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1. Úvod 
 

Pri využití vhodnej technológie v 3D integrácii systémov 
zohrávajú dôležitú úlohu výrobné náklady, možnosti testova-
nia, hranice spoľahlivosti, dostupnosť komponentov, odvod 
tepla a existujúce rozhrania (fyzikálne a informačno  tech-
nické)1. LTCC technológia má všetky atribúty pre aplikáciu v 
3D integrácii systémov. Táto technológia predstavuje proces 
kompatibilný  s  technológiou  hrubých  vrstiev.  Keramika 
LTCC sa vyznačuje dobrými mechanickými a elektrickými 
vlastnosťami. Prednosťou týchto materiálov je ich flexibilita v 
surovom stave, nízka teplota výpalu (pod 1000 °C), dobré 
elektrické a mechanické vlastnosti a chemická stálosť, ktorá 
umožňuje ich využitie v 3D technológiách, v senzorových 
aplikáciách, ako aj v nekonvenčne tvarovaných viacvrstvo-
vých štruktúrach pre oblasť elektroniky2. Pri návrhu topológie 
LTCC  štruktúr  je  potrebné  uvažovať  so  zmršťovaním 
keramiky3. Pri pomerne nízkej tepelnej vodivosti základného 
materiálu  LTCC keramiky (λ = 34 W m1 K1) je integrá-
cia výkonových prvkov do 3D LTCC štruktúr problematická 
z dôvodu nárastu teploty na tepelnom zdroji s možnosťou 
lokálneho prehrievania okolia tepelného zdroja. Navrhované 
konštrukčné  riešenie  integrácie  výkonových  prvkov 
s využitím heteroštruktúry LTCC štruktúra – HTCC substrát 
je založená na rozdielnej tepelnej vodivosti použitých mate-
riálov. HTCC substrát plní funkciu chladiča, čo dáva predpo-
klad pre riešenie lokálneho odvodu tepla z LTCC štruktúr. 

 
2.  Technológia realizácie heteroštruktúry 

LTCC štruktúra  HTCC substrát 
 

Pre experimentálne overenie realizácie heteroštruktúry 
LTCC štruktúra – HTCC substrát bola použitá LTCC kera-
mika Green Tape™  951 a Green Tape™  943 s hrúbkou 
254 m v kombinácii so substrátmi  Al2O3 (96 % a 99 %) 
a nitrid hliníka AlN. V rámci experimentov sa realizovali 
vzorky technológiou laminácie a voľným uložením LTCC 
štruktúry na HTCC substrát. Vodivé dráhy sa realizovali sie-
ťotlačovou technológiou s použitím pasty DuPont HF612 pre 

LTCC Green Tape™ 943 a DuPont 6158 pre LTCC Green 
Tape™ 951. Naskladaná LTCC štruktúra je najprv izostaticky 
zlaminovaná pôsobením tlaku 20,7 MPa pri teplote 70 °C po 
dobu 10 minút. Pri realizácii heteroštruktúry pomocou lami-
nácie je samostatne zlaminovaná štruktúra izostaticky zlami-
novaná s HTCC substrátom. Pri  realizácii  heteroštruktúry 
voľným uložením je samostatne zlaminovaná štruktúra pred 
výpalom voľne  uložená na HTCC substrát. Takto pripravené 
vzorky sú následne vypálené v programovateľnej peci so 
štandardným profilom určeným pre LTCC keramiku. Z vý-
sledkov experimentov vyplýva, že LTCC keramika Green 
Tape™  951  nie  je  vhodná  na  vytváranie  heteroštruktúr 
s HTCC substrátmi, nakoľko nedochádza k spojeniu alebo 
dochádza k deformácii LTCC štruktúry zobrazenej na obr. 1a. 

