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W artykule zaproponowano nowy wskaźnik jakości mikrostruktury, odpowiedni dla 
metalowych materiałów kompozytowych używanych w elektrycznych zestykach ga-
szących przełączników próżniowych przy wysokich wartościach napięcia (10-36 kV) 
i natężenia prądu (20-100 kA). Na przykładzie niektórych własności fizycznych kom-
pozytu Cr-50Cu i parametrów jego mikrostruktur geometrycznych wykazano silną 
współzależność pomiędzy cechami rozdzielczości fazy wzmocnienia, przewodnic-
twem elektrycznym i charakterystyką mechaniczną uzyskaną podczas testów naprę-
żeniowych. Stwierdzono, że zaproponowany wskaźnik regularności, znormalizowany 
wskaźnik regularności i wymiar podobieństwa są wyraźnie skorelowane z wytrzyma-
łością mechaniczną i przewodnictwem elektrycznym (współczynnik korelacji linio-
wej na poziomie 0,98 – 0,99). 
 
Słowa kluczowe: materiał kompozytowy Cr-Cu, własności fizyczne, mikrostruktura, 
wymiar podobieństwa 

 
 
 
 
1. WSTĘP 

 
 
Materiały do produkcji zestyków opalnych pracu-

jących przy średnim i wysokim napięciu (10 – 36 kV) 
oraz przy wysokich wartościach natężenia prądu  
(20 – 100 kA) muszą spełniać określone warunki w 
zakresie wytrzymałości mechanicznej, przewodnic-
twa elektrycznego, możliwości dyfuzji ciepła, odpor-
ności na łączenie się plamek katodowych oraz nasta-
wienie stacjonarnego łuku elektrycznego podczas 
wyginania się łuku [1]. Istnieje szereg materiałów 
spełniających te warunki, takich jak metalowe mate-
riały kompozytowe z przewodzącą elektryczność 
matrycą miedzianą oraz metale ogniotrwałe, takie jak 
chrom, wolfram i molibden zastosowane, jako kom-
ponenty wzmacniające. Oczywiste jest, że materiały 
te muszą posiadać określony skład i mikrostrukturę, 
które zależą od sposobu ich uzyskiwania. Jednakże 
nie istnieją metody analityczne optymalizacji mikro-
struktury, nie stwierdzono też jej związków z jakąś 
konkretną technologią. Dlatego konieczną mikro-

strukturę można uzyskać na drodze eksperymentów 
poprzez pracochłonne opracowanie i testy środowi-
skowe komór próżniowych. 

Podczas testowania jednego z takich materiałów  
o składzie Cr50% mass-Cu ustalono, że materiał 
uzyskany za pomocą termodruku ma przewagę  
w zakresie własności mechanicznych i elektrycznych 
nad materiałami uzyskanymi na drodze tradycyjnej, 
czyli wstępnego wytłaczania i końcowego spiekania 
w obecności fazy ciekłej [2]. Metalografia ilościowa 
mikrostruktur tych materiałów nie daje ostatecznego 
dowodu na tę przewagę. Mniejszy rozmiar cząsteczek 
w fazie wzmocnienia może powodować większą 
wytrzymałość mechaniczną, ale nie wyjaśnia lepsze-
go przewodnictwa elektrycznego. Co więcej, materia-
ły uzyskane za pomocą termodruku i posiadające 
takie same rozmiary cząsteczek w fazie wzmocnienia 
(13 – 14 mikrometrów) wykazywały znaczące różni-
ce własności fizycznych w zależności of zastosowa-
nych wstępnych metod prasowania. Rozkład rozmia-
rów cząsteczek we wszystkich badanych materiałach 
był bliski logarytmiczno-normalnemu, a rozkład ich 
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form oszacowanych za pomocą czynnika kształtu 
Sałtykowa [3] wykazało dominację cząsteczek wielo-
ściennych i kulistych w mikrostrukturach. 

Tak więc pojawia się kwestia dokładniejszego 
oszacowania jakości mikrostruktur niż to umożliwia-
ne przez metalografię ilościową. 

Można zakładać, że właściwości fizyczne metalo-
wych materiałów kompozytowych zależą nie tylko 
od wzmocnienia rozmieszczenia cząsteczek, lecz 
również od ich zdolności do tworzenia regularnej 
struktury, która zapewnia większą wytrzymałość 
mechaniczną oraz gwarantuje stabilny sposób prze-
pływu prądu elektrycznego przez matrycę przewo-
dzącą, czyli lepsze i stabilniejsze przewodnictwo 
elektryczne. 

