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Rezumat:   În această lucrare am analizat 

microstructura otelurilor sinterizate în raport cu  de 

dimensiunea şi morfologia  porilor. Deformarea 

plastică în mediul criogenic modifică originea acestor 

fracturi. Rezultatele vor fi influenţate de următorii 

factori: grosimea probei,  mediu de răcire şi 

posibilităţile de măsurare a temperaturii. 
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1.Introducere. 

   Sistemul de răcire este compus din toate 

modalităț ile de realizare a controlului a 

probelor. Acestea sunt: instalaţia de răcire ș i 

de răcire instrumente de măsurare a 

temperaturii. 

  Instalaț ie de răcire trebuie să permită: 

scăderea temperaturii la nivelul dorit de probă 

pentru temperatura eș antionului uniformă, 

mentinerea temperaturii constante in timpul de 

răcire ș i temperatura înseamnă demăsurarea. 

Soluț ii constructive de răcire de instalare 

diferă în funcț ie de mărimea de eș antioane 

testate.Sistemul de răcire ar trebui să asigure 

buna izolare faţă de  exterior a testelor de 

temperatură Microstructura oţelului sinterizat 

supus încercărilor mecanice în mediul 

criogenic se modifică din cauza mărimii şi 

morfologiei  porilor cât şi şi a conexiunilor 

dintre aceştia.  Neomogenitatea structurii cât 
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Abstract: In this paper we have analysed microstructure of 

sintered steels in relation  of pore size and morphology.The 

plastic deformation precedes and accompanies the origin of 

such fractures. The results will be influenced by the following 

factors: sample thickness, cooling medium and the 

possibilities for measuring the temperature. 
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1.Introduction 

   The cooling system is composed of all the ways 

to achieve control of the samples.  These are: 

installation of cooling and cooling medium 

temperature measuring instruments. Cooling plant 

must permit: lowering the temperature at the 

desired level of proof for uniform sample 

temperature, maintaining constant temperature 

during cooling and means de măsurarea 

temperature.  Constructive install cooling solutions 

differ depending on the size of samples tested.  The 

cooling system should provide good isolation from 

the outside and the temperature uniformity tests. 

Microstructure of sintered steel subjected to 

mechanical tests in cryogenic environment changes 

to pore size and morphology as well as the 

connectios between then. 

Environmental heterogeneity influences structure 

and nature of the material response to mechanical 

test. 
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şi natura mediului influnţează răspunsul 

materialului la solicitaterea mecanică. 

 

2. Partea experimentală 

 

 Sistemul de răcire este compus din: 

mediul de răcire, instalaţiade răcire şi de 

măsurare a temperaturii. Instalaț ie de răcire 

trebuie să permită: scăderea temperaturii la 

nivelul dorit pe probă pentru o temperatură  

uniformă, mentinerea temperaturii constante 

in intervalul  de răcire şi posibilităţi de 

măsurare a temperaturii. Soluț iile 

constructive  ale dinstalaţie de răcire de diferă 

în funcț ie de mărimea  eș antioanelor 

testate. Sistemul de răcire  trebui să asigure o 

bună izolare din faţă exterior şi o agitare 

continuă a mediului pentru menţinerea 

temperaturii.  

     Lichidului de răcire este format din fluid 

refrigerant amestecat cu lichid de răcire. Cei 

mai mulţi agenț ii criogenici folosiţi sunt: 

gheata, zăpada carbonică şi azot lichid ș i 

proprietăț ile lor sunt prezentate în tabelul 1 . 

2. Experimental Part  

The cooling system consists of: cooling 

environment, instalaţiade cooling and temperature 

measurement. Cooling system must allow: 

lowering the temperature to the desired level on 

probation for a uniform temperature, maintaining 

constant temperature in the range of cooling and 

temperature measurement possibilities. The design 

of the cooling dinstalaţie vary depending on the 

size of the test samples. The cooling system should 

provide good insulation against external and 

environmental stirring to maintain the temperature. 

      Coolant consists of refrigerant fluid mixed with 

coolant. Most cryogenic agents used are: ice, dry 

ice and liquid nitrogen and their properties are 

shown in table 1. 