Z ďalších experimentov vyplýva, že LTCC keramika 
Green  Tape™  943  umožňuje  vytváranie  heteroštruktúr 
s HTCC substrátmi. Voľným uložením došlo k vytvoreniu 
hetroštruktúr  pri  všetkých  testovaných  kombináciách 
s výnimkou kombinácie Green Tape™ 943 – AlN. Ako vyho-
vujúce sa javia kombinácie Green Tape™ 943 – Al2O3 (96 % 
a 99 %), obr. 1b. Vzhľadom na vyššie uvedené výsledky ex-
perimentov sa kvalitatívne analyzovala heteroštruktúra Green 
Tape™ 943 – Al2O3 (96 %  λ = 25 W m1 K1). Vzorky po-
zostávali vždy z dvoch vrstiev bez vodivých dráh a ďalších 
dvoch, štyroch alebo šiestich vrstiev s vodivými dráhami, 
obr. 2. Vrstvy s vodivými dráhami sa skracovali, aby sa za-
bezpečil prístup ku koncom vodivých dráh a umožnila sa 
kontrola ich funkčnosti. Pri všetkých realizovaných vzorkách, 
bez ohľadu na počet vrstiev, došlo k spojeniu LTCC štruktúry 
s HTCC substrátom. Na testovacích vzorkách sa kontrolným 
meraním zistilo, že vodivé dráhy na všetkých vrstvách sú 
funkčné. Funkčnosť vodivých dráh sa posudzovala na základe 
merania, ktoré určilo, či nedošlo k ich prerušeniu. Na realizo-
vaných vzorkách sa testovala pevnosť spojenia LTCC štruktú-
ry s HTCC substrátom, obr. 4. Testovaná vzorka bola postup-
ne zaťažovaná po 1 N. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novú 
technológiu, pre ďalšie experimenty sme definovali dolnú 
hranicu vyhovujúcej vzorky na 5 N. Sila potrebná na oddele-
nie LTCC štruktúry od HTCC substrátu bola pre všetky vzor-
ky v rozsahu 911 N. Testovacie vzorky sa taktiež podrobili 

Obr. 1. a) heteroštruktúra Green Tape™ 951 – Al2O3 (99 %) 
realizovaná metódou laminácie, b) heteroštruktúra Green Tape™ 
943 – Al2O3 (96 %) realizovaná voľným uložením 
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teplotným šokom, pri ktorých dochádzalo k opakovanému 
vystavovaniu heteroštruktúry zmenám teploty (20 °C na 
100 °C) po dobu niekoľkých sekúnd. Po ich vykonaní mali 
všetky vzorky dostatočnú pevnosť spojenia, t.j. sila potrebná 
na oddelenie substrátov bola v rovnakom intervale ako pri 
vzorkách pred teplotnými šokmi.  

V rámci nasledujúcich experimentov sa na testovacích 
vzorkách skúmal nárast teploty na tepelnom zdroji v závislosti 
od  technológie  realizovaných  štruktúr.  Na  vzorkách 
s tepelným zdrojom umiestneným na LTCC štruktúre, obr. 4 
bola nameraná maximálna teplota tepelného zdroja 85 °C pri 
výkonovom zaťažení 0,9 W.  

Na  vzorkách  tvorených  heteroštruktúrou  s  tepelným 
zdrojom umiestneným na HTCC substráte, v povrchovej duti-
ne LTCC štruktúry, bola pri výkone 0,9 W nameraná maxi-
málna teplota tepelného zdroja 52 °C, čo predstavuje pokles 
teploty o 33 °C (38,8 %). V tomto prípade dochádza aj k sepa-
rácii  tepelného zdroja  od  vyhodnocovacej  elektroniky  na 
LTCC štruktúre. Namerané priebehy teploty sú zobrazené na 
obr. 4. Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že 
konštrukčné riešenie lokálneho odvodu tepla z LTCC štruktú-
ry s použitím heteroštruktúry v určitých prípadoch poskytuje 
vhodné riešenie teplotných pomerov4. 
 

3.  Konštrukčné riešenie integrácie riadiacej 
elektroniky mobilného ministroja 
s využitím heteroštruktúry 
 
Technológia heteroštruktúry bola aplikovaná pri  integrá-

cii riadiacej elektroniky mobilného ministroja, ktorá pozostá-
va z nasledujúcich funkčných blokov  prepájacia časť s vý-
konovými prvkami (budič motorov a stabilizátor), mikropro-
cesorový blok a senzorový blok. 

Prepájacia časť je realizovaná na báze heteroštruktúry 
LTCC štruktúra – HTCC substrát a je na nej integrovaný na-
pájací zdroj so stabilizátorom napätia a budič motorov. HTCC 
substrát  zabezpečuje  odvod  tepla  z  výkonových  prvkov 
a mechanické uchytenie v drážkach podvozku ministroja. Na 
LTCC štruktúre s tvarovanou časťou sú umiestnené nasledu-
júce funkčné bloky  mikroprocesorový blok, blok senzorovej 
časti a perspektívne aj blok pre bezdrôtovú komunikáciu pod-
ľa obr. 5. 

