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6. CONCLUSIONS

A partir dels resultats de densitat dels compactes s’observa com amb la temperatura de 

consolidació de 300ºC s’obté una millora del percentatge de compacitat de les mostres 

(taula 5.9.).  

Comparant els resultats obtinguts, s’observa que tant els valors de duresa dels 

compactes de 250ºC i 300ºC de temperatura de consolidació, són molts semblants 

(Annex B, 1.1). Cal destacar el fet de que els tractaments tèrmics pels compactes de 

300ºC han augmentat considerablement la duresa respecte els de 250ºC, tot i que 

segueixen la mateixa tendència de disminuir la seva duresa superats els 350ºC.  

Pel que fa a la resistència a la compressió dels compactes, destacar que els compactes 

tractats tèrmicament a 350ºC, 375ºC i 400ºC obtenen major límit elàstic els de 300ºC 

que no pas els de 250ºC, és a dir, un millor resistència a la deformació. En canvi, els de 

250ºC presenten una tensió màxima més elevada i una deformació elàstica lleugerament 

més alta. Concloure que aquest rang de temperatures és el que dóna millor propietats a 

compressió als compactes de totes dues temperatures de compactació. 

Observant les fotografies dels compactes un cop realitzat l’assaig de compressió, permet 

veure clarament que el fet d’augmentar la temperatura de consolidació 50ºC, permet 

mantenir unes propietats semblants a les obtingudes a 250ºC, però millorant 

considerablement la cohesió de les partícules de coure del compacte. 

A l’estudi de la mida de gra, s’extreu que per les temperatures de consolidació (250 i 

300ºC) els grans tenen una grandària molt similar. Pel que fa als tractaments tèrmics de 

350ºC s’observa en tots dos casos un creixement de la mida de gra, i a més de gairebé la 

mateixa mesura. Esmentar que les imatges obtingudes per les provetes de 250ºC han 

estat molt dificultoses degut a la falta de cohesió del sinteritzat, que provoca una ràpida 

degradació de les mostres. 

Per tant, s’extreu que el canvi de temperatura del consolidat sí que millora determinades 

propietats dels sinteritzats, però sense ser gaire significatives, destacant per sobre de 
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totes la cohesió de les partícules i l’augment del límit elàstic en certs tractaments 

tèrmics. 

Per futurs estudis en aquest camp, es podria a més de augmentar la temperatura de 

compactació del material, elevar la pressió de compactació, ja que com s’ha pogut 

comprovar a l’hora de realitzar els compactes de tracció longitudinal, és un factor molt 

important que augmenta amb escreix la cohesió del material, millorant el seu 

percentatge de compactació. 


