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Abstract 

 The influence of copper infiltration and cold deformation of 4 % on the fatigue properties of 
sintered iron (WPL) and sintered steel of the Distaloy AE type is analysed. The results showed that the 
above mentioned degree of deformation had only a moderate influence on the fatigue properties and 
strength in both of the investigated materials. In the case of the copper infiltrated sintered iron 
compacts the increase of the density from 7.1g.cm-3 to 7.6 g.cm-3 resulted in a twofold increase of the 
fatigue limit, i.e. from 75 MPa to 150 MPa, the ultimate tensile stress increased from 175 MPa to 382 
MPa, while the hardness from 70 to 100 HV10. In the case of the copper infiltrated sintered steel 
Distaloy AE +0.7C the density also increased from 7.1 to 7.6 g.cm-3 but the fatigue properties and 
strength remained on the level of the as-sintered values, i.e. fatigue limit 220 MPa, tensile strength 650 
MPa, hardness 200 HV10. Copper infiltration in this type of material resulted in microstructure 
modification, where a copper network was formed along the grain boundaries. The negative effect of 
the copper network on fatigue properties is eliminated by the positive effect of pores volume decrease 
and by pores morphology change.  
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Abstrakt 

 V príspevku je analyzovaný vplyv 4%-nej deformácie za studena a vplyv infiltrácie meďou na 
únavové a pevnostné vlastnosti spekaného železa a spekanej ocele typu Distaloy AE+0.7%C. 
Deformácia má malý vplyv na zmenu únavových a pevnostných vlastností obidvoch materiálov. 
Infiltráciou  sa dosiahne zväčšenie hustoty z hodnoty 7.1 na 7.6g.cm-3. V prípade infiltrovaného železa 
sa dosiahne dvojnásobné zvýšenie medze únavy (z hodnoty 75 na  150 MPa) a medze pevnosti (z 
hodnoty 175 na 382 MPa), ako aj zvýšenie tvrdosti z hodnoty 70 na 100 HV10. V prípade infiltrovanej  



ocele Distaloy AE+0.7%C zostávajú únavové aj pevnostné vlastnosti približne na úrovni spekaného 
stavu, pričom medza pevnosti je ~650 MPa, medza únavy ~220 MPa, tvrdosť ~200 HV10.  

 

 

1.Úvod 

 Mechanické vlastnosti spekaných kovových materiálov závisia od štruktúry matrice a od 
pórovitosti. Ich únavové chovanie, zvlášť v oblasti vysokocyklovej únavy, je viac závislé na 
pórovitosti, ako ich chovanie pri statickom zaťažení [1-4]. Póry zmenšujú skutočný nosný prierez 
namáhaného telesa a vyvolávajú heterogénnu koncentráciu napätí a deformácií do kritických 
mikroobjemov matrice. Z hľadiska štruktúry pórov je významný najmä ich rozmer, tvar a stredná 
vzdialenosť [3]. Pre koncentráciu napätia  pri únavovom namáhaní sú dôležité najmä póry v oblastiach  
povrchu, ktoré účinkujú ako miesta iniciácie trhlín. Mikrovrubový účinok pórov vzrastá so zvyšovaním 
pevnosti matrice. 

 V článku rozoberáme vplyv dvoch faktorov technologickej povahy na únavové vlastnosti 
spekaného železa a spekanej ocele Distaloy AE. Prvý je vplyv plastickej deformácie spekaných 
výliskov za studena, pri hodnote, ktorá približne zodpovedá deformácii pri kalibrovaní súčiastok. 
Druhý je vplyv infiltrácie spekaných výliskov meďou. Táto úprava sa používa pre zvýšenie hustoty 
vyplnením otvorených pórov.  

 Pri spekaných kovoch  vplýva plastická deformácia  na zmenšenie pórovitosti a tým aj na 
mechanické vlastnosti. Tento vplyv je úmerný veľkosti deformácie [5], typu štruktúry resp. jej odozvy 
na použitý stupeň deformácie [6]. V prípade spekaného nelegovaného železa je miera deformačného 
spevnenia vyššia ako v prípade heterogénnej štruktúry, kde sa striedajú mikroobjemy matrice s rôznou 
pevnosťou a plasticitou. 

