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Abstract 

 The study investigated the influence of the method of mechanical milling (milling in a ball 
mill and in an intensive attritor) on the size and structure of particles of Cu powder in preparation of 
ultrafine dispersion strengthened Cu powder mixture - 5% by volume CuO.Al2O3 using a mechanical-
chemical method. The experimental observations indicated that the preparation of the powder mixture 
in question by mechanical milling in a ball mill was unsuitable because, due to low energy of milling, 
an uniform distribution of dispersoid particles could not be reached and the presence of particle 
agglomerates in the structure of the material decreased the effective volumetric proportion of particles 
of the secondary phase. The mechanical milling in an intensive attritor was suitable for preparation of 
the powder mixture mentioned as it enabled to obtain sufficient fineness of particles of the matrix metal 
as well as uniform distribution of fine dispersoid particles in the matrix. 

 The study also discusses the influence of the method of milling on the character of structure of 
the compact material prepared from the given powder mixtures. The structure of the powder mixture 
entering the process of compacting affects significantly the character of structure of the resulting 
compact material. The compact material prepared from the powder mixture, subjected previously to 
grinding in a ball mill, exhibited a coarser structure and a more pronounced deformation texture in 
comparison with the material prepared from the attritor-ground mixture. 

 

 

Abstrakt 

 Práca je zameraná na analýzu vplyvu spôsobu mechanického mletia (mletie v guľovom mlyne 
a v attritore) na veľkosť a štruktúru častíc prášku Cu pri príprave ultrajemnej disperzne spevnenej 
práškovej zmesi Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 mechanicko - chemickou metódou. Zároveň je analyzovaný 
vplyv spôsobu mletia na charakter štruktúry kompaktného materiálu pripraveného z predmetnej 
práškovej zmesi. 

 

 

1. Úvod 

 V posledných rokoch je v oblasti výskumu venovaná veľká pozornosť materiálom s 
ultrajemnou štruktúrou, ktorých veľkosť zrna sa pohybuje v rozsahu niekoľkých nanometrov [1], alebo 



mikrometrov [2]. Sú známe rôzne spôsoby prípravy ultrajemných práškov: mechanické legovanie, "sol-
gel" metóda, elektrochemické usadzovanie, "rapid solidification", atď. [3]. Tak ako u konvenčných 
zliatin, tak aj u ultrajemných práškových materiálov je možné potlačiť rast zrna pri zvýšených 
teplotách pomocou disperzného spevňovania, t.j. prídavkom vysokostabilnej, s matricou navzájom 
nerozpustnej sekundárnej fázy [4]. Efektívnosť spevňovania časticami sekundárnej fázy - disperzoidom 
je podmienená jeho objemovým podielom, veľkosťou častíc a rovnomernosťou rozloženia v 
matricovom kove [5]. 

 Modifikáciou mechanicko - chemického spôsobu [6] prípravy ultrajemných práškových 
materiálov je možné pripraviť ultrajemnú disperzne spevnenú práškovú zmes Cu - CuO.Al2O3. 
Dôležitou súčasťou prípravy danej zmesi je mechanické mletie. V práci je analyzovaný vplyv spôsobu 
mletia (v guľovom mlyne a v attritore) jednak na veľkosť a štruktúru častíc práškového matricového 
Cu, ako aj na štruktúrne charakteristiky kompaktného materiálu pripraveného z predmetnej práškovej 
zmesi. 

 

 

2. Experimentálny materiál a metódy 

 Experimentálnym materiálom bola ultrajemná prášková zmes Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3, 
pripravená modifikovanou mechanicko - chemickou metódou [6]. V práškovej zmesi, označenej A 
bolo mechanické mletie realizované v guľovom mlyne s mlecími guľami s priemerom 40 mm. V 
práškovej zmesi B bolo mechanické mletie realizované v attritore s mlecími guľami s priemerom 3 
mm. 

 Veľkosť a štruktúra častíc prášku bola mapovaná v celom procese prípravy, t.z. od 
východiskového CuO prášku až po výslednú práškovú zmes Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3, vstupujúcu do 
procesu kompaktizácie. Veľkosť častíc prášku bola sledovaná pomocou rastrovacej elektrónovej 
mikroskópie na mikroskope TESLA BS 340 a štruktúra častíc prášku (CuO, resp. Cu) bola 
analyzovaná pomocou rtg. difrakcie na prístroji MIKROMETA 2 s Cu katódou, Ni filtrom, s napätím 
30 kV a prúdom 20 mA. Z rozšírenia difrakčných línií bola určovaná na základe Scherrerovho vzťahu 
veľkosť difrakčne koherentných oblastí DKO Cu. Táto metóda umožňuje stanovenie veľkosti DKO do 
100 nm. Z ultrajemnej práškovej zmesi Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 bol pripravený kompaktný materiál 

lisovaním za studena v ochrannej atmosfére vodíka, spekaním pri teplote 800oC po dobu 15 min s 
následným pretlačným lisovaním pri teplote 800oC s 95% -nou deformáciou. Štruktúrne 
charakteristiky kompaktného materiálu boli sledované prostredníctvom optickej mikroskópie a 
pomocou rtg. difrakcie. 

