
Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 1  (54 - 58)                                                                                                              54 

 

VPLYV SPEVŇOVANIA POVRCHU NA ODOLNOSŤ SPEKANEJ OCELE PROTI 
ÚNAVOVÉMU PORUŠENIU 
 
Bidulský R.1, Rodziňák D.2, Guzanová A.3, Brezinová J.3 

1 Ústav materiálového výskumu, SAV Košice, Watsonova 47, 043 53 Košice, Slovensko  
2 Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta, TU Košice, Rampová 7, 041 21 Košice, 
Slovensko 
3 Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, TU Košice, Mäsiarska 74, 040 01 Košice, 
Slovensko 
 
EFFECT OF SHOT PEENING ON FATIGUE FAILURE RESISTANCE OF SINTERED 
STEELS 
 
Bidulský R.1, Rodziňák D.2, Guzanová A.3, Brezinová J.3 

1Institute of Materials Research, SAS Košice, Watsonova 47, 043 53 Košice, Slovakia  

2Department of Flight Technical Studies, Faculty of Aeronautics, TU Košice, Rampová 7,      
041 21 Košice, Slovakia 
3 Department of Technologies and Materials, Faculty of Mechanical Engineering, TU Košice, 
Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko 
 
Abstract 
 The mechanical properties are explained in terms of the pore size and morphology, as 
well as the heterogeneous microstructures typical of ferrous powder metallurgy materials. The 
microstructures of sintered steels have been specific characteristics, which resulting from the 
base of powder metallurgy. The processing technology of sintered steels cannot avoid typical 
microstructural discontinuities such as pores and their agglomerates.  Especially, in term of 
effect on fatigue resistance, the pore is important, because microplastical deformation and 
represent the potential sites of the first microcracks forming. Nowadays, the material and 
technical potential of ferrous powder metallurgy enables the production of strength sintered steel 
parts for a wide spectrum of consumers. In term of assortment composition growths contribution 
the production of net-shape sintered parts and the production of sintered parts with a suitable 
modification of functional surfaces. In the praxis is the shot peening method frequently 
utilization. The fatigue behavior in terms of stress versus cycles (S-N curves) was almost 
identical for the two systems of prealloyed sintered steel Fe - Cr - Mo with addition of C. The 
specimens were pressed and sintered. The optimal choice of suitable construction material for 
particular component, construction requires the complex knowledge of fatigue resistance. 
Sintered specimens were tested in static tensile test on a ZWICK 1387 machine at an extension 
rate of 0.1 mm/min. Fatigue tests were carried out in symmetric plane bending at R=-1 using 
SCHENCK PWON testing apparatus. The maximum cycle number was 107. The surface 
modifications were carried out on KP-1 fa. G. Fischer laboratory testing apparatus. The aim of 
this work is to determine the effect of surface modification on the fatigue failure resistance. The 
value of fatigue limit for the pressed and sintered system of 190 MPa and for shot peened system 
of 260 MPa. 
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Abstrakt 
 Všeobecne platí, že mechanické chovanie materiálov pri pôsobení vonkajšieho 
zaťaženia závisí od eliminovania nedokonalostí mikroštruktúry. Mikroštruktúra spekaných ocelí 
má niekoľko špecifických znakov, ktoré vyplývajú z podstaty práškovej metalurgie. Pri 
kompaktizácii práškových ocelí lisovaním a spekaním nie je možné úplne odstrániť nespojitosti 
mikroštruktúry (póry, mikroštruktúra matrice, pôvodné povrchy). Najmä, z hľadiska vplyvu na 
únavové vlastnosti, sú dôležité póry, pretože lokalizujú mikroplastické deformácie a predstavujú 
potenciálne miesta iniciácie únavového porušenia. Súčasný materiálový a technický potenciál 
práškovej metalurgie železa umožňuje výrobu konštrukčných súčiastok pre široké spektrum 
odberateľov, a to od menej náročných aplikácií až po vysoko namáhané súčiastky. Z hľadiska 
sortimentnej skladby vzrastá podiel tvarovo zložitých súčiastok, a z pohľadu spoľahlivej funkcie 
a životnosti každej súčiastky aj súčiastok s vhodnou povrchovou úpravou. V praxi sa 
technológia tryskania využíva v širokom rozsahu. Pre komplexne namáhané spekané súčiastky 
je dôležitá aj ich odolnosť proti únavovému porušovaniu. Medza únavy pri počte cyklov N=107 
bola hodnotená metódou rovinného ohybu na základe S-N kriviek. Pre experiment sa použili 2 
systémy predlegovanej spekanej ocele na báze Fe legovanej Cr a Mo s prídavkom 0,7% C. Jeden 
systém bol lisovaný a spekaný a na druhom systéme bolo uskutočnené deformačné spevnenie 
povrchu tryskaním. Z práškov boli tlakom 600 MPa vylisované únavové vzorky (ISO 3928) 
a vzorky pre skúšku ťahom (ISO 2740). Statická ťahová skúška bola robená na skúšobnom stroji 
ZWICK 1387 pri rýchlosti zaťažovania 1 mm/min. Únavové skúšky boli robené striedavým 
symetrickým plochým ohybom (R=-1), na zariadení SCHENCK PWON pri frekvencii 1450 
min.-1. Povrchová úprava tryskaním bola vykonaná na laboratórnom skúšobnom tryskacom 
zariadení KP-1 firmy G. Fischer. Výsledky ukázali pozitívny vplyv spevňovania povrchu 
tryskaním na odolnosť proti únavovému porušovaniu. Hodnoty medze únavy skúšaných 
materiálov sú pre lisovaný a spekaný stav 190 MPa a pre povrchovo upravený stav 260 MPa. 
 
