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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU

Platina ima razen ustreznih elektrokemijskih lastnosti tudi številne mehanske
lastnosti, ki so dobrodošle v tehnologiji izdelave stimulacijskih elektrod. Diplomsko
delo tako obravnava učinke hladnega valjanja ter naknadnega žarjenja na električne
in mehanske lastnosti platinaste folije za izdelavo stimulacijskih elektrod v
večelektrodnih stimulacijskih objemkah za selektivno stimulacijo 10. možganskega
živca, nervus vagusa. Bolj natančno, aktivnost je bila usmerjena v določitev
odvisnosti električne upornosti, elastičnega modula in trdote od temperature
predhodnega žarjenja. Stabilnost pri delovanju platinastih elektrod v večelektrodnem
sistemu je zlasti v daljšem časovnem obdobju mogoče povezati tudi s strukturnimi
lastnostmi materiala iz katerih so izdelane. V eksperimentalnem delu smo uporabili
nanoindenter za določitev mehanskih lastnosti, svetlobni mikroskop za metalografsko
preiskavo vzorcev in 4 točkovno merilno tehniko za meritve električne upornosti. V
raziskavi je bil uporabljen žarjen trak platine (Pt), dimenzij 0,03x13mm, čistine
99,99% z znano predhodno stopnjo redukcije in temperaturo žarjenja.

Ključne besede:
Platina, implantabilne elektrode, optična mikroskopija, nanoindenter, ohmska
upornost, trdota, elastični modul.
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ABSTRACT
Platinum has appropriate mechanical and electrochemical properties suitable
for technology of implantable stimulation electrodes. Thesis examines the
effects of the cold rolling and the subsequent annealing on the electrical and
mechanical properties of platinum foil for the manufacturing of stimulation
electrodes in selective stimulation of vagus nerve. Activity was aimed at
determining the dependence of the electrical resistance, modulus of elasticity
and hardness of platinum ribbon. The stability in the functioning of platinum
electrodes in particularly long period can be associated with the structural
properties of the material from which they are made. In experimental work we
used platinum ribbon purity 99.99% size 0,03x13mm and device nanoindenter
to determine the mechanical properties using as well optical microscopy and
the four point measurement technique to measure the electrical resistance.

Key words:
Platinum ribbon, implantable stimulation electrodes, optical microscopy,
electrical resistance, nanoindenter, hardness, modulus of elasticity.
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1. UVOD
Področje biomaterialov je presečišče bioloških znanosti in znanosti o materialih. Razvilo se je
na njihovem stičišču, kar je omogočilo širok razvoj tega multidisciplinarnega področja, t.j.
področja biomaterialov. Znanost biomaterialov preučuje interakcije biomateriala z biološkim
okoljem, vpliv mehanskih lastnosti, površinske modifikacije vsadkov, kot tudi imunologijo,
toksikologijo in obnašanje materiala v procesu celjenja tkiva. Izbiramo lahko preizkušene
tehnologije iz preteklosti ali pa razvijamo nove materiale za prihodnost. Trend je uporaba
materialov z lastnostmi, ki mehansko in elektrokemijsko najbolj ustrezajo lastnostim kot jih
ima nadomestni del ali organ v telesu; t.j. kemična sestava, mehanske lastnosti, odpornost
proti kemičnim vplivom, itd. Biološki procesi, ki potekajo bodisi s posrednim ali neposrednim
stikom z vsadkom, niso popolnoma razumljivi in se jih ne da popolnoma napovedati ali
predvideti. Napoved za uspešno vsaditev je v nekem obsegu nezanesljiva, kar je poglaviten
razlog za dolgotrajen razvoj novih biomaterialov. Glavno merilo pri izbiri materialov je torej
njihovo obnašanje v človeškem telesu kot npr. biokompatibilnost z okoliškim človeškim
tkivom in podobnost glede mehanskih lastnosti. V zadnjih letih so raziskave usmerjene v
razvoj novih biomaterialov, ki se uporabljajo za izdelavo implantatov, s katerimi bi čim bolj
uspešno zamenjali ali obnovili dele človeškega telesa.

[1]

Svetovna ocena v področjih

razvitega sveta pravi, da ima vsak 17. človek vsaj eno vrsto implantata, tako da industrija na
področju izdelave različnih implantatov beleži okoli 100 milijard $ letnega prihodka. [3]
Pri izdelavi elektrod ter posledično njihovi uporabi so pomembne tako ustrezne
elektrokemijske lastnosti kot tudi mehanske lastnosti. Te pa dosežemo z ustrezno
kombinacijo predhodne hladne predelave ter žarjenja.

[18]

Diplomsko delo obravnava učinke

hladnega valjanja in naknadnega žarjenja na lastnosti platinaste folije za izdelavo
stimulacijskih elektrod v večelektrodnih stimulacijskih objemkah za selektivno stimulacijo
živca vagusa. Delo je bilo torej usmerjeno v ugotavljanje vpliva temperature žarjenja na
trdoto, elastični modul in električno upornost pri predhodno hladno predelanem traku iz
platine. Elektrokemijsko stabilnost platinastih elektrod v večelektrodnem sistemu je zlasti v
daljšem časovnem obdobju mogoče povezati tudi s strukturnimi lastnostmi materiala iz
katerih so izdelane. Zato sem v tem delu preizkušanja hipoteze določila strukturne lastnosti
hladno valjanega platinastega traku, ki sem ga uporabila za izdelavo elektrod v
devetindevetdest elektodni spiralni objemki.
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2. PREGLED LITERATURE
2.1 BIOMATERIALI
Biomaterial je definiran kot sintetičen material, ki nadomešča ali obnavlja funkcijo v telesnem
tkivu in je stalno ali občasno v stiku s telesnimi tekočinami. Restriktivna definicija ne zajema
umetnih zobnih protez in slušnih aparatov, ki niso neposredno izpostavljeni stiku s telesnimi
tekočinami. Pri izpostavljenosti biomateriala telesnim tekočinam pomeni, da je omenjeni
sintetični material vstavljen v notranjost telesa. To zahteva posebno pazljivost glede izbire
materialov, ki se lahko uporabljajo kot biomateriali. Relevantni procesi v povezavi z vsadkom
v telesu, niso popolnoma razkriti in tudi ne popolnoma razumljivi ter se jih ne da predvidljivo
in uspešno napovedati. Napoved za uspešno implantacijo je torej nepredvidljiva, kar je
poglaviten razlog, za relativno počasno vpeljavo novih biomaterialov v medicini. [1,2]

2.1.1 ZGODOVINA BIOMATERIALOV
Ljudje so skušali obnoviti funkcijo človeškega telesa, ki ga je povzročila poškodba ali
bolezen, že tisočletja nazaj. Starodavne civilizacije kot so bili Etruščani, Grki, Rimljani in
Azteki so uporabljali zlato za sanacijo zobozdravstvenih težav že 2700 let pred našim
štetjem. Egipčani pa so že 2000 let pred našim štetjem uporabljali poseben material, t.j.
šivalni material narejen iz platna za oskrbovanje ran. Ogromen napredek glede uporabe
biomaterialov pa je bil narejen po koncu druge svetovne vojne. Tako so bili prvi implantati iz
sintetičnih

polimerov

uporabljeni

že

leta

1940

pri

čemer

sta

bila

uporabljena

polimetilmetakrilat in najlon; prvi se je takrat uporabljal za izdelavo delov letal, drugi pa kot
material za izdelavo vojaških padal. Dvajset let po drugi svetovni vojni je bil uspešno
implantiran tudi že umetni kolk iz kovinskih biomaterialov ter tudi vsadek za ojačitev žilne
stene, t.j. naravni polimer iz svile. [2]

2.1.2 VRSTE BIOMATERIALOV
Inženirski materiali kot so keramika, kovine, polimeri, kompoziti, stekla, karbon in naravni
biomateriali se uporabljajo na področju medicine in dentalne medicine. Kovine se uporabljajo
zaradi dobrih mehanskih lastnosti in bioinertnosti. Neželjen proces pa je sproščanje ionov, ki
lahko v telesu povzročijo različne reakcije. Za vstavitev v notranjost človeškega organizma
(lat. In-vivo) se uporabljajo različni čisti elementi (Au, Pt) ali zlitine plemenitih kovin (Pt, Au,
2

Rh) ter titan. Razvoj polimernih materialov na področju biomaterialov pa ima vodilno vlogo v
sistemih zunaj živega organizma (lat. Ex-vivo). Biomateriale testiramo glede na njihovo
biokompatibilnosti, hermetičnost, mehanske lastnosti ter odpornost proti koroziji. Za
omenjene teste obstajajo številni mednarodni standardi kot so ISO in ASTM. [3]

2.1.3 KOVINSKI BIOMATERIALI
Kovinski biomateriali se obširno uporabljajo za izdelavo kirurških implantatov že desetletja.
Visoka trdnost in lomna živalost ter tudi korozijska obstojnost zagotavljajo tej vrsti materialov
dolgo življenjsko dobo. Preprosta proizvodnja enostavnih in zahtevnih oblik, z uporabo
metalurških tehnologij (precizijsko litje, kovanje, strojna obdelava) je omogočila izdelavo
implantatov najprej na področju ortopedije in dentalne medicine. Sledila je uporaba na
področju kardio-vaskularne medicine (umetni srčni ventili, krvni kanali, vaskularni stenti) in
nevrovaskularne medicine (sponke). Glede na namembnost ločujemo tri vrste biomaterialov:
biorazgradljive, bioaktivne ter bioinertne. Tipičen primer biorazgradljivih materialov so kirurški
šivi, ki razpadejo med procesom celjenja rane znotraj človeškega organizma. Bioaktivni
materiali se uporabljajo najpogosteje pri celjenju zloma kosti, ko se material z
osteointegracijo veže z matičnimi tkivnimi ali kostnimi celicami. Implantat kot implantabilna
stimulacijska elektroda ali titanov zobni implantat pa mora biti bioinerten. [4]
Biološki odziv je zelo kompleksna zadeva in še vedno ostaja nepojasnjen in nepredvidljiv.
Najnovejši trendi na področju biomaterialov ne zagovarjajo več bioinertne površine
implantata, temveč se razvija materiale s površinskimi sloji, ki omogočajo aktiven stik s
plazmo in telesnimi tekočinami – le v tem primeru namreč lahko pričakujemo
biokompatibilnost, sicer telo zazna tujek v tej meri, da ga zavrne. [5]

2.1.4 BIOKOMPATIBILNOST
Najpomembnejša

lastnost

biomaterialov

je

njihova

biokompatibilnost.

