM), enables individual grain orientations, 
local texture, point-to-point orientation correlations, and dis-
tributions to be determined routinely on the surfaces of bulk 
polycrystals on a submicron scale3.  

Very important fact about the EBSD is sensitiveness of 
this method to the collective effects of dislocations that accu-
mulate in the lattice during deformation. This work reviews 
approaches for mapping and assessing relative intensity of 

plastic deformation using the EBSD method. The authors will 
operate  with  phrase  of  “assessing  plastic  deformation” 
throughout this work, but it is important to note that there are 
assessed changes in polycrystals that are the results of plastic 
deformation, not the “percent plasticity” itself. Further impor-
tant application of the EBSD is a detection of grains orienta-
tions are most consuming the deformation energy. 

 
 

2. Experimental part 
 

A vacuum degassed NO electrical steel was used as ex-
perimental material. The chemical composition of the steel 
was as following: C – 0.0053, Mn – 0.241, Si – 0.6, P – 0.123, 
S – 0.0049, Cu – 0.014, Ni – 0.01, Cr – 0.031 wt.%.  Strips of 
thickness 0.65 mm were taken after final annealing from the 
industrial line. The experimental materials were subjected to 
laboratory cold rolling process. The cold rolling intensities 
applied to the specimen, marked as F-01, F-02 and F-03, were 
4, 6 and 8 % in thickness reduction respectively. 

Crystallographic texture and plastic deformation assess-
ment were performed by an electron back scattered diffraction 
(EBSD) method. The samples for the EBSD measurements 
were prepared by means of ion beam etching. The device used 
for  this  purpose  was  Precision  Etching  Coating  System 
(PECS) that provides a well polished specimen surface with-
out any excess deformation introduced during mechanical 
preparation. The EBSD data were collected from the longitu-
dinal cross section plane of 1 cm long specimen. The thick-
ness of the deformed steel sheets was 0.62, 0.61 and 0.6 mm 
according to applied deformation reductions. The JEOL JSM 
7000F FEG scanning electron microscope was used to per-
form the data acquisition. The patterns of the back scattered 
electrons were detected by the “Nordlys-I” EBSD detector. 
The obtained data were processed by the CHANNEL-5, HKL 
software package. This software package was also used for 
assess and representation of plastic deformation detected in 
the experimental materials. 

 
 

3. Results and discussion 
 

In order to follow deformation spread and behavior of 
grains with particular orientation in temper rolled electrical 
steel the EBSD analyses were performed. Fig. 1 shows in-
verse pole figure (IPF) maps obtained from the temper rolled 
elctrical steel.  The IPF maps show crystallographic plane 
orientations distribution perpendicularly to the normal direc-
tion (ND) in the sample reference frame. As one can see, no 
significant differences, derived from the intensity of applied 
temper rolling, between the steels are displayed. However, the 
IPF maps clearly show the approximately the same distribu-
tion  of  main  crystallographic  planes  ({001},  {111}  and 
{101}) in all three specimens. 

The first and most basic measurements and visualization 
of  plastic  deformation is  grain boundary  mapping.  Grain 

STUDY OF DEFORMATION STATE IN TEMPER ROLLED ELECTROTECHNICAL 
STEELS BY EBSD METHOD 
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boundaries in EBSD are determined as locations at which the 
misorientation  between  adjacent  pixels  is  greater  than 
a predefined critical value. Fig. 2 represents grain boundary 
distribution map in the three investigated materials. The maps  
clearly show two principal types of grain boundaries low 
angle (LAGB) and high angle (HAGB). The HAGB demar-
cate the grains whereas the LAGB indicate the regions of 
accumulated plastic deformation, see Fig. 2. It is evident that 
the LAGB are mostly allocated at grain boundaries in F-01 
material. Pronounced impact of plastic deformation is seen in 
F-02 and F-03 specimens. Here the deformation penetrated 
more inside the grains however it is hardly to estimate the real 
spread of the deformation. 

