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Wstęp
Badanie udarności jest nieskomplikowanym 

sposobem oceny właściwości materiału, kluczo-
wych zarówno ze względów technologicznych [7] 
jak i eksploatacyjnych [1]. Wykonuje się je w wa-
runkach normalnych, w celu klasyfi kacji materiału 
jako plastyczny bądź kruchy, oraz w środowisku 
regulowanym – co pozwala na ocenę wpływu pa-
rametrów tego środowiska na wyniki testu typu 
„impact”. Dla elementów eksploatowanych przy 
obniżonej temperaturze celem badania udarności 
może być określenie niebezpieczeństwa przecho-
dzenia materiału w stan kruchy w warunkach jego 
użytkowania. [1, 3]

Przełom próbki po teście udarności również 
można wykorzystać do oceny właściwości mate-
riału i to niezależnie od wiedzy dotyczącej wartości 
zmierzonych podczas tego testu. Jest to możliwe, 
ponieważ na przełomie widoczne są dwie strefy 
różniące się nieco strukturą. Strefa nieodkształ-
cona o charakterze przełomu kruchego usytuowa-
na jest w środkowej części przełomu. Pozostała 
część ulega odkształceniu w czasie testu przez 
co sam przełom zmienia swoje wymiary. Z powo-
du tych zmian zastosowanie tradycyjnych, analo-
gowych sposobów badania przełomów bywa kło-
potliwe. [4, 6]

Badanie struktury przełomów można przepro-
wadzić używając komputerowego oprogramowa-
nia do analizy obrazów. Oprogramowanie takie 
jest zwykle dodatkowym wyposażeniem stacji 
roboczych umożliwiających akwizycję i obróbkę 
cyfrowych obrazów pozyskiwanych z mikrosko-
pów optycznych [9]. W celu scharakteryzowania 
przełomów próbek wyznacza się proporcję udzia-
łu strefy przełomu kruchego do całej powierzchni 

przełomu. W przypadku przechodzenia materiału 
w stan kruchy, kiedy wartość granicy plastyczno-
ści materiału osiąga wartość wytrzymałości na 
rozciąganie, na przełomach nie występuje strefa 
materiału odkształconego plastycznie. W takim 
przypadku udział strefy przełomu kruchego wyno-
si 100%. [3,8]

Stal 50Cr3, której użyto do wykonania próbek 
do badań, jest popularną stalą wykorzystywaną 
do wytwarzania sprężyn, w tym elementów sprę-
żystych zawieszeń pojazdów. Badania przepro-
wadzono dla próbek materiału po zastosowaniu 
różnych modyfi kacji procesu technologicznego 
możliwych do wykorzystania w warunkach pro-
dukcyjnych. Celem tych badań była weryfi kacja 
odporności materiału próbek na pękanie przy ob-
ciążeniach dynamicznych na podstawie analizy 
struktury przełomów uzyskanych w regulowanych 
warunkach, porównywalnych do warunków eks-
ploatacji zawieszeń pojazdów samochodowych.

1. Materiał i metody
1.1. Materiał do badań

Materiałem wyjściowych do przygotowania pró-
bek była stal sprężynowa 50Cr3 w postaci płasko-
wników walcowanych na gorąco, w stanie zmięk-
czonym (po wyżarzaniu sferoidyzującym). Skład 
chemiczny materiału przedstawiono w tab. 1. 
Z materiału tego wykonano standardowe próbki 
o przekroju 10x10 mm z karbem typu Messnager 
o głębokości 2 mm do badań udarności zgodnie 
z zapisami w odpowiednich normach.

Dla kilku grup próbek, przed rozpoczęciem obróbki 
cieplnej, zastosowano zabezpieczenie powierzchni 
przed wpływem środowiska pieca hartowniczego.
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Tab. 1. Skład chemiczny materiału, z którego wyko-
nano próbki

Symbol pierwiastka Zawartość w stopie [% masy]
C 0,51

Mn 0,42
Si 0,80
Cr 0,94
Ni 0,08
S 0,03
P 0,03
Fe reszta

Zabieg ten zrealizowano przy użyciu prepara-
tu Durferrit, który znajduje zastosowanie rów-
nież do zabezpieczania niektórych powierzchni 
stali przed nawęglaniem [5]. Powłokę ochronną 
o grubości od 0,2 do 0,3 mm uzyskano metodą 
zanurzania próbek w preparacie. Zabieg ten miał 
na celu sprawdzenie skuteczności metody ogra-
niczania dekohezji warstwy wierzchniej podczas 
samej obróbki cieplnej. 