Definicja

biokompatibilnosti pravi, da med implantatom in telesom ne sme priti do reakcij, ki bi imele
opazen učinek ali vpliv na tkiva, telesne tekočine (zagotoviti se mora ustrezen biološki odziv)
ali na mikrostrukturo in mehanske lastnosti implantata. [1]
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2.1.5 UPORABA BIOMATERIALOV V MEDICINI
Klinična uporaba biomaterialov na področju medicine: [6]


ortopedija



kardio-vaskularna medicina



oftalmologija



stomatologija



oralna kirurgija



sistem kontroliranega vnosa zdravil



plastična kirurgija



šivalni material (PTFE)

Materiali primerni za uporabo in izdelavo implantatov so Pt, Ir, Au, Ag, Rh, PtIr, IrOx, TiN, Ti,
kobaltove zlitine, nerjaveče jeklo ter silikoni in PTFE (politetrafluoretilen/teflon). [6,7]

Odkriti so bili naslednji najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izdelavo implantatov: [6]


vpliv korozijske odpornosti materialov



razpad polimerov



kemijska toksičnost

Za uspešno implantacijo so pomembni naslednji parametri: [6]


Vsadek mora biti rezistenten na specifičnost človeškega notranjega okolja



Vsadek ne sme motiti delovanja telesa



Lokacija vsadka v telesu omejuje potencialne oblike vsadkov.
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2.2. IMPLANTABILNE STIMULACIJSKI ELEKTRODE IZ PLATINE
2.2.1 STIMULACIJA ŽIVCA VAGUSA
Vagus oz. X. možganski živec je glavni nosilec parasimpatičnega nitja. Prevaja informacije v
in iz centralnega živčnega sistema do skorajda vseh notranjih organov vratu, prsnega koša
in trebuha. [7]

Stimulacija živca vagusa je v medicini poznana metoda že več kot 20 let. Tako je bil prvi
sistem za stimulacijo živca vagusa implantiran v človeka že leta 1988.

[8]

Slika 1

in 2

prikazujeta 3D model 39-elektrodne spiralne objemke za stimulacijo živca vagusa človeka,
slika 1a in 2a pa 3D model 99-elektrodne spiralne objemke za stimulacijo živca vagusa
prašiča. [39]

Slika 1,2: 3D model 39-elektrodne spiralne objemke za stimulacijo živca vagusa človeka. [39]
Slika 1a, 2a: 3D model 99-elektrodne spiralne objemke za stimulacijo živca vagusa prašiča.
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Leta 1997 je ameriška Agencija za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) odobrila
uporabo stimulatorja za stimulacijo levega živca vagusa z namenom lajšanja znakov in
simptomov pri nekaterih oblikah epilepsij, leta 2005 pa še za lajšanje simptomov pri depresiji,
ki se po zdravljenju z zdravili ne izboljša. Vzporedno z uporabo sistema so ves čas potekale
raziskave tudi o njegovi učinkovitosti in varnosti. V glavnem so vse omenjene študije potekale
ob uporabi komercialno dostopnih sistemov, vstavljenih na vratni predel levega vagusa. [8]
V zadnjih nekaj desetletjih je bilo veliko znanstvenih in tehnoloških naporov usmerjenih v
razvoj živčnih protez. Pozornost je bila usmerjena zlasti v razvoj tehnik stimulacije živca
vagusa, da bi jih med drugim uporabili za lajšanje težav povezanih z motnjami v delovanju
avtonomnega živčnega sistema, motnjami v neuropsihijatriji, motnjami prehranjevanja in
spanja, motnjami v endokrinologiji in pri lajšanju bolečin. [9]
Številni raziskovalci so v svojih študijah predpostavili tudi stimulacijo živca vagusa kot metodo
za obravnavo različnih stanj srca in ožilja.

[10]

Metode stimulacije možgan preko stimulacije

živca vagusa pa odpirajo tudi široke poti v psihiatrijo. [11]
Zaradi izjemno pomembne vloge vagusa pri nadzoru praktično vseh notranjih organov in
žlez, se zadnja leta interes za stimulacijo vagusa po celem svetu izjemno povečuje. V veliko
primerih pa neselektivna stimulacija povzroča nezaželene stranske učinke. [12]
Zato se pri iskanju novih metod lajšanja težav pri mnogih bolezni pogosto pojavlja ideja, kako
bi bilo mogoče preko selektivne stimulacije živca vagusa vplivati na funkcijo posameznega z
vagusom oživčenega notranjega organa ali žleze. Vendar je potrebno sisteme za selektivno
stimulacijo perifernih živcev neprestano izboljševati in sicer tako, da bi bi bili ponovljivo,
varno in zanesljivo uporabni v klinični praksi.

[12]

Slika 3 prikazuje 39-elektrodno spiralno

objemko za stimulacijo živca vagusa človeka in matriko 39 elektrod, slika 3a pa 99elektrodno spiralno objemko za stimulacijo živca vagusa prašiča. [39]

Slika 3: 39-elektrodna spiralna objemka za stimulacijo živca vagusa človeka. [39]
Slika 3a: 99-elektrodna spiralna objemke za stimulacijo živca vagusa prašiča. [39]
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2.2.2 NAČRTOVANJE STIMULACIJSKIH ELEKTROD
Ena od aktivnosti pri izboljšavi stimulacijskih elektrod za selektivno stimulacijo perifernih
živcev je tudi preiskava snovnih lastnosti hladno valjane platinaste folije, ki jo uporabljamo
pri izdelavi multi-elektrodnih sistemov v obliki spiralne objemke. [7]
Varna stimulacija živca je neposredno povezana tudi z mehanskimi vplivi, ki se vzpostavijo
med večelektrodnim stimulacijskim sistemom, dovodnimi žicami ter živčnim in okoliškim
tkivom. Zato je pri načrtovanju stimulacijskih elektrod nujno predvideti vse okoliščine, ki bi
lahko privedle do nastanka takih medsebojnih mehanskih vplivov, ki bi povzročili poškodbe
živca in samega večelektrodnega sistema. Pri vseh zgoraj navednih uporabah stimulacije
tako material iz katerih so izdelane stimulacijske elektrode kakor tudi oblika in razporeditev
stimulacijskih elektrod namreč vplivajo na vnos naboja v živčno tkivo, na elektrokemijske
reakcije in s tem na možen lokalni nastanek strupenih produktov ter sprememb v integriteti
elektrod med stimulacijo in končno na lokalno segrevanje. [7,13]
Za selektivno stimulacijo so na razpolago različni materiali, ki omogočajo vnos naboja tako
preko kapacitivnih oz. dvoslojnih kot tudi faradajskih mehanizmov. Za stimulacijske elektrode
največkrat uporabljajo čisto platino, ker lahko z učinkovitim dovajanjem električnega naboja
vzdraži živčno tkivo.

[14]

Razen tega ima platina visoko sposobnost za preoblikovanje. Platina

ima tudi več drugih lastnosti kot so naprimer ustrezne mehanske in fizikalne lastnosti, ki so
pomembne za izdelavo stimulacijskih elektrod.

[15]

Slika 4 prikazuje instalacijo 39-elektrodne

spiralne objemke na živec vagusa človeka, slika 4a pa instalacijo 99-elektrodne spiralne
objemke na segment živca vagusa prašiča. [39]

Slika 4: Instalacija 39-elektrodne spiralna objemke na živec vagusa človeka. [39]
Slika 4a: Instalacija 99-elektrodne spiralna objemke na segment živca vagusa prašiča. [39]
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Pri selektivni živčni stimulaciji z relativno visokimi gostotami toka je moč pričakovati
raztapljanje kovine, nastanek vodikovih in kisikovih mehurčkov, oksidacijo organskih in
anorganskih delcev ter pH, ki lahko povzroči nepovratne spremembe beljakovin v tkivu. [16]
Pri elektrodah za selektivno stimulacijo živcev pri katerih mogoče pričakovati velike gostote
naboja, pa ne sme pridi do razgradnje tudi v daljšem časovnem obdobju. Čeprav so pri
platinastih elektrodah meje vnosa naboja določene z elektrolizo vode, lahko pride pod
določenimi pogojih do raztapljanja tudi pri nizkih gostotah naboja. [17]
Pri načrtovanju stimulacijskih elektrod v večelektrodnih sistemih je izjemno pomembna tudi
mehanska ustreznost uporabljenih kovinskih materialov. Tako je v ta namen kljub nekaterim
slabostim sprejemljiva čista platina (99,99 %). Za optimizacijo tehničnih parametrov toplotne
in mehanske obdelave platine je nujno poznati njene reološke lastnosti, vključno z
deformacijsko odpornostjo. [18]

2.2.3 KLINIČNA UPORABA IMPLANTABILNIH ELEKTROD

Tabela 1 prikazuje klinično uporabo implantabilnih elektrod v živčnem sistemu, bodisi
perifernem bodisi centralnem.

Tabela 1: Klinična uporaba različnih implantatov v perifernem ali centralnem živčnem
sistemu. [23]
Periferni živčni sistem:

Centralni živčni sistem:

Srčni spodbujevalec

Parkinsonova bolezen

Kohlearni implantat

Disleksija

Nadzor bolečine

Obsesivna kumpulzivna motnja

Depresija

Epilepsija
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2.3 PLATINA
Platina sodi med plemenite kovine katere glavne lastnosti so biokompatibilnost in inertnost.
Platina ima razen ustreznih elektrokemijskih lastnosti tudi številne mehanske lastnosti, ki so
dobrodošle v tehnologiji izdelave stimulacijskih elektrod. Po drugi strani pa je ena od tipičnih
nezaželjenih lastnosti čiste platine pri izdelavi stimulacijskih elektrod njena nizka odpornost
(t.j. trdnost) proti spremembi oblike vsled delovanja zunanjih sil.

[7]

Primerjalno so lastnosti plemenitih kovin opisane v poglavju 2.3.1.

[24]

2.3.1 PLEMENITE KOVINE IN NJIHOVA UPORABA
Rutenij, rodij, paladij, srebro, osmij, iridij, zlato in platina je osem plemenitih kovin, ki se
nahajajo v periodi 5 in 6, ter so navedeni v zaporedju njihovih atomskih števil. [24]
V tabeli 2 so podane atomske, strukturne in fizikalne lastnosti plemenitih kovin, ki jim pogosto
pravimo tudi žlahtne kovine. Njihova vrednost je v moderni civilizaciji neprecenljiva. Najbolj
razširjena je pri izdelavi nakita, kovancev, katalizatorjev, naprav za nadzor emisij izpušnih
plinov v avtomobilski industriji in na področju zobozdravstva. [24]
Plemenite kovine se uporabljajo v stomatološki protetiki, kot na primer fiksno protetični
zatiček v koreninskem kanalu zoba (Dentor S). Tanki filmi se uporabljajo za izdelavo
elektronskih vezij. Večina oblačil je proizvedenih z pomočjo plemenitih kovin, saj so le te
uporabljene v predilnih strojih za izdelavo sintetičnih vlaken. [24]
Platina najvišje čistosti se uporablja za izdelavo termoelementov (PtRh - Pt), kot katodna
zaščita trupa ladij, za izdelavo električnih kontaktov, preciznih potenciomernih žic in
laboratorijske opreme, saj ne reagira z materiali, ki pridejo v stik z opremo.

