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WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ I CIEPLNEJ 

NA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNO-MECHANICZNE 

STALIWA STOPOWEGO 

 

Praca zawiera ocenę właściwości dynamiczno-mechanicznych grupy staliw stopowych w funkcji czasu i podczas perio-

dycznych zmian obciążenia. 

Badania przeprowadzono na grupie staliw w stanie surowym, po azotowaniu gazowym i po hartowaniu. 

 

1. STAN  ZAGADNIENIA 

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) jest stosowana do 
pomiaru mechanicznych i lepkosprężystych materiałów w funkcji 
temperatury, czasu i częstotliwości podczas periodycznych zmian 
obciążenia, któremu poddawana jest próbka badanego materiału 
[1]. 

DMA jest uniwersalną techniką di badania szerokiej gamy ma-
teriałów – tworzyw konstrukcyjnych takich jak: tworzywa sztuczne, 
kompozyty, ceramika, metale i ich stopy. 

Należy podkreślić, że metoda DMA jest źródłem ilościowych 
i jakościowych informacji dotyczących między innymi takich właści-
wości jak: 

– moduł sprężystości wzdłużnej (moduł Younga), 
– moduł sprężystości poprzecznej (moduł Kirchoffa), 
– odkształcenie plastyczne i relaksacja naprężeń. 
Dane wyjściowe (zwane również danymi pierwotnymi), tzn. 

zmierzona siła i amplituda przemieszczeń (Fa i La) oraz ich przesu-

nięcie fazowe , stosowane są do obliczenia żądanych właściwości 
materiałów: 

1) modułu zespolonego sprężystości (M*), sprężystość 
wzdłużna – moduł Younga E lub sprężystość poprzecznej 
(G*); 

2) moduł zachowawczy (M’) proporcjonalny do energii zgro-
madzonej elastycznie i odwracalnie, 

3) moduł stratności (M”) proporcjonalny do energii prze-
kształconej w ciepło i nieodwracalnie utraconej; 

4) współczynnik stratności (tg ). 
Wartości zdefiniowane powyżej wyznacza się z niżej przed-

stawionych zależności: 
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gdzie iloraz 
Fa

La
 zdefiniowany jest jako twardość S, a g oznacza 

współczynnik geometryczny obliczony na podstawie wymiarów ba-
danej próbki. 
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Wartości Modułów Younga i Kirchoffa są związane współczyn-
nikiem Poissona: 

 2 1E G   (5) 

2. ZREALIZOWANE  BADANIA 

Do badań wytypowano grupę staliw o zróżnicowanej w szero-
kim zakresie zawartości chromu, a skład chemiczny tych staliw 
przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Skład chemiczny staliw użytych do badań 

Lp. 
Zawartość pierwiastka [%] 

C Mn Si Cr Ni Cu Mo V 

1 0,45 0,52 0,28 12,04 0,95 0,42 0,40 0,41 

2 0,50 0,48 0,49 8,10 1,00 0,45 0,52 0,18 

3 0,41 0,46 0,36 9,20 1,10 0,65 0,61 0,22 

4 0,50 0,53 0,54 4,00 0,68 1,22 0,58 0,32 

 
Na rysunku 5 przedstawiono mikrostrukturę badanych próbek 

w stanie surowym, z warstwą azotowaną i po ulepszaniu cieplnym. 
 

Z grupy 4 staliw wykonano próbki o wymiarach 6×8 mm. 
Do badań przyjęto próbki w stanie surowym. Do drugiej grupy 

próbek przyjęto próbki poddane azotowaniu gazowemu w atmo-
sferze amoniaku i zdysocjowanego amoniaku. Grupę próbek po 
azotowaniu poddano hartowaniu i niskiemu odpuszczaniu. 

Azotowanie realizowano w  temperaturze 480 °C przez 12 go-
dzin i 500 °C przez 8 godzin (azotowanie dwustopniowe). 

Hartowanie i odpuszczanie przeprowadzono z temperatury 
930 °C z chłodzeniem w oleju i odpuszczanie w temperaturze 
220 °C w piecu solnym. 

Badania dynamiczno-mechaniczne zrealizowano przy następu-
jących wartościach parametrów: 

– amplituda obciążenia periodycznego – 40 N, 
– częstotliwość – 50 Hz, 
– temperatura – 22,5 °C, 
a do badań wykorzystano urządzenie typu DMA/SOTA861 fir-

my METTLER TOLEDO. 
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Na rysunkach 1 ÷ 4 przedstawiono kształtowanie się wartości modułu zespolonego M* uzyskanego dla wymienionych wyżej parame-
trów w funkcji czasu badania. 

 

 

Rys. 1.  Kształtowanie się modułu zespolonego M* w czasie badania dla próbki nr 1: linia czerwona – próbka surowa,  linia zielona – próbka 
azotowana,  linia niebieska – próbka azotowana i ulepszana cieplnie 

 
 
 
 

 

Rys. 2.  Kształtowanie się modułu zespolonego M* w czasie badania dla próbki nr 2: linia czerwona – próbka surowa,  linia zielona – próbka 
azotowana,  linia niebieska – próbka azotowana i ulepszana cieplnie 
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Rys. 3.  Kształtowanie się modułu zespolonego M* w czasie badania dla próbki nr 3: linia czerwona – próbka surowa,  linia zielona – próbka 
azotowana,  linia niebieska – próbka azotowana i ulepszana cieplnie 

 

 
 

 

Rys. 4.  Kształtowanie się modułu zespolonego M* w czasie badania dla próbki nr 3: linia czerwona – próbka surowa,  linia zielona – próbka 
azotowana,  linia niebieska – próbka azotowana i ulepszana cieplnie 
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WNIOSKI 

Biorąc pod uwagę wyniki badań  przedstawione na rysunkach 
1 ÷ 4 oraz mikrostruktury na rysunku 5, można przyjąć poniższe 
stwierdzenia: 
1. Wpływ na kształtowanie modułu zespolonego, a co za tym idzie 

– sztywności wywiera struktura materiału próbek poddanych 
badaniom. 

2. Najwyższą wartością sztywności dla wszystkich trzech stanów 
struktury surowe, azotowane, azotowane i ulepszone cieplnie) 
charakteryzuje się próbka nr 1. 

3. Najniższą wartością sztywności charakteryzuje się próbka nr 4. 
4. Biorąc pod uwagę skład chemiczny – decydujący wpływ na 

kształtowanie sztywności wywiera zawartość chromu (tab. 1). 
5. Analizując mikrostruktury przedstawione na rysunku 5 znaczący 

wpływ na sztywność wywiera obecność warstwy azotowanej 
(próbka nr 1), szczególnie warstwa azotowana z przeważają-

cym udziałem fazy ’ – Fe4N. 
6. Rozpad warstwy azotowanej podczas ulepszania cieplnego 

oraz gruboziarnista struktura we wszystkich stadiach decydują 
o najniższych wartościach sztywności (próbka nr 4, rys. 4). 
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Rys. 5.  Mikrofotografie próbek staliw poddanych badaniu; pow. 500×, trawiono 3% nitalem 