Pri návrhu LTCC štruktúry s tvarovanou časťou sa zo-
hľadnili výsledky uvedené v cit.5. Požadovaný uhol ohybu  
90° sa dosiahol dvoma samostatnými ohybmi o 45°.  
Pri realizácii prepájacej časti sa postupovalo podľa krokov 
zobrazených na obr. 6. 

Na obr. 7 je zobrazené výsledné konštrukčné riešenie 
integrácie riadiacej elektroniky (SoM). Mobilný ministroj bol 
testovaný v laboratórnych podmienkach s analýzou pohybu 

Obr. 2. Testovacie vzorky (LTCC štruktúra -2 vrstvy bez vodi-
vých dráh a 6 vrstiev s vodivými dráhami) a) vzorka po výpale, 
b) schematické usporiadanie vzorky, c) rez heteroštruktúry 

Obr. 3. Testovacie vzorky a rez heteroštruktúry a) štyri vrstvy bez 
vodivých dráh, b) dve vrstvy bez vodivých dráh,  šesť vrstiev 
s vodivými dráhami 
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Obr. 4. Priebehy teploty na rôznych typoch vzoriek 

Obr. 5. Rozmiestnenie funkčných blokov na prepájacej časti 
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vpred, vzad, otáčania sa a pohybovej schémy na vyhýbanie sa 
prekážkam. V rámci týchto testov sa kontrolovala teplota 
výkonových prvkov umiestnených na prepájacej časti. Pra-
covná teplota výkonových prvkov neprekročila požadované 
hodnoty. 
 

 

4. Záver 
 
Navrhnutý spôsob vytvárania heteroštruktúr pozostáva 

z nasledujúcich krokov  rovinná laminácia LTCC štruktúry, 
v  prípade  tvarovanej  LTCC  štruktúry  jej  laminácia 
v tvarovacom prípravku a výpal LTCC štruktúry umiestnenej 
na HTCC substráte. V procese laminovania je dôležitá kvalita 
povrchu tvarovacieho prípravku, keďže dochádza ku kopíro-
vaniu všetkých nerovností na povrchu.  

Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, 
že navrhovaný spôsob realizácie heteroštruktúr je možné pou-
žiť  pre  kombináciu  LTCC  keramiky  Green  Tape™  943 
a substrátov Al2O3 (96 %) a Al2O3 (99 %). Z výsledkov je 
možné tiež konštatovať, že použitie heteroštruktúr predstavuje 
jednu z možností riešenia problémov v oblasti lokálneho od-
vodu tepla z 3D LTCC štruktúr. Realizácia integrácie riadia-
cej elektroniky prezentuje možnosť  využitia experimentál-
nych výsledkov v konkrétnej aplikácii. 
 

Príspevok vznikol na základe riešenia grantového pro-
jektu VEGA 1/0108/09. 
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This study shows technological solution of 3D integra-
tion systems using heterostructure technology LTCC structure 
–  HTCC substrate.  Heterostructure  technology  realization 
results are analyzed regarding the application of LTCC ce-
ramics and HTCC substrates where possible solution is local 
heat dissipation from power elements. Technological solution 
has been applied during the  integrations of mobile mini-
machine control electronics in a System on Module (SoM) 
assembly. 

Obr. 6. Schéma realizácie prepájacej časti na báze heteroštruktúry 

Obr. 7. Kompletne osadená elektronika pre mobilný ministroj 
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1. Úvod 
 

