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Abstract 

 Electrochemical investigation of the state of powder surface can favourably be made using the 
method of abrasive voltammetry with paraffine impregnated graphite electrode as sensor. According to 
our knowledge, this method was not used for that purpose so far. The electrochemical process 
investigated  was the anodic dissolution of Fe powder particles. The normal pulse voltammetry  peak 
potential, current and total charge were the parameters measured.  The size of the particles  
substantially influences the values of both peak potential and shape : with increasing particle size the 
peak potential shifts to  more positive values and the peak becomes broader and less defined.  

 The aim of this work was however to find suitable electrochemical  parameter reflecting the 
reactivity of the powder surface which is important from the point of view of its further chemical or 
electrochemical reactions. Various ways of pretreatment of the powder in order to enhance its reactivity 
were used : mechanical - grinding, thermal -annealing, and chemical - etching in a reductive solution  
as well as the combinations of these  pretreatment ways.  

 It was found that the ratio of  peak current to total charge value, ip/Qt, named here as 
steepness of the peak provides a parameter which could reflect the electrochemical dissolution rate of 
the powder from the electrode, therefore it could  reflect  the surface reactivity of the powder  
investigated. The best results as to the reactivity of Fe powder can be obtained by chemical way of  
pretreatment which was shown by highest  values of the peak steepness and afterwards  proved  by best 
results of the electrochemical plating of Ni layer on such surfaces.   

 Other ways of activation than the chemical one lead to less active powder surfaces, the value 
of ip/Qt does not reach the values measured for chemically pretreated powders.  The dissolution 
process is the slowest in the case of thermally or mechanicallly and thermally treated powders.  

 



 

Úvod 

 Východiskový materiál pre potreby práškovej metalurgie predstavuje kovový práškový 
materiál, obvykle železo. Modifikácia základného materiálu môže prispieť k zlepšeniu funkčných 
vlastností finálneho výrobku, akými sú pevnosť, tvrdosť, kujnosť, odolnosť voči oteru a iné. Posúdenie 
koróznej stálosti prášku z hľadiska skladovania môže byť predmetom hodnotenia použitého 
práškového materiálu. Získanie informácií o stave práškového materiálu je dôležité, pretože môžu 
ovplyvniť technologický proces. Tieto potreby vedú k snahe získať čo najširšie spektrum informácií o 
reaktívnosti práškového materiálu. 

 Progresívny prístup pri štúdiu vodivých práškových materiálov predstavuje technika 
abrazívnej rozpúšťacej voltampérometrie (AbrSV) s využitím parafínom impregnovanej grafitovej 
elektródy (ďalej PIGE) [1,2], bežne nazývanej aj ako abrazívna elektróda. Metóda je založená na 
mechanickom imobilizácii malého množstva tuhej vzorky na povrch PIGE. Imobilizácia sa robí otretím 
- abráziou elektródy na pevnej vzorke. Takto pripravená elektróda sa podrobí oxidácii alebo redukcii 
vzorky v elektrolytickej cele použitím vhodných elektrochemických meracích metód (NPV, CVA, DPP 
a iné). 

 PIGE elektróda slúži na kvalitatívne a kvantitatívne analýzy pevných materiálov. Výhodnou 
vlastnosťou PIGE je to, že sa na analýzu môže použiť veľmi malé množstvo vzorky (menej ako 1 µg), 
vysoká  kvalita a reprodukovateľnosť voltampérogramov, takisto ľahká obnovitelnosť povrchu, 
možnosť vytvorenia konštantnej elektródovej plochy pri meraní.  

 Možnosti aplikácie abrazívnej elektródy sú podľa publikovanej literatúry rôznorodé. Prvé 
práce sa týkali identifikácie pevných materiálov touto elektrochemickou technikou [3]. Ide o 
najjednoduchšiu aplikáciu AbrSV, ktorá dokazuje povahu kovu otretého na elektróde, na základe 
získaného anodického rozpúšťacieho píku. 