Obróbkę cieplną próbek prowadzono w piecu 
elektrycznym mufl owym typu LM312.11. Po au-
stenityzowaniu w temperaturze 1130 K, próbki 
chłodzono w oleju w sposób ciągły, co odpowiada 
hartowaniu na wskroś w zwykły sposób, z zamie-
rzeniem otrzymania struktury martenzytycznej. 
Jedną serię próbek austenityzowano do harto-
wania w atmosferze zawierającej ditlenek węgla, 
który doprowadzano do komory pieca. Twardość 
próbek przygotowanych do badań, po hartowaniu 
i odpuszczaniu (w temperaturze regulowanej w 
zakresie od 790 do 820 K), zawierała się w grani-
cach od 400 do 420 HB5/750.

Po obróbce cieplnej, dla niektórych grup pró-
bek, w komorze środowiskowej przeprowadzono 
symulację środowiska oddziałującego na warstwę 
wierzchnią elementów. Jako czynnika korozyjne-
go użyto wodnego roztworu chlorku sodu o pro-
porcji 20:1±200:1 i odczynie pH z zakresu od 6,5 
do 7,5. Czas ekspozycji symulowanego środowi-
ska korozyjnego na próbki do badań wytrzymało-
ści dynamicznej wynosił 48 lub 96 godzin, a tem-
peraturę w komorze środowiskowej regulowano w 
zakresie 300±5 K. Wyniki badań tak przygotowa-
nych próbek porównywano z wynikami dla próbek 
nie eksponowanych w środowisku korozyjnym.

1.2. Badania struktury przełomów
Próbki uzyskane w wyniku badań udarności 

użyto następnie do analizy struktury przełomów. 
W tym celu wykonano makroskopowe zdjęcia 
przełomów przy użyciu mikroskopu Nikon SMZ 
1500. Badania udziału poszczególnych stref na 
obrazach uzyskanych przełomów prowadzono z 
wykorzystaniem oprogramowania ImagePro Plus. 
Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów 
zależności procentowego udziału strefy przełomu 

kruchego od temperatury próbek podczas wyko-
nywania testu Charpy. Temperaturę próbek regu-
lowano w zakresie od 233 do 313 K z krokiem 
10 K. Badania przeprowadzono dla grup próbek 
liczących po 27 sztuk. Każda z tych grup posłuży-
ła do analizy wpływu jednej z badanych cech na 
strukturę uzyskanych przełomów.

1.3. Opracowanie statystyczne wyników 
badań

Wyniki analizy obrazów przełomów poddano 
opracowaniu statystycznemu. Opracowanie to 
miało na celu weryfi kację hipotez o braku różnic 
pomiędzy wpływem badanych cech. Weryfi ka-
cję wykonano według nieparametrycznego testu 
zgodności. Zastosowanie tego testu było możli-
we, ponieważ badane cechy spełniają wymogi do-
tyczące ciągłości dystrybuanty a także liczności 
prób większej od 6.
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gdzie:
Dnm – wartość statystyki dla dwóch prób o liczności   
n i m;
Fn, Fm, – wartości dystrybuanty dla prób o liczności 
m i n;
x – obejmuje wszystkie wartości zaobserwowane 
w obydwu porównywanych próbach.

Dla celów analizy statystycznej sformułowano 
hipotezę zerową H0: Fn = Fm o braku istotnych 
różnic pomiędzy dystrybuantami uzyskanymi 
dla porównywanych cech, wobec hipotezy alter-
natywnej H1: Fn ≠ Fm. Wartość statystyki wyzna-
czano z zależności (1). Wartość ta ma rozkład 
asymptotyczny równy rozkładowi Kołmogorowa. 
Wartości parametru  , obliczone dla tego rozkładu 
odpowiednio z zależności (2) i (3), stanowią grani-
ce przedziału ufności dla statystyki obliczonej ze 
wzoru (1).
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gdzie:
Z(R) – zmienna losowa wyznaczona z zależności (2);

960,1975,01 2
==− λλ α  – kwantyl rozkładu normalnego;

α = 0,05 – poziom istotności
n = 27 – liczność próby.
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2. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki analizy udziału strefy przełomu kruche-

go na przełomach próbek ze stali 50Cr3 przed-
stawiono na rys. 1 – 4. Na fot. 1 przedstawiono 
obrazy przełomów uzyskanych przy różnej tempe-
raturze próbek podczas badania. Przełomy wyko-
nane przy temperaturze próbek równej 243K (fot. 
1a) charakteryzują się mniejszym udziałem strefy 
odkształconej (większą kruchością) niż te wyko-
nane przy temperaturze wyższej (fot. 1b). Wiąże 
się z tym odpowiednio większa część materiału, 
która uległa uszkodzeniu bez odkształcenia pla-
stycznego. Podczas badania udarności w tem-
peraturze 313K (fot. 1b) próbki uległy znacznym 
odkształceniom (zmianie przekroju) w obszarze 
przełomu spowodowanym przez plastyczne od-
kształcenie materiału podczas testu udarności.