[24]

Nadalje se platina uporablja pri predilnih strojih in pri izdelavi nakita. Dandanes se platina
uporablja tudi pri izdelavi stimulacijskih elektrod srčnih vzpodbujevalnikov in drugih
implantibilnih sistemov, ki se uporabljajo v biomedicinskih aplikacijah. Vse bolj pa se platina
uporablja tudi pri postopkih kemoterapije in kontroliranih sistemov vnosa zdravil pri
zdravljenju raka. [24]
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Tabela 2: Izbrane lastnosti žlahtnih kovin [24]
Lastnosti

Platina

Paladij

Iridij

Rodij

Osmij

Rutenij

Zlato

Srebro

(Pt)

(Pd)

(Ir)

(Rh)

(Os)

(Ru)

(Au)

(Ag)

Atomsko število

78

46

77

45

76

44

79

47

Atomska teža

195.09

106.4

192.2

102.9

190.2

101.0

196.9

107.87

Kristalna struktura

fcc

fcc

fcc

fcc

hcp

hcp

fcc

fcc

Kemična valenca

2,4

2,4

3,4

3

4,6,8

3,4,6,8

1,3

1,2,3

21.45

12.02

22.65

12.41

22.61

12.45

19.32

10.49

1769

1554

2447

1963

3045

2310

1064,4

961,9

Vrelišče C

3800

2900

4500

3700

5020

4080

2808

2210

Električna

9,85

9,93

4,71

4,33

8,12

6,80

2,06

1,59

124-165

145-228

1103-

827-

/

/

124-

125-186

1241

896

200-

120-

300-

240

140

670

o

Gostota pri 20 C
3

(g/cm )
o

Tališče C
o

upornost (μΩ.cm)
Natezna trdnost
(žarjena žica) MPa
Trdota (žarjena

37-42

37-44

žica) HV
Youngov modul

138
200-350

25-27

25-30

171

115

517

319

558

414

77

74

0,39

0,39

0,26

0,26

/

/

0,42

0,37(e)

o

GPa (20 C)
Poissonovo število
ν
Kristalna struktura (a): (fcc), ploskovno centrirana celica, (hcp) heksagonalni gosti sklad,
(e) žarjeno

Elementi platinske skupine so med seboj tesno povezani in se pogosto pojavljajo v naravi
skupaj. Njihova najbolj prepoznavna lastnost je kovinska oblika in njihova izjemna odpornost
proti koroziji. Od vseh kovin v skupini ima platina najbolj izstopajoče lastnosti in je
najpogosteje uporabljena. Legirni elementi rutenij, rodij in iridij se dodajajo zlitinam za
10

posebne namene. Tem plemenitim kovinam se dodajajo tudi drugi legirni elementi z
namenom izboljšanja njihove trdote. Platina in paladij sta elementa, ki sta obstojna proti
oksidaciji in tako zagotavljata zanesljive kontakte. [24]

2.3.2 ZGODOVINA IN NAHAJALIŠČA PLATINE
Ime elementa izhaja iz španske besede "Platina", kar pomeni malo srebra. Platino so odkrila
južnoameriška ljudstva, ki so proizvajala artefakte zlitin belega zlata in platine.
Leta 1783 je francoski kemik Francois Chabaneaus odkril in patentiral metodo za proizvodnjo
platine. Vendar je kakovost kovine še vedno zelo varirala zaradi nečistoč in dodatkov še
neodkritih kovin. Angleški kemik William H. Wollaston je razvil komercialni postopek za
proizvodnjo čiste platine v začetku 19. stoletja. Odkril je tudi še preostale plemenite kovine
kot so osmij, iridij, rodij in paladij, t.j. elemente, ki so jih pred tem opisovali kot nečistoče ali
primes. [25]
Največja primarna nahajališča so v Južni Afriki (Bushveld complex), Rusiji in Zimbabweju.
Leta 2010 je bila Južna Afrika med vodilnimi proizvajalci platine z 77 % svetovnim deležem,
sledila je Rusija 13 %. Količina svetovne produkcije je znašala leta 2010 približno 192,000
kg. [25]

2.3.3 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI PLATINE
Platina je zelo redka in duktilna kovina, ki se pojavlja v zemeljski skorji v koncentraciji 0,005
ppm. Najpomembnejše lastnosti so odpornosti proti koroziji, visoko tališče in duktilnost, ter
bioinertnost in biokompatibilnost. Za platino je značilna srebrno bela barva in povečana
trdnost pri legiranju z kompatibilnimi plemenitimi kovinami. Platina se lahko galvanizira in
izkazuje posebne magnetne lastnosti v zlitini s kobaltom.

[24]

Platina je kovina iz 10 (VIIIB) skupine prehodnih elementov periodnega sistema, za katere je
značilno, da so relativno neaktivni. Zaradi različnih oksidacijskih stanj se ne združujejo z
interakcijo drugih elementov ali spojin. Ta kemična neaktivnost predstavlja pomembno
lastnost te skupine. Relevantne kemijske lastnosti so podane v tabeli 3. [26]
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Platina ne reagira z molekulami HCl, HNO3 in NaOH in je obstojna v oksidni atmosferi ter ne
tvori stabilnega oksida pri kateri koli temperaturi. Značilna kemijska lastnost je odpornost na
oksidacijo, sulfidizacijo in morsko vodo ter večino kislin.

Tabela 3: Kemijske lastnosti platine. [26]
PLATINA
Skupina

10

Perioda

6

Blok

D

Atomsko število

78

Število elektronov

78

Število protonov

78

Število nevtronov

117
o

Agregatno stanje (20 C)

Trdno

Elektronska konfiguracija

[Xe] 4f 5d 6s

Temperatura tališča

1768.2 °C

Temperatura vrelišča

3825 °C

Gostota

21,5 g/cm

Relativna atomska masa

195,084

Atomski radij

2,13 Å

Elektronegativnost

2.2

Oksidacijska stanja

+2, +4

Izotopi

190

14

Pt,

9

192

1

3

Pt,

194

Pt,

195

Pt,

196

Pt,

198

Pt

2.3.4 ELEKTRIČNE LASTNOSTI PLATINE
Ugodne električne lastnosti platine pripomorejo k stabilnemu obstoju električnih kontaktov.
Več električnih lastnosti prikazuje tabela 4. [26]
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Tabela 4: Električne lastnosti platine. [24,26]
PLATINA
Električna upornost

o

98.5 nΩ pri 0 C
o

106 nΩ pri 20 C
o

Temperaturni koeficient

0.0039/K od 0 do 100 C

Koeficient linerane termične ekpanzije

9.1 μm/mK (od 20 do 100 C)

Specifična toplota

0.132 kJ/kgK pri 0 C

Toplotna prevodnost

71.1 W/mK pri 0 C

Električna prevodnosti

9,4 γ(S/m) · 10

o

o

o

6

2.3.5 MEHANSKE LASTNOSTI PLATINE V POVEZAVI Z ŽARJENJEM IN
PREDHODNO DEFORMACIJO
Najbolj poznana mehanska lastnost platine je odpornost proti koroziji v različnih medijih.
Natezna trdnost nežarjene platine čistoče 99.99 % pri sobni temperturi znaša 124 MPa.
Natezna trdnost se povečuje pri hladnem preoblikovanju pri čemer pri 50 % deformaciji že
doseže vrednosti nad 200 MPa pri čemer pa so vrednosti za raztezke zelo nizke, t.j. 1 – 3 %.
[24,26]

Hladno valjana platina ima natezne trdnosti 340 - 370 N/mm2. Žarjena platina pa ima bistvo
nižje vrednosti in sicer v območju med 170 - 230 N/mm2. Po žarjenju na 700 oC pa se
natezne trdnosti zmanšajo in so v območju med 125 – 165 N/mm2, vendar pa se bistveno
poveča raztezek, pri čemer te vrednosti znašajo med 30 – 40 %.
Trdota pri sobni temperaturi znaša približno 55 - 60 HV, na 700 oC in pri 50 % deformaciji pa
trdota naraste na 90 – 95 HV. Poissonovo število znaša 0.39. [24,26]
Po predhodni hladni deformaciji (slika 5) trdota z višino hladne deformacije narašča in se s
postopkom žarjenja do temperature približno 400 oC celo malo povečuje, nakar se njene
vrednosti z višanjem temperature do 500 oC nekoliko znižujejo. Nad temperaturo žarjenja
500 oC pa sledi hiter padec trdote pri sobni temperaturi. [24,26]
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Slika 5: Trdota platine (99,9 %) pri sobni temperaturi po hladnem valjanju in žarjenju pri
različnih temperaturah. [24]
Loginov in sodelavci so raziskovali vpliv predhodne deformacije na dosego popolnoma
žarjenega stanja. To so določali na osnovi merjenja mikrotrdot, pri čemer je bilo zravnanje
krivulje merjenih trdot merilo za temperaturo pri kateri je bilo doseženo popolnoma žarjeno
stanje. Iz slike 6 je razvidno, da se z višanjem predhodne hladne deformacije znižuje
temperatura za dosego žarjenjega stanja. [18]

Slika 6: Vpliv predhodne deformacije na temperaturo za dosego popolnoma žarjenega stanja
pri platini s čistočo 99.93%. [18]
14

Ulit blok višine 50 mm so tako najprej hladno kovali na višino 25 mm, potem 40 minut žarili
na 1000 ºC ter nato hladno valjali pri čemer so variirali redukcije višine, ter te hladne valjane
ploščice (trakove) ponovno žarili pri različnih temperaturah ter merili trdote

[18]

. Rezultati

avtorjev kažejo, da je za trakove (ploščice) iz čiste platine temperaturno območje pri katerem
je doseženo žarjeno stanje med 400 – 1000 ºC, pri čemer je ta temperatura odvisna od
stopnje predhodne hladne deformacije (slika 6). Iz slike 6 je še razvidno, da se z višanjem
predhodne hladne deformacije znižuje temperatura za dosego žarjenjega stanja. [18]
Tako se pri predhodni 97.96 % redukciji višine traku (t.j. strižna deformacija 7.78) žarjeno
stanje doseže že pri 400 ºC, pri redukciji višine nad 18 % (t.j. strižni deformaciji nad 0.4) pa
je žarjeno stanje doseženo v območju med 700 – 800 ºC. Pri nižjih redukcijah pa je žarjeno
stanje doseženo šele pri temperaturah nad 1000º C.

[18]

Avtorji nadalje še poudarjajo, da je temperatura žarjenja pri 1000 ºC previsoka, saj to
negativno vpliva na strukturo in s tem tudi na uporabne lastnosti platine. Pri temperaturah
žarjenja nad 900 ºC se rast kristalnih zrn povečuje, kar avtorji povezujejo s kolektivno
rekristalizacijo. [18]
Avorji žal ne podajajo časov žarjenja za hladno valjane trakove, navajajo pa čas žarjenje 40
minut na 1000 ºC pri predhodno hladno kovano ploščo iz platine debeline 25 mm, ki je služil
kot vhodni material za hladno valjanje. Torej na plošči debeline 25 mm je bilo pri temperaturi
1000 ºC in času žarjenja 40 min doseženo polnoma rekristalizirano stanje. Visoko
temperaturo žarjenja so tako verjetno uporabili zaradi relativno majhne redukcije višine
(50%) pri kovanju ulitega bloka pri čemer je njegova začetna višina znašala 50 mm.
Avtorji še priporočajo, da je temperaturno območje med 400 – 800 ºC glede na višino
predhodne hladne deformacije, najbolj priporočljivo za dosego žarjenega stanja.

[18]
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3. OPIS PREISKOVALNIH METOD
3.1. PRIPRAVA METALOGRAFSKIH VZORCEV
Metalografski vzorec predstavlja kompakten kos gradiva z ravno, gladko in kontrastno
raziskovano površino, ki omogoča opazovanje mikrostrukturnih elementov in sestavin. Ne
glede na izbrano preiskovalno metodo se mora ohraniti avtentičnost mikrostrukture ne glede
na fizikalno-kemijske osnove postopkov za izdelavo vzorcev.

[27]

Pri izbiri metalografskih vzorcev (obrusov) moramo najprej določiti mesto odvzema vzorcev
in potrebno število vzorcev glede na obliko izdelka in predhodni tehnološki postopek
obdelave tega izdelka. Mikrostruktura odvzetih vzorcev naj predstavlja mikrostrukturo
celotnega izdelka. [27]

Vlaganje in označevanje vzorcev
Optimalna velikost vzorcev je 10x10x10 mm. Običajo pa vzorec vedno toplo ali hladno
vlagamo v umetne mase.