Another misorientation approach is the local misorienta-
tion map (LMM). Here, the average misorientation between 
each acquired pixel and its surrounding neighbors (in case of 
the present work 11 neighbors) is calculated and the mean 
value assigns to the pixel. Such a map highlights regions of 
higher deformation. Misorientations over a certain value are 
discarded (in our case 10º), so that the misorientations associ-
ated with grain boundaries are excluded. Such maps were 
constructed for the three investigated specimens and shown in 
Fig. 3. Here the regions of high deformation and its spread 
and intensity are clearly visible. The last can be assessed from 
the rainbow scale below the maps, see Fig. 3. This visualiza-
tion displays a net effect of internal network of misorienta-
tion. By close inspection, one can see that the regions of high-

est local misorientation in Fig. 3 correspond somewhat to the 
regions of increased LAGB density as displayed in Fig. 2. 
However, it is hardly can be assessed the plastic deformation 
spread in particular grains form Fig. 2 while the LMM show 
clear change of local misorientation level from grain to grain. 
That is why on the base of these maps a data set was sepa-
rated that represent crystallographic orientations possessing 
the highest plastic deformation level i.e. pronounced local 
miorientation values. Acquired data with local misorientation 
values larger than 1º were separated for F-01 sppecimen. The 
values after 2º were chosen for F-02 and F-03 specimens as 
the  deformation  here  showed much  pronounced  intensity 
levels than in F-01 specimen, cf. Fig. 3 a,b and c. These data 
sets were used for calculation of orientation distribution func-
tions (ODF). These ODF sections taken at φ2=45º are pre-
sented in Fig. 4. The ODFs reveal grains’ orientations most 
deformed at particular level of strain. 

The Figs. 4a and 4b show the most intensively deformed 
grains are that with {111}<uv1> and {110}<001> orienta-
tions. It means that at low deformation intensity, between 4–
8 % of thickness reduction, these grains are deformed first. 
Increasing strain level leads to deformation of more grains 
with random orientations that can be suggested from examina-
tion of Fig. 4c. These results are in a very good agreement 
with the Taylor theory4, according to which the grains are 
deformed in dependence of them orientation in the following 
order M{110}<M{111}< M{211}< M{100}. Here, the M is the Taylor 

Fig. 1. Inveres pole figure (IPF) map obtained from longitudional cross section of the a) F-01, b) F- 02 and c) F-03 specimens, temper 
rolled at 4, 6 and 8 % in thickness reduction respectivelly 

Fig. 2. Grain boundary map obtained from longitudional cross section of the temper rolled a) FL-01, b) FL- 02 and c) FL-03 samples, 
black lines are high angle (q > 10°) boundaries red lines are low angle (1° < q < 10°) boundaries 
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factor determining the stress level necessary to activate a slip 
system in the given orientation. Hence, as one can suggest 
from the nspection of Fig. 4, the grains with {100}<0vw> 
orientation are start to deform last with the increasing of 
strain. These phenomena are successfully used in microstruc-
ture and texture design in vacuum degased electrotechnical 
steels by the present authors5. 

 
 

4. Conclusions 
 
Thus, from the present work one can draw the following 

conclusions: 
EBSD method can be successfully applied in study of 

deformation behavior of the grains in polycrystals. 
The achieved results are in a good agreement with the 

widely accepted Taylor deformation theory. 
 

This work was carried out within the framework of the 
project “New materials and technologies for energetics”, 
ITMS 26220220061 financed through the European Regional 
Development Fund. The work is also partially supported by 
the project APPV SK-UA-0024-09. 
 
 

Fig. 3. Lokal missorientation  map (LMM) obtained from longitudional cross section of the temper rolled a) F-01, b) F- 02 and c) F-03 
samples, degree of local misorientation denoted in rainbow scale (0° -  8° ) 

Fig. 4. ODF section at  = 45° calculated from the data set of the most deformed regions in the temper rolled a) F - 01, b) F - 02 and c) F - 
03 samples, separated from the LMM in Fig. 3 
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The article deal with plastic deformation investigation in 

temper rolled non-oriented electrical steel by EBSD method. 
The study showed that grains with {100} <0vw> orientations 
start to deform last with the increase of deformation stress. 
This is in a good agreement with the Taylor theory deforma-
tion. 
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1. Úvod 
 

