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Abstract 

 In the work, the statistical distribution of Y2O3 particle size in the system Pt- Y2O3 is 
evaluated by STEM method. Mentioned materials were prepared by two-stage reduction of Pt, low-
energy mechanical alloying, densed by HIP and more stage rolling. 

 It was shown that there are particles of two size categories in Pt matrix. They are: large 
particles, clusters, and ZrO2 inclusions with the size of 1.1 - 12 µm, which represent 0.7 % of nominal 
volume fraction. The second part is of the effective disperse Y2O3 particles with the size of 0.09 - 1.1 
µm, the volume fraction of which was 0.3 % of the nominal one. Thin foils were evaluated by the SEM 
method in the scope of statistical particle size distribution by use of Waddeľs parameters. Selective 
electron diffraction was used to identify the phases Y2O3 [( 200), (511), (513)] and Pt [(200), (020), 
(220)]. 

 

 

Abstrakt 

 V práci bola na sústave Pt- Y2O3 (0,25 hm. % ) hodnotená štatistická distribúcia častíc Y2O3 
metódou STEM. Predmetné materiály boli pripravené dvojstupňovou redukciou Pt, nízkoenergetickým 
mechanickým legovaním, zhutnením HIP- om a viacstupňovým valcovaním. 

 Bolo preukázané, že v matrici Pt sa nachádzajú Y2O3 častice 2 veľkostných kategórii. Sú to 
rozmerné častice, zhluky a inklúzie ZrO2 o rozmeroch 1,1 -12 µm, tvoria 0,7 % nominálneho 
objemového podielu. Druhou skupinou sú efektívne disperzné častice Y2O3 veľkosti 0,09-1,1 µm, 



ktorých objemový podiel bol 0,3 % nominálneho. Tenké fólie boli hodnotené metódou SEM za účelom 
štatistickej rozmerovej distribúcie častíc použitím Waddelovho parametra. Selektívnou elektrónovou 
difrakciou bola identifikovaná fáza Y2O3 {(200); (511); (513)} a Pt {(200); (020); (220)}. 

 

 

1. Úvod 

 V práci [1] sa zaoberali identifikáciou disperzných častíc fáze Y2O3 v materiáloch Pt-Y2O3 
používaných v sklárskom priemysle. Úlohou týchto častíc je stabilizovať zrnovú štruktúru pri vysokých 
teplotách (do 1500°C), pričom sa jedná naviac o lokálnu interakciu sústavy so sklenenou fázou. 
Uvedené súvisí s požiadavkou zvýšenia životnosti vystielok sklárskych pecí pre tavenie optického skla 
[2-4]. 

 Na Technickej univerzite vo Viedni bola vyvinutá technológia recyklácie Pt zliatin na výrobu 
práškovej platiny ako aj jej disperzne spevňovanie fázou Y2O3. Predmetná technológia obsahuje 
redukciu Pt, nízkoenergetické mechanické legovanie, zhutňovanie izostatickým lisovaním za tepla 
(HIP) a dohutňovanie viacstupňovým valcovaním. Mechanické vlastnosti za izbových a zvýšených 
teplôt ako aj základné štruktúrne charakteristiky sú popísané v prácach [5-6]. 

 Cieľom príspevku je identifikácia a štatistické vyhodnotenie veľkosti disperzných častíc 
Y2O3 pomocou STEM (Scanning transmision electron microscopy). 

 

 

2.Experimentálny materiál a metódy 

 Z materiálu Pt-Y2O3 (0,25 hm %) sme pripravili tenké fólie na pozorovanie TEM a STEM. 
Východisková hrúbka preparátov 0,25 mm bola mechanickým brúsením a leštením redukovaná na 
hrúbku ca 50 µm. Na transparentnú hrúbku ca 200 nm sme stenšovali ionovým bombardovaním na 
zariadení fy BALTERES 010 pri napätí U= 10 kV a I= 2,4 mA pod uhlom ca 7°. 