 

 

Tabel 1. Proprietăţile fizice ale agentului criogenic 

Table 1 Physical properties of cryogenic agent 

 

  Vaporization temperature 

° C 

 Critical point  Density  

Kg / m 3  ° C  Bar 

 H 2 O   100  0  1000 

 CO 2 (solid)   -78  31  73  1 600  

 N 2 (liquid)   -196  -147  37  800 1 
 

     

O influenț ă majoră o are  lichidul de răcire, 

el serveşte pentru a regla temperatura de 

răcire. În utilizarea mediilor de răcire trebuie 

să ţinem seama că la începutul încercării se 

răceşte dispozitivul cu CO2 sau N2 apoi se 

introduce fluidul de răcire, astfel vaporii de 

   

 A major influence has a cooling fluid, he fluid 

serves to adjust the cooling temperature. 

        The use of cooling media must take into 

account that the beginning of the test device is 

cooled with CO2 or N2 then enter the cooling fluid, 

so CO2 or N2 vapor removes oxygen from space 

cooling and reduces the risk of ignition. 
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CO2 sau N2 îndepărtează oxigenul din spaţiul 

de răcire şi micşorează pericolul de aprindere. 

În timpul încercării trebuie asigurată o bună 

aerisire a zonei de încercare  iar la sfârşitul 

încercării, golirea mediului trebuie făcută cât 

încă acesta este în stare răcită. 

        Agentul de răcire se alege în funcț ie de 

standardele actuale pentru intervalul de 

temperatură  conform datelor din tabelul 2. 

 

 During the test Ensure good ventilation at the end 

of the test area and test environment should be 

emptied as the state still cold. 

Cooling agent is chosen according to current 

standards for temperature range after being put on 

test data of table 2.  

 

Tabel 2. Medii de răcire la temperature scăzute 

Table 2. Cooling media at low temperatures 

 

 Temperature  test ° C   Refrigerant   Cooling Fluid  

 LIQUID  GASEOUS  

 20 ..  5 .-   H 2 O (snow)   APA   EAR  

 10 ...  -60  C 2 0 (solid)   Oil, water + glycerin, alcohol, toluene   CO 2 vapor  

 -30 ..  -160 .. 

 160 .-  185 

            -196  

 N 2 (liquid)   Light oil, propane, propylene   

 

     

 Caracteristicile mecanice rezultate în urma 

determinărilor depind de modul de aplicare a 

sarcinii, care trebuie să se facă lent pentru ca 

deformaţia să fie într-un regim apropiat de cel 

izoterm. Astfel se recomandă   ca viteza de 

aplicare a sarcinii să fie de 4 Pa/s. 

   Modificarea structurii unui oţel sinterizat 

supus mediului criogenic este depinde de 

matricea metalică, elementele de adaos şi de 

parametrii regimului de sinterizare. 

Au fost supuse încercării materiale cu 

următoarele caracteristici, tabelul 3.  

 

     

Mechanical characteristics resulting from 

determinations depend on the application of the 

load, which must be done slowly so that 

deformation is in a near-isothermal regime. Thus it 

is recommended that the speed of 

application of the load to be 4 Pa / s 

    Changing the structure of sintered steel under 

cryogenic environment is dependent on the matrix 

metal filler elements and parameters of sintering 

regime. Materials have been tested with the 

following characteristics, table 3. 

Tabel 3. Caracteristici mecanice şi fizice 

Table 3.  Physical and mechanical features 

 

 

Material 

Compoziţie 

Compoyitie 

Densitatea 

după 

Densitatea 

relativă 

Rezistenţa la 

tracţiune 

Energie 

Energy 

Duritate 

după 
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Materials C 

% 

Fe% Cu% Altele 

% 

sinterizare 

Density 

sintered 

g/cm3 

min. 

Relativ 

density 

% 

Tensile 

strenght 

M Pa 

J TT 

FC  40 0,4 rest - max.2 6,95 3 18 57,9  

FC  80 0,8 rest - max.2 6,95 2 34 53  

F50U3 0,5 rest 3 max.2 6,95 2 35 
19,3 Carbo-

nitrare 

320 
 

 

 

Modificarea structurii unui oţel sinterizat 

 în urma supunerii la încercări mecanice în 

mediu criogenic deformării este foarte 

importantă. Astfel se urmăreşte abaterilor de 

deformaț ii locale în microvolume. Putem 

arăta că efectele de barieră, acumularea de 

pori, micromecanisme specifice propagării  

fisurilor  sunt legate de neuniformitatea 

structurii. Iar efecte  intense s-au manifestat şi  

în matricea metalică a oţelului sinterizat. 

  Atenț ia principală a fost acordată 

porozităț ii şi prezenţei  particulelor de 

legătură.  Observaț iile microstructurale SEM 

ale structurilor evidenţiază concentraț ile de 

pori. 

