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 Abstrakt 

 

V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o fyzikálních vlastnostech 

práškových materiálů, s užším zaměřením na velikost, distribuci velikosti, tvar a specifický 

povrch částic. Rovněž jsou popsány metody jejich stanovení a používané přístroje a zařízení.  

Praktická část práce je zaměřena na analýzu specifického povrchu částic práškových 

materiálů na bázi kovů a slitin o různé velikosti, tvaru a morfologii s využitím analyzátoru 

měrného povrchu částic Nova2200e. Distribuce velikosti částic byla stanovena sítovou 

analýzou a laserovým analyzátorem velikosti částic Cilas 1190. Tvar a morfologie částic byla 

zkoumána pomocí skenovacího elektronového mikroskopu QUANTA 450 FEG. 

Klíčová slova: 

BET analýza, specifický povrch, velikost částic, tvar částic 

 

Abstract  

The theoretical part summarizes basic knowledge about physical properties of powder 

materials, with a narrower focus on the size, size distribution, shape and surface of particles. 

Disclosed are also methods of determination and used instruments and equipment.  

 

  The practical part is focused on specific surface analysis of powder material particles 

based on metals and alloys of different size, shape and surface morphology with the use of 

Nova2200e the specific surface area particles analyzer. Particle size distribution was 

determined by sieve analysis and the laser particle size analyzer Cilas 1190. Shape and 

particle morphology was examined by scanning electron microscope QUANTA 450 FEG.  
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ÚVOD 

Prášková metalurgie patří v současné době mezi progresivní technologie, umožňující 

výrobu konstrukčních a funkčních materiálů s unikátními vlastnostmi, které nelze získat 

klasickými postupy. Touto technologií je možné zpracovávat i klasické materiály s cílem 

zvýšení užitných vlastností, využití materiálů a snížení výrobních nákladů. Konvenční 

prášková metalurgie zahrnuje několik navazujících výrobních kroků – 1. příprava prášků 

kovů, nekovů, kovových sloučenin a slitin; 2. formování práškové směsi do požadovaného 

tvaru; 3. slinování, tj. ohřev výlisku pod teplotu tání hlavní složky, čímž se dosáhne 

požadované integrity a vlastností výlisků.  

Výrobky práškové metalurgie nacházejí uplatnění zejména v automobilovém 

průmyslu, strojírenství, leteckém průmyslu, lékařství, naftařském průmyslu. Prášková 

metalurgie umožňuje vyrábět součástky velmi složitých tvarů, často bez nutnosti finálního 

obrábění. Díky tomu můžeme ušetřit energii i materiál. Při výrobě součástek se tvoří odpad 

méně než 4 %. Vlastnosti materiálu vyrobeného práškovou metalurgií jsou často lepší než u 

materiálu vyrobeného jinou technologií. Díky práškové metalurgii můžeme získat materiály, 

které nelze vyrobit žádnou jinou metodou. Nejvíce se využívá u materiálů, které mají velmi 

velké rozdíly teploty tavení nebo vysoké rozdíly hustoty. Mezi další výhody patří výroba 

součástek s úzkou rozměrovou tolerancí, možnost výroby povrchů s vysokou odolností proti 

opotřebení, možnost výroby i tvarově složitých předmětů nebo krátká doba přípravy od 

návrhu po hotovou součástku. 

Prášková metalurgie má i své nevýhody. Výroba práškovou metalurgii se kvůli vysoké 

ceně přístrojů vyplácí až při větší produkci. Je značně omezena na velikosti výrobků, které 

závisí na maximální lisovací síle zařízení a je obtížně dosáhnout objemové hmotnosti, která 

by byla téměř shodná s hustotou kovu nebo slitiny vyrobené odléváním. 

 

 

1. FYZIKÁLNÍ (ZÁKLADNÍ) VLASTNOSTI KOVOVÝCH PRÁŠKŮ A 

JEJICH CHARAKTERISTIKA 

 

1.1 Velikost částic 

Velikost částic je jedna z nejdůležitějších vlastností kovových prášků. Může se 

pohybovat v rozmezí několika stovek µm až po velikosti menší než 1 µm. Velikosti pod 40 
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µm jsou označovány jako podsítné, protože suché prosévání je těžce aplikovatelné na takto 

malé částice. Velikost nad 40 µm je označována jako sítový rozsah. Velikostní parametr je 

shodný s lineárním rozměrem částice jen ve výjimečných případech. V literatuře je možno 

nalézt následující dělení podle velikosti [1]: 

 Molekulárně disperzní prášky (velikost < 10
-3

 µm) 

 Ultradisperzní prášky (velikost 10
-3

 - 10
-1

 μm) 

 Jemně disperzní prášky (velikost 10
-1

 – 10 μm) 

 Středně disperzní prášky (velikost 10 – 10
2
 μm) 

 Technické prášky (velikost 10
2
 – 510

2 
μm) 

 Hrubě disperzní prášky (velikost 510
2
 – 10

3
 μm) 

 Velikost nad 10
4 
μm představuje granule 

Kvůli složitosti tvaru částic není jednoduché určit jejich velikost. Obvykle je potřebný 

zjednodušený předpoklad pro tvar, aby se zredukoval počet rozměrových informací na jediný 

parametr. Velikost částic závisí na tom, který specifický parametr se měří, tvaru částic a typu 

měřicí techniky. Analýza velikosti částic na různých zařízeních většinou nedává srovnatelnou 

hodnotu v důsledku rozdílů měřených parametrů. Pro sférickou částici je rozměr daný jen 

jediným parametrem - průměrem. Pokud je tvar částic komplexnější, je zřejmé, že definování 

jediného parametru velikosti částic je složitější. Velikost částic v tomto případě vyjadřujeme 

na základě geometrického průměru nebo sbližováním částice hypotetickou sférickou částicí, 

která bude mít nějakou stejnou kvantifikovatelnou fyzikální vlastnost (ekvivalentní průměr). 

Pokud uvažujeme např. šupinkový (vločkový) tvar částice, potřebujeme alespoň dva 

parametry k úplnému popisu rozměru částice - průměr a tloušťku. Čím méně pravidelný tvar 

máme, tím se nám zvyšuje počet možných rozměrových parametrů. Pro zaoblenou, ale 

nepravidelnou částici může být rozměr popsán pomocí projektované výšky H, maximální 

délky M, nebo horizontální šířky W (obr. 1). Pro nezaoblený nepravidelný tvar částic je velmi 

obtížné definovat jediný rozměr částice [1]. 
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Obr. 1 Stanovení rozměru částic (a - sférický tvar, b -  vločkový, c -zaoblený 

nepravidelný, d – nepravidelný) [1]. 