 

 

3. Výsledky a diskusia 

 Východiskovou surovinou na prípravu ultrajemnej práškovej zmesi Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 
je práškové CuO. Veľkosť častíc CuO po 4h mletí v guľovom mlyne, ako aj po 4h mletí v attritore bola 
sledovaná pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Morfológia častíc CuO je v obidvoch 
prípadoch nepravidelná, hranatá a veľkosť častíc CuO sa pohybuje vo veľmi širokom intervale, obr.1 
a,b. Veľkosť častíc CuO po mletí v guľovom mlyne sa pohybuje v rozmedzí 1 až 6 µm a veľkosť častíc 
CuO po mletí v attritore je v rozmedzí 0.5 až 5 µm. Z rozšírenia difrakčných línií, obr.2, je však 
zrejmé, že mletím v attritore (B) sa získa CuO prášok s jemnejšou štruktúrou ako mletím v guľovom 
mlyne (A). Je to dané vyššou mlecou energiou attritora v porovnaní s guľovým mlynom, čo je 
podmienené vyššími otáčkami a menším priemerom mlecích gúľ attritora. V takto získanom prášku 
CuO sa pridaním odpovedajúceho množstva dusičnanu hlinitého a následným žíhaním vytvára 
sekundárne spevňujúca fáza CuO.Al2O3 [7]. 

 

 
 

 



         a)                  b) 
Fig.1 SEM picture of CuO ground in: 

     a) a ball mill (A) for 4 h  

     b) an attritor (B) for 4 h 

 

 

 Nasledujúcou veľmi dôležitou operáciou v procese prípravy danej ultrajemnej zmesi je 
redukčné žíhanie práškovej zmesi CuO - 5 obj % CuO.Al2O3 vo vodíkovej atmosfére. Častice získané 
redukciou sú veľmi jemné, čo dokazujú snímky z rastrovacej elektrónovej mikroskópie (obr.3a,b). 
Častice Cu však vykazujú výraznú tendenciu k zhlukovaniu, preto ich veľkosť nie je možné na základe 
pozorovaní pomocou SEM presne určiť. Je možné však skonštatovať, že rast častíc Cu je aj napriek 
výraznému exotermickému charakteru redukcie potlačený prítomnosťou častíc sekundárnej fázy 
CuO.Al2O3. Rtg. záznamy vyredukovanej práškovej zmesi Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 (A a B) sú na 
obr.4. Veľkosť DKO Cu častíc v obidvoch zmesiach nie je možné vypočítať podľa Schererovho vzťahu 
[8], pretože sú väčšie ako 100 nm. Z porovnania rozšírenia difrakčných čiar, ako aj z porovnania 
intenzít jednotlivých reflexií však vyplýva, že Cu častice prášku B sú jemnejšie ako Cu častice prášku 
A. Je to podmienené jemnejšími časticami CuO v prípade prášku B, vstupujúcich do redukcie. 

Fig.2 An X-ray photograph of CuO ground in a ball mill (A) and in an attritor (B) for 4 h 

 

 
         a)                  b) 

Fig.3 SEM picture of reduced Cu - 5% by volume CuO.Al2O3  

                                                        a) mixture A (preparation in a ball mill) 

                                                        b) mixture B (prepared in an attritor) 

 

 

 Vyredukovaná prášková zmes Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 (A) bola mletá v guľovom mlyne 4 a 
6 hodín, zmes (B) bola mletá v attritore rovnakú dobu. 

Fig.4 An X-ray photograph of reduced Cu - 5% by volume CuO.Al2O3 mixture A and B 

 

 

 Rtg. záznamy predmetných zmesí po štvorhodinovom mletí dokumentuje obr.5. Z porovnania 
priebehu difrakčných línií je zrejmé, že prášková zmes mletá v attritore má jemnejšiu štruktúru ako 
prášková zmes mletá v guľovom mlyne. Potvrdzujú to aj veľkosti DKO. Stredná veľkosť DKO častíc 
Cu v zmesi mletej 4h v attritore je 35 nm, kým stredná veľkosť DKO častíc Cu v zmesi mletej v 
guľovom mlyne ostáva nad 100 nm. Mletím v attritore po dobu 4h došlo teda k výraznému zjemneniu 
štruktúry častíc Cu v porovnaní so štruktúrou častíc Cu po redukcii. Mletím v guľovom mlyne po dobu 
4h dochádza iba k minimálnemu zjemneniu častíc Cu. Predĺžením mletia na dobu 6h dochádza pri 
mletí v guľovom mlyne ako aj v attritore v porovnaní s dobou mletia 4h už iba k nevýraznému 
zjemneniu štruktúry častíc Cu, stredná veľkosť DKO v prípade guľového mlyna poklesla na 90 nm a v 
prípade attritora na 35nm. Vplyv doby mletia na zjemňovanie častíc Cu názorne dokumentuje obr.6a,b, 
ktorý zachytáva priebeh reflexií od roviny 111. 

