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1. Úvod 
 

Vysoká cena legúr Ni, Mo a Cu, ktoré sa používajú pri 
výrobe vysoko pevných spekaných ocelí motivuje záujem 
výrobcov práškov pre využitie Cr, Mn a Si, ktoré sa používajú 
v tavnej metalurgii ocelí. Cr a Mn majú excelentný vplyv na 
prekaliteľnosť ocelí, čím zabezpečia vysoko pevnú mikro-
štruktúru, sú cenovo výhodné a pri porovnaní s legovaním Cu 
sa eliminuje problém recyklovateľnosti. Nevýhoda Cr (aj Mn 
a Si) je ich vysoká afinita ku kyslíku. Táto skutočnosť sa musí 
zohľadniť pri výbere podmienok výroby. Je potrebné určiť 
najvhodnejšie podmienky spekania tak, aby sa plne využili 
všetky metalurgické výhody týchto legúr. Problém vysokej 
afinity Cr ku kyslíku sa prejaví už pri výrobe Cr-legovaného 
prášku  rozprašovaním  legovanej  taveniny  vodou.  Častice 
prášku sú pokryté súvislou vrstvičkou oxidov Fe, hrúbky 5 až 
7 nm, a disperznými časticami komplexných oxidov Cr-Mn-
Si rozmeru do 200 nm14. Oxidické častice podobného zlože-
nia sa nachádzajú aj v objeme častíc prášku a majú rozmer 0,5 
až 1 m (cit.5,6), pričom asi 50 % celkového obsahu kyslíka je 
súčasťou oxidických inklúzií v objeme častíc prášku2. Vysoký 
merný povrch práškového výlisku spôsobí, že pri nevhodných 
podmienkach spekania dôjde k oxidickému znečisteniu inter-
fázových oblastí spekanej mikroštruktúry, čo spôsobí zhorše-
nie mechanických vlastností spekaného materiálu7. Cieľom 
výskumu je identifikovať parametre spekania, pri ktorých sa 
zabezpečia redukčné podmienky a eliminuje sa tvorba nežia-
dúcich oxidických fáz. Kľúčovú úlohu má oxidická čistota 
spekacej atmosféry,  teplota spekania a prítomnosť  uhlíka, 
ktorý je nevyhnutný pre karbotermické redukčné procesy5,6,8,9. 
V priemysle sa v súčasnosti používa redukčná zmesná atmo-
sféra N2+(510) %H2 alebo inertná N2 atmosféra. Ak sa spe-
kanie  výliskov  z  Cr  legovaného   prášku  uskutočňuje 
v inertnej atmosfére bez prídavku uhlíka, je disociácia 
oxidov kontrolovaná parciálnym tlakom kyslíka v atmos-
fére p(O2)

atmosf < p(O2)
oxid. Maximálny tolerovateľný parciálny 

tlak kyslíka v atmosfére pre rozklad oxidov Cr pri 1120 ºC je 
4*1020 bar. Ak sa spekanie uskutočňuje za prítomnosti H2, 
ale bez uhlíka, je parciálny tlak O2 úzko spojený s pomerom 
parciálnych  tlakov  p(H2)/p(H2O).  Pri  spekaní  práškového 
systému obsahujúceho uhlík uskutočnia sa procesy karboter-
mickej redukcie, ktorá je kontrolovaná pomerom parciálnych 
tlakov pCO/pCO2. Výlisky z práškového kovu obsahujú póry, 
ktoré sa počas spekania uzatvárajú a prestanú komunikovať 
s povrchom výlisku. To spôsobí, že chemické reakcie, ktoré 
sa uskutočňujú v objeme spekaného výlisku sú termodyna-

micky kontrolované zložením „mikroklím“ a sú rozdielne ako 
reakcie medzi povrchom výlisku a prúdiacou pecnou atmosfé-
rou. Jednou z možností poznania a kontroly procesov, ktoré sa 
uskutočňujú pri spekaní takých zložitých systémov je monito-
rovanie zloženia spekacej atmosféry (obsah H2O, CO a CO2). 
Meranie pomeru pCO/pCO2 a pH2/pH2O umožní korelovať 
teoreticky predikované reakcie s reakciami, ktoré sa reálne 
uskutočňujú v spekanom výlisku.  

Príspevok sa zaoberá analýzou vplyvu teploty spekania 
(1120  a  1200  ºC)  a  typu  spekacej  atmosféry  (N2 
a N2+10 % H2) na redukčné procesy pri spekaní výliskov 
z  prášku Astaloy CrM s prídavkom 0.5 % grafitu.  
 
