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Abstract 

 The industry for many years permanently demands materials with high thermal conductivity 
in combination with high strength characteristics at elevated temperatures. Alloys based on the copper, 
due to their excellent thermal and electrical conductivity are especially suitable for these applications. 
The development of copper alloys with their high strength properties at elevated temperatures is 
complicated as these alloys are hardenable by aging and exhibit a tendency to the precipitation 
coarsening or precipitates dissolution at higher temperatures. The addition of thermodynamically 
stabile dispersoids, which are resistant to the coarsening and dissolution at elevated temperatures may 
result in excellent mechanical properties of copper alloys used at higher temperatures.  Assuming that 
the dispersoids are small enough  < 50 nm with a small mean free path between dispersed particles, 
high strength can be reached by methods of powder metallurgy even at low volume fraction of 
dispersoids. This is very important as the lover the dispersoids content in the copper matrix the higher 
conductivity of the alloy.  

 Such materials are used for electrodes for spot welding, for powerful switchers, electro-
motors, heat exchangers as well as for cooled parts of gas turbines and generators. 

 Deformation processes of Cu-Al2O3 composite materials prepared via powder metallurgy are 
assessed in the paper. Powder mixture was prepared by grinding of Cu and Al2O3 particles. After the 
compaction, materials were deformed by extrusion, forging and isostatic pressing. Qualitatively was 
evaluated their microstructure and quantitatively their mechanical properties. 

 By comparison of mentioned three deformation technologies we found isotropic 
microstructure in materials deformed by forging and isostatic pressing. Optimum properties (ultimate 
tensile strength and reduction of area) shoved the materials deformed by hot isostatic pressing, which 
possessed low residual porosity (<1 vol%). 
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Abstrakt 

 V práci sú hodnotené procesy tvárnenia kompozitných materiálov Cu-Al2O3 pripravených 
práškovou metalurgiou. Prášková zmes bola pripravená mletím východiskových elementárnych časti 
Cu a Al2O3. Po kompaktizácii boli materiály tvárnené pretlačným lisovaním, kovaním a izostatickým 
lisovaním. Kvalitatívne bola hodnotená ich štruktúra a kvantitatívne mechanické vlastnosti. 

 Porovnaním uvedených troch technológii tvárnenia sme zistili, že izotropnú štruktúru mali 
materiály pripravené kovaním a izostatickým lisovaním. Optimálne vlastnosti (medzu pevnosti a 
kontrakciu) preukázali materiály tvárnené izostatickým lisovaním za tepla, ktoré mali nízku reziduálnu 
pórovitosť (<1 obj.%). 

 

 

1. Úvod 

 Priemysel počas mnohých rokov požaduje materiály s vysokou tepelnou vodivosťou v 
kombinácii s vysokou pevnosťou pri zvýšených teplotách. Vďaka vynikajúcej tepelnej a elektrickej 
vodivosti sú zliatiny na báze medi obzvlášť vhodné pre takéto aplikácie. Vývoj Cu zliatin s vysokou 
pevnosťou pri zvýšených teplotách je obtiažny, pretože vysokoteplotné Cu zliatiny vytvrdzovateľné 
starnutím sú náchylné k precipitačnému hrubnutiu alebo rozpúšťaniu pri zvýšených teplotách. 
Termodynamicky stabilné disperzoidy, ktoré ani nehrubnú ani sa nerozpúšťajú pri vysokých teplotách, 
môžu mať za následok vynikajúce vysokoteplotné mechanické vlastnosti. Za predpokladu, že 
disperzoidy sú dosť malé < 50 nm a majú malú strednú voľnú dráhu (mean free path) medzi 
disperznými časticami, možno dostatočne vysokú pevnosť dosiahnuť metódami práškovej metalurgie 
dokonca pri nízkom objemovom podiele disperzoidov. Je to veľmi dôležité, pretože čím je nižší obsah 
disperzoidu v Cu matrici, tým vyššia je vodivosť zliatiny. 

 Takéto materiály sa používajú na elektródy pri bodovom zváraní, pre výkonné elektrické 
vypínače, elektromotory a výmenníky tepla, ako aj pre chladené časti plynových turbín či generátorov 
[1]. 

 Najviac prác bolo venovaných štúdiu spevňovania Cu fázou Al2O3 či už v prípade 
monokomponentnej alebo polykomponentnej matrice. Boli aplikované viaceré technológie prípravy 
týchto sústav, a to mechanická homogenizácia, oxidácia a redukcia, reakčné mletie, mechanické 
legovanie a iné. Z množstva publikovaných prác vyplýva, že najvhodnejšou metódou vovedenia 
nanometrických disperzoidov do medenej matrice je vysokoenergetické mletie kovových práškových 
zmesí s nasledujúcou kompaktizáciou za tepla. Štruktúra zliatin vyrábaných týmto spôsobom je 
mikrokryštalická, pretože rast zŕn počas tepelného spracovania je výrazne redukovaný disperznými 
časticami. Problém je tu ale v creepovej pevnosti jemnozrnových zliatin, ale aj tento bol v prípade 
disperzne spevnených Cu zliatin prekonaný [2]. 

 

 

2. Význam deformačných parametrov 

 Disperzne spevnené materiály sú charakterizované heterogénnou štruktúrou. Minoritnou fázou 
sú najčastejšie oxidy, nitridy, boridy, karbidy o strednej veľkosti cca 10-50 nm. Tento druh 
kompozitných materiálov je pripravovaný prevažne metódami práškovej metalurgie tak, že spevňujúca 
fáza sa vnáša do sústavy zvonku v určitom štádiu ich prípravy alebo sa táto vytvorí chemickou 
reakciou (napr. karbidizáciou). Postup ich výroby zahrňuje procesy prípravy východiskových práškov, 
zmesi matrica - disperzoid, lisovania, spekania a dohutnenia. 