Vlastnosti kompozitných materiálov sú určené vlastnos-
ťami majoritnej a minoritnej zložky, ich objemovým po-
dielom a spôsobom distribúcie. Táto môže mať jednorozmer-
ný (vlákno, tyčinka), dvojrozmerný (doska, lamela), alebo trojroz-
merný (priestorová sieť) charakter so stupňom kontinuity  od úplnej 
až po diskrétne častice. Podľa materiálu majoritnej zložky sú 
kompozity s keramickou matricou, kovovou matricou a polymérovou 
matricou1. V posledných 15-tich rokoch sa pomerne veľká 
pozornosť  sústredila  na  kompozitné  povlakované  prášky, 
hlavne na báze železa  Fe/kov, Fe/keramika, Fe/anorganika, 
Fe/polymér, napríklad24.  Vhodnou kombináciou vlastností 
základného prášku a elektroizolačného povlaku možno pripra-
viť rôzne varianty takýchto materiálov, ktoré nachádzajú vyu-
žitie ako magneticky mäkké materiály2,3. Ich vývoj je motivo-
vaný snahou nahradiť konvenčné magneticky mäkké materiá-
ly (laminované plechy) lacnejším práškovým kompozitným 
materiálom  s  porovnateľnými  elektromagnetickými 
a mechanickými vlastnosťami (straty pri premagnetizovaní, 
pri požadovaných hodnotách koercitívnej sily a magnetickej 
permeability). Predpokladom je vysoká čistota Fe prášku, 
vhodné tepelné spracovanie (odstránenie defektov mriežky po 
tvarovaní  prášku),  dostatočne  vysoká hustota  tvarovaného 
materiálu a dostatočne vysoký objemovovo rovnomerný elek-
trický odpor. Kompozitné materiály s magnetickým Fe jad-
rom a elektroizolačnou obálkou, napr. SiO2, možno pripraviť 
rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je sol-gel povlakovanie 
častíc Fe vrstvou SiO2  (cit.5),  kompaktizovanie prášku na 
teleso požadovaného tvaru a hustoty a následné tepelné spra-
covanie minimálne pri teplotách potrebných na odstránenie 
defektov Fe mriežky po tvarovaní. Kritickú časť technológie 
prípravy P/M kompozitných materiálov predstavuje kompak-
tizácia povlakovaného kompozitného prášku, pričom sa má 
dosiahnuť čo najvyššia hustota bez poškodenia elektroizolač-
ného povlaku. Používajú sa rôzne technológie zhusťovania, 
napr. aj cenovo značne náročné technológie HIP alebo MIM, 
ale ekonomicky najvýhodnejšie je tvarovanie povlakovaného 
prášku  jednoduchým,  prípadne  opakovaným  lisovaním 
a spekaním, čím sa dosiahne 90 až 95 % teoretická hustota 
kompaktizovaného materiálu9. 
Príspevok sa zaoberá analýzou vplyvu tvaru a veľkosti častíc 
práškového železa a prídavku spojív na lisovateľnosť kompo-
zitného  prášku  Fe/SiO2  pripraveného  sol-gel  metódou 
s hmotnostným podielom povlaku ~1,0 %.  

2. Experiment 
 

Povlakovaný prášok Fe/SiO2 s hmotnostným podielom 
povlaku  ~1,0  %  bol  pripravený  sol-gel  metódou  podľa 
Yoldasa6. Sol-gel povlakované prášky boli tepelne upravené 
sušením pri 100 °C/3 h/vzduch (A), kalcinovaním pri 400 °
C/3 h/vzduch (B) a pri 600 °C/3 h/vzduch (C). Podiel povlaku 
po sušení bol ~1,15 hm.%, po kalcinovaní pri 400 °C 0,97 až 
0,98 hm.% a po kalcinovaní pri 600 °C ~ 2,482,53 hm.% 
(prírastok od oxidácie). Ako substrát sa použil komerčný Fe 
prášok ASC 100.29 (výrobcu Höganäs AB7) a to v dodanom 
stave a po úprave mletím na guľový tvar častíc s následným 
vysitovaním frakcií s veľkosťou častíc 100160 m a 45 až 
63 m (tab. I). 