 
2. Experiment 

 
Experimentálny materiál bol komerčný vodou rozprašo-

vaný  Cr  predlegovaný  prášok Astaloy  CrM nominálneho 
zloženia Fe-3%Cr-0.5%Mo s obsahom 0.197 % O2 (Höganäs 
AB Švédsko)10 s prídavkom 0.5 hm.% práškového grafitu 
UF4. Po homogenizovaní zmesi v miešači Turbula boli vyliso-
vané cylindrické vzorky Ø10*12 mm3 s hustotou ~ 6.9 g cm3. 
Vzorky (vždy v počte 6 ks) boli uložené do kovovej krabice 
z nehrdzavejúcej feritickej ocele. Spekanie sa robilo v rúrovej 
laboratórnej  peci  ANETA  pri  teplote  1120  a  1200  ºC 
s výdržou 30 min. Rýchlosť ohrevu bola 10 ºC/min a rýchlosť 
ochladzovania 50 ºC/min. Pre experiment sa použili dva typy 
spekacej atmosféry, N2 a zmes N2+10%H2 s prietokom 2 l/
min. Pred vstupom do pece bola atmosféra čistená vymrazo-
vaním tekutým dusíkom; rosný bod oboch atmosfér na vstupe 
do pece bol ~ 70 ºC (Super-Dew SHAW). Počas celého 
cyklu spekania sa kontinuálne odoberala atmosféra priamo z 
krabice so vzorkami, čo umožnilo meranie obsahu CO, CO2 
(nedisperzný infračervený analyzátor)  obsahu vodnej  pary 
(keramický senzor Mitchell Cermet). Pomocou špeciálneho 
softvéru sa získal záznam zloženia spekacej atmosféry počas 
celého cyklu spekania. Týmto usporiadaním experimentu a za 
predpokladu, že atmosféra v krabici so vzorkami simuluje 
zloženie atmosféry „mikroklím“ v objeme spekaných vzoriek, 
sa získali údaje o reálnych redukčných procesoch počas celé-
ho cyklu spekania. Po spekaní bol meraný obsah kyslíka a 
uhlíka (LECO TC 36), mikroskopicky (Olympus GX71) bola 
študovaná mikroštruktúra, bola urobená  mikroanalýza oxidic-
kých častíc (JEOL JSM-7000F+EDX INCA). Neštandardnou 
„gombičkovou“ skúškou sa merala lomová pevnosť spekané-
ho materiálu a bola urobená fraktografická analýza lomových 
povrchov.  
 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Na obr. 1 je záznam kontinuálneho monitorovania obsa-
hu H2O, CO a CO2 vo výstupnej atmosfére odoberanej priamo 
z krabice so vzorkami počas spekania pri teplote 1200 ºC 
v zmesnej atmosfére N2+10 % H2 a na obr. 2 počas spekania 
v atmosfére N2. Na profile obsahu H2O (RB) v zázname zo 
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spekania vzoriek v atmosfére N2+10 % H2, obr. 1, vidieť vý-
razný pík s maximom pri ~ 450 °C, ktorý zodpovedá redukcii 
povrchových Fe oxidov vodíkom. Podobný, ale podstatne 
menej výrazný pík je pri spekaní v atmosfére N2, obr. 2, ktorý 
súvisí s rozkladom chemicky viazanej vody pochádzajúcej zo 
skladovania prášku. Na profile CO2 pre oba typy atmosfér 
vidieť pík pri teplote ~ 300 ºC, ktorý zodpovedá rozkladu 
hydroxidických kontaminácií na povrchu častíc prášku (napr. 
hydrogén uhličitany) a stôp mastiva (silikónový olej) apliko-
vaného na steny nástroja. Pri spekaní v atmosfére obsahujúcej 
H2 boli pri nízkej teplote zistené malé píky na profile CO, čo 
tiež súvisí s rozkladom mastiva.  

So vzrastajúcou teplotou redukčný potenciál vodíka 
klesá a nad 750 °C sa v dôsledku prítomnosti uhlíka začínajú 
uplatňovať karbotermické reakcie. Redukciu povrchových 
oxidov Fe uhlíkom v mieste kontaktov Fe/C možno na profile 
CO, obr. 1 a obr. 2, identifikovať ako píky s maximom pri 
teplote ~ 800 °C. Nad teplotou 900 °C narastá koncentrácia 
CO v spekacej atmosfére a dosahuje maximum pri teplote 
1120 °C. Tento pík je spojený s redukciou povrchových ter-
modynamicky stabilných oxidov chrómu a tiež oxidov železa 
z vnútorných pórov, ktoré komunikujú s povrchom výlisku. 
Pík s maximom pri teplote 1200 °C zodpovedá redukcii oxi-
dov v objeme práškových častíc, pre ktorú je z hľadiska re-
akčnej kinetiky potrebná vyššiu teplota spekania. Na obr. 2 na 

profile CO vidieť pík s maximom pri ~ 590 °C, ktorý súvisí 
s Boudouardova reakciou. 