 

 Mikroskopicky se určují geometrické průměry, např. Feretův průměr – jednorozměrný 

průměr vyjádřený ohraničením částice dvěma rovnoběžnými přímkami v náhodně zvoleném 

směru, nebo Martinův průměr – jednorozměrný průměr vyjádřený jako rozpětí úsečky, dělící 

průmět částice na dvě obsahově stejné části. Pokud se ohraničí částice hypotetickým 

pravoúhlým hranolem o délce l, šířce b a tloušťce t tak, že každá stěna hranolu je minimálně v 

bodovém dotyku s částicí, je možné velikost částice vyjádřit pomocí střední hodnoty získané 

ze dvou nebo i všech tří rozměrů hranolu. Velikosti stran hypotetického hranolu se dají určit 

pomocí mikroskopu. Ekvivalentní sférický průměr je průměr koule se stejnými vlastnostmi, 

jaké odpovídají částici s ohledem na danou vlastnost (obr. 2) [2,3]. 

 

kde H je projekční výška, W projekční šířka a M je maximální délka tětivy 

Obr. 2 Určení ekvivalentního průměru částice [1]. 
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Nejpoužívanější ekvivalentní průměr koule [4]: 

 Objemově-ekvivalentní průměr DV  průměr koule stejného objemu jako vybraná 

nepravidelné částice V: 

    
 

 
  

 
 
                                                                                       (1) 

 Povrchově-ekvivalentní průměr DS  průměr koule stejného povrchu jako vybraná 

nepravidelná částice S: 

    
 

 
 
   

                                                                                        (2) 

 Stokesův průměr DSt  ekvivalentní průměr odpovídající průměru koule se stejnou 

konečnou rychlostí klesání jako vybraná nepravidelná částice laminárního toku 

v tekutině stejné hodnoty a viskozity: 

     
    

        
                                                                           (3) 

η – viskozita, ρs – hustota pevných částic [gcm
-3

], ρL – hustota tekutiny [gcm
-3

] 

 

 Sauterův průměr  poměr objemově-ekvivalentního průměru na třetí k povrchově-

ekvivalentnímu průměru na druhou: 

    
  

 

  
                                                                                             (4) 

 Plošně ekvivalentní průměr DP  ekvivalentní průměr odpovídající průměru koule se 

stejnou plochou průmětu jako vybraná nepravidelná částice 

 

1.2 Distribuce velikosti částic 

 Distribuční funkce udává množstevní podíl částic, patřících určitému parametru. 

Nejčastěji se používá grafické znázornění, které je přehlednější než zpracování tabelární.  

Velikostní charakteristiky jsou prezentovány jako distribuční funkce. Tyto funkce reprezentují 

množstevní podíl částic, který patří určitému velikostnímu parametru. Podíly se vyjadřují jako 

frekvenční nebo kumulativní distribuce [5].  
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 Frekvenční distribuce se zobrazuje ve formě histogramu (obr. 3) nebo jako kontinuální 

derivace kumulativní distribuce (obr. 4). Při tvorbě histobramu se na osu x nanáší rozsahy 

velikostí jednotlivých frakcí a na osu y příslušný počet částic, který se uvádí nejčastějí 

v procentech nebo hmotnostních procentech. Spojením horních středů obdelníků dostaneme 

frekvenční nebo disperzní křivku, udávající procentuální obsah různých velikostí. Ve většině 

případů je vhodnější vynést na osu y  celkové procento obsahu nebo hmotnosti všech částic o 

daném a menším průměru než procenta částic daného průměru. Používá se několik typů 

koordinačních systémů, přičemž mezi základní patří lineární a lineárně-logaritmický systém 

[6,7]. 

 

Obr. 3 Histogram distribuce velikosti částic [8]. 

 

Obr. 4 Distribuce velikosti částic a) kumulativní distribuce QZ b) frekvenční distribuce qZ 

(diferenciální tvar a diskrétní tvar (sloupcový graf)) [8]. 

 

Distribuce velikosti částic se dá kvantifikovat pomocí středního průměru částic – 

mediánu (d50) a směrodatné odchylky (σ). Tyto veličiny se určují z křivky kumulativní 

distribuce. Medián je střední průměr částic (velikost částic při 50% podílu). To znamená, že 
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částice poloviny vzorku jsou menší nebo rovny d50. Aritmetickou průměrnou velikost částic 

Dam a geometrickou průměrnou velikost částic Dgm můžeme vypočítat ze vztahu [1]: 

    
 

 
                                                                                                (5) 

 

          
 

 
                                                                 ( ) 

kde Di je střed každého intervalu, yi je četnost výskytu v intervalu, N je celková počet částic 

Směrodatnou odchylku lze vypočítat z aritmetické průměrné velikosti částic vztahem: 

    
 

 
    

       
  

 
 
                                                        ( ) 

Pokud klesá hodnota σ, roste sklon kumulativní křivky. V případě, že se σ rovná 1, je 

kumulativní křivka vertikální a veškeré částice vzorku mají stejnou velikost (monodisperzní 

prášek). Naopak, pokud klesá sklon křivky a σ roste, stává se velikostní distribuce práškového 

vzorku širší. 

  

1.3 Metody určování velikosti částic 

1.3.1 Sítová analýza 

 Sítová analýza je jednou z nejrychlejších a nejjednodušších metod určování velikosti 

částic (> 50 µm). Je oblíbená díky své nenáročnosti na vybavení a kvůli okamžitým 

výsledkům bez dalších propočtů [3].  

 Tato metoda je založena na použití sady sít se známým průměrem ok. Síta jsou 

tvořena drátěným pletivem s přesně danou tloušťkou drátu a vzdáleností drátů. Pro velmi 

malé velikosti částic mohou být síta vyrobeny z perforované kovové fólie. Sítováním se na 

každém sítě získává příslušná frakce, která prošla vrchními síty, ale už neprošla spodním 

sítem. Série sít je zvolena tak, aby pokrývala celé spektrum velikostí částic přítomných 

v daném prášku. Rozměry otvorů jednotlivých sít nejsou volena náhodně. Norma ČSN ISO 

449  „Kovové prášky. Stanovení velikosti části proséváním za sucha“ stanovuje všechny 

podrobnosti týkající se sít, jako je velikost ok, průměr drátu, počet ok na 1 cm
2
, atd. Síto 

s nejmenším rozměrem oka je na dně sady a síto s největším rozměrem oka na vrchu sady. 

Prášek se ukládá na horní síto. Suché sítování se aplikuje pro relativně velké, nekohezní 
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prášky. Jemné a kohezní prášky se musí analyzovat mokrým sítováním. Podle konvence se 

prášky pod 40 μm nazývají podsítné prášky [5, 8]. 