Fig.5 An X-ray photograph of Cu - 5% by volume CuO.Al2O3 mixture subjected to 4 h milling: 

                              in a ball mill (A) in an attritor (B) 
         a)                  b) 

 

 
Fig.6 The course of reflections from the plane 111 of powder mixture: 



                                                  a) after reduction and the milling in a ball mill for 4 h and 6 h 

                                                  b) after reduction and the milling in an attritor for 4 h and 6 h 

 

 

Štruktúra kompaktného materiálu bola sledovaná pomocou optickej mikroskópie, obr.7a charakterizuje 
štruktúru materiálu A (pripravený z práškovej zmesi mletej v guľovom mlyne) a obr.7b charakterizuje 
štruktúru materiálu B (pripravený z práškovej zmesi mletej v attritore) v smere pretlačného lisovania. V 
štruktúre materiálu A sa objavujú zhluky častíc, ako aj miesta bez prítomnosti sekundárne spevňujúcich 
častíc, čím sa vytvára výrazná riadkovitosť štruktúry. Možno teda skonštatovať, že z dôvodu tvorby 
zhlukov je v materiáli A nižší objemový podiel efektívne spevňujúcich častíc [9] a že sekundárne 
spevňujúce častice sú rozložené nerovnomerne v štruktúre materiálu. Nerovnomerná distribúcia častíc 
a prítomnosť zhlukov v danom materiáli je v tomto prípade v dôsledku nízkej mlecej energie v 
guľovom mlyne v procese mletia práškovej zmesi po redukcii. V štruktúre materiálu B sa nevyskytujú 
zhluky častíc a riadkovitosť je potlačená rovnomernou distribúciou častíc disperzoidu v dôsledku 
intenzívneho mletia práškovej zmesi po redukcii v attritore. 

 

 

 

 
         a)                  b) 

 

 
Fig.7 Microstructure of the compact material 

                                                                      a) prepared from the mixture ground in a ball mill (A) 

                                                                      b) prepared from the mixture ground in an attritor (B) 

 

 

 Štruktúra predmetných kompaktných materiálov bola analyzovaná aj prostredníctvom rtg. 
difrakcie, rtg. záznam je na obr.8. 

Fig.8 An X-ray photograph of the compact material: 

                                                                 prepared from the mixture ground in a ball mill (A) 

                                                                 prepared from the mixture ground in an attritor (B) 

 

 

 Z obr.8 je zrejmé, že intenzity jednotlivých reflexií v obidvoch smeroch pretlačného lisovania 
sú odlišné od tabuľkových (ASTM) hodnôt, čo svedčí o vzniku textúry v daných materiáloch. 
Prítomnosť textúry v materiáli je v našom prípade nežiadúca, pretože sa môže prejaviť anizotrópiou 
vlastností materiálu. Z porovnania priebehu difrakčných línií materiálov A a B je evidentné, že zmena 
intenzít v porovnaní s ASTM tabuľkami je výraznejšia u materiálu A, čo je spôsobené už spomínanou 
nerovnomernou distribúciou efektívne spevňujúcich častíc v materiáli ako aj ich nižsím objemovým 
podielom v porovnaní s materiálom B. Priemerná veľkosť DKO kompaktného materiálu A je väčšia 
ako 100 nm, kým priemerná veľkosť DKO materiálu B je 70 nm. Jemnejšia štruktúra materiálu B je 
podmienená jemnejšou štruktúrou jednak samotného východiskového práškového CuO, ako aj 
práškovej zmesi Cu - 5 obj.% CuO.Al2O3 vstupujúcej do kompaktizačného procesu a taktiež 
distribúciou častíc sekundárnej fázy. 

 

 

4. Závery 



 Z experimentálnych pozorovaní vyplynulo, že na prípravu ultrajemnej práškovej zmesi Cu - 5 
obj.% CuO.Al2O3 nie je vhodné mechanické mletie v guľovom mlyne, pretože v dôsledku nízkej 
energie mletia sa nedosiahne rovnomerná distribúcia častíc disperzoidu a prítomnosťou zhlukov častíc 
v materiáli sa znižuje efektívny objemový podiel častíc sekundárnej fázy. Na prípravu predmetnej 
práškovej zmesi je vhodné mechanické mletie v intenzívnom attritore, ktorým sa dosiahne dostatočná 
jemnosť častíc matricového kovu, ako aj rovnomerné rozloženie jemných častíc disperzoidu v matrici. 

Štruktúra častíc matricového kovu, ako aj veľkosť a rozloženie častíc disperzoidu v práškovej zmesi 
vstupujúcej do procesu kompaktizácie výrazne ovplyvňuje charakter štruktúry výsledného 
kompaktného materiálu. Kompaktný materiál pripravený z práškovej zmesi mletej v guľovom mlyne sa 
vyznačuje hrubšou štruktúrou (veľkosť DKO je nad 100 nm) a výraznejšou deformačnou textúrou v 
porovnaní s kompaktným materiálom pripraveným zo zmesi mletej v attritore (stredná veľkosť DKO je 
70 nm). 
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