 

 

Changing the structure of a sintered steel after 

subjection to mechanical tests in cryogenic 

environment deformation is very important. This 

aims deviations the warp sobservations local 

microvolume. We show that barrier effects, 

accumulation of pores micromec anisme specific 

propagation Crack   are related unevenness 

structure. And effects manifested intense and in 

matrix Sintered metal steel.  

 Main attention was paid to the presence of porosity 

and related particles. SEM microstructural 

observations show the concentration of pore 

structures. 

 

 

 
Figura 4.Analiza structurală a materialului FC-40 

Figure 4. The structural analyze of the material FC 40 

 

În figura 4 este prezentată analiza structurală a 

materialului FC-40 supus deformării la 

temperaturi scăzute este După solicitarea de 

compresiune a epruvetelor din FC 40 la 

temperaturi scăzute se observă aceeaşi  

In the figure 4 presented structural analyze of the 

material FC 40  submitted to deformation at low 

temperatures. After requesting  to the test pieces 

from FC 40 at low temperatures it is observed the 

same ferito-perlitical structure with a large 
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structură  ferito-perlitică, ca şi în cazul 

mediului ambiant, dar cu o eterogenitate 

dimensională mult mai mare. Astfel se pune 

evidenţă şi o cantitate mare de pori. 

Constituenţi structurali îşi pierd aspectul de 

deformare observat în structura probei 

solicitate la temperatura mediului ambiant. 

 

 

dimensional heterogeneity. So, it is also 

accentuated a large amount of freckles. The 

structural constituents loose their aspect of 

deformation observed in the structure of the 

requested test at the environment temperature. 

 

 
Figura 5. Analiza structurală a materialului FC-80 

Figure 5. The structural analyze of the material FC-80 

 

Probele solicitate deformării la 

temperaturi scăzute din materialul cu 0,8 % 

carbon, FC 80, prezintă aceeaşi constituenţi, 

ferită şi perlită, ca şi în cazul solicitării în 

mediul ambiant cu o repartizare neomogenă în 

câmp. Iar granulaţia constituenţilor se 

micşorează şi se pierde aspectul de deformare 

plastică. Structura este mult mai omogenă în 

urma solicitării în mediul criogenic, iar porii 

sunt mai bine conturaţi. 

 

The requested tests at low temperatures from the 

material with 0, 8% carbon, FC 80, presents the 

same constituents, protected and pearled with a 

non-homogenate repartition in the field. The 

constitutuents granulation is getting smaller and 

looses its aspect of practical deformation. The 

structure is much more homogeneousness as a 

result of the request in the cryogenically 

environment, and the freckles are better 

accentuated.  

 

 
Figura 6. Analiza structurală a materialului FC 50U3 

Figure 6. The structural analyze of the material FC 50U3 

 
Probele testate la temperaturi scăzute ce 

conţin în matricea de bază şi cupru prezintă o 

structură omogenă faţă de celelalte probe 

supuse mediului criogenic cât şi faţă de 

The samples tested at low temperatures containing 

cooper in matrix metal  inpresents a 

homogeneousness structure towards other tests 

submitted to the cryogenic environment and also 
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probele supuse solicitării în mediul ambiant. 

Granulaţia constituenţilor este mult mai fină, 

aspectul de deformare este mai puţin 

observabil iar reţeau porilor este mai evidentă. 

 

3. CONCLUZII 

 

Analizele arată o intensificare a punţilor de 

legătură între particulele de material, o 

densificare a oţelui sinterizat în cazul 

solicitărilor la temperatură scăzută, pri urmare 

poate accepta o tensiune de deformare mai 

mare. 

Pentru oţelurile sinterizate ce conţin şi  cupru 

structura e mult mai omogenă, mai rezistentă. 

Ruptura coresponzătoare structurii poroase 

este una ductilă. 

Deformarea  oţelurilor sinterizate este diferită 

de cea a materialelor    compacte deoarece 

plasticitatea nu se bazează  pe legea volumului       

constant. 
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towards the tests submitted to the request in the 

environment. The constituent’s granulation is more 

delicate, the deformation aspect is less favorable 

and the freckles network is more evident. 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Analyzes show that an intensification of the 

material densification in the case of low 

temperatures that leads to an increased resistance in 

the case of mechanic requests, large deformation 

tensions being accepted. 

For the steels sintered containing copper structure 

is more homogeneous and stronger. 

 The corresponding breakage the obtained from 

porosity may be a ductile breakage. 

The deformation of the sintered steels is different 

from the compact materials ones because plasticity 

is not based on the law of constant volume. 
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