Brušenje vzorcev
Brušenje poteka na vodobrusnih papirnjih. Zrnatost papirja izberemo glede na hrapavost
odrezane površine in vrsto vzorcev. Na izbranem papirju brusimo toliko časa, da so vse raze
v smeri brušenja. Pri prehodu na naslednji finejši papir, vzorec obrnemo za četrt kroga in
brusimo pravokotno na obstoječe raze.

Mehansko poliranje
Mehansko lahko poliramo na naslednjih polirnih tkaninah: žamet, svila ali filc. Zrnatost paste
pa izberemo glede na vrsto in trdoto vzorcev med naslednjimi velikostmi brusnih delcev: 6
µm, 3 µm, 1 µm ali 1/4 µm.
Po končanem poliranju površino vzorca skrbno očistimo z vato pod tekočo vodo, speremo z
alkoholom in posušimo z vročim zrakom. [27]
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3.2. ELEKTROLIZNO JEDKANJE
Glede na vrsto gradiva se uporabljajo primerni elektroliti, ki zagotavljajo procese kislinske in
oksidacijske korozije oziroma korozijo z redukcijo v ustreznem oksidacijskem sredstvu. Z
jedkanjem dosežemo zadosten kontrast za svetlobno mikroskopijo. Sredstva za jedkanje so
elektroliti raztopin sestavljeni iz kislin in lugov glede na podane recepture.

[27]

Najboljši način za razkritje mikrostrukture zlitin platine ali čiste platine je elektrolizno jedkanje.
Najbolj razširjen elektrolit za jedkanje zlitin s platino je nasičena zmes natrijevega klorida in
37 % klorovodikove kisline. Za pripravo elektrolita potrebujemo 100 cm 3 HCl (37 %) in 10 g
NaCl. Možna je uporaba tudi drugih elektrolitov. Za elektrolizo uporabimo izmenični tok v
napetostnem območju med 3 in 6 V. [28]
Elektrolizno jedkanje je v bistvu korozija izzvana z električnim tokom, kjer pride na površini
vzorca do nehomogene korozije. Površina se zaradi različnih usmeritev zrn, kristalnih napak,
dislokacij in kristalnih mej v različno toplotno in mehansko obdelanih regijah namreč
selektivno razjeda. Ob tem se razkrijejo različne mikrostrukturne značilnosti. Elektrolizno
jedkanje se običajno izvaja s pomočjo enosmernega električnega toka, kjer je vzorec
priključen kot anoda. Pri čisti platini in zlitinah s platino pa je glede na izkušnje in
razpoložljivo literaturo moč dobiti najboljše rezultate z uporabo izmeničnega električnega
toka. [28]
Stopnja elektrolitskega jedkanja je odvisna od priključene napetosti in časa jedkanja.
Nasprotna elektroda je lahko grafit. Boljši rezultati so doseženi če napajalnik lahko zagotovi
tok vsaj 10 A in je napetost v območju med 0,1 V in 10 V. Prednost elektroliznega jedkanja
je, da je proces mogoče neprestano nadzorovati in ga kadarkoli zaustaviti. Tako je mogoče
nadzorovati odkrivanje miktorstrukure na površini vzorca, ki jo želimo analizirati z uporabo
optične mikroskopije. [28]
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3.3. OPTIČNA MIKROSKOPIJA
Svetlobna ali optična mikroskopija sloni na opazovanju polirane in kontrastirane površine
vzorca v vidni svetlobi. Svetlobna mikroskopija je edina metoda, ki omogoča integralni vtis o
celotni raziskovani površini vzorca. Značilnost kovin je visoka refleksija. Ta sloni na izjemno
majhni možnosti prodiranja svetlobe v notranjost vzorca. Tako lahko vzorce opazujemo v
svetlem ali temnem polju, ob uporabi polarizirane svetlobe ali z uporabo interferenčnega
kontrasta. [27]

Ločljivost
Zmogljivosti svetlobnega mikroskopa so podane s fizikalno naravo svetlobe in značilnostmi
optičnih leč. Pri tem je odločilna razločevalna sposobnost objektiva, ki je podana z izrazom
d=

[μm ali nm]

(3.1)

predstavlja najmanjšo razdaljo med dvema točkama, ki ju lahko še razločimo. Ločljivost
lahko spreminjamo z valovno dolžino svetlobe (λ), lomnim količnikom snovi (n) med
objektivom in objektivom (vzorcem) in s kotom (α) odprtine objektiva.
Pri uporabi imerzijskih sredstev lahko dosežemo ločljivost 0,24 μm. Vzorce lahko opazujemo
pri različnih povečavah in sicer v območju od 50-krat pa do 1000-kratne povečave. V
nekaterih primerih tudi pri 2000-kratnih povečavah. [27]
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3.4. ŠTIRI TOČKOVNA MERILNA TEHNIKA
Štiri točkovna merilna tehnika se uporablja za določanje električne upornosti materiala.

3.4.1 ELEKTRIČNA UPORNOST
Na jakost električnega toka vpliva velikost električne napetosti in gibanje elektrine skozi snov.
Pojavu upiranja snovi električnemu toku pravimo električna upornost in je najbolj občutljiva
lastnost materialov. Specifična upornost oziroma prevodnost je snovna lastnost. Označujemo
jo z R in merimo v Ω (ohm). Sposobnost prevajanja električnega toka, prikazuje slika 7 in jo
označujemo kot električna prevodnost. [29]

Slika 7: Prehod elektrine skozi snov. [29]

Večja količina proste elektrine pomeni večji pretok ter manjšo električno upornost
oziroma večjo prevodnost.

Snovi (kovine, raztopine, ionizirani plini), ki imajo veliko

število prostih elektrin imenujemo prevodniki, tiste z manj pa polprevodniki (germanij,
silicij). Snovi, ki skorajda nimajo prostih elektrin, so izolatorji (PVC, guma, porcelan,
steklo, papir, olje). Upornost vodnika s prerezom 1 m2, dolžine 1m pri temperaturi 20 °C
imenujemo specifična upornost snovi (ρ) z pripadajočo enoto Ωm. Podobno velja za
specifično prevodnost snovi (γ), ki jo izračunamo kot obratno vrednost specifične
upornosti. [29]
Specifična upornost je ena od osnovnih električnih lastnosti določenega materiala, ki
določa njegovo električno upornost. Električno upornost je mogoče izračunati z uporabo
specifične upornosti materiala iz katerega je objekt in oblike ter geometrije objekta.
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3.4.2 OPIS MERILNEGA SISTEMA

Štiri točkovna merilna tehnika se uporablja za merjenje električne upornosti v odvisnosti od
temperature.

Omogoča

preučevanje

in

karakterizacijo

materialov

ter

ugotavljanje

mikrostrukturnih sprememb. Meritve se izvajajo s spremenljivo polariteto enosmernega toka.
Na podlagi sprememb upornosti zaznavamo mikrostrukturne spremembe v odvisnosti od
temperature. Velikostni razred spremembe upornosti je v območju mikro ohmov. Celoten
merilni sistem mora biti izdelan tako, da kompenzira napake, ki bi nastale zaradi vplivov
upornosti oplaščenih kablov, elektromagnetnega valovanja iz okolice ter generiranih
termonapetosti na kontaktnih spojih. [30]
Shema merilnega sistema je prikazana na sliki 8. Sestavljajo ga naslednje komponente: [30]









Visoko vakuumski sistem
Sistem za uvajanje argona
Močnostna krmilna elektronika
Regulator temperature
Sklop za montažo vzorca z merilnimi kabli
Sistem za meritev temperature vzorca
Elektronska merilna oprema
PC računalnik s programsko opremo

Slika 8: Shema merilnega sistema. [30]
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Kratek opis pomembnejših komponent merilnega sistema:
I.

Visoko vakuumski sistem
Visoko vakuumski sistem sestavljajo recipient RE z grelnim telesom GR, izolacijo IZ
ter hladilnim vodnim plaščem VH. Pred uvajanjem argona se izčrpa sistem do tlaka
5x10-5 mbar.

II.

Sistem za uvajanje plinov
Plin se dovaja preko kapilare iz jeklenke z reducirnim ventilom. Meritve lahko
izvajamo v vakuumu ali pa v inertni ali reaktivni atmosferi pri tlakih do 1bar.

III.

Močnostna krmilna elektronika
Močnostna krmilna elektronika skrbi za upravljanje z grelnimi elementi in črpalkami.
Za linearno naraščanje temperature, temperaturo segrevanja ali ogrevanje po bolj
zapletenem temperaturnem poteku v toku meritve skrbi digitalni PID regulator, ki
preko močnostne enote krmili grelno telo GR v recipientu.

[30]
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3.5. NANOINDENTER IN NANOINDENTACIJA
Nanoindentacija je metoda, ki sta jo leta 1992 razvila Oliver in Pharr in se uporablja za
karakterizacijo lokalnih mehanskih lastnosti, t.j. merjenje elastičnih modulov in trdot.

[36,37]

Tehnika nanoindentacije omogoča določitev vrednosti nano trdote in elastičnih modulov, ki
temeljijo na podatkih, pridobljenih iz gibanja indenterja v vzorcu materiala. V primerjavi z
drugimi tehnikami, ki se uporabljajo za merjenje trdote, nanoindentacija v skladu s
standardom ISO 14577 deluje z nizkimi silami in majhnimi premiki (0,2 μm).

[32,33]

Preiskujemo lahko različne vrste materialov: jekla, vse vrste kovinskih zlitin, keramiko,
biološke materiale in polimere. [36,37]

3.5.1 NANOINDENTER
Nanoindenter je naprava, s katero določamo mehanske lastnosti različnih vrst materialov na
osnovi kontroliranega vtiskavanja konic različnih oblik. Obnašanje materiala in določanje
njegovih mehanskih lastnosti opazujemo na submikronskem območju. Nanoindenter
omogoča delo na izjemno majhnih in tankih površinah različnih vzorcev, testiramo lahko
mehanske lastnosti pri zelo majhnih volumnih. [33,35]
Princip delovanja nanoindenterja temelji na kontrolirani elektromagnetni obremenitvi
vtiskovane konice, kot prikazuje slika 9. Ta omogoča izjemno natančno kontrolo obremenitve
in merjenje sile v merilnem območju od 10 N do 10 nN. Pomiki so kontrolirani z merilnikom
kapacitete in omogočajo merjenje pomikov z resolucijo 0,0002 nm. Na osnovi meritev sile in
pomika nam naprava v odvisnosti od globine vtiskanja omogoča izračun naslednjih količin:
modul elastičnosti, trdota, meja tečenja, lomna žilavost, itd. [32]

Slika 9: Shema delovanja nanoindenterja Agilent G200. [32]
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3.5.2 OPIS TEHNIKE NANOINDENTACIJE
Nanoindentacija omogoča simultano karakterizacijo trdote in Youngovega modula
površinskega sloja materiala globinskega dosega nekaj nanometrov do nekaj mikronov. Za
razliko od klasičnega testa trdote, ki se zanaša na obremenitve, nanoindentacija uporablja
dinamično silo P, ki se linerano povečuje s časom in omogoča "monitoring" globine
penetracije h med fazo obremenitve in razbremenitve. [31,32]
Pri preizkusih nanoindentacije se uporabljajo Vickersove vtisne glave ali bolj pogosto
uporabljene Berkovichove vtisne glave, kot je to prikazano na sliki 10. [31]