Povlaky aplikované technológiou žiarového striekania 
predstavujú  progres  v  oblasti  tvorby  nových  funkčných 
a  ochranných  povlakov.  Táto  flexibilná,  vysoko  kvalitná 
a ekonomická technológia umožňuje optimálne prispôsobiť 
povrchové vlastnosti súčiastok prevádzkovým podmienkam1. 
Zvyšuje sa životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť súčiastok 
pri súčasnom zlepšení ekonomiky daného procesu. Tradičné 
aplikácie žiarovo striekaných povlakov sa zameriavajú predo-
všetkým na ochranu povrchov2. V súčasnej dobe sa ale obja-
vujú aplikácie využívajúce povlaky ako funkčné povrchy3,4. 
Jednou z možností, ako zlepšiť funkčné vlastnosti strojných 
súčiastok je použitie ochranných povlakov s lepšími vlastnos-
ťami ako má základný materiál. Preto prebieha intenzívny 
vývoj nových kombinácií materiálov, ktoré  umožnia kvalita-
tívne vyšší koncept výrobkov5,6. V rôznych oblastiach prie-
myslu  sú  technológie  žiarového  striekania  nezastupiteľné 
a zohrávajú kľúčovú úlohu pri výrobe. Ich praktický dopad na 
výrobu  spočíva  v  technickom a  ekonomickom zvyšovaní 
úžitkových vlastností, tak v prvovýrobe ako aj v oblasti reno-
vácie. 

 
 

2. Použité materiály a experimentálne metódy 
 

Ako substrát pre aplikáciu keramických povlakov bola 
zvolená konštrukčná oceľ S235JRG1. Povrch substrátu bol 
predupravený tryskaním hnedým korundom so stredným roz-
merom zrna dz = 0,75 mm.   Tryskanie sa uskutočnilo na 
pneumatickom tryskacom zariadení tlakom 0,4 MPa.  

Mikrogeometria otryskaných povrchov bola hodnotená 
na základe normy STN EN ISO 4287 parametrami Ra a Rz 
dotykovým profilometrom Surftest SJ – 301, Mitutoyo. Na 
predupravený substrát boli aplikované tri druhy keramických 
povlakov technológiou žiarového striekania plazmou s plyn-
nou stabilizáciou oblúka.  

Každý skúmaný povlak bol aplikovaný jednak priamo na 
predupravený substrát, a jednak na medzivrstvu kompozitné-
ho materiálu NiCr (83 % Ni + 17 % Cr, zrnitosť 45 ± 5 m). 
Medzivrstva bola aplikovaná plameňovým striekaním. NiCr 
sa používa ako medzivrstva pod žiaruvzdorné materiály, ako 
sú  Al2O3,  ZrO2  a  ZrSiO4.  Zabezpečuje  vyššiu  adhéziu 

k základnému materiálu, vyrovnáva rozdiely v tepelnej roz-
ťažnosti (CTE – coefficient of thermal expansion) podložky 
a keramického povlaku. Adhézia aplikovaných povlakov bola 
hodnotená odtrhovou skúškou v zmysle normy STN EN 582. 
Odolnosť povlakov voči tepelným cyklom bola hodnotená na 
základe zmeny adhézie povlakov v procese tepelného cyklic-
kého zaťažovania. Režim jedného tepelného cyklu bol nasle-
dovný: 
1. ohrev vzorky v komorovej elektrickej peci na 1000 °C, 
2. výdrž 20 min,  
3. ochladzovanie  vzoriek  ponorom  do  vody;  rýchlosť 

ochladzovania bola 28 °C s1. 
Pre spojenie čelných plôch hodnotených vzoriek s protikusom 
pre odtrh bolo použité adhezivo CHS Epoxy 1200. Jednooso-
vým ťahom boli vzorky zaťažované na trhacom stroji ZDM 
10/91.  

Kvalita  žiarových  povlakov  bola  hodnotená 
v podmienkach abrazívneho opotrebenia brodením vo voľne 
sypanom abrazive na laboratórnom skúšobnom zariadení Di – 
1. Ako abrazivo bol použitý hnedý korund dz = 0,75 mm. 
Počas skúšky boli vzorky úplne ponorené v abrazive. Uhol 
nábehu abraziva na vzorku bol 75°. Rýchlosť brodenia bola 
1,74 m s1. Čas trvania skúšky bol 6 h. Abrazívne opotrebenie 
bolo stanovené gravimetrickou metódou na základe hmotnost-
ných úbytkov, ako aj na základe zmeny hrúbky povlakov. 
Pomerná odolnosť voči opotrebeniu je vyjadrená vzťahom: 

kde  Wh, rm – hmotnostný úbytok referenčného materiálu [g], 
Wh, vz  hmotnostný úbytok vzorky s povlakom [g], vz – mer-
ná hmotnosť vzorky s povlakom [g cm3], rm – merná hmot-
nosť referenčného materiálu [g cm3]. 