 
1. Úvod 
 Mechanické chovanie materiálov pri pôsobení vonkajšieho zaťaženia závisí od 
eliminovania nedokonalostí mikroštruktúry. Mikroštruktúra spekaných ocelí má niekoľko 
špecifických znakov, ktoré vyplývajú z podstaty práškovej metalurgie. Pri kompaktizácii 
práškových ocelí lisovaním a spekaním nie je možné úplne odstrániť nespojitosti mikroštruktúry 
(póry, mikroštruktúra matrice, pôvodné povrchy). Najmä, z hľadiska vplyvu na únavové 
vlastnosti [1, 2], sú dôležité póry, pretože lokalizujú mikroplastické deformácie a predstavujú 
potenciálne miesta iniciácie únavového porušenia. 
 Súčasný materiálový a technický potenciál práškovej metalurgie železa umožňuje 
výrobu konštrukčných súčiastok pre široké spektrum odberateľov, a to od menej náročných 
aplikácií až po vysoko namáhané súčiastky. Z hľadiska sortimentnej skladby vzrastá podiel 
tvarovo zložitých súčiastok, a z pohľadu spoľahlivej funkcie a životnosti každej súčiastky aj 
súčiastok s vhodnou povrchovou úpravou.  
 V praxi sa technológia tryskania využíva v širokom rozsahu. Typickými aplikáciami 
tryskania sú predúprava povrchu pod anorganické a organické povlaky, tvorba vhodnej 
morfológie povrchu, spevňovanie povrchu, zvýšenie únavovej a korózno-únavovej pevnosti a 
pod [3-6].  
 Pre komplexne namáhané spekané súčiastky je dôležitá aj ich odolnosť proti 
únavovému porušovaniu. Príspevok sa zaoberá sledovaním vplyvu spevňovania povrchu 
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tryskaním na odolnosť proti únavovému porušovaniu. Medza únavy pri počte cyklov N=107 bola 
hodnotená metódou rovinného ohybu na základe S-N kriviek. 
 
 
2. Príprava materiálu a experimentálny postup  
 Pre experiment boli použité dva systémy predlegovanej spekanej ocele Astaloy CrL s 
prídavkom 0,7% C. Jeden systém bol lisovaný a spekaný a na druhom systéme bolo uskutočnené 
deformačné spevnenie povrchu tryskaním – shot peening. Z práškov boli tlakom 600 MPa 
vylisované únavové vzorky (ISO 3928) a vzorky pre skúšku ťahom (ISO 2740). Spekanie bolo 
uskutočnené v priemyselnej peci Cremer pri teplote spekania 1180°C a rýchlosti ochladzovania 
10°C/min. Statická ťahová skúška bola robená na skúšobnom stroji ZWICK 1387 pri rýchlosti 
zaťažovania 1 mm.min-1. Únavové skúšky boli realizované striedavým symetrickým plochým 
ohybom (R=-1) na zariadení SCHENCK PWON pri frekvencii 1450 min.-1. Výsledné S-N 
krivky boli spracované na základe 10-tich až 15-tich vzoriek skúšaných spekaných ocelí. 
Spevňovanie povrchu tryskaním bola vykonaná iba na druhom systéme na laboratórnom 
skúšobnom tryskacom zariadení KP-1 firmy G. Fischer. Konštrukcia tohto zariadenia poskytuje 
podobné podmienky pri tryskaní ako v prevádzkových podmienkach a zabezpečuje ich 
reprodukovateľnosť. Princíp spočíva vo vrhaní tryskacieho prostriedku veľkou rýchlosťou na 
povrch vzorky. 
 Použité parametre stroja: 
 

• použitý tryskací prostriedok: oceľový granulát S 11, stredný priemer zrna    
dzD = 0,6 mm, 

• počet otáčok metacieho kolesa: 7000 min-1, 
• stredný uhol dopadu TP na dopadovú dosku (substrát): 90° 
• výstupná rýchlosť TP: v7000 = 70,98 m.s -1. 