 Techniku AbrSV je možné využiť [2]  na kvalitatívny dôkaz zložiek zliatiny za predpokladu, 
že ich interakcie sú celkom slabé, na kvantitatívne stanovenie zložiek zliatiny za predpokladu, že každá 
zo zložiek poskytuje vlastný signál (predpokladom toho je spomínaná slabá interakcia zložiek), na 
kvalitatívny dôkaz zliatiny pomocov jej kvalitatívnej charakteristiky ako aj na identifikáciu koróznych 
procesov. 

 Pri štúdiu minerálov poskytuje technika AbrSV mnohé výhody [2,4]. Kvalitatívny dôkaz 
kovových zložiek študovaných minerálov sa môže uskutočniť pomocou inverznej AbrSV. Ide o "pred-
elektrolýzu" príslušného minerálu, ktorého kovová zložka sa pri vhodnom potenciáli  najprv zredukuje 
a vyredukovaný kov sa v opačnom potenciálovom smere anodicky rozpustí. Redukčný potenciál 
kovových iónov minerálu závisí od rôznych faktorov ako: druh kovového iónu, štruktúra a rozpustnosť 
minerálu, či komplexná rovnováha v roztoku elektrolytu. V niekoľkých špeciálnych prípadoch, keď 
elektródová reakcia minerálu je reverzibilná je možné stanoviť termodynamické údaje (napr.: z 
potenciálov píkov pre redukčný záznam boli vypočítané entalpie premeny monoklinickej formy na 
hexagonálnu u polymorfných látok [5] ). 

 V literatúre sú aj údaje o použití tejto techniky na výpočet termodynamických údajov 
niektorých komplexov pri podmienkach AbrSV [6]. Tieto merania často umožňujú získanie 
termodynamických hodnôt, (napríklad podmienené konštanty stability), ktoré sú ťažko stanoviteľné 
inými technikami, prípadne sa vôbec nedajú stanoviť. 

 Technika AbrSV bola úspešne použitá pri sledovaní kinetiky elektrochemického rozpúšťania 
hydroxy-oxidov či oxidov niektorých kovov [7]. Je predpoklad, že by použitie tejto metódy mohlo 
poskytovať cenné údaje v niektorých oblastiach hydrometalurgie. Jednou z veličín, ktorá popisuje 
skupinu čiastočiek tuhých kovových oxidov alebo zmesi týchto skupín je faktor časticovej heterogenity 
γ. Zistil sa jeho priamy vzťah s charakteristikami voltampérometrického rozpúšťania. Čím vyššia je 
hodnota γ, tým sú získané píky širšie a nižšie a potenciál píku sa podstatne neposúva v rovnakom čase. 
Bolo dokázané, že aj tvar študovaných častíc je nemenej dôležitou charakteristikou pri sledovaní 
elektródového deja [8]. 

 Pre tieto vlastnosti došlo k  značnému rozšíreniu metódy AbrSV. V niektorých prípadoch 
technika AbrSV konkuruje metódam fázovej analýzy ako je IR alebo Mössbauerova spektroskopia [8], 
preto sa označuje za elektrochemickú spektroskopiu tuhého skupenstva. Výhodou je aj nepatrné 
množstvo potrebnej vzorky, čo umožňuje využitie v kriminalistike, pri štúdiu umeleckých diel, pri 
identifikácii pevných organických zlúčenín, drog a pod.. 



 V predkladanej práci bola použitá technika AbrSV v kombinácii s elektródou PIGE na 
štúdium závislosti medzi reaktívnosťou povrchu Fe prášku a niektorými elektrochemickými 
parametrami kriviek závislosti púdu od potenciálu pri rozpúšťaní ako sú  poloha maxima krivky, prúd, 
náboj a vzájomný vzťah týchto veličín [9]. Jednou z úloh práce bolo aj overenie vhodnosti použitia tzv. 
abrazívnej elektródy pre štúdium vlastností práškového materiálu. 