 K sítové analýze se používají různé mechanické analyzátory (obr. 5), které vibrují 

nebo provádějí složitější pohyby, případně ultrazvukové vibrátory [5]. Potřebný sítovací čas 

se pohybuje okolo 10 - 15 minut. Po prosévání se množství prášku v každém velikostním 

intervalu zváží a vypočítá se podíl Xn v procentech vzhledem k celkové hmotnosti prášku: 

   
  

 
                                                                                        ( ) 

kde m – hmotnost testovaného vzorku (g); mn – hmotnost dané frakce (g) [8]. 

Prášek, který prochází přes oka daného síta, se označuje znaménkem „-“, zatímco 

prášek zůstávající na sítu se označuje znaménkem „+“. Nejjemnější prášek se zachytává 

v misce umístěné pod sadou sít. To znamená, že n sít poskytuje n + 1 frakcí [1]. 

I když je sítová analýza nejrozšířenější metodou určování velikosti částic, není zcela 

bez problémů. Síta mají při výrobě toleranci 3 –   % ve velikosti otvoru. Jednotlivé otvory 

mohou však být až o 50 % větší, než je jejích předepsaná velikost. Chybu v měření může 

zapříčinit rovněž tvar částic, např. ploché nepravidelné částice mohou zůstávat na sítu, 

jehlicovité částice procházejí sítem, pokud je jejich délka větší než úhlopříčka otvoru síta, aj. 

Pro uvedené morfologie částic se tato metoda určování velikosti částic nedoporučuje. 

Hlavními faktory, které ovlivňují výsledky analýzy, jsou velikost a tvar otvorů sít, množství 

prášku, intenzita třepání a čas sítování. 

Síta, ovládané proudem vzduchu, rozšiřují rozsah suchého sítování. Jsou vhodné pro 

částice v rozsahu 10 až 40 µm. Na rozdíl od klasické sítové analýzy, kdy se používá sada sít 

současně, při sítech ovládaných vzduchem se měří najednou pouze jedna velikostní frakce. 

Sítování je zahájeno s nejjemnějším sítem a navazuje s hrubším sítem z nadsítného podílu z 

předchozí operace. Proud vzduchu vstupuje dnem přes štěrbinu trysky b, distribuuje prášek, 

který je pak recirkulován nižší rychlostí podél obvodu síta. Prášek o velikosti menší, než je 

velikost ok síta, prochází sítem. Proud vzduchu rovněž napomáhá rozbití aglomerátů [1]. 
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Obr. 5 Sítový analyzátor (Fritsch) [9]. 

  

1.3.2 Sedimentační metoda – usazování v gravitačním poli 

 Sedimentační metoda je často používána pro menší rozměry částic. Mezi její výhody 

patří jednoduchá proveditelnost, která je nenáročná na zařízení, jasný princip měření a 

jednoznačnost výsledků. Mezi nevýhody patří časová náročnost, poměrně úzký rozsah měření 

a závislost výsledků na přípravě vzorků, především citlivost výsledků na optimální stupeň 

deaglomerace [4]. 

 Sedimentační metody jsou založeny na stanovení velikosti částic kovových prášků ze 

sedimentační rychlosti částice v gravitačním poli. Usazování částic v tekutině (kapalině nebo 

plynu) dosahuje konečnou rychlost, která závisí na velikosti a hustotě částice a viskozitě 

prostředí. Na částici, klesající v nepohyblivém kapalném nebo plynném prostředí, působí 

několik sil: gravitační síla FG, vztlaková síla FB a odpor prostředí FV (obr. 6).  

 

Obr. 6 Síly působící na částici v tekutině [1]. 
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Podmínka konstantní rychlosti usazování částice v daném prostředí je splněna, jestliže: 

                                                                                         (9) 

kde FB je vztlaková síla působící na částici  

   
 

 
                                                                                       (10) 

FG je gravitační síla působící na částici 

   
 

 
                                                                                       (11) 

FR je viskózní síla působící na částici kapalným médiem 

                                                                                              (12) 

Z rozboru těchto sil za zjednodušených předpokladů (např. sférický tvar částice) byl odvozen 

základní vztah - Stokesův zákon, ze kterého lze stanovit sedimentační rychlost částice: 

  
          

   
                                                                          (13) 

kde ρs a ρl jsou hustoty částice a média, D je průměr částice.  

Nahrazením rychlosti v v rovnici (13) vztahem:   

  
 

 
                                                                                                  (14) 

kde h je výška usazovacího sloupce a t je čas 

lze vypočítat velikost částice, sedimentující v daném prostředí, následovně:  

   
  

  

 

 

       

 

 
                                                                    (15) 

 Při vyhodnocení vlivu jednotlivých sil na částici se předpokládalo, že částice má 

kulovitý tvar. V praxi je tento předpoklad splněn jen ve výjimečných případech.  S výjimkou 

částic, u nichž převládá jeden z rozměrů, však lze Stokesův zákon uplatnit. Rozměr částic je 

pak vyjádřen ekvivalentním průměrem kulové částice, která má v daném prostředí stejnou 

usazovací rychlost (tj. DSt). Nejrychleji se usazují částice s největší velikostí, zatímco částice, 

které jsou menší, potřebují k usazování delší časy. Zvážením prášku na dně se stanoví 
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distribuce velikosti částic. Stokesův vztah platí pouze v případě, když obtékání částic 

kapalinou je laminární. Od určité rychlosti pádu se může proudění změnit z laminárního na 

turbulentní. Při turbulentním proudění je odpor prostředí větší, než u laminárního. Pro 

posouzení charakteru proudění bylo zavedeno Reynoldsovo kritérium Re, 

   
  

 
                                                                                            (1 ) 

kde υ je kinematická viskozita a lze vyjádřit: 

  
 

 
                                                                                                  (1 ) 

takže 

   
   

 
                                                                                          (1 ) 

Ze vztahu (18) lze určit maximální velikost částice, kterou je možné analyzovat pomocí 

sedimentace. 

 Velmi důležitá je i volba prostředí. Zkoumaná látka nesmí chemicky reagovat 

s médiem. Viskozita prostředí musí být dostatečně velká, aby bylo možné s požadovanou 

přesností určit i podíl největších částic. Nejčastěji se používá voda, často se také používá 

alkohol, organická rozpouštědla a různé oleje. Pro menší částice se používá vzduch [4]. 

 

1.3.3 Sedimentační metoda – usazování v poli centrifugy  

 Používá se zejména tehdy, když je rychlost usazování v gravitačním poli příliš nízká. 

V takovém případě se místo gravitačního zrychlení použije odstředivé zrychlení: 

     
  

  
 

          
  

   
                                                     (19) 

kde x vyjadřuje závislost odstředivého zrychlení na vzdálenosti od osy rotace 

Odstředivá síla poskytuje konstantní rychlost částic, zatímco vzduchový proud 

dosahuje velikostní separaci podle Stokesova zákona. Lehčí nebo menší částice jsou 

vychýlené proudem vzduchu a separované od větších částic. Řízení rychlosti rotace disku a 

rychlosti proudění vzduchu slouží jako prostředek pro změnu velikostní separace částic. Tato 

metoda je aplikovatelná pro velikost částic v rozsahu1 až 150 µm [4]. 
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1.3.4 Mikroskopie 

 Metody mikroskopie umožňují hodnocení jak velikosti částic, tak i jejich tvaru nebo 

stavu aglomerace.  