Výsledkom popísaných procesov je zmena obsahu kyslí-
ka a uhlíka po spekaní, Tab. I.  Po spekaní pri 1120 ºC 
v  atmosfére  obsahujúcej  vodík  klesol  obsah  kyslíka 
z východiskovej hodnoty 0,197 % na 0,097 % a pri 1200 °C 
na 0,027 %, čo zodpovedá úbytku o ~50 a ~90 % oproti stavu 
pred spekaním. Vyššie úbytky kyslíka spekaním pri vyššej 
teplote potvrdzujú redukciu nielen povrchových oxidov ale aj 
oxidov v objeme častíc. Výhoda spekania Cr legovaných ocelí 
pri vyššej teplote bola prezentovaná viacerými autormi5,6,11. 
Spekaním v N2 atmosfére pri 1120ºC klesol obsah kyslíka na 
0,122 % a pri 1200 ºC na 0,035 %, čo zodpovedá jeho úbytku 
o ~40 a ~80 %, teda menej ako pri redukcii v atmosfére obsa-
hujúcej vodík. Dôsledkom karbotermických redukčných pro-
cesov je pokles obsahu uhlíka, a to z pôvodných 0,5 % na 
0,34 % spekaním pri 1120 ºC a na 0,39 % pri 1200 ºC 
v atmosfére N2+10 % H2 a na 0,37, resp. 0,42 % pri spekaní v 
N2 atmosfére.  

Dôsledkom  redukčných  procesov  počas  spekania  je 
zmenšenie oxidického znečistenia materiálu,  doprevádzané 
zmenou distribúcie, veľkosti a početnosti oxidických častíc. 
Obr. 3 a ukazuje východiskový stav s oxidickými časticami, 
ktoré sú distribuované po hraniciach zŕn ale aj objeme častíc. 
Spekanie  pri  teplote  1120  ° C  v  atmosfére  N2  vedie 
k podstatnému zmenšeniu oxidických častíc, ich zvyšky ale 

Obr. 2. Profily obsahu H2O, CO a CO2 vo výstupnej atmosfére pri 
spekaní 1200 °C v N2 

Obr. 1. Profily obsahu H2O, CO a CO2 vo výstupnej atmosfére pri 
spekaní 1200 °C v N2+10 % H2 

Obr. 3. Distribúcia oxidických častíc pred a po spekaní   

a,  
Oxidické znečistenie 
východiskového prášku 
0,197 % O2 

b,  
Distribúcia oxidických 
častíc po spekaní  
1120 N2 0,122 %O2 

c, 
Distribúcia oxidických 
častíc po spekaní  
1200 N2+H2 0,027 %O2 

oxid 

oxid 

pór 
oxid 
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zostávajú v miestach pôvodných povrchov alebo ako zhluky 
drobných  oxidov  v  objeme  pôvodných  častíc,  obr.  3b. 
K zásadnej zmene distribúcie a počtu oxidických častíc došlo 
spekaním pri teplote 1200 °C, a to výraznejšie po spekaní 
v atmosfére N2+10 % H2, obr. 3c Vidieť iba ojedinelé oxidic-
ké častice nachádzajúce sa v objeme pôvodných častíc. 

Feriticko-bainitická  mikroštruktúra  spekaných  vzoriek 
zodpovedá  obsahu  uhlíka  a  rýchlosti  ochladzovania. 
V niektorých feritických zrnách vzoriek spekaných pri 1120 °
C boli identifikované zvyšky oxidov, v prípade spekania pri 
1200 °C je výskyt oxidických inklúzií úplne ojedinelý.  

Na obr. 4 sú hodnoty lomovej pevnosti RFR merané ne-
štandardnou „gombičkovou“ skúškou. Materiál s najnižším 
oxidickým znečistením má lomovú pevnosť 945 MPa, najniž-
šia hodnota 680 MPa zodpovedá materiálu spekaného pri tep-
lote 1120 °C v atmosfére N2. 

Analýza lomových povrchov ukázala, že materiál sa 
porušoval tvárnym jamkovým mechanizmom. V niektorých 
jamkách sa nachádzali oxidické Cr-Mn častice ťažko reduko-
vateľných spinelových oxidov veľkosti do ~ 0,5 m. Ich vý-
skyt bol zaznamenaný v prípade vzoriek spekaných pri teplote 
1120 °C v atmosfére N2. Na lomovom povrchu materiálu 
spekanom pri 1200 °C sa takéto častice vyskytovali veľmi 
ojedinele.  

4. Závery 
 

Kontinuálne monitorovanie zloženia výstupnej atmosfé-
ry ukázalo, že so vzrastajúcou teplotou redukčný potenciál 
vodíka klesá a nad 750 °C sa začínajú uplatňovať karbotermic-

ké reakcie. Nad teplotou 900 °C narastá koncentrácia CO 
v spekacej atmosfére a dosahuje maximum pri teplote 1120 °C, 
čo je spojené s redukciou povrchových termodynamicky sta-
bilných oxidov chrómu a tiež vnútorných oxidov železa. Pri 
teplote okolo 1200 °C je maximum redukcie stabilných oxidov 
v objeme práškových častíc. Obsah kyslíka a uhlíka po speka-
ní je v súlade s identifikovanými procesmi redukcie. Speka-
ním pri teplote 1200 °C došlo až k 90% zmenšeniu obsahu 
kyslíka a k poklesu obsahu uhlíka z 0,5 % na 0,340,37 % pri 
hodnote lomovej pevnosti až do 945 MPa.  