 

 

Experimentálne podmienky 

 Všetky experimenty predkladanej práce boli namerané na počítačom riadenom 
elektrochemickom meracom systéme ECM 700 (Berlín, SRN). Zariadenie umožňuje realizovať  
merania vo viac ako 10 elektrochemických režimoch, namerané krivky sa dajú následne matematicky 
spracovať.  

 Všetky závislosti boli registrované v trojelektródovom zapojení. Pracovnou elektródou bola 
PIGE elektróda. Ako pomocná elektróda slúžila veľkoplošná platinová elektróda. Referenčnou 
elektródou bola chloridostrieborná elektróda (potenciál +0.222 V vs. SHE pri 25°C). Základným 
elektrolytom (ďalej ZE) vo všetkých prípadoch bol 1mol/dm3 KCl. Pre  registráciu  kriviek závislosti 
prúdu od potenciálu bolo vyskúšaných viac techník, najlepšie vyhodnotitelné krivky i - E závislosti boli 
získané použitím techniky normálnej pulzovej voltametrie  (ďalej NPV).  Pre NPV merania boli 
nastavené nasledovné parametre : rýchlosť nárastu potenciálu 0,01 V/s,  vzorkovacia frekvencia 1 s-1, 
šírka pulzu 100 ms.  Pri meraní NPV záznamov bol potenciálový rozsah nastavený na -0,5  až  +0,5 V. 

 Merania v elektrolytickej nádobke sa robili bez prístupu vzduchu. Roztoky použitých 
elektrolytov boli pred vložením PIGE prebublané dusíkom po dobu 15 minút. Použitý dusík bol čistený 
prebublávaním cez absorbery s obsahom  alkalického  roztoku pyrogagolu. Pre prenos práškového 
materiálu na PIGE elektródu sa položilo malé množstvo vzorky na sklenený podklad a tyčinkou z 
nehrdzavejúcej ocele sa vytvorila približne rovnnako distribuovaná  škvrna materiálu.  Zatlačením 
konca PIGE na škvrnu sa na elektróde dá zachytiť malé množstvo vzorky (v rozsahu 10-6 až 10-11 
mólov). Po meraní sa povrch elektródy očistí otretím na  filtračnom papieri, dokonalé očistenie 
elektródy sa overuje  kontrolným  voltampérogramom.   

 V predkladanej  práci bol  študovaný  Fe prášok typu WV-200 výrobcu ZVL, Metalsint a.s., 
Dolný Kubín, pripravený tlakovým rozprašovaním. Zloženie prášku bolo: C:0.0035%, O2:0.03%, 
S:0.003%, Mn:0.033%, P:0.016%, Si:0.015%, Fe: zvyšok. 

 Pred elektrochemickým meraním bol Fe prášok podrobený trom druhom aktivácie a ich 
vzájomnej kombinácii : 

  1) mechanickej (v ďalšom len M), 

  2) termickej (v ďalšom len T), 

  3) chemickej (v ďalšom len CH). 

 Mechanická aktivácia (mletie) sa realizovala mletím Fe prášku na mlyne s dvoma prítlačnými 
diskami značky Pallman po dobu 1 hodiny, rotačnou rýchlosťou 11000 otáčok/min.. 

 Termická aktivácia sa uskutočnila žíhaním Fe prášku v redukčnej atmosfére štiepeného NH3 
pri teplote 850°C a trvala 1 hodinu. 

 Na chemickú aktiváciu sa použil 10 % roztok dihydrochloridu hydrazínu po dobu 3 minút za 
neustáleho miešania.  

 Kombináciou uvedených postupov aktivácie a neaktivovaného Fe prášku (ďalej len N) sa 
získalo spolu 8 rôzne predúpravených Fe práškov: M, T, CH, M-CH, T-CH, M-T, M-T-CH a N. 