Pre každý variant povlakovaných práškov bola urobená 
chemická analýza obsahu Si, Fe2+ a Fe3+. Na základe chemic-
kej analýzy a hmotnostnej bilancie procesu povlakovania sa 
vypočítal podiel zložiek povlaku Tab. II a teoretická hustota 
materiálu povlakovaného prášku. Podľa príslušných SN no-
riem boli merané sypné vlastnosti (sypná hustota, hustota po 
strasení a frikčný index) povlakovaných práškov. Lisovaním 
za studena jednoosovým tlakom 50 až 800 MPa sa vyrobili 
cylindrické vzorky 10 x 5 mm3. Lisovateľnosť bola hodno-
tená závislosťou pórovitosti P (%) na lisovacom tlaku p 
(MPa).  Lisovacie  krivky  boli  kvantifikované  parametrami 
K ,  n lisovacej rovnice8: 

Mikroskopicky bola analyzovaná mikroštruktúra povla-
kovaných častíc a výliskov (Olympus GX71). 

 
3. Výsledky a diskusia 
 
Mikroštruktúra a vlastnosti práškov Fe/SiO2 

Na obr. 1a je metalografický výbrus rezu častice povla-
kovaného a kalcinovaného (400 °C) prášku Fe/SiO2 na báze 
ASC 100.29 s časticami v dodanom stave (NP-B) a na obr. 1b 
je rez časticou prášku M1-B na báze ASC 100.29 po úprave 
mletím a žíhaním. Pri veľkom zväčšení vidieť, že povlak je 

VLASTNOSTI A LISOVATEĽNOSŤ KOMPOZITNÝCH POVLAKOVANÝCH Fe/SiO2  

PRÁŠKOV 

Tabuľka I 
Použité varianty prášku ASC 100.29  

Úprava Veľkosť častíc, µm Označenie 

ASC 100.29 dodaný 
stav, nepravidelný 
tvar častíc 

granulometria <200 NP 

100160 N1 

4563 N2 

ASC 100.29, mletý na 
sférický tvar častíc 
žíhaný 600 °C/1 h 
N2+10 % H2 

granulometria <200 MP 

100160 M1 

4563 M2 

  (1)  n
o pKPP  exp
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tvorený vrstvami Tab. II, ktoré boli identifikované RTG ana-
lýzou  pri  povlakoch  väčšej  hrúbky6.  Hrúbka  povlaku  je 
~ 300 nm a dobre sleduje nerovnosti povrchu častice. Defekty 
povlaku, ako popraskanie alebo nesúdržnosť sa vyskytli iba 
sporadicky, hlavne u častíc nepravidelného tvaru 

Na obr. 2 sú sypné vlastnosti práškov, vidieť že, prášky 
na so sférickými Fe časticami majú vyššiu sypnú hustotu pri 
porovnaní s časticami nepravidelného tvaru.  Zmenšovanie 
veľkosti  častíc  nepravidelného  aj  sférického  tvaru  vedie 
k zvýšeniu sypnej hustoty. Rovnakú tendenciu má aj hustota 
po strasení. Frikčný index práškov s časticami nepravidelného 
tvaru je 1,251,31, pre sférický tvar je 1,091,17.  
 
Lisovateľnosť práškov Fe/SiO2 

Na obr. 3 sú hodnoty sypnej pórovitosti, pórovitosti po 
lisovaní tlakom 200 a 800 MPa pre všetky varianty práškov. 
Vidieť, že nižšia hodnota sypnej pórovitosti práškov so sféric-
kými časticami vedie k lepšej lisovateľnosti/nižšej pórovitosti 
pri tlaku 200 MPa, ale aj pri tlaku 800 MPa. Pozitívny vplyv 
sférického tvaru častíc na lisovateľnosť sa prejavil hlavne pri 
práškoch po tepelnej úprave sušením. 