 
 

2. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 
 
 
W celu oszacowania stopnia przybliżenia mikro-

struktury rzeczywistej do mikrostruktury regularnej, 
zaproponowano wskaźnik w oparciu o charakterystyki 
geometryczne uzyskane za pomocą metalografii ilo-
ściowej. Do aproksymowania rzeczywistej mikrostruk-
tury używana jest idealna regularna struktura, zawiera-
jąca sferyczne cząstki o średnicy 2r, równej średniej 
średnicy Fereta cząstek wzmacniających oraz o odle-
głości środków równej minimalnej odległości pomię-
dzy cząsteczkami w rzeczywistej strukturze (Rys. 1). 
Obraz mikrostruktury jest pokryty siatką o rozmiarze 
oczek z równym odległości między środkami mikro-
struktury idealnej a. Jeżeli tylko jeden piksel obrazu 
cząsteczki w fazie wzmocnienia znajduje się wewnątrz 
oczka siatki, oczko zostaje zamalowane, w odwrotnym 
przypadku, pozostaje niezamalowane. 

 

а  b  

Rys. 1. Wskaźnik rzeczywistej mikrostruktury (a) zbliżanie się do idealnej regularnej struktury (b) obliczanie 
 

Wartość ilościowa wskaźnika obliczana jest jako 
liczba zamalowanych oczek sieci podzielona przez 
całkowitą liczbę oczek, czyli: 

 
 ( )uppr NNNK += /  (1) 
 
gdzie  
Np – liczba zamalowanych oczek, 
Nu – liczba niezamalowanych oczek. 

 
Ta metoda obliczeń podobna jest do obliczeń za 

pomocą wymiaru pudełkowego [4], lecz nie wykonuje 
się tutaj ani zagęszczenia sieci, ani obliczania wartości 
granicznej współczynnika. Tak więc obliczenie (1) jest 
proste i szybkie. W sensie fizycznym, wskaźnik zbli-
żania się mikrostruktury rzeczywistej do mikrostruktu-
ry regularnej (czyli, w skrócie, wskaźnik regularności) 
to względna częstotliwość (prawdopodobieństwo  

w wartości granicznej), z jaką cząsteczka fazy wzmoc-
nienia uderza w obszar, w którym powinna być 
umieszczona cząsteczka idealnej struktury regularnej 
[5]. Jasne jest, że pokrycie idealnej struktury regular-
nej siecią posiadającą oczka o określonym rozmiarze 
prowadzi do sytuacji, kiedy przynajmniej jedna czą-
steczka uderza w każde oczko, czyli wskaźnik regular-
ności wynosi 1. Im wskaźnik regularności jest bliższy 
wartości 1, tym mikrostruktura jest bliższa mikrostruk-
turze regularnej. Można wziąć pod uwagę inne szablo-
ny struktury regularnej, ale wynik wskaźnika kalkula-
cji będzie bliski lub równy 1. 

Proponowany wskaźnik nie bierze pod uwagę rze-
czywistej struktury rozmiaru cząsteczek, więc należa-
łoby go znormalizować, na przykład w następujący 
sposób: 

 
 ( )rZKK rn 2/=  (2) 
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Znormalizowany wskaźnik powinien być bardziej 
wrażliwy na właściwości fizyczne badanego materia-
łu. Odwrotny współczynnik normalizacji może być 
również zastosowany, lecz okazuje się że tak uzyska-
ny model cechuje się słabszą możliwością stosowa-
nia. Aby zweryfikować stopień współzależności po-
między proponowanymi wskaźnikami, wymiarem 
podobieństwa i własnościami fizycznymi materiału, 
obliczono współczynnik współzależności według 
powszechnie znanej relacji: 

 
 ( ) ( )YxYXCOVR σσ/,=  (3) 
 
gdzie  
X – macierz wartości fizycznych,  
Y – macierz proponowanych wartości wskaźnika. 

 
Tak więc celem niniejszego artykułu jest weryfika-

cja stopnia zbliżenia struktury rzeczywistej do ideal-
nej struktury regularnej pod względem własności 
fizycznych materiałów. 

Rozpatrywano dwie grupy materiałów o składzie 
Cr50% mass-Cu, przy czym jedną z nich otrzymano 
za pomocą tradycyjnego tłoczenia proszków oraz 
spiekania w obecności fazy ciekłej [2], natomiast 
drugą za pomocą termodruku. Próbki materiałów 

otrzymano w następujący sposób: proszek chromu, 
wytworzony przez redukcję, został zmieszany  
z proszkiem miedzi w młynie typu attritor, a potem 
sprasowany pod ciśnieniem 300 – 400 MPa i spie-
czony w temperaturze 1150-1200°С w atmosferze 
wodoru. Następnie druga grupa próbek materiałów 
została dodatkowo sprasowana metodą termodruku w 
temperaturze 850°С, póki próbki nie uzyskały gęsto-
ści 0,97-0,99 w stosunku do gęstości teoretycznej. 
Następnie próbki zostały poddane hartowaniu w tem-
peraturze 650 оС w atmosferze argonu, w celu elimi-
nacji obciążeń mechanicznych. Każda grupa materia-
łów została podzielona na trzy partie: pierwszą zależ-
ną od rozmiaru cząsteczek fazy wzmocnienia oraz 
drugą zależną od porowatości. Próbki z trzeciej partii 
drugiej grupy zostały dodatkowo sprasowane pod 
ciśnieniem 500-700 MPa i w temperaturze pokojo-
wej. Każda partia zawierała 15 próbek. W dalszej 
kolejności cienkie fragmenty na każdej próbce zosta-
ły sfotografowane aparatem cyfrowym, a obrazy 
mikrostruktur przetworzone za pomocą oprogramo-
wania AMIS [6] (patrz Rys. 2) tak, aby uzyskać dane 
metalografii ilościowej i obliczyć zarówno propono-
wane wskaźniki, jak i wymiary podobieństwa dla 
każdej mikrostruktury. 

