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Przedmiotem analizy są elementy sprzęgające automatycznej skrzyni

biegów, które uległy przyspieszonemu zużyciu. Pomimo że

automatyczna skrzynia biegów w swojej konstrukcji nie jest złożona z

klasycznego sprzęgła łączącego wał sprzęgłowy i wał korbowy, to jej

układ składa się z podzespołów sprzęgających i elementów

konwertora momentu obrotowego. Kiedy przekładnia zaczyna się

„ślizgać”, prawdopodobnie jest to spowodowane zużyciem sprzęgła,

czy nieszczelnością w układzie hydraulicznym. Powyższe elementy,

pracując w warunkach zużycia tribologicznego, powinny

charakteryzować się wysoką twardością warstwy wierzchniej, w

związku z czym ich własności mechaniczne są podwyższane przez

hartowanie powierzchniowe, nawęglanie lub azotowanie.

Przekładnie automatyczne przekraczają znacznie koszty zakupu

ręcznych skrzyni biegów i powinny być projektowane z wieloletnią

gwarancją (5 lat). Jednakże, pomimo deklarowanej żywotności,

analizowane elementy skrzyni biegów uległy przyspieszonemu

zużyciu. Na rys. 1. widoczny jest makroskopowy sprzęgieł.

Charakterystyczne są wykruszenia, zaokrąglenia krawędzi i rysy.

Po wytrawieniu odczynnikiem Mi1Fe stwierdzono

występowanie struktury typowej dla przedmiotów

nawęglonych, obrobionych cieplnie - rys. 4. Grubość strefy

nawęglonej wynosi około 0,8 mm. W strefie

przypowierzchniowej występuje strefa utlenienia

wewnętrznego o strukturze trostytu hartowania i znacznie

mniejszej twardości, a przede wszystkim wytrzymałości na

zmęczenie. Poniżej tej strefy stwierdzono niskoodpuszczony

martenzyt drobnoiglasty o stopniowo malejącej zawartości

węgla. Obecności austenitu szczątkowego nie stwierdzono.

W rdzeniu próbki stwierdzono strukturę martenzytu

niskowęglowego, typową dla stali do nawęglania po obróbce

cieplnej – rys. 5.

Rys. 5. Sprzęgło nr 1 (a) i 2 (b). Struktura martenzytu niskowęglowego w rdzeniu próbki.

Mikroskopia świetna. Trawiono Mi1Fe.

Rys. 4. Sprzęgło nr 1 (a) i 2 (b). Warstwa nawęglona na przekroju poprzecznym próbki. 

Mikroskopia świetna. Trawiono Mi1Fe.

W wyniku przeprowadzonej analizy chemicznej metodą

grawimetryczną stwierdzono, że pod względem składu chemicznego

materiał sprzęgła nr 1 i 2 odpowiada stali gatunku 20MnCr5 wg

normy PN/H EN 10084. Analizowaną stal należy sklasyfikować jako

konstrukcyjną stal przeznaczoną do hartowania powierzchniowego i

nawęglania.

C Mn Si P S Cr

1 0,19 1,15 0,23 0,028 0,25 1,07

2 0,20 1,20 0,18 0,020 0,03 1,15

20MnCr5 0,17-0,22 Max 0.40 1,10-1,40 Max 0,035 Max 0,035 1,00-1,30

Tab. 1. Skład chemiczny analizowanych sprzęgieł.

Wprowadzenie

Wyniki

Rys. 5. Sprzęgło nr 1 i 2. Rozkład twardości wzdłuż dwóch linii oznaczonych AB i CD.

Wnioski

Badania przeprowadzono w celu określenia rodzaju materiałów stosowanych na

elementy sprzęgające skrzyni biegów, które uległy przyspieszonemu zużyciu. Ocenie

poddano sposób obróbki cieplno-chemicznej, grubość warstw utwardzonych

powierzchniowo oraz ilość austenitu szczątkowego. Zakres prac obejmował analizę

składu chemicznego, pomiary twardości, a także badania makro- i mikroskopowe

przekrojów poprzecznych i podłużnych. W toku przeprowadzonych prac wykazano, że

materiał wykorzystany na układ sprzęgający odpowiada stali gatunku 20MnCr5, szeroko

stosowanej na elementy przeznaczone do nawęglania. Jako bezpośrednią przyczynę

przedwczesnego zużycia należy wskazać nieprawidłową technologię obróbki cieplno-

chemicznej, podczas której powstała strefa utlenienia wewnętrznego powodująca

inicjację kruchych pęknięć, gwałtowny spadek wytrzymałości na zmęczenie i wzrost

kruchości, a w szczególności powstawanie pęknięć w czasie eksploatacji.

W stanie nietrawionym stwierdzono występowanie niewielkiej ilości

wtrąceń niemetalicznych głównie w postaci tlenków rozmieszczonych

punktowo. W warstwie przypowierzchniowej stwierdzono strefę

utlenienia wewnętrznego wzdłuż granic ziaren oraz liczne pęknięcia w

miejscach oznaczonych literami A i B pokazanymi na rys. 1-2.

Rys. 3. Sprzęgło nr 1 (a) i 2 (b). Pęknięcia pod powierzchnią od strony A pokazanej na rys. 1-2.

Na podstawie badań rozkładu twardości stwierdzono, że średnia

grubość warstwy utwardzonej po nawęglaniu do twardości 550 HV1

wynosi ok 0,8 mm dla dwóch analizowanych układów sprzęgających.