 Infiltrácia meďou, ako technologická operácia sa používa najmä pre zmenšenie podielu 
otvorených pórov a zvýšenie mechanických vlastností a často aj pre zabezpečenie nepriepustnosti 
súčiastky pri tlakovom pôsobení kvapalného alebo plynného média. Pri infiltrácii spekaných 
materiálov na báze železa, ktorá sa uskutočňuje pri vyššej teplote ako je teplota vzniku kvapalnej fázy 
medi (nad 1083°C) dôjde k zmene mikroštruktúry matrice. Podstatou sú penetračné procesy kvapalnej 
medi do časticových spojení a po hraniciach zŕn, ako aj vzájomná rozpustnosť medi a železa a jej 
závislosť na teplote. Miera týchto procesov a ich vplyv na mikroštruktúru závisí od obsahu medi, 
chemického zloženia, ale aj od mikroštruktúry infiltrovaného materiálu.  

 Druhý základný faktor, ktorý spolu s pórovitosťou vplýva na únavové vlastnosti je 
mikroštruktúra matrice. Väčšina spekaných ocelí na báze miešaných, alebo predlegovaných Fe-Ni-Cu-
Mo+C práškov sa vyznačuje heterogénnou štruktúrou tvorenou zmesou ferit, perlit, bainit, martenzit, 
austenit. Rozvoj mikrodeformácií na čele trhliny je kontrolovaný napäťovou interakciou pórov a 
lokálnou mikroštruktúrou matrice. V prípade plastickej štruktúrnej zložky, akou je ferit a austenit, 
porušeniu predchádza lokálna plastická deformácia. Pri rozvoji lokálnej plastickej deformácie sa 
spotrebuje časť energie a šírenie trhliny sa môže spomaliť. Vplyv mikroštruktúry matrice na únavové 
vlastnosti kovov charakterizuje pomer medze únavy a medze pevnosti. Podľa údajov práce [7] pre 
feritickú štruktúru je tento pomer 0.43 - 0,55, pre feriticko-perlitickú  štruktúru   0,39 a v prípade 
martenzitickej štruktúry 0,32.  

 V spekanej štruktúre sa môžu vyskytovať defektné mikroobjemy, najmä v miestach 
pôvodných povrchov častíc, kde sa koncentrujú oxidické fázy a iné znečistenia, ale aj drobné 
reziduálne póry. Sú to "slabé miesta" štruktúry, ktoré podporujú iniciáciu trhlín, zvyšujú rýchlosť 
šírenia únavovej trhliny a určujú spôsob jej šírenia [8].  

 Objem a geometrické vlastnosti pórov možno modifikovať podmienkami výroby, najmä 
výberom práškov a vhodnými parametrami lisovania a spekania. K zmenšovaniu škodlivého účinku 
povrchových pórov môže prispieť každý spôsob úpravy, ktorý vedie k spevneniu povrchu a k 
zmenšeniu rozmeru a ostrosti pórov v povrchových a podpovrchových oblastiach spekaného výlisku. 
Mikroštruktúru matrice a jej pevnostné vlastnosti možno modifikovať chemickým zložením, 
podmienkami spekania, rýchlosťou ochladzovania a tepelným spracovaním [9]. 

 

 



2. Materiály a použité experimentálne metódy  

 Pre skúšky sme použili vodou rozstrekované práškové železo WPL 200 (rozmer častíc <0,160 
mm, <0,01%C, 0.14%O2 ) a difúzne legovaný prášok Distaloy AE (rozmer častíc <0,160mm, 
nominálne zloženie 4%Ni, 1,5%Cu, 0,5%Mo, <0.01%C, 0,1%O2). K prášku Distaloy AE bol pridaný 
grafit v množstve 0.7 hm. %. V obidvoch prípadoch bol ako mastivo pridaný stearat Zn v množstve 0.5 
hm. %. Z práškov boli tlakom 600 MPa vylisované ploché únavové vzorky (ISO 3928) v obidvoch 
prípadoch na hustotu ~7.1g.cm-3. Vzorky boli spekané pri teplote 1120°C s výdržou 60 minút v 
atmosfére štiepeného čpavku. Rýchlosť ochladzovania bola ~10°C/min. Časť vzoriek bola skúšaná v 
stave po spekaní (označené B). Časť spekaných vzoriek bola deformovaná za studena pri redukcii 
výšky ~4% (označené D) a ďalšia časť spekaných vzoriek bola infiltrovaná meďou (označené I). Pre 
infiltráciu sme použili medené platničky položené na vzorkách. Hmotnosť medi pre infiltráciu bola 
vypočítané podľa pórovitosti a činila ~10% hmotnosti vzoriek. Infiltrácia bola robená ohrevom do 
teploty 1100°C, pričom výdrž na teplote bola 2 minúty. Rýchlosť ohrevu bola ~10°C/min. a rýchlosť 
ochladzovania ~40°C/min. Únavové skúšky plochým ohybom boli robené na zariadení PWON Webi 
pri frekvencii 1450 cykl.min-1 a R= -1. Súčasťou experimentov bola statická ťahová skúška (ISO 
2740), meranie tvrdosti HV 10, metalografická analýza a analýza lomových povrchov spekaných, 
deformovaných a infiltrovaných vzoriek. 