 Světelná mikroskopie se používá pro částice větší než 0.8 µm. Zatímco elektronová 

mikroskopie dovoluje hodnotit i částice  s nanometrickým rozměrem. Transmisní elektronová 

mikroskopie (TEM) s energií do 200 keV je aplikovatelná pro práškové částice v rozsahu 

velikosti 0.001 – 5 µm. Submikrometrické částice jsou někdy transparentní pro 

vysokonapěťové elektrony, což umožňuje získat dodatečné informace o krystalické struktuře 

a strukturních defektech částic. Tento postup je extrémně časově náročný. Obecně se tato 

metoda využívá k získání představy o velikostní distribuci částic. Rastrovací elektronový 

mikroskop (SEM) využívá středně energetické elektrony (5 – 50 keV) s rozměrem 

elektronového paprsku < 0.01 µm ke skenování pozorované plochy. Speciální detektory 

přijímají signály sekundárních elektronů (SE) a zpětně odražených elektronů (BSE). 

Sekundární elektrony vznikají v povrchové oblasti částice a poskytují obraz s vysokou 

rozlišovací schopností. Zpětně odražené elektrony vznikají ve větší hloubce objemu částic a 

poskytují obraz s nižší rozlišovací schopností. Jsou závislé na atomovém čísle prvku a 

poskytují materiálový kontrast pro oblasti s různým složením. Výhodou rastrovacích 

elektronových mikroskopů je velké hloubka ostrosti, která umožňuje získat informace o 

povrchové topografii [1]. 

 Charakteristikou mikroskopických metod je složitá příprava vzorku k pozorování. 

Každá částice musí být měřena izolovaně od ostatních částic. Hlavním problémem při 

přípravě vzorku je dosažení dispergovaného stavu, protože částice mají sklon k vytváření 

aglomerátů. Tento efekt znemožňuje identifikaci skutečné velikosti a tvaru částice a posouvá 

distribuci k hrubším částicím. Většina preparačních technik proto využívá suspenze s nízkou 

koncentrací částic [1]. 

 Obrazová analýza, jejímž výstupem jsou data o velikosti a tvaru částic dle zadaných 

parametrů, může probíhat manuálně, semi-automatizovaně nebo zcela automatizovaně. 

Přesnější technika je sledování náhodných řezů částic, která se uplatňuje pro měření částic 

větších než 10 µm s využitím běžných metalografických metod. Nejčastěji používané 

průměry, které jsou dokumentovány na obr.  , jsou definovány takto [5]: 

 Feretův průměr (F) – jednorozměrný průměr vyjádřený ohraničením částic dvěma 

rovnoběžnými čarami v náhodně zvoleném směru 
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 Martinův průměr (M) – délka úsečky, která půlí obraz částice 

 Průměr projekční plochy - průměr kruhu se stejnou plochou jako zobrazena projekce 

 Nejdelší rozměr – maximální hodnota Feretova průměru pro danou částici 

 Obvodový průměr – průměr kruhu, který má stejný obvod jako částice 

 Maximální horizontální osa – délka nejdelší úsečky, která je vedena přes částici 

v určitém fixním směru 

 

Obr. 7 Techniky pro měření velikosti nepravidelně tvarovaných částic [10]. 

 

1.3.5 Stanovení distribuce velikosti částic pomocí laserové difrakce 

Laserové přístroje s rozptylem záření využívají pro stanovení distribuce velikosti 

částic fyzikální princip rozptylu elektromagnetických vln. Záření paralelního laserového 

paprsku, dopadající na částice, se rozptyluje v daných prostorových úhlech, které jsou závislé 

na velikosti a optických vlastnostech částic (obr. 8). Čočka obvykle fokusuje záření 

koncentricky do roviny ohniska, ve které měří snímač Fourierovo spektrum, tj. rozdělení 

energie záření. Program na základě teorie podle Fraunhofera nebo Mie vypočítá pomocí 

složitých matematických postupů rozdělení velikosti částic. Teorie Mie se zabývá rozptylem 

světla na malých částicích sférického tvaru. Pro částice mnohem větší než vlnová délka světla 

se zavádí Fraunhoferova aproximace, která představuje aproximace směrem ke geometrické 

optice a je běžně používána pro vyhodnocování výsledků laserové difrakce. Laserová difrakce 

patří mezi ensemblové metody, tj. dochází k ozáření velkého počtu částic současně, přičemž 

difrakční obraz snímaný fotodetektorem představuje superpozici interferenčních obrazů 

jednotlivých částic [6].  

U suché metody měření se jako disperzní prostředí volí vzduch o určitém tlaku. Ten 

nese vzorek materiálu do kyvety, kterou prochází laserový paprsek. Hodnota výsledků může 

být ovlivněna několika faktory. Laserová difrakce předpokládá ideální kulovitý tvar částice a 

výslednou distribuci přepočítává na objem. Pokud se tedy mezi malými částicemi vyskytne 
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jedna velká, posune se distribuční křivka směrem k velkým částicím, a tím se zkreslí 

výsledek. Dalším faktorem je optimální nastavení metody měření (SOP – standard operating 

procedure). U  suché cesty je možno měnit rychlost sypání vzorku do systému a tlak vzduchu, 

pod kterým je vzorek unášen do měřící cely [6]. 

 

 

Obr. 8 Princip laserové difrakce [11]. 

Při mokré metodě se používají disperzní činidla na bázi vody nebo jiného rozpouštědla. 

Smáčení povrchu částic snižuje povrchovou energii, čímž se sníží přitažlivé síly mezi 

dotýkajícími se částicemi. To umožňuje, aby byly odděleny a přešly do suspenze. Aby se 

zachovala homogenita, recirkuluje suspenze se vzorkem nepřetržitě přes měřicí zóny. U 

disperzních činidel, která mají vysoké povrchové napětí (např. voda), můžeme zlepšit sočivost 

přidáním malého množství povrchově aktivních látek. Pro rozptýlení jednotlivých částic se 

často vnáší do vzorku nějaká energie (míchání, třepání, ultrazvuk) [4]. 

 

1.4 Tvar částic 

 Tvar částic závisí zejména na způsobu výroby a představuje důležitou charakteristiku 

práškových materiálů. Tvar částic ovlivňuje technologické vlastnosti jako je sypná hmotnost, 

tekutost a lisovatelnost. S tvarem částic souvisí i povrchová energie, která je tím větší, čím je 

částice menší a členitější. Nejvyšších pevnostních vlastností výlisků dosáhneme u členitých 

částic kovových prášků, kde působí i jev zaklínění částic vzájemnými výstupky. Různé tvary 

částic práškových materiálů jsou dokumentovány v tabulce 1 [6]. 
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Tabulka 1 Různé tvary zrn prášku podle vnějšího geometrického vzhledu [5]. 