Zależności udziału strefy przełomu kruchego, 
dla próbek zabezpieczonych przed wpływem at-
mosfery pieca hartowniczego i próbek obrabia-
nych bez takiego zabezpieczenia, przedstawiono 
na rys. 1. Przełomy próbek przygotowanych wg 
pierwszego z tych sposobów, następnie ulepsza-
nych cieplnie, charakteryzowały się większym 
udziałem strefy przełomu kruchego, średnio do 
8% w temperaturze badania o wartości większej 
niż normalna. W najniższej temperaturze badania 
wartości udziału strefy przełomu kruchego były 

porównywalne. Ze statystycznego punktu widze-
nia, porównując statystyki dla dystrybuanty war-
tości przedstawionych na rys. 1 można mówić 
o istotnej różnicy (poziom istotności 0,05) wynika-
jącej z faktu obróbki cieplnej próbek po zabezpie-
czeniu ich powierzchni.

Wysunięto wniosek, że zabezpieczenie przed 
odwęgleniem na czas ulepszania cieplnego spo-
wodowało, w warstwie wierzchniej, zwiększenie 
wartości stosunku granicy plastyczności. Ogól-
nie, z punktu widzenia wytrzymałości materiału, 
powinna to być zmiana korzystna, jednak w ba-
danych warunkach spowodowała ona zmniejsze-
nie strefy przełomu, która uległa odkształceniu 
plastycznemu. To z kolei bezpośrednio wpłynęło 
na zwiększenie udziału strefy przełomu kruchego 
w temperaturze badania porównywalnej do śred-
niej i wyższej temperatury eksploatacji pojazdów.

Dla próbek wygrzewanych do hartowania w at-
mosferze zawierającej CO2, po odpuszczaniu i ba-
daniu udarności, wystąpiło zwiększenie udziału 
strefy przełomu kruchego w porównaniu ze strefą 
obserwowaną dla próbek wygrzewanych w piecu 
bez regulacji atmosfery (rys. 2). Różnica wartości 
udziału była niemal stała w całym przedziale tem-
peratury badania i wynosiła średnio 5%. Zależ-
ność tą można wytłumaczyć większą plastyczno-
ścią warstwy wierzchniej materiału w przypadku 
obróbki w powietrzu niż w atmosferze zawierają-
cej ditlenek węgla, w której nie nastąpiło utlenia-
nie a odwęglenie zostało ograniczone.

Zmniejszenie temperatury jest aktualnie suge-
rowanym sposobem zwiększania wytrzymało-
ści zmęczeniowej elementów ze stali sprężyno-
wych [2]. Z tego powodu przeprowadzono badanie 
w temperaturze odpuszczania obniżonej z 823 K 
do 790 K. Zmiana ta wpłynęła na zwiększenie 
udziału strefy przełomu kruchego w największej 
temperaturze badania (rys. 3, fot. 1a i 1b). Maksy-
malna różnica udziału strefy przełomu kruchego, 

Fot. 1. Porównanie struktury przełomów, uzyskanych 
w skrajnej temperaturze próbek podczas badania 
udarności: a) 243 K; b) 313 K. Próbki po hartowaniu 
zwykłym i odpuszczaniu w temperaturze 820 K

b) 

a) 

Rys. 1. Średni udział strefy przełomu kruchego dla 
próbek po zabezpieczeniu powierzchni oraz bez sto-
sowania takiego zabiegu
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w porównaniu z wartościami dla próbek odpusz-
czanych w  temperaturze 820K, osiągnęła 10%. 
Dla próbek badanych w najmniejszej temperatu-
rze odsetek udziału strefy przełomu kruchego był 
taki sam w obydwu porównywanych przypadkach. 
Zgodnie z danymi literaturowymi [2], modyfi kacja 
(obniżenie) temperatury odpuszczania materiału 
na sprężyny pozwala osiągnąć korzyści pod wzglę-
dem trwałości zmęczeniowej, jednak odporność 
na pękanie kruche może się zmniejszyć, szcze-
gólnie w największej temperaturze eksploatacji.

Wartości udziału strefy przełomu kruchego na 
próbkach po badaniu wytrzymałości dynamicznej 
były porównywalne (77-80%) w najmniejszej tem-
peraturze podczas testu i niezależnie od czasu 
oddziaływania środowiska solnego na powierzch-
nię próbek (rys. 4). W większej temperaturze 
podczas badania zmniejszeniu ulegała wielkość 
strefy przełomu kruchego. Im dłużej próbki eks-
ponowano w symulowanym środowisku solnym 
tym mniejsze były różnice w strukturze uzyska-
nych przełomów. Udział strefy przełomu kruchego 
o najmniejszej wartości uzyskano dla próbek nie 
poddawanych oddziaływaniu środowiska solnego. 