 
Príspevok  bol  spracovaný  v  rámci  projektu  VEGA 

2/0103/09. Autori ďakujú Vedeckej grantovej agentúre MŠVV 
a Š SR za finančnú podporu. 
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M. Hrubovčáková, E. Dudrová (Institute of Materials 
Research, Košice, Slovakia): Effect of Sintering Conditions 
of the Fe-Cr-Mo-C Powder Steel on Reduction Processes 

 
The contribution deals with the effect of sintering tem-

perature (1120 and 1200 ºC) and atmosphere type (N2 and 
N2+10 % H2) on oxide reduction during the sintering of the 
Astaloy CrM+0,5 % C. Continuous monitoring of the output 
atmosphere composition showed that at temperatures above 
750 °C carbothermic reactions start and at temperatures above 
900 °C increases the CO content with maximum at 1120 °C, 
which corresponds to reduction of surface Cr oxides and Fe 
inner oxides. At a temperature of ~1200 °C maximum reduc-
tion of stable inner oxides was identified. Sintering at 1200 °C 
results in reduction of O2 content by 90 %; C content de-
creases from 0.5 % to 0.340.37 % which results in the values 
of the fracture strength of 945 MPa. 

Tabuľka I 
Obsah O2 a C v spekaných výliskoch 

Atmosféra Teplota spekania [ºC] O2 [%] C [%] 

N2+10 % H2 1120 0,097 0,39 

N2+10 % H2 1200 0,027 0,34 

N2 1120 0,122 0,42 

N2 1200 0,035 0,37 

Obr. 4. Hodnoty lomovej pevnosti RFR po spekaní 
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1. Úvod 
 

Výroba odliatkov patrí k  tým priemyselným odvetviam, 
ktoré produkujú pomerne veľké množstvo odpadov. Uvádza 
sa, že v súčasnosti vzniká na 1 tonu dobrých odliatkov okolo 
600 kg rôznych druhov odpadov. Aktuálne je vo svete  väčší 
podiel zlievarenských odpadov (okolo 60 %) vyvážaných na 
skládku a menší podiel okolo 10–15 % je recyklovaných pre-
dovšetkým v stavebníctve. Ďalšie odpady predstavujúce pre-
dovšetkým použité formovacie zmesi a poškodené jadrá sa vo 
veľkej miere regenerujú a opätovne využívajú v zlievarňach1. 

Zlievarenstvo vo všeobecnosti patrí k   priemyselným 
odvetviam,  v ktorých dochádza k vysokému stupňu recyklá-
cie kovov. Napriek tomu, že podľa niektorých prameňov sa 
využitie kovovej substancie pohybuje okolo 90 %, množstvo 
bohatých kovonosných odpadov je vyvážaných na skládky. 
K týmto odpadovým materiálom patria prachy z niektorých 
zlievarenských strojov a zariadení, ktoré končia na skládkach. 
Tým zároveň dochádza k zhoršeniu ekológie v mieste deponá-
cie a k záberu poľnohospodárskej pôdy2.  

Objektívne je nutné uviesť, že súčasné náklady na ukla-
danie odpadov sa líšia prípad od prípadu. Jedinou istotou je, 
že tieto náklady sa budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch 
zvyšovať, pretože sa zvyšujú poplatky za ukladanie odpadov 
a náklady na dopravu. Vysoké náklady na ochranu životného 
prostredia a veľmi vysoké dane z palív v Európe sú neustálou 
hrozbou konkurencie schopnosti zlievareň, preto sa očakáva, 
že  väčšina  zlievareň  bude  zvažovať  rôzne  postupy 
recyklácie3. 
 
 
2. Základné rozdelenie zlievarenských prachov 
 

Prachy vznikajúce v zlievarenstve je  možné rozdeliť 
nasledujúcim spôsobom2: kovonosné prachy, zmesné prachy a 
pieskové  prachy  s  minimálnym obsahom 70 hm.% SiO2 
a obsahom celkového železa nepresahujúceho 10 hm.%. Me-
dzi  najhodnotnejšie  materiály  patria  kovonosné  odprašky, 
ktoré pochádzajú predovšetkým z otryskávania a brúsenia 
odliatkov. Obsah železa v odpadových materiáloch zachyte-
ných z čistiarní a systémov na zachytávanie tuhých emisií 
z týchto zariadení sa pohybuje od 40 do viac ako 80 % 
v  závislosti  na  type  použitého  zariadenia,  jeho  účinnosti 
a umiestnenia zariadenia v systéme. 

 

3. Prach z brúsenia odliatkov 
 

K odpadovým prachom s vysokým obsahom železa patrí 
aj prach z brúsenia odliatkov. V Tab. I je uvedené chemické 
zloženie prachu z brúsenia liatinových odliatkov z dvoch 
rôznych slovenských zlievarní. Na obr. 1 je morfológia tohto 
prachu. 

Z chemickej analýzy je vidieť, že prach z brúsenia od-
liatkov obsahuje veľmi vysoký podiel kovového železa (80–
90  % ),  obsah  oxidov  železa  je  v  prípade  zlievarne 
A minimálny (1,2 %) v druhej zlievarni bol celkový obsah 
oxidov vyšší (takmer 6 %). 