Slika 10 a:) Vickersova glava b:) Berkovicheva glava. [31,33]

Slika 11 prikazuje odtis glave indenterja pri obremenitvi in razbremenitvi, ki opisujejo
kontaktno geometrijo pri penetriranju glave nanoindenterja. [31,33]

Slika 11: Shematski prikaz razbrementive glave indenterja. [31,33]

Podatke, ki jih razberemo iz grafa sile v odvisnosti od pomika konice dobimo iz enega cikla
obremenjevanja in razbremenjevanja. Tipičen potek enega cikla poteka po naslednjih
korakih: [33,34]
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1. Konica indenterja se približuje površini vzorca dokler ne pride do kontakta. Kontakt je
določen s povečanjem togosti glede na vnaprej znano togost nosilca konice. Hitrost
približevanja površini in potrebna sprememba togosti, pri kateri se določi kontakt
konice s površino, je določena s strani uporabnika.
2. Sila s katero konica pritiska na vzorec se povečuje vse dokler ne doseže maksimalne
obremenitve Pmax ali maksimalne globine hmax. Velikost maksimalne obremenitve ali
maksimalne globine indenterja in hitrost obremenjevanja določi uporabnik.
3. Maksimalna sila konice na vzorec se zadrži za določen čas. V tem času se sprostijo
zaostale napetosti znotraj materiala, kar nam omogoča bolj natančno meritev.
4. Konica se umakne iz vzorca s hitrostjo, ki je enaka hitrosti obremenitve in se ustavi
pri 10% maksimalne obremenitve.
5. Obremenitev se zopet zadrži za določen čas. V tem času se opravijo meritve
toplotnega raztezka oz. skrčka konice in vzorca s katerim popravimo morebiten vpliv
na končne rezultate.
6. Konica se popolnoma odmakne od vzorca.
7. Rezultat enega cikla obremenjevanja in razbremenjevanja je graf sile v odvisnosti od
pomika konice kot je prikazano na sliki 11. Iz te slike lahko razberemo ključne
parametre, ki so potrebni za določitev mehanskih lastnosti materialov, kot so
maksimalna obremenitev Pmax, maksimalna globina odtisa hmax, končna globina odtisa
hf in elastična togost razbremenitve S =

, ki jo določimo iz naklona krivulje

razbremenitve v začetni fazi razbremenjevanja. [33]
8. Višina hmax določa premik indenterja pri maksimalni obremenitvi (Pmax).

P = α(h – hf)m

(3.2)

V tem izrazu hf podaja rezidualno globino indentacije ob odsotnosti obremenitve, α in m sta
konstanti določeni po predhodnih standardnih meritvah [OLI 92]. Njune vrednosti ležijo v
območju med 0.0215 - 0.265 za α in 1.25 - 1.51 za m. Tabela 5 podaja različne vrednosti za
konstanti m in α glede na tip vtiskovane glave. [33,35]
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Tabela 5: Teoretične vrednosti za m in α pri različnih glavah indenterja [33,35]

Oblika glave indenterja

m

α

Ploska cilindrična glava

1

1

Paraboloidna revolucija

1,5

0,75

2

0,72

Konična glava

3.5.3 METODA OLIVER-PHARR
Leta 1992 sta Oliver in Phar razvila običajno metodo, ki se uporablja za nanoindentacijo, ter
jo kasneje izpopolnila. Ta metoda se uporablja zelo pogosto in omogoča pridobivanje
lokalnih vrednosti trdote materiala in elastičnega modula z natančnostjo do 10%.

Čeprav metoda daje eksperimentalno dobre rezultate ima določene omejitve: [36]
• daje zanesljive rezultate samo za izotropne material.
• ne upošteva časovno odvisnih lastnosti materialov.
Glavna predpostavka, ki se uporablja v tej metodi je sledeča: [36]
Medtem, ko glava indenterja penetrira v globino vzorca se pojavijo tako elastične in
plastične deformacije. Ob umiku glave iz vzorca pa se predpostavlja, da imamo zgolj
elastične deformacije. Ta metoda temelji na meritvah neprekinjene togosti S, ki se
izračuna v postopku razbremenjevanja kot derivat obremenitve P glede na globino
penetracije h.

Trdota je z Oliver in Pharr metodo določena kot razmerje med obremenitvijo P in kontaktom
indenterja A: [36]

H

P
A

(3.3)

Površina indenterja je določena kot funkcija globine glave indenterja hc , ki je enaka
maksimalni globini pogreza glave nanoindenetrja: [36]
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hc  hmax  

Pmax
S

(3.4)

Formula (3.4) upošteva učinek pogreza glave indenterja, ki je odvisna od geometrije glave
(priporočena vrednost je 0,75). [36]

Kontaktno površino indenterja in stik globine kontakta aproksimiramo s polinomom: [36]
8

A   Cn (hc ) 2  n  C0 h 2  C1h  C2h1/ 2  C3h1/ 4  ...  C8h1/128

(3.5)

n0

Kjer so konstante C določene kot matematični parametri za opis geometrije konice indenterja
in nimajo neposrednega fizičnega pomen. [36]

Elastični modul je določen z zmanjšanimi moduli in je opredeljen sledeče: [36]



 



1  2
1   i2
1


,
Er
E
Ei

(3.6)

kjer je E r je zmanjšan modul, E je elastični modul preizkušanega materiala,  je Poissonov
količnik preizkušanega materiala, E i in  i ustrezata elastičnim modulom in Poissonovem
količniku materiala indenterja - diamant. [36]

Zmanjšani moduli se lahko izračunajo po enačbi, ki se nanaša na kontaktno togost S in
indenterjevo območje:

[36]

Er 

 S

2
A

(3.7)

kjer je  konstanta, odvisna od indenterjeve geometrije.
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3.5.4 METODA KONTINUIRANE MERITVE TOGOSTI (CSM)
Metoda kontinuirane meritve togosti omogoča pridobitev podatkov trdote in elastičnih
modulov, kot posledica neprekinjenega penetriranja glave indenterja v površino vzorca.
Konica indenterja niha z vnaprej določeno frekvenco (45 Hz) in amplitudo (2 nm), kar
posledično omogoča sočasno dinamično merjenje sile in pomika, pri čemer lahko merimo
spremembo mehanskih lastnosti v odvisnosti od globine vzorca (slika 12). Senzorji zaznajo
harmonično obremenitev, ki je potrebna za vodenje oscilirajoče konice. Tako z eno samo
meritvijo dobimo veliko več podatkov kot pri konvencionalnih statičnih metodah. V kolikor bi
želeli natančno določiti odvisnost modula elastičnosti od globine, bi potrebovali za vsako
točko na krivulji odvisnosti eno meritev. Z uporabo te tehnike pa lahko izvajamo tudi teste s
kontrolirano hitrostjo deformacije, kar je posebej zanimivo za materiale s časovno odvisnimi
lastnostmi. [31]

Slika 12: Shematski prikaz enega cikla meritve pri metodi kontnuirane meritve togosti. [31]

Najprej izberemo frekvenco nihanja sile ω s katero vtiskujemo konico v vzorec. Med
vtiskovanjem konice v vzorec nam nanoindenter meri amplitudo pomika zo, amplitudo sile Fo
ter kot med signaloma sile in pomika ali fazni kot Φ. Za določitev togosti potrebujemo še
specifikacije nanoindenterja; maso indenterja m, konstanto podpornih vzmeti indenterja Ks,
togost ogrodja nanoindenterja Kf in koeficient dušenja nihanja Di, ki nastopi zaradi prisotnosti
zraka med kondenzatorjema, ki zaznavata pomik indenterja.
Parametre m, Ks in Di določimo z analizo dinamičnega odziva sistema, ko indenter prosto
visi v zraku. Večina teh podatkov je običajno podanih s strani proizvajalca in jih najdemo v
uporabniških priporočnikih. [32,37]
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4. EKSPERIMENTALNI DEL
4.1 NAMEN EKSPERIMENTALNEGA DELA
Pri izdelavi elektrod ter posledično njihovi uporabi so pomembne tako ustrezne
elektrokemijske lastnosti kot tudi mehanske lastnosti. Te pa dosežemo z ustrezno
kombinacijo predhodno hladne predelave ter žarjenja.

[8,22]

Diplomsko delo tako obravnava

učinke hladnega valjanja v povezavi z žarjenjem na lastnosti platinaste folije za izdelavo
stimulacijskih elektrod v večelektrodnih stimulacijskih objemkah za selektivno stimulacijo
živca vagusa. Torej delo je bilo usmerjeno v ugotavljanje vpliva temperature žarjenja na
trdoto, elastični modul in električno upornost pri predhodne hladno predelanem traku iz
platine.
Elektrokemijsko stabilnost platinastih elektrod v večelektrodnem sistemu je zlasti v daljšem
časovnem obdobju mogoče povezati tudi s strukturnimi lastnostmi materiala iz katerih so
izdelane. Zato sem v tem delu preizkušanja hipoteze določila strukturne lastnosti hladno
valjanega

platinastega

traku,

ki

sem

ga

uporabila

za

izdelavo

elektrod

v

devetindevetdestelektodni spiralni objemki.

4.2 LASTNOSTI HLADNO PREDELANEGA TRAKU IZ PLATINE
V raziskavi je bil uporabljen hladno valjan platinast trak dimenzij 0,03x13mm, čistine 99,99 %
z znano stopnjo redukcije in temperaturo žarjenja. Platinast trak je bil proizveden v Zlatarni
Celje ter izdelan po sledečem protokolu:
1. Topljenje platine in kovanje v palico kvadrat 11,0 mm.
2. Valjanje na 8,0mm, žarjenje na 1040 oC, 5 min ohlajeno v vodi 20 oC.
3. Sledijo redukcije na 5,0 mm; 2,5 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,30 mm; 0,16 mm; 0,06 mm
in na končno mero 0,03 mm.
4. Vmesna žarjenja so bila vsa na 1040 o C, 5 min hlajeno v vodi.

Iz tega traku je bilo narejenih 5 vzorcev (glej tabelo 6, vzorci 2-6). Za vzorec 1 pa njegova
predhodna termomehanska obdelava ni bila znana.
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4.3 PRIPRAVA METALOGRAFSKIH VZORCEV
Pri postopku svetlobne mikroskopije smo uporabili šest vzorcev iz platinastega traku ter jih
žarili pri različnih temperatirah kot prikazuje tabela 6. Pri tem sta bila vzorca 1 in 2 referenčna
vzorca v izhodno hladno valjanem stanju. Pri vzorcu 1 predhodna termomehanska obdelava
ni bila znana, medtem pa je bila za vzorec 2 znana in je podana v poglavju 4.2.

Tabela 6: Seznam vzorcev pripravljenih za mikroskopijo.
Številka vzorca

Material

Temperatura žarjenja

Vzorec 1

stara platina

/

Vzorec 2

nova platina

/

Vzorec 3

nova platina

450 C

Vzorec 4

nova platina

680 C

Vzorec 5

nova platina

770 C

Vzorec 6

nova platina

950 C 2x žarjeno

o

o

o

o

Vzorce za optično mikroskopijo smo vložili v maso Technovit 4071 Kulzer po postopku
hladnega vlaganja, kot prikazuje slika 13. Platinast trak smo postavili v prečni položaj in ga
vpeli v plastični nosilec (slika 14). Postopek hladnega vlaganja se uporablja pri vzorcih, kjer
želimo imeti nizke temperature vlivanja ali vlaganja ter kjer ne želimo da pride so fizikalnih ali
kemijskih sprememb vzorca.