Na obr. 4 sú lisovacie krivky povlakovaných práškov aj 
nepovlakovaných práškov NP-A a ASC 100.29 s časticami 
nepravidelného tvaru (<200 m) a s časticami sférického 
tvaru MP-A a ASC 100.29 (<160 m) po tepelnej úprave 
sušením. Vidieť, že prášky s povlakovanými časticami majú 
nižšiu sypnú pórovitosť a lepšie sa zhusťujú, hlavne pri niž-
ších tlakoch. Podstatou je želatinový charakter povlaku, ktorý 
má pozitívny vplyv na zhusťovania premiestňovaním častíc. 
V oblasti tlakov nad ~ 400 MPa je lisovateľnosť kontrolovaná 
plastickou deformáciou Fe matrice. Podobná závislosť zhus-
ťovania na tlaku bola identifikovaná aj v prípade práškov 
kalcinovaných pri 400 °C.  

Na  obr.  5  sú  lisovacie  krivky  povlakovaných 
a nepovlakovaných práškov s veľkosťou častíc 4563 m 
nepravidelného aj sférického tvaru (N2-A a M2-A) po tepel-
nej úprave sušením. Obrázok ukazuje zreteľne vyššie zhusťo-

Typ prášku Chemické zloženie 

Fe/SiO2, sušený 100 ºC Si(OH)4,-FeOOH, -FeOOH 

Fe/SiO2, kalc. 400 ºC amorfný SiO2, -Fe2O3,Fe3O4 

Fe/SiO2, kalc. 600 ºC SiO2, -Fe2O3 

a      b 

Obr. 1. Povlakované častice NP-B (a), MP-B,3000x (b) 

Tabuľka II 
Zloženie povlaku Fe/SiO2 po sušení a kalcinovaní (podľa6) 

Obr. 2. Sypné vlastnosti povlakovaných práškov Fe/SiO2 a prášku 
ASC 100.29 (všetky tvarové aj veľkostné varianty) 
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Obr. 5. Lisovacie krivky nemletých práškov N2-A a ASC (45-
63 µm) a mletých M2-A a ASC (45-63 µm) po sušení  
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Obr.  4.  Lisovacie  krivky  nemletých  práškov  NP-A  a  ASC 
(< 200 µm) a mletých MP-A a ASC (< 160 µm) po sušení 
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Obr. 3. Hodnoty pórovitosti všetkých variantov práškov po lisova-
ní tlakom 800 MPa 
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vanie práškov so sférickými časticami, čo je dané lepším 
usporiadaním častíc už pri  nasypaní  ako aj  efektívnejším 
zhustením  premiestnením  častíc.  V  rozsahu  tlakov  nad 
~ 400 MPa sa zhusťovanie riadi plastickou deformáciou Fe 
matrice. Podobnú tendenciu ukázali aj lisovacie krivky práš-
kov s časticami 100160 m po sušení, ale aj po kalcinovaní 
pri 400 °C. Kalcinácia pri 600 °C výrazne zhoršuje lisovateľ-
nosť, príčinou je vznik oxidov Fe na povrchu častíc. Bola 
preukázaná veľmi dobrá korelácia experimentálnych lisova-
cích kriviek  s  rovnicou (1).  Koeficienty  korelácie  r  boli 
v rozsahu 0,9065 až 0,9838.  

S cieľom zlepšenia lisovateľnosti a súdržnosti výliskov 
bol študovaný vplyv prídavku spojív k povlakovaným Fe/
SiO2

  práškom kalcinovaných pri 400 ºC. Použili sa dva typy 
spojív Silan a sódno-kremičité sklo, obe v množstve 1 hm.%. 
Po pridaní spojív boli prášky sušené pri 50 ºC 30 min/vzduch. 
Boli merané ich sypné vlastnosti a boli urobené skúšky liso-
vateľnosti. Prídavok Silanu výrazne zlepšil zhusťovanie práš-
ku už v prvých etapách lisovania a pri tlaku 800 MPa klesla 
pórovitosť na P = 6,5–3,4 %. Tento efekt bol najvýraznejší 
v prípade sférických častíc veľkosti 100160 m. Pozitívny, 
ale menej výrazný vplyv mal prídavok sódno-kremičitého 
skla; pri p = 800 MPa klesla pórovitosť výliskov zo sféric-
kých povlakovaných častíc na 6,4–8,0 %. Pórovitosť analo-
gických vzoriek bez spojív bola 14,6 %. Obe spojivá majú 
pozitívny vplyv na súdržnosť a pevnosť výliskov a to aj pri 
nízkych lisovacích tlakoch. 
 