 Pozorovania a merania sme robili na elektrónovom mikroskope JEM 100 s riadkovacím 
zariadením ASID-4D a s energiovodisperzným spektrometrom KEVEX DELTA IV, ktorý je vybavený 
programom na obrazovú analýzu. 

 Po identifikácii častíc Y2O3 sme na 6 fóliách zo súboru ca 120 častíc hodnotili ich veľkostnú 
distribúciu metódou STEM. 

 

 

3. Výsledky a ich analýza 

 Metalografickou analýzou [6] sme merali strednú veľkosť rozmerných častíc a elongovaného 
zrna Pt matrice. Veľkosť elongovaného zrna sa pohybovala v rozmedzí 250-800 až 2000-6000 µm. 
Rozmerné častice Y2O3 sa pohybovali v rozmedzí 0,2-3 µm. V štruktúre boli identifikované tiež 
rozmerné inkluzie ZrO2 v rozmedzí 1,5 - 3 µm. Ich objemový podiel bol 2/3 nominálneho t.j. 0,7 % 
obj. Transmisnou elektrónovou mikroskopiou sme hodnotili disperzné častice Y2O3, ktoré sú približne 
sférického tvaru veľkosti 0,09-0,5 µm, obr.1, alebo zhluky častíc a rozmerné častice, obr.2. Z častice na 
obr.1 sa robila selektívna elektrónová difrakcia, obr.3. Kurzívkou je označená fáza Y2O3 {(002); 
(511); (513)}, ktorá má kubickú priestorovo centrovanú mriežku K8 s parametrom a = 1,058 nm. 
Matrica Pt má kubickú plošne centrovanú mriežku K12 s parametrom a = 0,3912 nm. Táto je na obr.3 
označená štandartnými indexmi {(200); (020); (220)}. 

 Celková plocha fólie bola v ďalšom hodnotená metódou STEM obr.4, za účelom rozmerovej 
distribúcie častíc Y2O3. Výsledky sú na obr 5. Použil sa Waddelov parameter t.j. priemer ekvivalentnej 
kružnice. Stredná hodnota ekvivalentnej kružnice bola 0,41 µm, medián 0,37 µm a hraničnej hodnoty 
0,091 - 1,1 µm. Pomocou programu Automated Image Analysis s príslušenstvom KEVEX bol určený 
stredný objemový podiel fázy Y2O3. Pohyboval sa v rozmedzí 0,95 - 2,7 % obj.so strednou hustotou 



1,4. Oproti nominálnemu 1 obj. % t.j. 0,25 % hm.t.j.je to vyššia hodnota, ktorá ale zohľadňuje okrem 
častíc Y2O3 tiež inklúzie ZrO2. 

   
 

 
Fig.1 Size and shape of Y2O3 particles, TEM       Fig. 2 Cluster and single Y2O3 particles TEM 

 

 

 

 

   
 

 
Fig.3 Selective electron difraction of the matrix      Fig.4 Foil surface example, used for subgrain size 

          and Y2O3 particles                  and distribution evaluation by STEM 

 

 

 

 
Fig.5 Size distribution of secondary phase particles obtained by STEM 

4. Záver 

Metódou STEM bola na súbore ca 120 častíc stanovená rozmerová distribúcia efektívnych 
disperzných častíc Y2O3 v sústave Pt-Y2O3, ktorá je v rozsahu 0,091 - 1,1 µm. Ich obsahový 
podiel je 1/3 nominálneho t.j. 0,3 %.  

Predmetná sústava obsahuje tiež kategóriu rozmerných častíc a zhlukov častíc Y2O3 ( do 3 µm 
) ako aj inklúzie fázy ZrO2 (1,5-3 µm) v rozsahu 0,75 % nominálneho obj.%.  

Selektívnou elektrónovou difrakciou bola identifikovaná fáza Y2O3 {(200); (511); (513)} a Pt 
fáza matrice {(200); (020); (220)}. 
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