Slika 13: Priprava platinastega traku za postopek hladnega vlivanja.
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Slika 14: Postopek hladnega vlaganja vzorcev.

Sledilo je brušenje vzorcev z napravo Struers Abramin. Vzorci so bili brušeni po
standardnem postopku z brusnimi papirji granulacije 500 in 1000. Po končanem brušenju je
sledilo poliranje z diamantnimi pastami s zrni povprečnih velikosti 6 μm, 3 μm in 1/4 μm.
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4.4 ELEKTROLIZNO JEDKANJE
Brušeni in polirani vzorci so bili pripravljeni za elektrolizno jedkanje v nasičeni raztopini
natrijevega klorida in nasičene (37%) klorovodikove kisline (100cm3 HCl (37 %) + 10 g NaCl).
Vzorci so bili jedkani z izmeničnim tokom pri napetosti 4 V, 40 do 60 sekund kot prikazuje
slika 15 in tabela 7. Jedkani vzorci so bili sprani z etanolom ter posušeni po standardnem
metalografskem postopku.

Slika 15: Elektrolizno jedkanje vzorcev z izmeničnim tokom.

Tabela 7: Postopek jedkanja vzorcev.
Vzorec

Material

Temperatura žarjenja

Vzorec 1

stara platina

/

60 sekund

3-5

Vzorec 2

nova platina

/

60 sekund

3-5

Vzorec 3

nova platina

450 C

o

60 sekund

3-5

Vzorec 4

nova platina

680 C

o

60 sekund

3-5

Vzorec 5

nova platina

770 C

o

60 sekund

3-5

Vzorec 6

nova platina

950 C 2x žarjeno

60 sekund

3-5

o

Čas jedkanja

Tokovno območje [A]
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4.5 OPTIČNA MIKROSKOPIJA
Pri diplomskem delu smo uporabljali svetlobni mikroskop Zeiss, Axio Imager A1m, ki
omogoča opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem polju, temnem polju,
diferenčno-interferenčnem kontrastu in polarizirani svetlobi. Svetlobni mikroskop je opremljen
z digitalno kamero za zajemanje slike AxioCam ICc 3 (3,3 milijone točk) in programsko
opremo AxioVision za obdelavo in analizo slike, kot prikazuje slika 16.

Slika 16: Svetlobni mikroskop Zeiss, Axio Imager A1m.
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4.6 ŠTIRI TOČKOVNA MERILNA TEHNIKA
Platinasti trakovi so bili montirani v nosilec vzorcev v peči posebej izdelanega merilnega
sistema za merjenje električne upornosti, kot prikazuje slika 17. Vzorce v obliki tankih ploščic
ali trakcev smo pričvrstili na keramični nosilec NV, prikazan na sliki 18. [30]

Slika 17: Merilni sistem za merjenje električne
upornosti.

[21]

Slika 18: Nosilec vzorcev v merilnem
sistemu. [15]

Meritve smo izvajali s spremenljivo polariteto enosmernega toka, pri čemer so bili trakovi
žarjeni v argonu z konstantno hitrostjo ogrevanja 5 K/min. Glede na izvedene eksperimente
Loginova

[18]

smo določili temperaturno območje žarjenja t.j. 450 oC - 950 oC. Po dosegu

željene temperature, je sledilo ohlajanje vzorcev v peči z njeno samodejno izključitvijo
ogrevanja.
Tako je bil vzorec 3 žarjen do temperature 450 oC, vzorec 4 do 680 oC, vzorec 5 do 770 oC in
vzorec 6 dvakrat do 950 oC (tabela 7). Čas ogrevanja je bil tako 90 minut pri vzorcu 3 do 190
minut pri vzorcu 6.
Kontakti za merjenje električne upornosti so vzmetene platinske konice K1-K4, ki so
povezane z merilnimi instrumenti (slika 18). Preko vzorca je bila nameščena keramična
retorta, ki skrbi za enakomerno porazdelitev temperature v okolici vzorca ter preprečuje
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napake, ki bi nastale v primeru direktnega sevanja grelnega telesa na vzorec. [30] V direktnem
kontaktu z vzorcem je bil nameščen termočlen, ki je meril njegovo temperaturo. Za zajem
podatkov smo uporabili komponente podjetja National instruments: merilni modul NI-9219 v
ohišju NI-cDAQ9174. Za meritve izredno majhnih upornosti sta bila uporabljena precizna
instrumenta: Keithley Precision Current Source 6220 in Keithley Nanovoltmeter 2182A.

[30]

Rezultati meritev so prikazani v obliki krivulj, ki kažejo odvisnost električne upornosti od
temperature in časa. Za določitev temperatur, pri katerih nastopijo spremembe je potrebno
izračunati prvi odvod izmerjene upornosti po temperaturi.

[30]
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4.7 MERITVE NA NAPRAVI NANOINDENTER
Cilj meritev na napravi nanoindenter je bil ugotoviti, kako se elastični modul in trdota, glede
na različne postopke toplotne obdelave in merilne tehnike, spreminjata z večanjem globine
vtisa.
Debelina preiskovanih vzorcev je bila približno 3000 nm. Debelina vzorcev je omejujoč
dejavnik za globino preiskave, glede na pravilo palca, ki se uporablja v nanoindentaciji. To
pravilo omejuje globino nanoindentacije tankih plasti do 10% njihove debeline z namenom,
da se prepreči učinek substrata. Območje meritev je bilo v našem primeru tako omejeno na
globino 25 μm. Meritve smo opravili na napravi Agilent Nanoindenter G200 z XP glavo in
Berkovichevim indenterjem. [35]
Tehnika nanoindentacije omogoča določitev vrednosti nano trdote in elastičnih modulov, ki
temeljijo na podatkih, pridobljenih iz gibanja indenterja v materialu. V primerjavi z drugimi
tehnikami, ki se uporabljajo za merjenje trdote, nanoindentacija v skladu s standardom ISO
14577 deluje z nizkimi silami in majhnimi premiki (0,2 μm).

[35,36]

Uporabili smo dve različni metodi nanoindentacije: statični oz. tako imenovan osnovni test in
dinamično metodo z neprekinjeno meritvijo togosti. Dinamične kontinuirane meritve togosti
(CSM) so bile izvedene z namenom ugotoviti spreminjanje modulov elastičnosti in trdote pri
različnih globinah v skladu z standardnimi testi ISO 14577.

[35,36]
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4.7.1 MERILNE NASTAVITVE
Agilent Nanoindenter G200 je opremljen z XP glavo in Berkovichevim indenterjem.
Specifikacije so navedene v tabeli 8.

Tabela 8: Specifikacije nanoindenterja Agilent Nanoindenter G200. [35]
Standardna XP glava indenterja

Ločljivost premika

<0.01 nm

Popolna pot indenterja

1.5 mm

Maksimalna globina indentacije

>500 μm

Sposobnost obremenitve
Maksimalna obremenitev (standard)

500 mN

Resolucija obremenitve

50 nN

Kontaktna sila

<1.0 μN

Področje indentacije:

100mm x 100mm

Nadzor položaja

1 μm

Mikroskop:
Objektiv

10x in 40x
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4.7.2 PRIPRAVA VZORCEV
Preiskovali smo 6 vzorcev platinastega traku za izdelavo implantabilnih elektrod za električno
stimulacijo živcev v živem organizmu.

Vzorci so bili predhodno hladno valjani ter naknadno žarjeni pri različnih temperaturah:


Vzorec 1 - "stara platina"



Vzorec 2 - "nova platina"



Vzorec 3 je bil žarjen pri 450 °C



Vzorec 4 je bil žarjen pri 680 °C



Vzorec 5 je bil žarjen pri 770 °C



Vzorec 6 je bil dvakrat žarjen pri 950 °C

Debelina vseh vzorcev je približno 30 mikronov.

Platinaste trakove smo prilepili z vročim staljenim lepilom Crystalbond Amber 509 na nosilni
pladenj nanoindenterja. Lepilo je termoplastični polimer, ki se uporablja za pričvrstitev
vzorcev na aluminijeve nosilne diske. Crystalbond se zmehča pri 71 °C in postane tekoč pri
135 °C. Viskoznost v trenutku zmehčanja znaša 6000 cps. Crystallbond lepilo in nosilni
pladenj z montiranimi referenčnimi vzorci sta prikazana na slikah 19 in 20.

Slika 19: Prazen nosilni pladenj z
referenčini vzorci.

Slika 20: Lepilo Crystalbond 509 Amber.

Vzorci so bili nameščeni na aluminijeve diske tako, da se prepreči nastanek zračnih
mehurčkov pod vzorcem.
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Opomba: Zaradi deformiranih vzorcev so se pod njimi izoblikovali zračni mehurčki, vendar
meritve na teh mestih niso bile opravljene. Slike 21-24 prikazujejo pripravo nameščanja
vzorcev na nosilne diske.

Slika 21: Nosilni disk 1 z vzorci platine št.

Slika 22: Nosilni disk 2 z vzorci platine št.

1 in 3.

2.

Slika 23: Nosilni disk 3 z vzorci platine št.

Slika 24: Nosilni disk 4 z vzorci platine št.

4.

5 in št. 6.
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4.7.3 ZASNOVA PREIZKUSA
Zaradi majhne debeline vzorcev je največja globina indentacije omejena po pravilu 10%.
Tako je bila globina indentacije omejena na 2500 nm. Tabela 9 prikazuje podrobnosti o
dinamičnih testih.

Tabela 9: Parametri preizkusa indentacije.
Parameter
Globina

Bazična globina indentacije

CSM

2500 nm

2500 nm

2000 nm
1500 nm
1000 nm
500 nm
Število indentacij
Poissonovo število
Razlika med indentacijami

Vsak vzorec 6 na globino

36 na vzorec

0.39

0.39

100 µm

100 µm
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5. REZULTATI IN DISKUSIJA
5.1 REZULTATI MERITEV ELEKTRIČNE UPORNOSTI
Platina ima optimalno ponovljivost in stabilnost karakteristike R = f(T). Kemično gledano je
neobčutljiva in najbolj stabilna med vsemi kovinami. S sorazmerno preprosto analitično
funkcijo lahko natančno opišemo odvisnost R = f(T) v širokem temperaturnem območju.
Odvisnost upornosti od temperature je opisana za temperaturno območje
)

(5.1)

kjer je R0 upornost pri 0 °C, A in B sta temperaturna koeficienta upornosti (A = 3,14013∙10-3
K-1, B = 0,201684∙10-6 K-1).