 Vlastnosti materiálov sú závislé od parametrov ich zložiek, a to matrice a disperzoidov. U 
matrice sú to veľkosť, tvar a dezorientácia zŕn resp. subzŕn, stavba hraníc, dislokačná subštruktúra a 
štruktúrne heterogenity. U disperzoidov sú to objemový podiel, rozmer, tvar, priestorové rozloženie a 
ich vplyv ma medzičasticovú vzdialenosť. 

 Zvláštnosť tvárnenia disperzne spevnených materiálov spočíva v tom, že spekané polotovary 
majú dosť značnú pórovitosť. Úlohou tvárnenia je likvidácia pórovitosti na minimálnu možnú mieru. 
Deformácia tvárnením vedie zároveň k zmene charakteru rozdelenia disperzných častíc, prípadne aj ich 



morfológie. V neposlednom rade úlohou tvárnenia je modifikovať optimálnu dislokačnú subštruktúru 
sústavy, ktorá ovplyvňuje vlastnosti a ich stabilitu najmä pri zvýšených teplotách. Technológia 
tvárnenia disperzne spevnených materiálov býva rôzna. Používa sa pretlačné lisovanie, ale tiež 
kovanie, valcovanie a izostatické lisovanie. Najbežnejšou technológiou je pretlačné lisovanie, kde v 
zóne deformácie je trojosá redukcia, čo zabezpečuje pri vysokej plasticite sústavy značné stupne 
deformácie. Pri pretlačovaní za tepla je treba brať do úvahy možnosť koagulácie častíc minoritnej fázy. 
Pre náročnejšie aplikácie sa využíva izostatické lisovanie, vedúce prakticky k bezpórovitej štruktúre 
[3]. Boli realizované tiež experimenty s valcovaním kompozitov [4]. Je potrebné poznamenať, že 
vysoká žiarupevnosť disperzne spevnených materiálov sa dosahuje doplnkovou deformáciou a 
tepelným spracovaním [5]. Jej účelom je vytvorenie hustej siete dislokácií pri deformácii a jej premena 
na malouhlové hranice, ukotvené disperzoidmi. 

 

 

3. Metódy prípravy práškovej sústavy a kompaktizácia 

 Disperzne spevnené materiály Cu-Al2O3 boli pripravené metódou mechanickeho mletia 
kovových a keramických práškov, pričom technologický postup je nasledujúci. 

 Vychodiskovými surovinami bola elektrolytická meď čistoty 99,7% o veľkosti častíc <40 µm 
a Al2O3 (α) o veľkosti <0,1 µm. Prášky boli homogenizované v attritore Netsch PEO 75 v 
benzínalkohole počas 5h. Po vysušení bola zmes redukčne žíhaná pri teplote 400°C/3h. Výlisky boli 
spekané pri teplote 850°C/3h v štiepenom NH3 a zhutňované pretlačným lisovaním, izostatickým 
lisovaním alebo kovaním. Parametre dohutňovania sú popísané v práci [3]. Boli pripravené materiály v 
rozmedzí 2,1 - 10 obj.% Al2O3. 

 

 

4. Experimentálne výsledky 

 Je potrebné zdôrazniť veľký význam tvárniacich operácii predmetných heterogénnych 
materiálov. Experimentálny materiál Cu-Al2O3 bol kompaktizovaný tromi spôsobmi A-C: 

A - lisovaním a spekaním na pórovitosť cca 25%, potom pretlačne lisovaný redukciou 94% pri 
850°C na reziduálnu pórovitosť do 3%; 

B - predtým pripravené pretlačované materiály boli kované za tepla pri 900°C na reziduálnu 
pórovitosť do 2%; 

C - predtým pripravenú práškovú zmes sme zhutnili izostatickým lisovaním za studena a za tepla 
pri 850°C/130 MPa/1h v Cu obaloch na reziduálnu pórovitosť do 1%. 

 Použité spôsoby tvárnenia ovplyvnili charakter štruktúry a mechanické vlastnosti. Materiál A 
mal anizotrópnu štruktúru, obr.1 častice Al2O3 boli uložené riadkovite v smere pretlačovania. 
Analytický popis takejto štruktúry je uvedený v práci [6]. Materiály B a C mali izotropnú štruktúru, 
častice boli usporiadané rovnomerne náhodne (PBP) obr.2. 

                
 

 
         Fig.1 Microstructure of material A                Fig. 2. Microstructure of material C 

 

 

 Základné mechanické vlastnosti sú uvedené na obr.3. Vidieť, že dobrú kombináciu 
pevnostných a plastických vlastností v nadväznosti na optimálne štruktúrne parametre vykázal materiál 
C, ktorý bol dohutnený izostatickým lisovaním. Takýto materiál mal napr. pri objemovom podiele 5% 
pevnosť 450 MPa a kontrakciu 32%. 

 



 

 

 
Fig.3 Mean mechanical properties 

 

 

5. Záver 

 Z dosiahnutých výsledkov môžeme vyvodiť tieto závery: 

Izotropné štruktúrne rozdelenie častíc Al2O3 v Cu matrici bolo dosiahnuté aplikáciou kovania a 
izostatického lisovania sústavy. 

Optimálna kombinácia mechanických vlastnosti (pevnosti a plasticity) pri dostatočnom spevnení 
matrice bola dosiahnutá aplikáciou tvárnenia izostatickým lisovaním. Kompaktný materiál mal 
pórovitosť <1 obj.%. 
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