 
 
3. Dosiahnuté výsledky a ich analýza  
 V porovnaní s kompaktnými oceľami je únavové chovanie spekaných materiálov 
zložitejšie a závisí na celom rade faktorov, ktoré sú špecifické pre spekanú mikroštruktúru. 
Únavové vlastnosti spekaných ocelí, rovnako ako kompaktných ocelí, závisia od plasticity a 
pevnosti mikroštruktúry. Vzťah k pevnosti je vyjadrený podielom únavovej pevnosti a ťahovej 
pevnosti. Relevantné parametre pre charakterizovanie únavového chovania spekaných ocelí pri 
cyklickom namáhaní vyplývajú, rovnako ako v prípade kompaktných ocelí, z hodnotenia 
Wöhlerových (S-N) kriviek pri konštantných alebo alternujúcich amplitúdach napätia.  
 Medza únavy spekaných ocelí Astaloy CrL s obsahom 0.6-0.8% C, pri hustote 7.1 
g.cm-3, je 230-250 MPa. Spevnenie povrchu postupom shot-peening vedie k výraznému 
zvýšeniu medze únavy, pre oceľ Astaloy CrL, spekanú pri vysokej teplote (1250°C) 
a aplikovanej vysokej rýchlosti ochladzovania (60°C/min) s jemnou perlitickou štruktúrou 
dosiahli Bergmark et al. [7] zvýšenie medze únavy z hodnoty 235 až na hodnotu 490 MPa a pri 
teplote spekania 1120°C hodnotu medze únavy 340 MPa [8]. Nami skúmaná spekaná oceľ 
Astaloy CrL s prídavkom uhlíka 0,7% bola spekaná pri nižšej teplote spekania a rýchlosť 
ochladzovania bola 10°C/min, z tohto dôvodu získané mechanické a únavové vlastnosti, 
uvedené v Tab. 1, sú nižšie. 
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 Table 1  Mechanical and fatigue propertiers of sintered Astaloy CrL with 0,7%C steels [MPa] 

System Re Rm σc σc / Rm [-] 
Sintered 536 646 195 0.3018 

Shot peened 577 847 260 0.3069 
 
 
 Na Fig.1 sú S-N krivky a na Fig.2 sú prezentované mechanické vlastnosti skúmaných 
Astaloy CrL ocelí s obsahom 0,7%C. 
 

 
Fig.1 S-N curves 

 
 
 Z porovnania oblastí medze únavy skúšaných materiálov vidieť rozdiely, ktoré sú 
spôsobené technológiou prípravy spekaných ocelí. Spodná S-N krivka lisovaného a spekaného 
systému ma oproti systému na ktorom bolo aplikované tryskanie pre počet cyklov 105 o 15 % 
menšiu hodnotu amplitúdy napätia a postupne s narastajúcim cyklom sa hodnota amplitúdy 
napätia zmenšuje o 26%. Je vidieť, že k únavovému lomovému porušeniu skúšaných povrchovo 
upravených spekaných ocelí dochádza oveľa neskôr ako pre vzorky, ktoré neboli povrchovo 
upravené. Povrchová vrstva upravená tryskaním zvýšila odolnosť proti únavovému namáhaniu 
vytvorením pevnejšej zložky na povrchu vzorky, čo v konečnom dôsledku znamená spomalenie 
šírenia trhlín. 
 Pomer medze únavy a medze pevnosti, σC/Rm, skúšaných spekaných materiálov je na 
úrovni 0.3. Hodnoty únavovej pevnosti sú v dobrej zhode s pevnosťou materiálu. 
 
 
4. Záver  
 Bol analyzovaný vplyv spevňovania povrchu na únavové chovanie predlegovanej 
spekanej ocele na báze Fe legovanej Cr a Mo s prídavkom 0,7% C. Medza únavy pri počte 
cyklov N=107 bola hodnotená striedavým symetrickým plochým ohybom (R=-1) pri frekvencii 
1450 min.-1. 
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 Výsledky ukázali pozitívny vplyv spevňovania povrchu na odolnosť proti únavovému 
porušovaniu. Hodnoty medze únavy skúšaných materiálov sú pre spekaný stav 195 MPa a pre 
povrchovo upravený stav 260 MPa. 
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