 

 

3. Výsledky skúšok a diskusia 

 Vplyv 4%-nej deformácie a vplyv infiltrácie meďou na hustotu a pórovitosť skúšobných 
vzoriek ukazuje tabuľka 1. Je zrejmé, že použitý malý stupeň deformácie sa neprejavil na zmene 
celkovej pórovitosti (PC). Môžeme však predpokladať zmenu morfológie pórov, ale aj  malú zmenu 
hustoty v povrchových oblastiach vzoriek. Infiltráciou železných výliskov sa dosiahlo zhustenie na 
7.56 g.cm-3, čo zodpovedá pórovitosti PC= 4 %. Pri vzorkách  Distaloy AE bolo zhustenie na 7.61 

g.cm-3, čo zodpovedá pórovitosti PC=3.3 %. 

 

 
 Table 1  Density and porosity of sintered specimens (B), after deformation (D) and  infiltration (I) 

  

 

 

 Mikroštruktúra spekaných železných vzoriek, obr.1a, je tvorená feritickou matricou s 10%-
ným podielom pórov, ktoré sa nachádzajú v miestach pôvodných povrchov častíc a majú väčšinou 
nepravidelný tvar. Mikroštruktúra infiltrovaných Fe+Cu vzoriek, obr.1b, je tvorená feritickou matricou 
s oblasťami ε fázy. Počas ohrevu pri infiltrovaní vzniká pri teplote 10830C kvapalná fáza medi, ktorá v 
intervale teplôt 1083-1100°C penetruje do časticových spojení a po hraniciach zŕn Fe častíc, čím dôjde 
k rozdrobeniu pôvodných častíc železa na jednotlivé zrná. V dôsledku rozpustnosti železa v kvapalnej 
fáze medi nadobúdajú Fe zrná viac sferoidizovaný tvar a sú obklopené fázou medi. Súčasne sa 
uskutoční aj objemová difúzia medi do železnej matrice. Počas ochladzovania z teploty spekania dôjde 
k precipitácii ε fázy, ktorá spevňuje feritickú matricu. Oblasti s precipitovanou ε fázou identifikujeme 
ako tmavšie leptateľné oblasti. Zvyškovú pórovitosť tvoria izolované, väčšinou sferoidizované póry. 
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Fig.1 Microstructure a) of sintered iron, b) of sintered and copper infiltrated iron 

 

 

 Mikroštruktúra spekaných vzoriek z prášku Distaloy AE+C je heterogénna, obr.2a, a v 
závislosti od difúzneho nalegovania Fe matrice niklom, meďou, molybdénom a uhlíkom je tvorená 
oblasťami feritu (stred pôvodných Fe častíc), oblasťami perlitu a bainitu. V miestach s vysokým 
obsahom niklu sa nachádzajú oblasti martenzitickej a austenitickej štruktúry. Slabými miestami 
štruktúry sú okrem pórov aj oblasti pôvodných povrchov častíc, kde sa koncentrujú nečistoty, najmä 
oxidickej povahy. Sú to miesta nedokonalých spojení medzi časticami a často obsahujú aj drobné póry. 
Póry v spekanej štruktúre majú nepravidelný tvar a nachádzajú sa prednostne pri pôvodných povrchoch 
častíc. Charakteristickým znakom spekanej a meďou infiltrovanej štruktúry materiálu na báze prášku 
Distaloy AE, obr.2b, je rozdrobenie pôvodných nalegovaných častíc prášku na jemné sferoidizované 
zrná. Ich vznik je podporovaný typicky jemnozrnnou spekanou štruktúrou materiálu Distaloy AE+C. 
Rozdrobenie častíc na zrná a dostatočný podiel kvapalnej fázy podporujú redistribučný mechanizmus 
zhustenia. Dôsledkom pôsobenia kvapalnej fázy je vytvorenie štruktúry obsahujúcej pomerne spojitú 
fázu medi, ktorá obklopuje sferoidizované oblasti vysokopevných štruktúr tuhej fázy (ferit s ε fázou, 
bainit, príp. martenzit). Zvyšková 10%-ná pórovitosť je tvorená izolovanými pórami. 