 Pri experimentoch boli sledované aj závislosti na veľkosti častíc Fe prášku. Distribúcia 
sitovaním sa uskutočnila do nasledovných zrnitostných tried: 
  

 0-45 µm,       45-63 µm,        63-100 µm,        100-125 µm,        125-160 µm. 

  



 Mechanická a termická aktivácia ako aj sitovanie Fe prášku sa uskutočnilo v Ústave 
materiálového výskumu SAV v Košiciach. 

 

 

Výsledky meraní 

 Pri štúdiu vzťahu medzi potenciálom rozpúšťania práškových častíc a ich veľkosťou pre rôzne 
spôsoby aktivácie prášku sa merania uskutočňovali technikou NPV v potenciálovom rozmedzí  -1.5 až 
+0.8 V (obr.1). 

 

 
 

 
Fig.1 NPV record of  dissolution of Fe powder from the PIGE electrode in basic electrolyte solution 

                          curve 1- PIGE electrode without Fe powder, curve 2 - PIGE electrode with Fe powder. 

                          Reference electrode Ag/AgCl, electolyte l mol dm-3 KCl       

    

 Fe prášok bol aktivovaný rôznymi spôsobmi a boli sledované  rôzne zrnitostné frakcie pre 
každý druh aktivácie. Každá frakcia bola podrobená sérii desiatich opakovaných meraní. Výsledky boli 
podrobené štatistickej analýze. Závislosť hodnoty maxima píku NPV krivky pre mechanicky a 
termicky a mechanicky, termicky a chemicky aktivované prášky vyjadrenej v jednotkách potenciálu od 
veľkosti častíc je na obrázku č. 2. Tieto závislosti boli sledované pre všetky spôsoby aktivácie a 
priebeh kriviek je zhodný pre každý sledovaný prípad. 

 Z povahy voltametrických techník vyplýva, že hodnota na osi x predstavuje okrem potenciálu 
aj  parameter časový.  Po určitom čase - pri určitej hodnote potenciálu  dôjde k rozpusteniu celého 
množstva vzorky z PIGE elektródy, preto po dosiahnutí tohoto potenciálu dôjde k vyčerpaniu 
elektroaktívneho materiálu z elektródy a začne klesať hodnota prúdu. Preto maximum na i - E krivke 
nie je označené  ako "potenciál" NPV píku, ale ako "maximum", bod v ktorom dôjde k vyčerpaniu 
depolarizátora. Pri malých rýchlostiach polarizácie môže mať  časový faktor výraznejší vplyv na 
priebeh krivky ako potenciálový.  

 

 

 

 

 Preto je v predkladanej práci používaný výraz "poloha maxima píku NPV" namiesto 
"potenciálu NPV píku" pričom obidva pojmy predstavujú to isté miesto na krivke závislosti prúdu od 
potenciálu. Pokles prúdu za maximom na NPV krivke je zapríčinený  rozpustením značnej časti  
depolarizátora - Fe prášku. Maximum na i - E krivkách NPV píku rozpúšťacieho procesu sa posúva 
pozitívnym smerom s narastajúcou veľkosťou častíc. Možno konštatovať, že dej oxidácie menších 
častíc prebieha podľa očakávania rýchlejšie ako u veľkých častíc. 

 Tento trend sa opakuje pri všetkých spôsoboch aktivácie a je v súlade s literárnymi údajmi [7].  

 Proces rozpúšťania Fe sa v ďaľšej časti experimentu sledoval pomocou NPV od hodnoty 
potenciálu -0.5 po +0.5 V. Zisťovali sa hodnoty celkového náboja, ktorý prislúchal oxidačnému 
elektródovému deju. K zúženiu potenciálového rozsahu bolo potrebné pristúpiť z dôvodov korektného 
merania náboja vzťahujúceho sa výlučne na anodický proces rozpúšťania. Pri negatívnejších hodnotách 
potenciálu krivka NPV záznamu prebiehala pod nulovou líniou galvanometra, čo pri meraní 
skresľovalo výsledok integrácie krivky potrebnej pre určenie celkového náboja. 