Mikroštruktúra výliskov 

 
Mikroštruktúra výliskov po lisovaní tlakom 800 MPa, 

obr. 6 a, b, ukazuje, že povlak tvorí súvislú sieťovinu, bez 
mikroskopicky zreteľných prasklín alebo inej deštrukcie aj pri 
použití vysokého lisovacieho tlaku. Zachovanie súvislej sieťo-
viny vo výlisku svedčí o dobrej súdržnosti povlaku so substrá-
tom počas manipulácie s práškom aj počas lisovania. Morfo-
lógia sieťoviny je určená geometriou deformovaných častíc 
Fe prášku,  čo znamená, že lisovateľnosť  je  kontrolovaná 
schopnosťou matrice plasticky sa deformovať. To potvrdili aj 
koeficienty korelácie experimentálnych hodnôt s rovnicou (1). 
 
 
4. Závery 
 

Sol-gel povlakovaním boli pripravené povlakované práš-
ky Fe/SiO2 s hmotnostným podielom povlaku ~ 1,0 hm.% 

a hrúbkou ~ 300 nm. Povlak bol rovnomerný bez zreteľnej-
ších defektov typu popraskania alebo nesúdržností.  

Povlakované prášky so sférickými časticami majú vyššiu 
sypnú hustotu aj hustotu po strasení. Pozitívny vplyv na obe 
charakteristiky má aj zmenšovanie veľkosti častíc a tepelná 
úprava sušením a kalcináciou pri 400 °C.  

Prášky so sférickými časticami, hlavne po úprave suše-
ním, majú lepšiu lisovateľnosť ako prášky s časticami nepra-
videlného tvaru, čo súvisí s efektívnejším zhusťovaním pre-
miestňovaním častíc v oblasti nižších tlakov; pri tlakoch nad 
400 MPa je zhusťovanie kontrolované plastickou deformáciou 
Fe matrice. 

Prídavok  spojív,  (Silan  a  sódno-kermičité  sklo) 
k práškom Fe/SiO2 výrazne zlepšuje zhusťovanie; prídavkom 
Silanu sa pri tlaku 800 MPa dosiahlo zhustenie až na 95 % 
teoretickej hustoty. Obe spojivá majú pozitívny vplyv na sú-
držnosť a pevnosť výliskov. 

 Z hľadiska lisovateľnosti sú najvýhodnejšie prášky Fe/
SiO2 so sférickými časticami veľkosti 100160 m a 4365 m 
po tepelnej úprave sušením, prípadne kalcináciou pri 400 °C 
s prídavkom Silanu ako spojiva. 
 

Príspevok bol spracovaný na základe výsledkov riešenia 
projektu LPP–0246-07. Autori ďakujú Agentúre APVV za 
poskytnutie finančných prostriedkov na jeho riešenie.  
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Slovakia): Properties and Compressibility of Composite 
Coated Fe/SiO2 Powders 

 
Contribution deals with the effect of both size and shape 

of Fe particles and addition of binders as well on the com-
pressibility  of  composite  coated  powders  Fe/SiO2 

(~ 1 wt.% SiO2; coating thickness of ~ 300 nm) prepared by 
sol-gel method. The compressibility of coated powders is 
controlled by plastic deformation of iron matrix without sub-
stantial effect of SiO2 coating. In terms of compressibility the 
best are the Fe/SiO2 powder variants prepared on the basis of 
Fe powder with spherical particles of the size 100160 m 
and/or 4365 m processed by drying at 100 °C or by calcina-
tion at 400 °C with an addition of Silane as a binder. Obr. 6.a,b Mikroštruktúra výliskov z prášku N2-B (a), z prášku 

M2-B (b) 

a      b 