Simultano merjenje električne upornosti v odvisnosti od temperature pri ogrevanju za vzorce
platine med segrevanjem s hitrostjo 5 K/min je prikazano na slikah 25 - 27. Tako slika 25
prikazuje spremembo upornosti do temperature 680 °C, slika 26 do temperature 770 °C in
slika 27 do temperature 950 °C. Pri sobni temperaturi in deformiranem stanju znaša upornost
0,08 Ω. Z višanjem temperature nam skoraj linerano narašča in pri 950 °C znaša 0,31 Ω. Iz
slik je razvidna ponovljivost rezultatov merjenja upornosti pri vsaki višji temperaturi.
Platina ima skoraj linearen potek karakteristike R = f(T). Nelinearne karakteristike so v
določenih temperaturnih območjih posledica procesov poprave in rekristalizacije.
Loginov in sodelavci omenjajo temperaturo 900 °C kot temperaturo, kjer nastopi kolektivna
rekristalizacija. [18]
Za določitev temperatur, pri katerih nastopijo spremembe, smo uporabili odvod upornost po
temperaturi, katerih rezultati so prav tako podani na slikah 25 - 27. V temperaturnem odvodu
sta izrazitejša dva vrhova. Prvi se pojavi okrog 410 °C. Ugotovimo lahko, da se upornost s
temperaturo nekoliko hitreje povečuje do 410 °C, nato pa se nekoliko upočasni vse do
temperaturnega minimuma, ki je približno pri 720 °C. Sledi hitrejše povečanje upornosti s
temperaturo vse do drugega maksimuma pri 770 °C. Sledi ponovno upočasnjenje naraščanja
upornosti do temperature 825 °C ter nato ponovno hitrejše naraščanje upornosti.
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Slika 25: Električna upornost in njen temperaturni odvod v odvisnosti od temperature pri
vzorcu 4 (680 °C).
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Slika 26: Električna upornost in njen temperaturni odvod v odvisnosti od temperature pri
vzorcu 5 (770 °C).
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Slika 27: Električna upornost in njen temperaturni odvod v odvisnosti od temperature pri
vzorcu 6 (950 °C 2x žarjeno).

Da bi pojasnili spremembe električne upornosti platine med segrevanjem, smo vzorce po
segrevanju do izbranih temperatur in naknadnem ohlajanju preiskali s svetlobnim
mikroskopom. Večje oziroma manjše naraščanje upornosti s temperaturo si lahko razlagamo
s spremembo gostote dislokacij (poprava in pri višjih temperaturah rekristalizacija).
Na sliki 28 so prikazane mikrostrukturne spremembe hladno deformirane platine v izhodnem
stanju (slika 28 a) in med žarjenjem (slika 28 b-e). Merilo označuje velikostno področje 100
μm. Na sliki 28 a so razvidna razpotegnjena kristalna zrna, kot posledica hladne deformacije
v traku debeline cca 3000 nm. Pri žarjenju do temperature 450 °C (slika 28 b) je še vedno
vidna zelo povdarjena razpotegnjenost zrn v smeri valjanja. Pri temperaturi 680 °C (slika 28
c) in 770 °C (slika 28 d) se ta razpotegnjenost še nekoliko zmanjšuje. Tudi pri 950 °C je še
vedno moč opaziti razpotegnjenost kristalnih zrn. Zmanjševanje zrn je moč pripisati
procesom okrevanja (poprava, rekristalizacija). [18]
Na sliki 29 a-e so prikazana kristalna zrna pri večji povečavi, kjer se da oceniti velikost zrn.
Povprečna velikost kristalnih zrn po deformaciji je po ASTM G = 9,25 in se znatno ne
razlikuje od velikosti po segrevanju do 450 °C. Šele po segrevanju do 680 °C so opazna
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večja kristalna zrna, kar potrjujejo tudi rezultati odvodov upornosti t.j. hitrosti naraščanja
upornosti. Hitrost naraščanja upornosti se upočasni nad temperaturo 410 °C in doseže
minimum pri 719 °C - 729 °C. Iz dosedanje obravnave sledi, da poteče okrevanje med
segrevanjem od 410 °C do 680 °C.

Povprečna velikost zrn je G = 8,95. Po nadaljnjem segrevanju do 770 °C poteka rast zrn in
doseže velikost G = 8,78. Za segrevanje do 950 °C je značilna nadaljna rast kristalnih zrn in
doseže velikost G = 8,31.

Slika 28: Prikaz velikosti kristalnih zrn:
a:) vzorec 2 – osnovno izhodno stanje
b:) vzorec 3 (žarjeno 450 °C) segrevano preko prvega maksimuma
c:) vzorec 4 (žarjeno 680 °C)
d:) vzorec 5 (žarjeno 770 °C) segrevano do drugega maksimuma
e:) vzorec 6 (žarjeno dvakrat do 950 °C)
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Slika 29: Prikaz velikosti kristalnih zrn:
a:) vzorec 2 – osnovno izhodno stanje
b:) vzorec 3 (žarjeno 450 °C) segrevano preko prvega maksimuma
c:) vzorec 4 (žarjeno 680 °C)
d:) vzorec 5 (žarjeno 770 °C) segrevano do drugega maksimuma
e:) vzorec 6 (žarjeno dvakrat do 950 °C)
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Rezultati meritev ohmske upornosti podajajo enega od uporabnih meril za izbiro materiala ter
primernih procesov mehanske obdelave ter toplotne obdelave za izdelavo implantabilnih
stimulacijskih elektrod. Predpostaviti je mogoče, da povečanje gostote dislokacij med
plastično deformacijo povzroča spremembe snovnih lastnosti preiskovanega materiala.
Meritve upornosti pripomorejo k izbiri platine kot primernega materiala za izdelavo elektrod.
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5.2 REZULTATI MERITEV TRDOTE IN ELASTIČNIH MODULOV

REZULTATI STATIČNIH TESTOV
Predstavljeni so rezultati osnovnih in dinamičnih testov za ugotavljanje trdote in modulov
elastičnosti skladno z statičnim režimom (ISO 14577) in dinamičnim načinom (CMS), na
napravi

Agilent Nanoindenter G200 z XP glavo indenterja. Podatki so bili obdelani s

pomočjo komercialne programske opreme iz Agilent Nanosuit analitik in naprej obdelani s
programom Microsoft Excel 2013.
Slika 30 prikazuje vzorce platine na katerih so bile opravljene kontinuirane meritve togosti
(CMS). Razdalja med posameznimi indentacijami je 100 μm.

Vzorec 1

Vzorec 2

Vzorec 3

Vzorec 4

Vzorec 5

Vzorec 6

Slika 30: Prikaz CSM meritev.
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Vsak osnovni test nam izmeri eno vrednost trdote in modula pri globini, kjer je bila opravljena
meritev. Zaradi številnih meritev smo podatke statistično obdelali z uporabo programa
Student's distribution, ki je definiran za 6 meritev z 95% verjetnostjo s koeficientom vrednosti
2.571.
Podrobnejši podatki o meritvah so predstavljeni v Dodatku 1, medtem ko so na slikah 31 in
32 predstavljene vrednosti za elastične module in na sliki 33 in 34 vrednosti za trdote v
odvisnosti od globine indentacije. Tabela 10 vsebuje rezultate meritev za elastični modul in
trdoto pri različnih globinah na vzorcih iz platine.
Na splošno vrednosti za elastične module z globino indentacije padajo (slika 31, 32). Najnižje
vrednosti za elastični modul dobimo pri vzorcu 2, ki je bil samo hladno valjan brez
nakdnadnega žarjenja; tako so bile na globini 500nm izmerjene vrednosti 115 GPa, na
globini 2500 nm pa 45 GPa. Najvišje vrednosti pa so bile izmerjene pri vzorcu 5, ki je bil
hladno valjan in žarjen na 770 °C. Na globini 500 nm izmerjene vrednosti 147 GPa, na
globini 2500 nm pa 80 GPa. Vzorec 4 izkazuje nekoliko nižje vrednosti v primerjavi z
vzorcem 5, medtem ko vzorca žarjena pri temperaturi 450 °C (vzorec 3) ter vzorec 6, t.j.
dvakrat žarjen na 950 °C, izkazujeta še nižje vrednosti za elastične module. Prvi referenčni
vzorec, t.j. vzorec 1, izkazuje bistveno višje module elastičnosti kot vzorec 2 z znano
predhodno hladno predelavo. Ti rezultati nam torej kažejo na vpliv temperature žarjenja na
dosežene module elastičnosti. Znano je tudi, da predhodna hladna predelava zelo vpliva na
procese med žarjenjem. Ker za vzorec 1 in 2 nismo dobili enakih vrednosti sklepamo, da sta
imela različni predhodni hladni deformaciji.
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Moduli Pt traku
Pt1 - cold-rolled old

Pt2 - cold-rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt4 - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C
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Slika 31: Vrednosti za elastične module v odvisnosti od globine indentacije pri osnovnem
testu.

Moduli Pt traku
Pt1 - cold-rolled old

Pt2 - cold-rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt4 - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C

160

Moduli, GPa

140
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100
80

Pt6 - annealed 2 times at 950C
Pt5 - annealed at 770C
Pt4 - annealed at 680C
Pt3 - annealed at 450C
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Pt1 - cold-rolled old
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Slika 32: Diagram za elastične module v odvisnosti od globine indentacije pri osnovnem
testu.
48

Na splošno do globine 2000 nm trdota z globino indentacije pri vseh vzorcih pada (slika 33,
34). To velja tudi za globino 2500 nm in sicer za vzorce 1, 2 in 6, medtem pa je bilo pri
vzorcu 4 in 5 ter isti globini opaziti rahlo naraščanje vrednosti za trdote. Padce trdote si lahko
razložimo z znanimi procesi med žarjenjem (zmanjšanje gostote dislokacij), rahel porast
trdote pa se pojavi v območju padca električne upornosti. Vzorec 5 (žarjen na 770 °C)
izkazuje najvišje vrednosti za trdote, kar je bilo pri tem vzorcu opaženo tudi za elastične
module. Najnižje vrednosti za trdoto dobimo pri vzorcu 6, ki je bil hladno valjan in dvakrat
žarjen pri temperaturi 950 °C. Tako so bile na globini 500nm izmerjene vrednosti 1,31 GPa,
na globini 2500 nm pa 0,91 GPa. Najvišje vrednosti pa so bile izmerjene pri vzorcu 5, ki je bil
hladno valjan in žarjen na 770 °C. Na globini 500 nm izmerjene vrednosti znašajo 1,51 GPa,
na globini 2500 nm pa 1,48 GPa.

Hardness of Pt ribbons
Pt1 - cold-rolled old

Pt2 - cold rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt4 - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C

1,6
1,5

Hardness, GPa
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Slika 33: Vrednosti za trdote v odvisnosti od globine indentacije pri osnovnem testu.
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Hardness of Pt ribbons
Pt1 - cold-rolled old

Pt2 - cold rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt4 - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C

1,7

Hardness, GPa

1,5
1,3
1,1

Pt6 - annealed 2 times at 950C
Pt5 - annealed at 770C
Pt4 - annealed at 680C
Pt3 - annealed at 450C
Pt2 - cold rolled new
Pt1 - cold-rolled old

0,9
0,7
500
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Displacement into Surface, nm

Slika 34: Diagram za trdote v odvisnosti od globine indentacije pri osnovnem testu.