Z granulometrickej analýzy vyplýva, že najväčší podiel 
prachu  41,62 %  malo veľkosť pod 0,063 mm, veľkosť zŕn 
nad  0,18  mm  malo  len  4,23  %  prachových  zŕn.  Prach 
z brúsenia je veľmi jemnozrnný materiál s veľmi nerovnomer-
nými tvarmi zŕn, ktoré nie sú vhodné pre peletizáciu alebo 
briketáciu iba tlakom, ako je to možné v prípade kovových 
špôn. 

Chemické zloženie prachu, predovšetkým vysoký obsah 
železa, predurčujú použitie tohto prachu do vsádzky taviaceho 
agregátu. Najvhodnejším taviacím agregátom pre zužitkova-
nie zlievarenského prachu je kuplová pec46. Na Sovensku je 
len niekoľko zlievarní, ktoré vyrábajú liatinu v kuplovej peci, 
ale vzhľadom k tomu, že prach z brúsenia vzniká vo všetkých 
zlievarňach, je potrebné uvažovať s použitím tohto druhu 
prachu aj do vsádzky elektrickej indukčnej pece. 

Medzi kuplovou pecou a elektrickou indukčnou pece sú 
dva významné rozdiely3: kuplová pec pracuje s redukčnou 
atmosférou,  zatiaľ  čo  elektrická  indukčná  pec  pracuje 
s neutrálnou alebo čiastočne oxidačnou atmosférou z dôvodu 
absentovania prítomnosti koksu. Pelety alebo brikety, ktoré 
môžu byť použité do vsádzky pece sú menej feromagnetické, 
v elektrickej indukčnej peci  vytvárajú menej tepla. 
 
 
4. Skusovenie prachu z brúsenia odliatkov 
 
Na to, aby mohol byť prach použitý do vsádzky pece bolo 
nutné previesť ho do kompaktného stavu, vhodného pre vsá-
dzanie do elektrickej indukčnej pece. Z toho dôvodu bolo 
potrebné vyriešiť dva problémy: nájsť vhodnú metódu skuso-
venia prachu, ktorá umožní ľahkú manipuláciu s prachom, 

MOŽNOSTI SKUSOVENIA PRACHOVÉHO ODPADU S VYSOKÝM OBSAHOM  
ŽELEZA 

Obr. 1. Morfológia prachu z brúsenia liatinových odliatkov (zv. 
10x) 
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bude lacná a s minimálnym množstvom spojiva a zároveň 
odskúšať použitie skusoveného prachu do vsádzky elektrickej 
indukčnej pece a zistiť jeho vplyv na výťažok kovu 
a množstvo trosky.   

Prach z brúsenia odliatkov bol peletizovaný na peletizač-
nej mise s pridaním spojiva bentonitu a vody. Tento proces 
bol spojený s vývinom veľkého množstva tepla (teplo sálalo 
z peletizovanej vsádzky), teplota vsádzky stúpla o viac ako 
50 °C. Teplo, ktoré sa uvoľnilo pri pridaní vody k prachu 
z brúsenia bolo spôsobené chemickou reakciou, ktorá pri tom 
prebehla. Zistilo sa, že pridaním vody k prachu z Tab. I došlo 
k zmene jeho chemického zloženia, znížil sa obsah kovového 
železa a zvýšil sa obsah FeO. Obr. 2 ukazuje ako vplýva ob-
sah vody na chemické zloženie prachu. Zvyšovaním obsahu 
vody lineárne klesá obsah kovového železa a na druhej strane 
exponenciálne stúpa obsah FeO, čo bol veľmi negatívny po-
znatok pre proces skusovenia. Viedlo to k poznatku, že je 
nutné minimalizovať pridávanie vody v procese skusovenia, 
pretože zvýšený obsah FeO v prachu by spôsobil problémy 
pri tavení v elektrickej indukčnej peci (výrazne by sa znížil 
výťažok kovu a zvýšilo by sa množstvo trosky, čo je nežiaduce. 

Prach  nebolo  možné  speletizovať  tak  sa  pristúpilo 
k briketovaniu. Pri briketizácii boli ako spojivo použité rôzne 
podiely bentonitu a vodného skla. Keďže pri použití vodného 
skla  nedochádzalo  k  zvyšovaniu  teploty  prachu 
(predpokladáme, že vodné sklo brzdilo oxidáciu železa), bolo 
zvolené ako vhodnejšie spojivo. Na základe experimentov 
bolo ako najvhodnejšie  množstvo vodného skla  určených 
6 hm.%. 