Kvalita povlakov bola hodnotená aj na základe ich mik-
rotvrdosti, ktorá bola stanovená v priečnom reze v zmysle 
normy STN EN ISO 4516 pri zaťažení 10 g pre základný 
materiál a 30 g pre povlaky. 

Lomové plochy povlakov boli hodnotené pomocou REM 
Jeol JSM 700F. 
 
Materiály použité na tvorbu povlakov 
 
 A 99  Korund (Al2O3  = 3,97 g cm3 s teplotou tave-

nia 2040 °C, teplotou vyparovania 2980 °C, CTE(200–800) 
= 7,8.106 K1. 

 Oxid chromitý Cr2O3 s teplotou tavenia 2265 °C,  = 5,2 
g cm–3 a hodnotou otvorenej pórovitosti (OP) 6,2 %, 
CTE(20–500) = 7,2.106 K1. 

 Cr2O3 + 5 % TiO2  ( = 4,22 g cm–3 s teplotou tavenia 
2125 °C, CTE(20950) = 7,5.106 K1. Prísada TiO2 slúži na 
zníženie pórovitosti povlaku a zvýšenie odolnosti proti 
abrazívnemu opotrebeniu. 

HODNOTENIE KVALITY KERAMICKÝCH POVLAKOV V PODMIENKACH  
TRIBOLOGICKÉHO A CYKLICKÉHO TEPELNÉHO ZAŤAŽENIA  

   (1) 
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3. Analýza dosiahnutých výsledkov  
 
Drsnosť základného materiálu predupraveného tryska-

ním bola Ra 9,3 m, Rz 63,2 m, drsnosť povrchu NiCr me-
dzivrstvy bola Ra 18,2 m a Rz 109,1 m.  

Hrúbky jednotlivých povlakov pred a po skúške abrazív-
neho opotrebenia sú znázornené na obr. 1. Podstatná zmena 
hrúbky povlakov po skúške abrazívneho opotrebenia bola 
zaznamenaná pri povlakoch Al2O3 a Cr2O3 + 5 % TiO2. Naj-
menšia zmena hrúbky bola dosiahnutá pri povlaku Cr2O3. 
Pridaním  TiO2  do  matrice  na  báze  Cr2O3  nedošlo 
k predpokladanému zlepšeniu odolnosti  voči  abrazívnemu 
opotrebeniu. 

Pomerná odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu pre 
jednotlivé druhy povlakov je uvedená na obr. 2. 

Testované povlaky dosahovali veľmi podobné hodnoty 
pomernej odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu. Najvyššiu 
pomernú odolnosť z hodnotených povlakov vykazoval povlak 
Cr2O3 (ψ = 1,02). 

Mikrotvrdosť  základného materiálu  bola  102 HV0.3. 
Najvyššie  hodnoty  mikrotvrdosti  dosahoval  Cr2O3  povlak 
(1268 HV0.3), nižšie Cr2O3 povlak dopovaný 5 % TiO2 (1218 
HV0.3) a najnižšie hodnoty povlak Al2O3 (1062 HV0.3). 
Odolnosť  povlakov proti tepelnému cyklickému zaťaženiu 
bola  hodnotená na základe hodnotenia zmeny priľnavosti 
povlakov.  Vzorky  boli  cyklicky  tepelne  namáhané  až 
do porušenia súvislosti povlakov. Po 3, 5 a 8 cykloch bola na 
vzorkách s neporušeným povlakom hodnotená adhézia odtr-
hovou skúškou priľnavosti jednoosovým ťahom. Výsledky 
hodnotenia priľnavosti povlakov aplikovaných bez medzivrs-
tvy sú uvedené na obr. 3. 

Povlak Al2O3 vydržal bez porušenia 5 tepelných cyklov. 
Ďalšie  tepelné  zaťažovanie  viedlo  k  jeho  deštrukcii 
a odlupovaniu. Povlaky Cr2O3 a Cr2O3 + 5 % TiO2 odolali až 
8 tepelným cyklom, pričom vyššiu priľnavosť po cyklickom 
zaťažovaní vykazoval povlak Cr2O3. Výsledky hodnotenia 
priľnavosti povlakov s NiCr medzivrstvou sú uvedené na 
obr. 4. 

Východisková adhézia povlakov bez a s aplikovanou 
medzivrstvou bola približne rovnaká. 