Tabela 10: Vrednosti za elastični modul in trdoto pri različnih globinah indentacije, statični
testi
Vzorec 1 - stara platina
Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa

500

1000

1500

2000

2500

127.6203

92.38282

80.09074

66.44376

56.37097

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

5.181472

12.05722

3.517412

0.835979

1.2315

1.383884

1.156638

1.243628

1.157447

1.022764

Conf. interval (Student, 95%)

0.10801

0.388654

0.204465

0.080703

0.109856

500

1000

1500

2000

2500

114.6368

90.07102

70.34921

57.0679

45.56919

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

6.976981

1.255686

1.140348

0.513995

0.908867

1.544115

1.478837

1.484023

1.401634

1.343109

Conf. interval (Student, 95%)

0.08699

0.147563

0.104395

0.096616

0.107677

Vzorec 2 - nova platina
Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa

o

Vzorec 3 - žarjena 450 C
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Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa

500

1000

1500

2000

2500

140.1973

108.1738

86.7931

74.49247

64.5687

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

6.033329

2.969551

1.036017

0.771567

0.799237

1.493859

1.492606

1.401745

1.370069

1.3985

Conf. interval (Student, 95%)

0.091238

0.125269

0.068771

0.096001

0.152015

500

1000

1500

2000

2500

o

Vzorec 4 - žarjena 680 C
Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa

145.0107

122.4254

98.78365

84.79176

72.29055

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

7.60624

5.182226

1.732689

2.944359

3.270477

1.37583

1.335489

1.262722

1.22795

1.254445

Conf. interval (Student, 95%)

0.040499

0.076464

0.035845

0.07302

0.05713

500

1000

1500

2000

2500

147.0738

117.7675

101.3774

87.46257

80.53346

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

6.488968

6.710053

0.872508

1.37784

2.683551

1.514325

1.495442

1.469329

1.39878

1.481217

Conf. interval (Student, 95%)

0.050639

0.115114

0.110853

0.079302

0.111396

500

1000

1500

2000

2500

137.8435

111.0932

93.60343

81.57023

71.50762

Conf. interval (Student, 95%)
Povprečna vrednost trdote,
Gpa

8.825573

3.540283

1.481585

2.344568

1.661577

1.31752

1.237151

0.978218

1.00944

0.920856

Conf. interval (Student, 95%)

0.185165

0.152938

0.06799

0.163948

0.102507

o

Vzorec 5 - žarjena 770 C
Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa

o

Vzorec 6 - 2x žarjena 950 C
Globina indentacije, nm
Povprečna vrednost
elastičnega modula, Gpa
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Tabela 11: Povprečne vrednosti za elastični modul in trdoto, statični testi
Vzorec

Povprečna vrednost elastičnega modula, Gpa

Vzorec 1

84,58

1.19287

75,54

1.4503

94,84

1.4313

104,66

1.2913

106,84

1.4718

99,12

1,0926

Vzorec 2
Vzorec 3
Vzorec 4
Vzorec 5

Povprečna vrednost
trdote, Gpa

Vzorec 6

REZULTATI DINAMIČNIH TESTOV (CSM)
Meritve kontinuirane meritve togosti (CSM) v nasprotju z osnovnimi testi trdote zagotavljajo
informacijo o trdoti in elastičnih modulih med postopkom penetracije v materialu.
Vrednosti trdote in modulov so glede na globino penetracije določene kot statistično
povprečje vseh ponovljenih meritev za določeno globino. Zaradi velikega števila meritev (36)
smo za obdelavo podatkov uporabili standardni odklon normalne porazdelitve.
Iz slike 35 je razvidno, da so se z globino penetracije občutno spreminjali, t.j. zmanjševali
elastični moduli.
Natančno število uspešnih testov je prikazano v tabeli 12. Podrobnejši podatki za vsak
vzorec so predstavljene v Dodatku 2.

Tabela 12: Število indentacij pri kontinuirani meritvi togosti (CSM)
Vzorec

Število indentacij

Število uspešnih indentacij

Vzorec 1 – stara platina

36

25

Vzorec 2 – nova platina

36

33

Vzorec 3 – žarjena 450°C

36

29

Vzorec 4 – žarjena 680°C

36

35

Vzorec 5 – žarjena 770°C

36

24

Vzorec 6 – 2x žarjena 950°C

36

26
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Moduli of Platinum Ribbons
Pt1 - coled-rolled old

Pt2 - cold-rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C
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Modulus, GPa
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Slika 35: Elastični moduli pridobljeni iz kontinuirane meritve togosti (CSM).

Na splošno vrednosti za elastične module z globino indentacije padajo (slika 35). Od globine
500 nm do 1500 nm vrednosti elastičnih modulov upadajo hitreje, ko pri nadaljnih meritvah
od globine 1500 nm do 2300 nm.
Podobno kot pri statičnih meritvah ima najvišje vrednosti elastičnih modulov vzorec 5, ki je bil
hladno valjan in žarjen na 770 °C. Vzorec 4 enako kot pri statičnih testih izkazuje nekoliko
nižje vrednosti v primerjavi z vzorcem 5, medtem ko mu sledita vzorec 3 in vozrec 6. Najnižje
vrednosti prav tako kot pri statičnih testih dobimo pri vzorcu 2, ki je bil samo hladno valjan
brez nakdnadnega žarjenja.
Izmerjene vrednosti pri globini 500 nm za vzorec 5 tako znašajo 150 GPa, pri 2300 nm pa 85
GPa. Pri vzorcu 4 so bile izmerjene vrednosti na globini 500 nm 140 Gpa in na 2300 nm 75
Gpa. Prvi referenčni vzorec, t.j. vzorec 1, izkazuje bistveno višje module elastičnosti kot
vzorec 2 z znano predhodno hladno predelavo. Najnižjo vrednost pri globini indentacije 500
nm ima vzorec 2 in sicer 125 GPa in na globini 2300 nm 53 GPa, kot prikazuje slika 35.
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Hardness of Platinum Ribbons
Pt1 - cold-rolled old

Pt2 - cold-rolled new

Pt3 - annealed at 450C

Pt4 - annealed at 680C

Pt5 - annealed at 770C

Pt6 - annealed 2 times at 950C

2,2
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Slika 36: Trdota pridobljena iz kontinuirane meritve togosti (CSM)

Na splošno vrednosti za trdoto z globino indentacije počasi padajo (slika 36), vendar v
manjšem območju kot pri statičnih testih. Podobno kot pri statičnih meritvah ima najvišje
vrednosti trdot vzorec 5, ki je bil hladno valjan in žarjen na 770 °C. Drugo najvišjo vrednost
trdote izkazuje vzorec 2, ki je bil hladno valjan. Te vrednosti so še nižje pri vzorcu 3 (450
°C). Vzorec 1 in vzorec 4 (žarjen pri 680 °C) imata še nižje vrednosti trdote ter skoraj enak
potek krivulje pri dinamičnem testu. Najnižjo vrednost trdote izkazuje vzorec 6, ki je bil
dvakrat žarjen na temperaturi 950 °C.
Eksperimenti so pokazali dobro skladnost med statičnimi in dinamičnimi testi, razen pri
vzorcu 4, ki pri statičnih testih izkazuje višje vrednosti za trdoto in elastični modul kot pri
dinamičnih testih (v tem temperaturnem podorčju glede na predhodno deformacijo dosežemo
žarjeno stanje).
Glede na rezultate Loginova, ki priporoča žarjenje v območju 400°C - 800°C, smo pri vzorcu
vzorcu 5 (770 °C) dobili celo višje vrednosti glede na izhodno hladno valjano stanje. Nižje
vrednosti smo dobili pri vozrcu 4 (680 °C) in 3 (450 °C). [18]
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Poudariti še velja, da Loginov ni podal časov žarjenja, v našem primeru pa smo po dosegu
željenje temperature izklopili ogrevanje peči, tako da se je vzorec ohlajal skupaj z
temperaturo peči. Poudariti še velja, da je bila čistost naše platine 99,99 %, medtem ko je
Loginov uporabil platino z nekoliko nižjo čistočo 99,93 %, pri čemer Loginov poudarja, da
čistost platine zelo vpliva na mehanske lastnosti. [18]
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6. ZAKLJUČKI
Na predhodno industrijsko hladno valjanem traku iz platine, ki je namenjen izdelavi elektrod
za električno stimulacijo živcev, so bili izvedeni preizkusi žarjenja pri različnih temperaturah.
Pri tem smo med ogrevanjem na maksimalno temperaturo žarjenja merili ohmsko upornost
traku. Po žarjenju pa smo izvedli še meritve trdot in elastičnega modula na nanoidenterju.
Opravljene so bile osnovne mikrostrukturne analize začetnega stanja ter stanja po žarjenju
pri različnih temperaturah. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo sledeče:
1. Za nadaljni razvoj elektrokemijskega modela varnega vnosa električnega naboja, ki
ga lahko stimulacijska elektroda dolgoročno vnese v živčno tkivo brez škodljivega
delovanja tako na tkivo kot na elektrodo, je smiselno upoštevati mehanske lastnosti
platine (trdoto in elastični modul) ter ohmsko upornost platine. Meritve trdot in
elastičnih modulov vzorcev iz platine dopolnjujejo informacije dobljene z meritvami
električne upornosti.
2. Rezultati meritev ohmske upornosti podajajo eno od osnov za detekcijo procesov
mehčanja v materialu in s tem tudi pomoč pri izbiri primernih procesov mehanske
obdelave ter toplotne obdelave za izdelavo implantabilnih stimulacijskih elektrod.
Meritve upornosti pripomorejo k izbiri platine kot primernega materiala za izdelavo
elektrod.
3. Zmanjševanje oziroma povečevanje hitrosti naraščanja upornosti z višanjem
temperature je povezano z zmanjševanjem gostote dislokacij po hladni predelavi kot
posledica procesa okrevanja ter rast kristalnih zrn.
4. Pri meritvah upornosti je bilo možno opaziti povečanje hitrosti naraščanja do 400 oC,
ter lokalni maksimum pri 411 oC, nakar je hitrost naraščanja upornosti pričela upadati
in je dosegla lokalni minimum okoli vrednosti 719 oC. Sledi ponoven porast hitrosti
naraščanja upornosti do temperature 768 oC, ponoven padec hitrosti naraščanja
upornosti do 826 oC ter ponoven rahel porast do temperature nad 900 oC. Omenjene
spremembe hitrosti naraščanja upornosti s temperaturo so povezane z spremembo
gostote dislokacij oziroma s procesi v materialu (okrevanje).
5. Meritve na nanoindenterju so pokazale dobro usklajenost statičnih in dinamičnih
testov.
6. Rezultati meritev elastičnih modulov nam kažejo, da hladno valjani vzorci kažejo
najnižje vrednosti elastičnih modulov. Pri naraščanju temperature žarjenja naraščajo
tudi elastični moduli (450 oC, 680 oC, 770 oC) le pri vzorcu, ki je bil žarjen dvakrat pri
temperaturi 950 oC je opazen padec elastičnih modulov.
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7. Rezultati meritev trdot nam kažejo, da se trdote v temperaturnem območju do 770 oC
relativno malo spreminjajo glede na začetno stanje, znaten padec dobimo šele pri
950 oC, kar pa je že zunaj pripočljivega območja za žarjenje, ki ga priporoča Loginov.
Glede na rezultate Loginova si razlagamo, da je bila predhodnja stopnja deformacije
premajhna, da bi pri teh temperaturah žarjenja prišlo do večjih sprememb v
mikrotrdoti. [18]
8. Raziskavo bi bilo smiselno nadaljevati, s tem da bi spremnili nekatere parametre, t.j.
čas žarjenja (čas bi podaljševali) ter zvišali stopnjo predhodne hladne deformacije (v
našem primeru je ta znašala 50 %).
9. Dobljeni rezultati omogočajo vpogled v izdelavo platinske folije in razumevanje
parametrov in vplivov predhodnega hladnega preoblikovanja in naknadnega žarjenja
na mikrostrukturne in termodinamske spremembe v materialu.
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