Brikety zhotovené z prachu  z brúsenia so 6 % vodného 
skla mali pevnosť v surovom stave 20,5 kPa  a táto pevnosť 
v tlaku stúpla po 3 mesiacoch na 81,3 kPa. Kvôli minimalizá-
cii nákladov boli brikety vytvrdzované samovoľne na vzdu-
chu. Brikety mali jednu nevýhodu. Tým, že boli samovytvr-

dzované, boli pri dostatočnej pevnosti  krehké a pri páde na 
kovovú podložku sa rozpadávali a manipulácia s  nimi bola 
veľmi 
problematická. Jednou z možností ako dosiahnuť lepšie mani-
pulačné vlastností takýchto brikiet je ich vytvrdzovanie fúka-
ním CO2, čo je ale pracné a nákladné. 

Ďalšie experimenty boli zamerané na použitie bentonitu 
ako spojivá s minimálnym množstvom vody.  

 
 

5. Závery 
 
Cieľom experimentov bolo nájsť najvhodnejší spôsob 

skusovenia prachu z brúsenia odliatkov. Výsledky experimen-
tov ukázali, že najpevnejšie a  voči pádu najodolnejšie boli 
brikety  pripravené  vhodnou  kombináciou  hrubozrnného 
a jemnozrnného prachu z brúsenia s prídavkom 5% bentonitu 
a malým prídavkom vody. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu VEGA 1/0568/10 

a Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 
č.APVV-0180-07. 
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A. Pribulová, D. Baricová (Technical university Košice, 

Fakulty of Metalurgy, Department of Iron Metalurgy and 
Foundry,  Košice,  Slovakia):  Compacting  Possibilities  of 
Dust Waste with high Fe-Content 
 

Dust  from  castings  grinding  with  high  Fe  content 
(87.9 %) is very valuable material that is still landfill in Slo-
vakia. Main goal of experiments has been to find the cheapest  
way of dust compacting with minimum amount of binder. The 
dust was pelletized and briquetted and as binders bentonite, 
water glass and water were used. Water caused FeO rise in the 
dust what is not suitable for its using in EIF. Briquettes made 
from dust  with  addition  of  water  glass  got  compression 
strength after three months on the air about 82 kPa but they 
had a very low drop impact resistance. Very good results were 
observed by using of fine grained and coarse grained dust 
with small addition of water and bentonite. 

Tabuľka I 
Chemické zloženie prachu [hm.%] z brúsenia liatinových odliatkov z dvoch slovenských zlievarní  

 Prach Fe Fekov FeO Fe2O3 SiO2 CaO Mn P SiC C S  

Prach A 88,58 87,91 0,72 0,48 8,84 0,19 0,58 0,06 1,01 3,83 0,104 

Prach B 81,21 76,73 3,59 2,41 6,34  0,29 0,03 0,28 3,07 0,121 

Obr. 2. Vplyv obsahu vody na obsah kovového železa a FeO  
v prachu z brúsenia 
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1. Úvod 
 

Bezolovnaté spájky na báze SnAgCu, SnAg a SnCu 
(s teplotou tavenia pod 250 °C) sú najviac rozšíreným nízko-
teplotným spájkovacím materiálom v oblasti elektrotechnic-
kého priemyslu.  Podstatnú úlohu preto z pohľadu kvality 
a spoľahlivosti elektronických zariadení zohrávajú spájkované 
spoje. Zásadným faktorom určujúcim vlastnosti spájkovaných 
spojov je ich mikroštruktúra. Mikroštruktúra spájkovaných 
spojov je vo všeobecnosti ovplyvnená použitou spájkovacou 
zliatinou,  procesom  spájkovania,  zložením  spájkovaných 
materiálov a používaním elektronického zariadenia. Všetky 
štyri  faktory  majú  významný vplyv  fázové  transformácie 
v spájkovaných spojov následne ovplyvňujúce ich vlastnosti. 
Mikroštruktúra samotných bezolovnatých spájok vo všeobec-
nosti pozostáva z -Sn dendritických kryštálov s typickou 
dĺžkou 101102 m. Ďalšou podstatnou zložkou spájok sú 
intermetalické zlúčeniny. Spájky založené na Sn s prímesami 
ako Ag alebo Cu obsahujú dominantne itermetalické precipi-
táty Ag3Sn (≈1101 m) alebo Cu6Sn5 (≈ 1 m). Rozloženie 
intermetalických  zlúčenín  v  zliatine  je  dané  pomerovým 
hmotnostným zložením jednotlivých prvkov v spájke1,2.  

 Realizované  in-situ  röntgenové  difrakčné  merania 
spájkovacích zliatin 95,5Sn3,8Ag0,7Cu, 99Sn1Cu a 96Sn4Ag 
(hmotnostné  pomerové  zloženie)  znázorňujú  správanie  sa 
týchto zliatin počas nárastu teploty (30250 ºC) a počas po-
klesu teploty (25030 ºC), simulujúc tak proces spájkovania. 
Dôraz bol pri týchto meraniach kladený na posúdenie fázo-
vých premien v jednotlivých spájkovacích zliatinách najmä 
počas procesu tuhnutia.  