Vplyv medzivrstvy sa prejavil až v podmienkach cyklic-
kého tepelného zaťažovania. Hodnota adhézie po tepelnom 
cyklickom namáhaní bola vyššia u všetkých hodnotených 
povlakov aplikovaných na medzivrstvu. Povlaky bez dilatač-
nej medzivrstvy vydržali bez porušenia celistvosti nižší počet 
cyklov a už v počiatočných fázach experimentu dosahovali 
nižšie hodnoty adhézie. V priebehu cyklického zaťažovania 
pri povlakoch aplikovaných bez NiCr medzivrstvy dochádza-

Obr. 2. Pomerná odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu pre 
jednotlivé druhy materiálov3 

Obr. 1. Grafické znázornenie zmeny hrúbky povlakov v dôsledku 
opotrebenia3 

Obr. 5. Povlak Al2O3                       Obr.  6.  Detail  lomu  povlaku 
Al2O3                                              

Obr. 3. Priľnavosť povlakov bez medzivrstvy NiCr3 

Obr. 4. Priľnavosť povlakov s medzivrstvou NiCr3 



Chem. Listy 105, s574s576 (2011)                                                                                                Materiál v inžinierskej praxi 2011 

s576 

lo vzhľadom na rozdielnu hodnotu CTE základného materiálu 
a keramického povlaku k lokálnemu a následne k celkovému 
porušeniu a oddeleniu povlakov od základného materiálu. 

Súčasťou experimentu bola aj mikroskopická analýza 
povlakov. Na obr. 5 až 10 sú dokumentované lomové plochy 
povlakov.  

Stavba povlaku Al2O3 je typická pre žiarovo striekané 
povlaky. Je výrazne heterogénna,  pozostávajúca z jednotli-
vých diskov rôznej veľkosti a tvaru. Na lomovej ploche po-
vlaku, obr. 6, vidieť typickú sendvičovú štruktúru s relatívne 
nízkou pórovitosťou. Tvar častíc svedčí o dostatočnom preta-
vení nanášaného prášku. Vplyvom tepla došlo k sferoidizácii 
častíc v dôsledku povrchového napätia taveniny. Po dopade 
taveniny na substrát došlo k jej deformácii a vytvoreniu vrst-
vy vzájomne sa prekrývajúcich plochých diskov. 
 

Na lomovej ploche povlaku Cr2O3, obr. 7 a 8, je možné 
pozorovať výskyt pórov a necelistvostí. Pri aplikácii povlaku 
došlo k nataveniu častíc a vzniku kompaktných celkov. 

Na obr. 10 a 11 je lomová plocha povlaku Cr2O3 dopo-
vaného 5 % TiO2. Povrch povlaku  je členitejší v porovnaní 
s  predchádzajúcimi  typmi  povlakov.  Na  lomovej  ploche, 
v súvislých splatoch bolo možné sledovať množstvo malých 
pórov a dutín. Pri hodnotených povlakoch neboli pozorované 
výrazné rozdiely ich vnútornej stavby. Boli pozorované časti-
ce, ktoré vznikli ako odstreky z natavených častíc, čo negatív-
ne ovplyvňuje adhézne vlastnosti vytvorených povlakov.  
 

4. Záver 
 

Na základe realizovaných experimentov je možné pre 
skúmané typy povlakov definovať nasledujúce závery: 

Predúprava povrchu tryskaním pomocou ostrohranného 
tryskacieho prostriedku  hnedý korund, vytvára vhodnú mik-
rogeometriu povrchu pre dokonalé ukotvenie  nanášaných 

povlakov, vyššia drsnosť poskytuje lepšie predpoklady pre 
vznik  tzv.  „klinových“  spojení  keramického  povlaku 
a základného materiálu.  

Najvyššiu odolnosť voči pôsobeniu abrazívneho opotre-
benia pri skúške brodením vykazoval povlak Cr2O3.  

Najvyššie hodnoty mikrotvrdosti boli namerané pri po-
vlaku Cr2O3. Prísada TiO2 v materiáli Cr2O3 zvyšuje hutnosť 
povlaku, avšak v podstatnej miere neznižuje jeho tvrdosť, čo  
potvrdili aj merania mikrotvrdosti. 