1. Pravidelný tvar – zrna souměrná podle tří 

krystalografických os 
  

2. Nepravidelný tvar – zrna bez jakékoliv 

geometrické pravidelnosti (mletí v kulových a 

vibračních mlýnech) 

 

 

 

 

3. Kulovitý (sférický) tvar – geometrická 

podoba se blíží kouli (rozklad karbonylů, 

atomizace)  

 

4. Kapkovitý tvar – vnější podoba zrn se blíží 

protáhlému elipsoidu (atomizace) 
 

 

5. Miskovitý tvar – plochá zrna, jejichž 

tloušťka je podstatně menší než ostatní rozměry, 

avšak méně plochá než u lístečkového tvaru 
 

 

6. Lístečkovitý tvar – plochá zrna, šupinovitá, 

jejichž tloušťka je vzhledem k ostatním 

rozměrům nepatrná (mletí ve vířivých mlýnech) 
 

 

7. Jehlicovitý tvar – zašpičatělá zrna, v jednom 

směru protáhlá 
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8. Houbovitý tvar – zrna nepravidelného 

povrchu, prostoupená póry (redukce) 
 

 

9. Dendritický tvar – zrna vzrostlá do tvaru 

dendritů (elektrolýza)   

 

 

  

Existuje několik možností, jak definovat tvar částic s využitím charakteristických 

rozměrů nebo parametrů. Mezi základní charakteristiku patří tzv. poměr stran, který je 

definován jako poměr největšího lineárního rozměru průmětu částice (lmax) k nejmenšímu 

(lmin). Podle hodnoty poměru udává norma ČSN 42 0890-12 „Zkoušení kovových prášků. 

Stanovení tvaru částic“ následující tvary: 

1 - 1.2  kulovitý tvar 

1.2 - 2  oválný tvar 

2 - 5  hranatý tvar 

5 - 25  tyčovitý tvar 

nad 25  jehlicovitý tvar 

 Tvar částic se většinou určuje mikroskopicky. Pomocí světelné mikroskopie můžeme 

sledovat tvar náhodných řezů částicemi, které vznikají při přípravě metalografického výbrusu. 

Nejvhodnější metodou pro určování tvaru práškových částic je rastrovací elektronová 

mikroskopie, která umožňuje zjistit i jednotlivé defekty povrchu jako jsou kapiláry, trhliny, 

póry, atd. [1]. 

 

1.5 Specifický povrch 

 Měrný povrchu má vliv řadu fyzikálních i chemických vlastností jako je adsorpce, 

tepelné ztráty, atd. Je to vlastně celkový povrch částic vztažený na jednotku hmotnosti (m
2
/g). 

Hodnota povrchu závisí na velikosti částic, tvaru částic a pórovitosti. Se zmenšující se 
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velikostí a složitostí tvaru částic, narůstá měrný povrch. Zvyšuje se i v případě větší 

pórovitosti částic [12]. 

 

1.5.1 Princip metody BET a výpočet specifického povrchu 

 Model BET je založený na kinetickém modelu adsorpčního procesu, který byl poprvé 

popsán v roce 1916 Irwingem Langmuirem, který předpokládal jednovrstvou adsorpci. 

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett a Edward Tellet v roce 193  rozšířili tuto teorii do 

vícevrstvé adsorpční teorie. Tato metoda je reálnější než Langmuirova isoterma a je základem 

standardního způsobu vyhodnocení specifického povrchu látek [13].  

 Brunauer, Emmett a Teller navrhli dvouparametrovou rovnici izotermy, která přesněji 

vystihuje její reálný tvar: 

     

 
 
  

   
 
  

         
 
  

 
                                           (20) 

kde na je objem adsorbovaného plynu při dané teplotě a daném tlaku, p a p0 je rovnovážný a 

saturační tlak adsorbátu, nm je objem plynu v mononukleární vrstvě, a C je tzv. BET 

konstanta. Hodnota n závisí na hodnotách směrnice a absolutního členu proložené přímky. 

Lineární vyjádření této rovnice, vhodné pro regresivní analýzu, je následující: 

 
  

     
 
  

 
 

 

   
 

   

   

 

  
                                                  (21) 

 Původní adsorpční zařízení sestrojil H. Emmett. Dnešní přístroje jsou již zcela 

automatizované, místo mechanismu byretového typu jsou použity velmi přesné tlakové 

převodníky k výpočtu množství adsorbovaného plynu ze známého objemu kalibrační komory 

a poklesu tlaku, ke kterému dochází, když se otevře ventil mezi vzorkem a kalibrační 

komorou. Jiné přístroje používají regulátory na sledování hmotnostního průtoku množství 

plynu zavedeného do vzorku. Adsorbovaný plyn se vede přes vzorek za použití nosiče (např. 

hélium, u kterého se předpokládá, že bude neadsorpční). Složení proudu plynu před a poté je 

analyzován, aby poskytl informace o celkovém množství adsorbovaného plynu. Třetí technika 

používá mikrováhy pro měření změny hmotnosti, když se plyny adsorbují na vzorek. Každá 

metoda má své výhody a nevýhody [13]. 
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 Nejpoužívanějším adsorbátem je dusík při teplotě    K, ale pro přesné a spolehlivé 

vyhodnocení distribuce velikosti pórů a mikropórů je vhodné použít i jiné plyny. Adsorpce 

kryptonu při    K se většinou využívá pro přesné měření nízkých ploch povrchu (< 1 m
2
/g). 

Tuto techniku jde použít i pro měření porozity. Pokud je citlivost přístroje při použití dusíku 

nevhodná pro měření nevelkých ploch, můžeme použít adsorpční plyny s těžšími molekulami 

nebo s nižším tlakem vypařování. Výsledky měření s různými plyny se od sebe liší, protože 

molekuly každého plynu mají jinou plochu, různé teploty měření a různý prostup do pórů. 

Nejčastěji se používají tři plyny: dusík, argon a krypton (tabulka 2) [14]. 

Tabulka 2 Nejpoužívanější plyny – adsorbáty pro BET analýzu. 