 
 

2. Meranie 
 

 Ako zdroj röntgenového žiarenia pre difrakčné mera-
nia sa použil ohybový magnet experimentálneho stanovišťa 
B2 synchrotrónu DORIS III v inštitúte  HASYLAB/DESY 
v Hamburgu (Nemecko). Experimentálne stanovište umožňu-
je  realizovať  merania  v  geometrii  Debye-Scherrera 
v transmisnom režime obr. 1. Pre naše merania sa použila 
vlnová dĺžka žiarenia λ = 0,5384 Å. Použitie synchrotrónneho 

žiarenia má mnoho výhod v porovnaní konvenčnými labora-
tórnymi röntgenovými lampami, keďže poskytuje vysokoe-
nergetický intenzívny tok fotónov. Z dôvodu urýchlenia mera-
ní boli difraktované lúče detekované polohovo citlivým detek-
torom OBI, pokrývajúci uhlový rozsah 2θmax = 110º.  

Vzorky spájkovacích zliatin vo forme prášku boli umies-
tnené  do  sklenených  kapilár  s  vnútorným  priemerom 
0,28 mm. Následne boli kapiláry postupne (pre jednotlivé 
spájky) vložené do piecky STOE, ktorá umožňuje simuláciu 
procesu spájkovania (nárast, resp. pokles teploty zliatin). Tep-
lota v blízkosti samotnej vzorky spájky v piecke bola meraná 
termočlánkom.  Z  dôvodu  eliminácie  vplyvu  textúry 
a zabezpečenia korektných intenzít Braggovych difrakčných 
vrcholov sa kapilára otáčala s frekvenciou 2 Hz (ω) okolo 
svojej horizontálnej osi, v smere kolmom ku dopadajúcemu 
monochromatickému  lúču  s  rozmermi  12  mm  x  5  mm 
(obr. 1). Keďže intenzita dopadajúceho lúča postupne klesá v 
dôsledku časového poklesu pozitrónového prúdu v synchrot-
róne, doba jednotlivých meraní (pri konštantnej teplote) bola 
definovaná dosiahnutím preddefinovaného počtu zaznamena-
ných fotónov. Meranie pri konštantnej teplote trvalo medzi 12  
až 14 min. Počas nárastu (30210 ºC) a poklesu teploty (190 
až 30 ºC)  sa aplikoval teplotný krok 10 ºC, kým teplotný krok 
2 ºC sa aplikoval pre detailnejší záznam procesov tavenia 
(210250 ºC) a tuhnutia (250190 ºC). 
 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Difrakčné záznamy všetkých spájkovacích zliatin získa-
ných pri počiatočnej teplote 30 ºC poukazujú na prítomnosť 
ostrých a intenzívnych vrcholov -Sn fázy (PDF Nr. 4-673). 
Taktiež sú v záznamoch jasne viditeľné jemné vrcholy Ag3Sn 
(PDF  Nr.  44-1300)  pre  zliatiny  95,5Sn3,8Ag0,7Cu 
a 96Sn4Ag a jemné vrcholy Cu6Sn5 (PDF Nr. 45-1488) pre 
zliatiny 95,5Sn3,8Ag0,7Cu a 99Sn1Cu4. Keďže naše merania 
boli zamerané najmä na posúdenie fázových premien, nasle-
dujúce difrakčné záznamy znázorňujú správanie sa analyzova-
ných spájkovacích zliatin len počas procesu tavenia (nárast 

VPLYV TEPLOTY NA FÁZOVÉ TRANSFORMÁCIE SPÁJKOVACÍCH ZLIATIN 
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Obr. 1. Konfigurácia difrakrometra v geometrii Debye-Scherrera 
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teploty) a tiež pri vybraných teplotách (počas poklesu teplo-
ty), pri ktorých sa formujú jednotlivé kryštalické fázy. 

V dôsledku ohrevu vzoriek spájok v rozsahu 30 ºC až po 
teploty tavenia jednotlivých zliatin nedošlo v spájkach ku 
vzniku nových kryštalických fáz. Po dosiahnutí teploty 228 ºC 
(95,5Sn3,8Ag0,7Cu),  resp.  238  ºC  (99Sn1Cu)  a  232  ºC 
(96Sn4Ag) difrakčné vrcholy patriace hlavnej fáze -Sn rých-
lo poklesli, čo je znakom dosiahnutia teploty blízkej teplote 
tavenia jednotlivých spájok. Po zvýšení teploty o ďalšie 2 °C 
bolo možné pozorovať  ďalší  pokles intenzity difrakčných 
vrcholov jednotlivých fáz spolu s výrazným relatívnym náras-
tom pozadia. Difrakčné záznamy získané pri teplotách 232 °C 
(95,5Sn3,8Ag0,7Cu), 244 °C (99Sn1Cu) a 236 °C (96Sn4Ag) 
nevykazujú prítomnosť Braggovych vrcholov, čo je  dôkazom 
tekutého stavu spájkovacích zliatin obr. 2a, obr. 3a, obr. 4a. 

Je dôležité poznamenať, že v súlade s hodnotami publi-
kovanými v databáze3 a v binárnych diagramoch5, jednotlivé 
teploty liquidu sú namerané s odchýlkou +(812) °C. Tieto 
rozdiely sú pravdepodobne dôsledkom teplotného gradientu 
vo vnútri piecky v kombinácii so zvoleným teplotným kro-
kom (2 °C). 