 V tabuľke 2 sú hodnoty medze pevnosti Rm, tvrdosti HV10 a medze únavy σC spekaného 
stavu (B), stavu po deformácii (D) a infiltrovaného stavu (I) obidvoch skúšaných materiálov. Z údajov 
v tabuľke je zrejmé, že nízka 4%-ná deformácia nemá podstatný vplyv na hodnoty tvrdosti a medze 
pevnosti.  
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Fig.2 Microstructure a) of sintered steel Distaloy AE+0,7%C b) of sintered and copper infiltrated steel 

                       Distaloy AE+0.7%C, (B - bainite, P - perlite, M - martensite, ε - Fe+ε phase) 

 

 

 

 
    Table 2  The tensile strength, hardness HV 10, and fatigue strength of sintered specimens (B), 

                   after deformation (D) and infiltration (I) 

 

 

 

 

 Z tabuľky 2 ďalej vyplýva, že infiltráciou železných vzoriek sa dosiahlo zvýšenie tvrdosti a 
prakticky až dvojnásobné zvýšenie medze pevnosti. Podstatou týchto zmien je precipitačné spevnenie 
feritickej matrice ε fázou, zmenšenie objemu pórov a zmena ich morfológie. Na lomovom povrchu po 
statickom ťahu, obr.3a, vidieť tvárne jamkové porušenie. Veľké  jamky  sú prednostne iniciované 
pórami.  

 Hodnoty v tab.2 pre materiál Distaloy AE ukazujú, že po infiltrácii meďou nedošlo k zvýšeniu 
hodnôt medze pevnosti a tvrdosti, a to aj napriek zmenšeniu objemu pórov a zmeny ich tvaru 
sferoidizáciou. Na lomovom povrchu vzoriek po statickom ťahu, obr.3b, prevládajú fazety, ktoré 



zodpovedajú tvárnemu porušovaniu oblastí fázy medi, teda oblastí s podstatne nižšou pevnosťou ako je 
pevnosť prevažujúcej bainitickej matrice. Výskyt transkryštalického štiepenia je podstatne menší ako 
bolo pozorované pri porušovaní spekaného neinfiltrovaného stavu.  

 Z obr.4 a z údajov v tab.2 vidieť, že deformácia má malý vplyv na hodnoty medze únavy. Pri 
spekanom železe sa medza únavy zvyšuje asi o 10% a došlo aj k miernemu zvýšeniu časovanej medze 
únavy, čo sa prejavilo posunom tejto časti krivky smerom k vyššiemu počtu cyklov.  Pri spekanej oceli 
Distaloy AE sa medza únavy prakticky nezmenila, ale tiež došlo k miernemu zvýšeniu časovanej 
medze únavy. Ide zrejme o dôsledok plastickej deformácie v povrchových oblastiach spekaných 
výliskov, ktorá je reálna pre plastické železo, zatiaľ čo u  ocele Distaloy AE je tento efekt podstatne 
menší. 
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Fig.3 Fracture surface after static tensile test a) of sintered and copper in filtrated iron, 

                   b) of sintered and copper infiltrated steel Distaloy AE+0.7%C 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 S-N curves of sintered iron and sintered steel Distaloy AE+0.7C (B), after deformation (B) 

          and after copper infiltration (I) 

 

 

 Z obr.4 ďalej vidieť, že infiltráciou spekaného železa sa dosiahne výrazné, prakticky až 
dvojnásobné zvýšenie medze únavy a zvyšuje sa aj časovaná medza únavy, čo znamená zväčšenie 
počtu cyklov, alebo predĺženie doby do únavového porušenia.  