Plyn 

Teplota 

měření     

[K] 

Plocha místa, 

obsazeného molekulou 

[nm
2
] 

Charakteristika 

Dusík 77 0.162 
Použitelný pro většinu materiálů. Není 

vhodný pro velmi malé plochy povrchu 

a některé mikroporézní povrchy 

Argon 87 0.142 
Speciálně používaný pro některé 

mikroporézní povrchy, které nelze 

měřit dusíkem 

Krypton 77 0.202 
Používaný pro extrémně nízké plochy 

povrchu. Složitá analýza kvůli odlišné 

saturaci 

 

1.5.2 Klasifikace adsorpčních izoterem 

 Adsorbované množství plynu na při hmotnosti vzorku m je závislé na rovnovážném 

tlaku p a teplotě T. Měříme-li při konstantní teplotě, a pokud je plyn pod svou kritickou 

teplotou, můžeme psát: 

  

 
   

 

  
 

 

                                                                                    (22) 

kde standardní tlak p je roven saturačnímu tlaku adsorbátu p0 při teplotě T.  

Tato rovnice představuje adsorpční izotermu, která většinou bývá vyjádřena graficky.  

 Všechny izotermy jde zpravidla zařadit svým tvarem do některé z šesti základních 

typů (obr. 9), které charakterizují daný systém. Tato klasifikace vznikla v roce 1985 podle 

mezinárodní organizace pro čistou a aplikovanou chemii IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) [14].  
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 Izoterma typu I má konkávní průběh v rozsahu nízkých relativních tlaků. Na počátku 

měření adsorbované množství rapidně vzrůstá, následované stacionární oblastí a 

dosažením limitní hodnoty. Tento typ je charakteristický pro mikroporézní materiály. 

S klesajícím rozměrem mikropórů vzrůstá adsorpční energie a plnění mikropórů 

nastává při nižších tlacích. Vznik roviny indikuje konečný rozsah velikosti mikropórů, 

přičemž horizontální poloha vypovídá o velmi malé vnější ploše vzorku. Tento typ je 

typický pro chemisorpční izotermy. 

 Izoterma typu II je konkávní k ose tlaku, pak lineární, a u vysokých tlaků konvexní. 

To indikuje tvorbu adsorbované vrstvy s narůstajícím tlakem. Pokud se rovnovážný 

tlak rovná saturačnímu (p/p0 = 1), přechází adsorbovaná vrstva na kapalinu. Pokud je 

„koleno“ izotermy ostré, adsorpce v bodě B se většinou pokládá za počátek tvorby 

multivrstvy. Souřadnice bodu B umožňuje odhadnout množství plynu potřebného 

k pokrytí vzorku monovrstvou. Tento typ je charakteristický pro neporézní nebo 

mikroporézní adsorbenty, které umožňují neomezenou adsorpci nastávající při 

vysokém tlaku. Úplná reverzibilita adsorpční a desorpční části je prvním důkazem 

„normální“ multivrstvové adsorpce na vnějším a stabilním povrchu.  

 Izoterma typu III je v celém rozsahu tlaků konvexní a nemá bod B. Tato 

charakteristika indikuje slabou interakci plynu se vzorkem. Tento typ je v praxi běžný. 

 Izoterma typu IV má stejný počátek jako typ II, ale odlišuje se průběhem při vyšších 

tlacích. Vykazuje hysterezi, která souvisí se zaplněním prázdných pórů při tlaku plynu 

závislém na rozměru pórů a s vyprazdňováním pórů při nižších tlacích, než při kterých 

dochází k jejich zaplnění. Tento model je velmi častý, přičemž tvar hystereze je dán 

typem materiálu. Vyskytuje se u neporézních materiálů s kapilární kondenzací 

v mezičásticovém prostoru. 

 Izoterma typu V je konvexní a následně saturuje při vysokých tlacích. Stejně jako u 

typu III indikuje slabou interakci mezi plynem a vzorkem. Hystereze je opět spojena 

se zaplňováním a vyprazdňováním pórů. Tento typ se vyskytuje méně často. 

 Izoterma typu VI, tzv. kroková izoterma, je velmi vzácná a souvisí s dvouvrstvovou 

adsorpcí na velice jednotných površích. 
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Obr. 9 Klasifikace izoterem [13]. 

 Uvedené rozdělení představuje zjednodušení reálných případů. Naměřené izotermy 

mohou mít podobné tvary nebo kombinace různých vlivů, které je nutné analyzovat jinými 

metodami. Při podrobnější klasifikaci jde základní typy ještě dále dělit. 

 Určení specifického povrchu BET analýzou má smysl jen v případě, když je adsorpční 

izoterma typu II nebo IV a v adsorbentu nejsou mikropóry. V mikropórech totiž nedochází 

k adsorpci ve vrstvách, jako předpokládá BET metoda. Adsorpce probíhá mechanismem 

spontánního objemového zaplňování mikropórů absorbátem v kapalné formě a v takovém 

případě neplatí rovnice BET. Indikátorem přítomnosti mikropórů u adsorbentů, které mají 

izotermu typu II nebo IV je záporná nebo vysoká hodnota C. Pokud se zpracovávají data i 

v tomto případě podle rovnice BET, získají se velmi vysoké hodnoty specifického povrchu, 

které nemají fyzikální smysl[14]. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cíle práce 

Cílem experimentální části práce je vyhodnotit vliv velikosti, tvaru a morfologie částic 

různých práškových materiálů na jejich specifický povrch (SSA - specific surface area). Ke 

studiu byly použity prášky Cu, Sn, Ms50, Cu9Sn a Fe, které byly vyrobeny různými 

technologiemi a vyznačovaly se rozdílnými fyzikálními a technologickými vlastnostmi.  

Hlavními body řešení této části práce jsou: 

 Stanovení distribuce velikosti částic práškových materiálů sítovou analýzou a 

laserovým analyzátorem velikosti částic Cilas 1190 

 Studium morfologie a tvaru částic pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

QUANTA 450 FEG 

 Stanovení specifického povrchu částic s využitím automatického BET analyzátoru 

NOVA 2200e (Quntachrome) 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA VZORKŮ PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

Ke studiu vlivu velikosti a morfologie částic na jejich specifický povrch byly použity 

práškové materiály, jejichž základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 3. Ke stanovení 

chemického složení, tvaru a morfologie částic byl použit skenovací elektronový mikroskop 

QUANTA 450 FEG, který umožňuje velký výběr detektorů pro tvorbu zobrazení (SED, 

BSED, aj.) a je vybaven mikrosondou EDX pro energiově disperzní rtg. mikroanalýzu (EDX). 

Snímky mikrostruktury byly pořízeny jednak v sekundárních elektronech (SE) a jednak ve 

zpětně odražených elektronech (BSE), které umožňují pozorovat materiál v chemickém 

kontrastu. 

Dané práškové materiály byly nejprve sítovány po dobu 15 minut pomocí sítového 

analyzátoru Analysette 3 PRO (výrobce Fritsch) za účelem získání dvou velikostních frakcí. 

K dalšímu studiu byly zvoleny vzorky prášků s velikostí částic < 45 m a 45-90 m. 

 

 

 



29 

 

Tabulka 3 Základní charakteristiky a chemické složení použitých práškových materiálů. 