Najvyššiu odolnosť proti cyklickému tepelnému zaťažo-
vaniu vykazovali povlaky s NiCr medzivrstvou, ktorá dispo-
nuje vhodnou mikrogeometriou povrchu a umožňuje veľmi 
dobrú adhéziu keramického povlaku. Všetky skúmané povla-
ky je možné hodnotiť ako vhodné pre účely cyklického tepel-
ného zaťažovania do 1000 °C pri použití NiCr medzivrstvy na 
zníženie rozdielov koeficientov tepelnej rozťažnosti. 

 
Príspevok bol spracovaný v rámci grantového vedeckého 

projektu VEGA č. 1/1/0510/10. 
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J. Brezinová, J. Viňáš, A. Guzanová, (Technical univer-

sity of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Depar-
tment of Technology and Materials, Slovakia): Evaluation 
the Quality of Ceramic Coatings in Tribological and Cy-
clic Thermal Loading Conditions 

 
The article deals with assessing the quality of the three 

types of ceramic coatings: Al2O3, Cr2O3 and Cr2O3 + 5 % 
TiO2 applied on mechanically pre-treated substrate directly 
and on the NiCr interlayer. Microhardness of all coatings was 
high  the hardest coating was found Cr2O3, which, as ex-
pected, will provide the highest wear resistance. Wear of the 
coatings was evaluated by changing the thickness and also by 
coating weight loss after wading in the free abrasive agent. 
Cr2O3 coating showed the highest wear resistance in abrasive 
conditions.  Coatings  applied  on interlayer  showed higher 
resistance against thermal cyclic loading than coatings applied 
without the interlayer. The highest resistance in thermal cyclic 
loading conditions showed again Cr2O3 coating. Therefore it 
can be recommended for using in conditions with abrasive 
wear and significant repeated temperature changes. 

Obr. 7. Povlak Cr2O3                      Obr.  8.  Detail  lomu povlaku 
Cr2O3                                              

Obr. 9. Povlak Cr2O3 + 5 % 
TiO2 

Obr.10. Detail lomu povlaku 
Cr2O3 + 5 % TiO2 
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1. Introduction 
 

Low ratio of yield stress and ultimate tensile strength, 
Re/Rm, guarantee good plasticity and drawability.1 

With  growing both  yield stress  and ultimate  tensile 
strength  decrease  characteristics  of  plasticity:  elongation, 
plastic strain ratio, r, and strain hardening exponent, n. For 
low carbon steels and for many structural alloys the exponen-
tial relationship between stress σ and strain φ exists under 
tensile loading condition.2 

                                                                             
Similarly                            

c – constant, n  strain hardening exponent. 
 
Plasticity of the sheet can be expressed by: 
 yield strength/ultimate tensile strength ratio (Re/Rm) 
 strain hardening 
 uniform and total elongation 
 anisotropy of plastic behaviors 

The higher the value of strain hardening exponent, the 
better  formability  of  material3.  Strain hardening exponent 
expresses  capability  of  metal  to  resistance  against  non-
uniform deformation and indicates suitability for deep draw-
ing of steel sheet. The exponent is becoming greater with 
increasing the grain size and decreasing the yield stress. In the 
first approximation, it is possible to evaluate it from two 
points of the stress-strain diagram. Higher value of the expo-
nent means better formability4.  

Another indicator of plastic behaviors is plastic strain 
ratio – r. Plastic strain ratio represents relation between width 
and thickness strain in the area of uniform deformation.  

l0, b0, h0  length, width, thickness on the beginning of uni-
form deformation [mm], l1, b1, h1  length, width, thickness at 
the end of uniform deformation [mm]. 

By the high reduction of thickness becomes a grain 
boundary less visible and grain take the form of pancake, 
consequently material shows anisotropy of mechanical prop-
erties3. 

 
2. Experimental material and method 
 

Two deep drawing steel sheets, with 3 mm thicknesses 
were used for the experiment:  
 OK material conform to the standard, 
 NOK material causing some problems in technology, cracks 
occurred during deep drawing of compressor cover5, Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The flat test specimens were produced from the steel 
sheet perpendicularly to the rolling direction with 20 mm 
width and 80 mm length. 