Nasledujúce izotermálne žíhanie zliatin pri teplote 250 °
C nespôsobilo vznik nových fáz a difúzny charakter difrakč-
ných záznamov ostal nezmenený. 

V ďalšej fáze meraní sme sa sústredili na proces tuhnu-
tia, resp. kryštalizácie spájkovacích zliatin. Difrakčné zázna-
my pri procese poklesu teploty vykazujú difúzny charakter 
špecifický pre amorfný (roztavený) materiál až po teploty Obr. 3. Difrakčné záznamy spájkovacej zliatiny 99Sn1Cu 

10 15 20 25 30

2θ [º]

In
te

n
zi

ta
 [

-]

Cu6Sn5

β-Sn

SnO 

218ºC

206ºC

b) Pokles teploty 

10 15 20 25 30

2θ [º]

In
te

n
zi

ta
 [

-]

Cu6Sn5

β-Sn

238ºC

240ºC

242ºC

244ºC

a) Nárast teploty 

Obr. 2. Difrakčné záznamy spájkovacej zliatiny 
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Obr. 4. Difrakčné záznamy spájkovacej zliatiny 96Sn4Ag 
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228  ºC  (95,5Sn3,8Ag0,7Cu),  resp.  218  ºC  (99Sn1Cu) 
a 218 ºC (96Sn4Ag)  obr. 2b, obr. 3b, obr. 4b, keďže pri 
týchto teplotách vystupujú v záznamoch prvé Braggove vr-
choly prislúchajúce -Sn, resp. ostatným kryštalickým fázam. 
Podobné difrakčné záznamy (ak sa vezme do úvahy iba prí-
tomnosť reflexií -Sn) boli zaznamenané počas teplotného 
nárastu  pri  teplote  230  ºC  (95,5Sn3,8Ag0,7Cu),  240  ºC 
(99Sn1Cu)  a 234 ºC (96Sn4Ag). Z týchto hodnôt je možné 
usúdiť, že rozdiel medzi teplotou liquidu pri procese tavenia 
a teplotou liquidu pri procese tuhnutia (pre jednotlivé spájko-
vacie zliatiny) svedčí o teplotnej hysterézii skupenských pre-
mien v spájkach6.  

Nasledujúca Tab. I sumarizuje údaje získané z meraní, 
resp. z difrakčných záznamov: teploty liquidu (pre nárast a 
pokles teploty), a tiež počiatočné teploty vzniku kryštalických 
fáz počas procesu chladenia. 

V prípade všetkých spájok sa počas poklesu teploty sfor-
movala ako ďalšia kryštalická fáza SnO, čo je pravdepodobne 
výsledkom povrchovej oxidácie zliatin v dôsledku prítomnosti 
zvyškového kyslíka v kapilárach. 
 
 
4. Záver 
 

Difrakčné merania spájkovacích zliatin použitím syn-
chrotrónneho röntgenového žiarenia preukázali svoje opod-
statnenie. Umožnili detailnú analýzu procesov tavenia a tuh-
nutia spájkovacích zliatin. Podstatným výsledkom získaným 
difrakčnými meraniami je určenie hodnôt teploty liquidu (pri 
náraste a poklese teploty) spájkovacích zliatin, a tiež defino-
vanie poradia kryštalizácie kryštalických fáz v spájkovacích 
zliatinách, ktoré objasňuje distribúciu jednotlivých kryštalic-
kých fáz v bezolovnatých spájkach. 
 

Autori článku ďakujú Tonymu Bellovi z DESY, HASY-
LAB v Hamburgu, SRN za pomoc pri meraniach. 

Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu VE-
GA č. 1/0298/09, 2009-2012: Analýza a návrh komplexnej 
metodiky vyhodnocovania kvality spojov montážnych súčias-
tok a systémov založených na bezolovnatých spájkach. 
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In-situ X-ray diffraction experiments using synchrotron 

radiation were employed to analyze microstructure evolution 
of 95.5Sn3.8Ag0.7Cu (wt.%), 99Sn1Cu (wt.%) and 96Sn4Ag 
(wt.%) lead-free solder alloys during heating (30250 ºC), 
isothermal annealing (240 ºC) and cooling (25030 ºC). The 
special emphasis was placed at the study of melting and so-
lidification process, explaining formation, distribution and the 
order of crystallization of the crystal phases (-Sn, intermetal-
lic compounds) in the solder alloys.  

Tabuľka I  
Teploty liquidu a kryštalizácie jednotlivých fáz spájkovacích 
zliatin  

  Nárast 
teploty 

Pokles teploty 

  liquidus liquidus -Sn Ag3Sn Cu6Sn5 

95,5Sn3,8Ag0,7Cu 232ºC 228ºC 228ºC 228ºC 228ºC 

99Sn1Cu 244ºC 218ºC 218ºC  206ºC 

96Sn4Ag 236ºC 218ºC 218ºC 218ºC  