Należy stwierdzić, że dekohezja warstw wierzch-
nich, spowodowana oddziaływaniem środowiska 
solnego, wiązała się ze zmniejszeniem wielkości 
strefy odkształconej na uzyskanych przełomach.

Podsumowanie
Przełomy uzyskane w wyniku badań udarno-

ści cechują się różną strukturą, a w szczególno-
ści różną wartością udziału poszczególnych stref 
w strukturze przełomów, zależną głównie od tem-
peratury próbek podczas badania. Możliwe jest 
stosowanie metod analizy obrazu przełomów, 
uzyskanych w wyniku testu Charpy, do określenia 
właściwości materiału.

Udział strefy przełomu kruchego zmieniał się 
w granicach 59-84%. Niezależnie od rodzaju ba-
danych cech, zwracają uwagę odwrotne zależ-
ności funkcyjne pomiędzy temperaturą podczas 
badania a udziałem strefy przełomu kruchego. 
Analiza statystyczna rozkładów dystrybuanty, 
we wszystkich badanych przypadkach, wyka-
zała różnice wystarczające, aby przy poziomie 
zgodności 0,05 odrzucić hipotezy o braku różnic 
pomiędzy temperaturą badania a udziałem strefy 
przełomu kruchego ze względu na wszystkie po-
równywane cechy.

Oceniając udział części kruchej na przełomach 
próbek wykonanych ze stali 50Cr3 należy zauwa-
żyć dużą plastyczność materiału. Podczas badań 
przy obciążeniach dynamicznych w temperaturze 
wyższej od 270K próbki te ulegały znacznym od-
kształceniom w obszarze przełomu. Dla przeło-
mów tych stwierdzono najmniejszy udział strefy 
przełomu kruchego obejmujący mniej niż 85%. 
Charakterystyczne jest również, że w większości 
badanych przypadków wartość średniego udziału 
strefy przełomu kruchego w temperaturze 333 K 
wynosiła 77-80%.
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Rys. 3. Wpływ temperatury odpuszczania na struk-
turę przełomu przy obciążeniu dynamicznym. Próbki 
hartowano, odpuszczano, eksponowano w komorze 
środowiskowej przez czas 48h i badano
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Rys. 2. Wpływ atmosfery pieca hartowniczego na 
strukturę przełomu próbek po badaniu udarności
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Rys. 4. Wpływ czasu oddziaływania środowiska ko-
rozyjnego na strukturę przełomu uzyskanego przy 
obciążeniach dynamicznych, dla próbek ekspono-
wanych w komorze środowiskowej przez różny czas
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W badanym zakresie temperatury występowa-
ło zmniejszanie wartości udziału strefy przełomu 
kruchego przy obniżaniu temperatury badania, 
jednak nie zaobserwowano przechodzenia mate-
riału w stan kruchy, rozumianego jako gwałtowne 
zwiększenie udziału strefy przełomu kruchego w 
obniżonej temperaturze próbek podczas badania. 
Stal 50Cr3 należy ocenić jako odporną na prze-
chodzenie w stan kruchy w badanych warunkach. 
Jest to stan korzystny, zważywszy na typowe 
przeznaczenie tego materiału na sprężyny zawie-
szeń pojazdów.

Zastosowanie oddziaływania symulowanego 
środowiska powodowało zwiększenie udziału 
strefy przełomu kruchego w badanych próbkach. 
Badania wykazały występowanie statystycznie 
istotnych różnic pomiędzy wartościami udziału 
strefy przełomu kruchego ze względu na wszyst-
kie zastosowane technologie przygotowania ma-
teriału do badań.

Korzystne właściwości elementów sprężystych 
można uzyskać stosując proponowane dwa zmo-
dyfi kowane sposoby obróbki materiału. Zabezpie-
czenie powierzchni materiału przed wpływem at-
mosfery pieca hartowniczego oraz zmniejszenie 
temperatury odpuszczania, które mogą powodo-
wać zwiększenie trwałości zmęczeniowej elemen-
tów sprężystych wykonanych ze stali 50Cr3, nie 
wpływają na zwiększenie udziału nieodkształco-
nej strefy przełomu kruchego w warunkach symu-
lowanych dla najmniejszej temperatury eksplo-
atacji elementów sprężystych pojazdów.
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Usage of image analysis to characterization 
of fractures after impact tests

The paper consists the results of fracture analysis which were obtained during impact Charpy test for 
standard Messnagers’ specimens with notch. The preparation of the samples were conducted with va-
riable parameters of heat treatment and some groups of samples were exposed in salt sprey chamber. 
The studies consisted in determination of relative part of unstrained surface of fractures. The value of 
this contribution allows to deduce the fragility of material in impact test conditions. The studies were 
conducted using computer applications for image analysis. There were observed signifi cant correla-
tions between structure of the fractures and all parameters of material and samples treatment. 

Key words: image analysis, fracture of samples, Charpy test.
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