On the surface of specimens were deposited contrast 
dots, Fig. 2. Experimental specimens OK and NOK were 
compared each other: (i) by commonly used mechanical prop-
erties and (ii) in the small (local) and large (global) area taken 
for strain measurement. The large (global) area represents 
a grid with 34 dots in the centre of specimen with 7 mm 
distance between dots, Fig. 2a. The small (local) area is a grid 
with 196 dots with 1 mm distance between dots, Fig. 2b.  
For strain evaluation, a grid with 66 dots was selected. De-
formation characteristics were measured using a contactless 
videoextensometry technique for displacement measurement. 

 
 
 

COMPARISON OF DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE STEEL SHEET  
IN LOCAL AND GLOBAL AREA BY THE STATIC LOADING USING  
VIDEOEXTENSOMETRY 

    (1) 
nc 

log σ = log c + n log φ                                                 (2) 
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Fig. 1. Crack on the compressor cover  
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3. Results 
 

For both steel sheets OK and NOK and for both grids, 
local and global, the results were obtained. The material NOK 
has higher strength and lower ductility comparing with OK. 
Some differences were observed in the microstructure, where 
the difference between steels is in content of carbide, Fig. 3. 
Measured mechanical properties are in Tab. I.  
 
3.1. Metallographic analysis 
 

The metallographic analysis showed differences between 
both steels, Fig. 3. Microstructure of OK specimen contains 
low portion of carbide distributed between ferrite grains. In 
the microstructure of NOK specimen low portion of pearlite 
was observed.  
 
3.2. Plastic strain ratio 
 

 Course and trend of plastic strain ratio is different for 
local and global area, Fig. 4. While in the global area the de-

pendence r – true strain is less affected by the strain, Fig. 4, 
the local measured values strongly depends on the strain. 

 
3.3. Strain hardening exponent 
 

Strain  hardening  exponent  was  established  for  each 
specimen from the logarithmic stress – strain diagram, Fig. 5. 
Strain components were evaluated continuously during tensile 
test and for every distance between two dots in the grid. Trend 
of the exponent is in Fig. 6 where strain hardening (Re–Rm 
interval) corresponds to the straight line marked in Fig. 5. 

Fig. 2. Specimens with deposited contrast dots before and after 
test 

a) Specimen with dots, 7 mm distance between dots 

b) Specimen with dots, 1 mm after test 

Fig. 3. Microstructure of steels, a) OK 90 , b) NOK 90 

a        b            

Mark Rp0,2 
[MPa] 

ReH 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

A80 
[%] 

OK 199   315 41 

NOK   238 341 34 

Table I  
Mechanical properties of the steels, tensile testing 
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Fig. 6. Progress of strain hardening exponent in dependence on 
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Fig. 5. Diagram log σ – log φ 
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Strain hardening exponent was monitored in the area of 
uniform deformation, it is growing over the yield stress, going 
from 0,03 up to Rm. However, the exponent begins to de-
crease 0,05 true strain  before reaching Rm, Fig. 6.  
 
 
4. Conclusions 
 

Mechanical properties of two materials the same grade 
for compressor cover are slightly different: material which did 
not cause problems during deep drawing has lower both Re 
and Rm and higher elongation comparing with the material 
which caused some problems in production technology, where 
cracks  occurred  during  deep drawing  on the  compressor 
cover. The differences are about 30 MPa. The videoexten-
sometry technique for non contact strain measurement allows 
to monitor the deformation process during tensile testing and 
so the obtaining the course of plastic strain ratio, r, and strain 
hardening exponent, n. Going from true strain = 0,07 up the 
strain ratio is decreasing for both materials, measured in local 
and global area. The strain hardening exponent, n, is increas-
ing, n = 0,210,27, in the interval for the true strain up to just 
before reaching Rm. The material not causing cracks during 
deep drawing has higher value of strain hardenieng exponent 
n, whereby the values measured in local area are lower values 
measured in global area.  
 

This work was supported by the APVV Project No. APVV 
– 0326 – 07.  
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Two steel sheets used for deep drawing of the compres-
sor cover were investigated using the videoextensometry tech-
nique for strain monitoring during tensile test. The material 
causing cracks during deep drawing has higher both yield 
stress and strength and lower ductility comparing with mate-
rial without problems in technology. The strain hardening 
exponent n is increasing in the strain interval up to just before 
Rm, while the values measured in local area were lower than 
values measured in global area. The plastic strain ratio is de-
creasing for both materials measured in local and global area.  