Vzorek 

Velikost 

částic 

(frakce) 
Označení 

vzorku 

Chemické složení 

 [m] [hm.%] [at. %] 

Fe 
< 45 Fe_45 

100.00 Fe - 100.00 Fe - 
45-90 Fe_45-90 

Cu 
< 45 Fe_45 

100.00 Cu - 100.00 Cu - 
45-90 Fe_45-90 

Sn5Fe 
< 45 Sn_45 

95.46 Sn 4.54 Fe 90.82 Sn 9.18 Fe 
45-90 Sn_45-90 

Ms50 
< 45 Ms_45 

51.38 Cu 48.62 Zn 52.09 Cu 47.91 Zn 
45-90 Ms_45-90 

Cu9Sn 
< 45 CuSn_45 

90.98 Cu 9.03 Sn 94.96 Cu 5.04 Sn 
45-90 CuSn_45-90 

 

 

2.1 Tvar a morfologie částic vzorků práškových materiálů 

Na obr. 10 až 14 je dokumentován tvar a morfologie částic studovaných práškových 

materiálů, které jsou dány způsobem jejich výroby. Prášková měď byla vyrobena elektrolýzou 

z vodného roztoku a byla charakteristická dendritickou strukturou (obr. 11).  

 

  

Obr. 10 Dendritická struktura částic práškové mědi (vzorek Cu_45-90), která byla připravena 

elektrolýzou z vodného roztoku: a) SEM/BSE, b) SEM/SE. 

a) b) 
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Mezi nejdůležitějšími parametry, které ovlivňují velikost a tvar částic při elektrolýze, 

patří koncentrace kovového iontu, proudová hustota, teplota, cirkulace lázně a vodivost 

elektrolytu.  

Prášek slitiny Cu9Sn byl vyroben rozstřikováním (atomizací) taveniny plynem, 

přičemž obecně má na tvar a morfologii částic vliv typ a tlak plynu, teplota taveniny i plynu, 

geometrie trysek, rychlost dávkování taveniny, aj. Na povrchu sférických částic Cu9Sn byla 

patrná dendritická struktura následkem rychle solidifikace (obr. 12). 

 

  

Obr. 11 Sférický tvar částic práškové slitiny Cu9Sn (vzorek CuSn_45-90), která byla 

připravena roztřikováním taveniny plynem: a) SEM/BSE, b) SEM/SE. 

 

  

Obr. 12 Houbovitý tvar práškového železa (vzorek Fe_45-90), které bylo připraveno redukcí 

vodíkem: a) SEM/BSE, b) SEM/SE. 

 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Houbovitý tvar (morfologie) práškového železa (obr. 13), které bylo vyrobeno redukcí 

vodíkem, je dán teplotou redukce a dobou, po kterou redukce probíhá. 

Prášková mosaz Ms50 byla získána rozstřikováním taveniny vodou. Částice byly 

typické nepravidelným tvarem a hrubým povrchem, což souvisí s mechanismem tvorby kapky 

při interakci proudu taveniny s vodou [3]. Dalšími faktory, které ovlivňují velikost a tvar 

částic v daném procesu, jsou průměr trysky, hustota a viskozita kovu, tlak a rychlost vody, 

rozměr kapek, aj. 

  

Obr. 13 Nepravidelný tvar částic mosazi (vzorek Ms_45-90), která byla vyrobena 

roztřikováním taveniny  vodou: a) SEM/BSE, b) SEM/SE. 

 

 

  

Obr. 14 Kapkovitý tvar částic cínu (vzorek Sn_45-90), který byl vyroben atomizací plynem: 

a) SEM/BSE, b) SEM/SE. 

 

a) b) 

a) b) 
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Práškový cín byl rovněž připraven roztřikováním taveniny plynem (vzduchem). Jak je 

patrné z obr. 15, povrch částic se zakulaceným a kapkovitým tvarem vykazoval buněčnatou a 

buněčnato-dendritickou strukturu, indikující vysokou rychlost solidifikace.  

 

2.2 Distribuce velikosti částic 

Vybrané frakce práškových vzorků po sítování, tj. < 45 m a 45-90 m, byly dále 

analyzovány pomocí laserového analyzátoru velikosti částic Cilas 1190 mokrou metodou 

(obr. 15). Grafické vyjádření distribuce velikosti částic ve formě distribuční (kumulativní) 

křivky, frekvenční křivky a histogramu jsou pro vybrané vzorky práškových materiálů 

znázorněny na obr. 16 až 25. Statisticky zpracovaná data o distribuci velikosti částic, která je 

charakterizována hodnotami D10, D50 a D90, jsou shrnuta v tabulce 4. Tyto hodnoty vyjadřují 

hraniční mez, do které svou velikostí spadá 10, 50, resp. 90 % proměřených částic. 

 

 

 

Obr. 15 Laserový analyzátor velikosti částic Cilas 1190 [15] 
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Obr. 16 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Cu_45. 

 

Obr. 17 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Cu_45_90. 
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Obr. 18 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku CuSn_45. 

 

 

Obr. 19 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku CuSn_45_90.  
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Obr. 20 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Fe_45. 

 

 

Obr. 21 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Fe_45_90. 
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Obr. 22 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Ms_45. 

 

 

Obr. 23 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Ms_45_90. 
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Obr. 24 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Sn_45. 

 

 

Obr. 25 Srovnání distribučních a frekvenčních křivek z několika měření vzorku Sn_45_90. 
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Tabulka 4 Statisticky zpracovaná data o distribuci velikosti částic jednotlivých vzorků. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STANOVENÍ SPECIFICKÉHO POVRCHU ČÁSTIC 

PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

3.1 Popis BET analyzátoru Nova 2200e 

Ke stanovení specifického povrchu částic (SSA, m
2
/g) studovaných práškových 

materiálů byl použit plně automatický BET analyzátor měrného povrchu a pórovitosti 

kovových a keramických částic Nova 2200e (výrobce Quantachrome), který disponuje dvěma 

stanicemi pro testování materiálu a dvěma stanicemi pro přípravu vzorků (odplynění vzorků 

ve vakuu). Tento analyzátor umožňuje měření specifického povrchu částic v rozsahu 0.01 až 

1000 m
2
/g při použití různých typů adsorbátů - N2, CO, C2H6, Ar, He, Kr, H2 aj. Pomocí 

software NOVAWin™ lze získat adsorpční a desorpční izotermy, provádět jedno- nebo více 

bodovou BET analýzu, stanovit distribuci velikosti, povrch a průměr pórů atd.  

Principiální popis analyzátoru Nova 2200e je znázorněn na obr. 26. Dewarova nádoba 

obsahuje chladivo, obvykle kapalný dusík, který je nutný pro podchlazení vzorků při analýze. 