 Na obrázku č.3 je znázornený tvar píkov a posun potenciálu pre rôzne zrnitostné frakcie 
jedného druhu prášku a to aktivovaného mletím a chemickou redukciou v roztoku. Identický trend 
majú aj píky všetkých ostatných druhov aktivácie, to znamená: 



najmenšia frakcia sa rozpúšťa pri negatívnejšom potenciáli, tvar píku je najužší 

najväčšia frakcia sa rozpúšťa pri pozitívnejšom potenciáli a tvar píku je najširší (chvostuje). 

Z hľadiska spôsobov aktivácie je zaujímavé zistenie o tvare píkov. Prášky, ktoré boli aj chemický 
aktivované vykazovali definovanejšie a užšie píky, v porovnaní s chemicky neaktivovanými práškami. 
To viedlo k snahe kvantifikovať toto pozorovanie a z nameraných hodnôt náboja bola vypočítaná tzv. 
strmosť píku  s: 

    

      [s-1] 

 

 

kde ip - prúd píku [A] 

Q - celkový náboj [C] 

 Rozmer výslednej veličiny s-1 je totožný s rozmerom rýchlostnej konštanty reakcie I. 
poriadku, pričom rozpúšťanie tuhej fázy možno za takúto reakciu považovať. Z tohto pohľadu 
veličinou s predstavuje veličinu, ktorá je úmerná  rýchlosti  elektródovej reakcie. 

 Nasledujúci obrázkok č.4 znázorňuje závislosti strmosti píku od veľkosti častíc pre dva druhy 
aktivácie prášku. Vo všetkých ostatných závislostiach sa potvrdil rovnaký trend poklesu strmosti píku s 
rastúcou veľkosťou častíc a možno povedať, že s nárastom veľkosti častíc klesá rýchlosť elektródového 
deja. Pri porovnaní dvojice chemicky aktivovaných práškov a chemicky neaktivovaných práškov, 
rýchlosti reakcie pre prvé spomenuté sú vo všetkých prípadoch väčšie. Záverečná tabuľka je zhrnutím 
hodnôt strmosti píku rozpúšťania pre jednotlivé frakcie i  aktivácie práškov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Table 1  Values of  "peak steepness" - s-1 for each  particle size of Fe powder and for different activation process 

         

 

 

Záver 

 Práca bola zameraná na preskúmanie elektródového deja rozpúšťania Fe z abrazívnej 
elektródy v závislosti od veľkosti a reaktivity povrchu Fe prášku. Za týmto účelom boli stanovené 
hodnoty potenciálu odpovedajúceho píku rozpúšťania Fe z PIGE v závislosti od stredného rozmeru 
zrna pre rôzne aktivovaný Fe prášok. 

 Stanovil sa celkový náboj vzťahujúci sa výlučne na proces anodického rozpúšťania Fe prášku 
v závislosti od stredného rozmeru zrna pre rôzne aktivovaný prášok. Z nameraného celkového náboja 



boli vypočítané tzn. hodnoty strmosti píku odpovedajúce rýchlosti elektródového deja rozpúšťania Fe 
prášku z PIGE elektródy a na ich základe boli porovnané aktívnosti Fe prášku z hľadiska jeho 
schopnosti sa rozpúšťať. 

 Dôležité závery práce sú zhrnuté v nasledovných bodoch : 

Potenciál píku rozpúšťania sa posúva pozitívnejším smerom s nárastom veľkosti sledovaných 
častíc pre všetky spôsoby predúpravy prášku. 

Rýchlosť elektródového deja je väčšia u práškov s chemickou aktiváciou (najväčšia u CH, T-
CH). Všetky prášky bez chemickej aktivácie majú rýchlosti rozpúšťacieho procesu menšie, 
pričom najpomalšie oxidácia prebieha u práškov s aktiváciou T a M-T. 

Prúd abrazívnej elektródy závisí od množstva naneseného prášku na povrch elektródy. 
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