 
 

   
a b c 
   

   

d e f 
 

Rys. 2. Mikrostruktury materiałów po przetworzeniu przez oprogramowanie AMIS:  
pierwsza grupa, pierwsza partia (a), pierwsza grupa, druga partia (b), pierwsza grupa, trzecia partia (c),  

druga grupa, pierwsza partia (d), druga grupa, druga partia (e), druga grupa, trzecia partia (f).  
Cząsteczki fazy wzmocnienia pomalowane są na czarno 
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Następnie, za pomocą testu mechanicznego, obli-
czono wytrzymałość na rozciąganie, granicę rozcią-
gliwości i wydłużenie względne. Oporność, z kolei, 
zmierzono za pomocą testów elektrycznych. Wymie-
nione własności fizyczne i obliczone wskaźniki mi-
krostruktury umieszczono w tabeli 1. 

Następnie obliczono wskaźniki współzależności 
osobno dla pierwszej i dla drugiej grupy materiałów. 
Wskaźniki te zawiera tabela 2. 

Można zaobserwować, że oba zaproponowane 
wskaźniki oraz wymiar podobieństwa są wyraźnie 

skorelowane z własnościami fizycznymi. Interesujące 
jest, że istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy znorma-
lizowanym wskaźnikiem regularności a granicą roz-
ciągliwości, podczas gdy znana zależność Halla-
Petcha [7-9] opisuje zależność granicy rozciągliwości 
od rozmiaru ziaren materiału. Kwestia, czy propono-
wane wskaźniki jakości mikrostruktury są wystarcza-
jąco niezawodne dla innych klas materiałów jest 
przedmiotem dalszych badań. 

 

 
Tabela 1.  

Właściwości fizyczne i wskaźniki mikrostruktury materiałów 
 

Grupa Partia 

Właściwości materiałów i wskaźniki mikrostruktury 

Gęstość 
względ-

na 

Przewod- 
nictwo 

 (MSm/m) 

Granica 
rozciągli-

wości 
(MPa) 

Punkt 
przerwa-

nia  
(MPa) 

Wydłużenie 
względne 

(%) 

Wskaźnik 
regularności 

Znormalizo-
wany 

wskaźnik 
regularności 

Wskaźnik 
wymiaru 

podo-
bieństwa 

1 

1 0,985 11,11±0,55 186±9 190±10 1,2±0,06 0,960 0,980 1,87 

2 0,982 9,91±0,49 121±6 133±7 0,27±0,01 0,999 0,940 1,89 

3 0,981 9,52±0,48 120±6 130±7 0,2±0,01 0,990 0,847 1,93 

2 

1 0,983 13,89±0,35 305±17 478±23 7±1 0,875 0,911 1,87 

2 0,986 22,22±0,67 346±15 485±24 9,8±1 0,998 0,970 1,95 

3 0,970 12,82±0,38 314±16 448±22 3,2±1 0,88 0,870 1,87 

 
 

Tabela 2.  
Korelacja pomiędzy wskaźnikami geometrycznymi mikrostruktury i własnościami fizycznymi  

 

Grupa Wskaźnik 

Własności fizyczne 

Przewodnictwo 
elektryczne 

Granica  
rozciągliwości 

Punkt  
przerwania 

Wydłużenie 
względne 

1 

Wskaźnik regularności -0,904 -0,975 -0,967 -0,963 
Znormalizowany 
wskaźnik regularności 0,868 0,741 0,761 0,773 

Wymiar podobieństwa -0,885 -0,765 -0,784 -0,795 

2 

Wskaźnik regularności 0,990 0,985 0,618 0,798 
Znormalizowany 
wskaźnik regularności 0,950 0,808 0,901 0,982 

Wskaźnik wymiaru 
podobieństwa 0,999 0,966 0,685 0,848 

 
 
3. PODSUMOWANIE 

 
 
Ustalono, że zaproponowany wskaźnik regularno-

ści, znormalizowany wskaźnik regularności i wymiar 
podobieństwa są wyraźnie skorelowane z wytrzyma-
łością mechaniczną i przewodnictwem elektrycznym, 

przynajmniej dla dwóch grup materiałów o składzie 
Cr50% mass-Cu i mogą być użyte, jako ilościowy 
wskaźnik jakości mikrostruktury, podczas gdy pro-
ponowane wskaźniki można obliczyć łatwiej i szyb-
ciej. Użycie obu proponowanych wskaźników oraz 
wymiaru podobieństwa dla innych klas materiałów 
wymaga dalszych badań. 
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