V komoře pro přípravu vzorků jsou instalovány vyhřívací pláště, které zabezpečují lepší a 

Vzorek 

Velikost 

částic 

(frakce) 

D10 D50 D90 
Aritmetický 

průměr 

[µm] 

Fe 
< 45 15.75 36 66.19 38.79 

45-90 26.54 55.86 94.91 58.87 

Cu 
< 45 15.79 32.88 55.06 34.38 

45-90 45.43 63.44 91.96 66.04 

Sn5Fe 
< 45 12.06 28.05 49.05 29.52 

45-90 39.53 62.59 93.78 64.34 

Ms50 
< 45 23.11 49.97 89.88 53.89 

45-90 41.31 82.66 136.33 86.16 

Cu9Sn 
< 45 10.78 30.1 57.79 32.45 

45-90 40.15 60.58 90.65 62.87 
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rychlejší odplynění vzorků ve vakuu. Práškové vzorky se umisťují do kalibrovaných kyvet 

s vnitřním průměrem 4 mm. Analyzátor lze obsluhovat přímo na přístroji nebo pomocí 

software NOVAWin™. 

 

 

Obr. 26 Principiální popis analyzátoru Nova 2200e [16]. 

 

3.2 Postup přípravy vzorků pro BET analýzu 

Před vlastní analýzou specifického povrchu práškových materiálů bylo nezbytné 

provést důkladné odplynění vzorků ve vakuu. Nejprve se zvážila prázdná kyveta, do které se 

následně opatrně vložil vzorek práškového materiálu o dostatečném povrchu, tj. 2-50 m
2
. 

Kyveta se vzorkem se umístila do vyhřívacího pláště, zapojila do odplyňovací stanice a 

nechala evakuovat při zvýšené teplotě (100 °C) po dobu 24 hodin. Po odplynění byla kyveta 

se vzorkem opět zvážena a stanovena čistá hmotnost prášku, která se zadala do programu 

NOVAWin™.  
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3.3 Analýza specifického povrchu vzorků 

Adsorpční izotermy a specifický povrch částic byly získány na základě 9-bodové BET 

analýzy. Po získání prvních výsledků měření specifického povrchu částic daných práškových 

materiálů o různé granulometrii bylo zjištěno, že částice vykazují vysokou tendenci k tvorbě 

aglomerátů. Měrný povrch částic o velikosti < 45 µm dosahoval nižších hodnot než v případě 

frakce 45-90 µm. Před opakovaným měřením proto byly práškové materiály dispergovány 

v lihobenzinu pomocí ultrazvuku po dobu 12 hodin, které vedlo k intenzivnímu rozbíjení 

shluků a dosažení odpovídajících výsledků měření. Na obr. 27 až 28 jsou pro srovnání 

dokumentovány adsorpční izotermy práškových vzorků Cu a Cu9Sn obou velikostních frakcí. 

Získané hodnoty specifického povrchu (SSA – specific surface area) práškových materiálů 

v původním stavu a po použití ultrazvuku jsou shrnuty v tabulce 5. 

 

 

Obr. 27 Adsorpční izoterma práškového vzorku Cu_45 s dendritickou strukturou. 
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Obr. 28 Adsorpční izoterma práškového vzorku CuSn_45 se sférickým tvarem částic. 

Tabulka 5 Stanovený specifický povrch částic práškových materiálů v původním stavu a po 

použití ultrazvuku. 

 

Vzorek Tvar 

Velikost 

částic  

Měrný povrch  

[m
2
/g] 

[µm] Bez UZ Po UZ 

Fe houbovitý 
< 45 0.557 31.903 

45-90 3.636 20.393 

Cu dendritický 
< 45 2.576 28.197 

45-90 4.765 13.542 

Sn5Fe kapkovitý 
< 45 0.587 3.696 

45-90 3.218 2.798 

Ms50 nepravidelný 
< 45 2.273 17.653 

45-90 4.186 8.012 

Cu9Sn sférický 
< 45 1.794 4.688 

45-90 3.041 2.109 
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3.4 Diskuse 

Specifický povrch částic, který je často v korelaci s různými kinetickými a 

geometrickými charakteristikami, dovoluje posoudit chování prášků při chemických reakcích, 

katalýze, tření, adsorpci, lisování, slinování aj.  

Z výsledků vyplývá, že velikost částic zásadně ovlivňuje velikost specifického 

povrchu částic. Frakce menší než 45 µm vykazovala větší specifický povrch než frakce 45 - 

90 µm stejného materiálu, tzn. že čím menší je velikost částic, tím větší je specifický povrch. 

Tvar a morfologie částic má také vliv na specifický povrch. Čím jsou částice členitější 

a mají komplikovanější morfologii, tím větší je jejich specifický povrch. Největší specifický 

povrch měly částice práškového materiálu s dendritickou a houbovitou strukturou, naopak 

nejmenší specifický povrch vykazovaly prášky se sférickým a kapkovitým tvarem částic.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje velikost specifického povrchu je pórovitost materiálu. 

Železo vyrobeno redukcí má strukturu s vysokou pórovitostí, která vedla k největšímu 

specifickému povrchu ve srovnání s ostatními zkoumanými materiály. 

 

4. ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce jsou stručně charakterizovány základní fyzikální 

vlastnosti práškových materiálů, kterými jsou velikost, tvar a specifický povrch částic. 

Rovněž jsou zde popsány metody stanovení velikosti částic, mezi které patří sítová analýza, 

laserová difrakce, sedimentační metoda a mikroskopie. Bližší pozornost byla zaměřena na 

stanovení specifického povrchu částic metodou BET. 

Praktická část bakalářské práce je věnována studiu vlivu velikosti, tvaru a morfologie 

částic různých typů kovových prášků na jejich specifický povrch. Sítovou analýzou byly 

získány dvě velikostní frakce prášků, a to: < 45 m a 45-90 m. Distribuce velikosti částic ve 

zvolených frakcích prášků byla dále analyzována pomocí laserové difrakce na přístroji Cilas 

1190. Tvar a morfologie částic byla zkoumána s využitím skenovacího elektronového 

mikroskopu QUANTA 450 FEG. Snímky struktury částic byly pořízeny v módu BSE (zpětně 

odražené elektrony) a SE (sekundární elektrony). Po odplynění daných vzorků byl pomocí 

BET analyzátoru NOVA 2200e stanoven specifický povrch částic a zhodnocen vliv 

jednotlivých fyzikálních vlastností na jeho hodnotu. Zjištěné výsledky plně korespondují 
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s teoretickými poznatky, tj. se zmenšením velikostí částic a vysokou členitostí povrchu, příp. 

pórovitostí částic se specifický povrch podstatně zvětšuje. Největší rozdíl ve specifickém 

povrchu byl pozorován u dendritických a houbovitých prášků, kde byla u frakce < 45 m 

naměřena téměř dvojnásobná hodnota v porovnání s frakcí 45-90 m. 
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