 Infiltráciou ocele Distaloy AE sa medza únavy v porovnaní so spekaným stavom prakticky 
nezmenila. Aj zmena časovanej medze únavy je menšia, ako v prípade Fe+Cu vzoriek.  

 Podstatu týchto výsledkov možno objasniť vplyvom mikroštruktúry na priebeh únavového 
porušovania. Spekané infiltrované železo má feritickú štruktúru spevnenú oblasťami tvorenými feritom 
s precipitovanou ε fázou. Tieto oblasti sa nachádzajú v blízkosti oblastí infiltrovanej medi. Profil 
únavovej trhliny pre oblasť vysokocyklovej únavy, obr.5, ukazuje, že trhlina sa šíri transkryštalickým 
porušovaním feritickej matrice, pričom je zrejmý vplyv distribúcie oblastí spevnených ε fázou. Trhlina 
sa šíri aj transkryštalickým porušovaním oblastí medi, ale aj porušovaním rozhraní medzi meďou a 
oblasťami ferit + ε fáza. Na lomovom únavovom povrchu, obr.6, vidieť oblasti transkyštalického 
striačného porušenia a hladké fazety, ktoré zodpovedajú porušeniu rozhraní  meď - ferit + ε fáza. 
Zvýšenie medze únavy súvisí hlavne so zvýšením pevnosti matrice precipitovanou ε fázou. 

 

 

                 



 

 
             Fig.5 Fatigue crack in microstructure of sintered               Fig.6 Fracture surface of sintered and copper 

                      and infiltrated iron         infiltrated iron after fatigue test 

 

 

 Analýza profilu únavovej trhliny v štruktúre infiltrovanej ocele Distaloy AE, obr.7, ukázala, 
že trhlina sa šíri jednak po rozhraniach legovaná matrica - meď a jednak transkyštalickým striačným 
porušovaním legovanej matrice. Na lomovom povrchu, obr.8 a v detaile na obr.9, vidieť relatívne 
veľké oblasti hladkých faziet, ktoré sa striedajú s oblasťami transkryštalických striačných faziet. Podiel 
transkryštalického porušenia je menší ako pri únavovom lome neinfiltrovanej ocele  Distaloy AE. 

 

 

                 
          

                          
 

 
 

 
Fig.9 Detail of fracture surface of sintered and copper infiltrated 

                   steel Distaloy AE+0.7C after fatigue test 

 

 

4. Závery 

 Výsledky skúšok ukázali, že nízka 4%-ná deformácia nemá podstatný vplyv na hodnoty 
tvrdosti, medze pevnosti, ani únavovej pevnosti u obidvoch skúmaných materiálov. Ďalej sa ukázalo, 
že v prípade meďou infiltrovaných železných výliskov  sa dosiahlo zvýšenie hustoty zo 7.1 na 7.6 
g.cm-3, zvýšenie medze pevnosti zo 175 MPa na 382 MPa, zvýšenie tvrdosti zo  75 HV 10 na 100 HV 
10 a zvýšenie medze únavy z hodnoty 75 MPa na 150 MPa.  

 Infiltráciou medi do vysokopevnej štruktúry spekanej ocele Distaloy AE došlo tiež k  zvýšeniu 
hustoty zo 7.1 na 7.6 g.cm-3. Medza pevnosti Rm 650 MPa,  tvrdosť 200 HV 10, ako aj medza únavy 
σC 220 MPa zostávajú na úrovni spekaného stavu.  

 Pri infiltrácii spekanej ocele Distaloy AE dochádza k zmene mikroštruktúry matrice za vzniku 
spojitých oblastí medi, ktoré kontrolujú šírenie trhliny a majú negatívny vplyv na pevnostné aj únavové 
vlastnosti. Pritom zmenšenie objemu pórov a zmena ich morfológie pôsobia pozitívne  a zmenšujú 
nepriaznivý vplyv mikroštruktúry matrice.  

 Z výsledkov vyplýva, že infiltráciou spekaných súčiastok z prášku Distaloy AE meďou, napr. 
pre zvýšenie nepriepustnosti pre kvapaliny, alebo plyny, nemožno očakávať zvýšenie pevnostných a 
únavových vlastností.  
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