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ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKAZANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ
PIÓR RESOROWYCH
CAUSES OF LEAF SPRING’S DAMAGES VERIFIABLE ANALYSIS
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości materiału piór resorowych. Badania miały na celu przeanalizowanie problematyki określania przyczyn uszkodzeń piór. Najczęściej obserwowaną, bezpośrednią, przyczyną przełomu, było występowanie mikropęknięć. Wyniki analizy składu chemicznego, badań makro- i mikroskopowych oraz badań
twardości nie zawsze pozwalają wskazać jednoznaczne przyczyny powstawania mikropęknięć w materiale.
Słowa kluczowe: analiza przełomów, badania materiałowe, badania strukturalne, resory piórowe
Results of chosen proprieties research of material of leaf spring are introduced in this paper. The research was in view
the recognition of determination problems of damages causes. Micro-cracks occurrence was the most often observed,
direct, cause of fractures. Chemical analysis, macro- and microscopic examination and hardness research not always
makes possible to indicate reasons of formation micro-cracks in material.
Keywords: fractures analysis, material research, structural research, leaf springs

1. Wprowadzenie
Resory piórowe, stosowane w zawieszeniach pojazdów samochodowych, należą do części maszyn, od jakości i trwałości których zależy trwałość i właściwości eksploatacyjne całych pojazdów. Zdarza się, że uszkodzenie resoru jest przyczyną czasowego
wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Jednocześnie szacuje się, że trwałość resorów piórowych jest nawet kilkakrotnie mniejsza od przebiegu międzynaprawczego silników pojazdów. Wiele przypadków
uszkodzeń powodują wady materiałowe, choć występują również
przyczyny eksploatacyjne oraz np. zaniedbania serwisowe [1-6].
Przeprowadzono badania, mające na celu określenie możliwości ustalania przyczyn uszkodzeń piór resorowych oraz oznaczenie składu chemicznego materiału, z którego wykonano uszkodzone pióro i jego zgodności z odpowiednimi normami. Obiektem
badań były fragmenty piór resorowych i resorów.
Zakres badań obejmował:
• badania makroskopowe wykonane okiem nieuzbrojonym,

•
•
•
•
•

analizę składu chemicznego przeprowadzoną spektrometrem
rentgenowskim,
badania struktury materiału z wykorzystaniem mikroskopu
optycznego,
określenie głębokości warstwy odwęglonej metodą mikroskopową,
oznaczenie stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi,
pomiary twardości powierzchni piór aparatem Brinella.

2. Badania makroskopowe
W wyniku badań kilkudziesięciu uszkodzonych resorów można stwierdzić, że przełom pióra najczęściej następuje w miejscu
spiętrzenia naprężeń (np. na granicy podparcia kolejnym piórem),
w okolicy jarzma mocującego resor do belki zawieszenia lub mostu napędowego, w pobliżu obejmy ustalającej pióra przed względnym przesuwaniem się (obracaniem wokół śruby centralnej). Uszkodzenia ucha resoru lub części mocującej zdarzają się zwykle
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w przypadkach znacznego przekroczenia wytrzymałości konstrukcji podczas najechania na dużą przeszkodę lub w wyniku wypadku.
Pęknięcie przez otwór centralny najczęściej występuje w przypadku resorów naprawianych i świadczy o użyciu siły o zbyt małej wartości do skręcenia resoru śrubą. W resorach z piórami o stałym przekroju najczęściej uszkodzeniu ulega jedno pióro, choć
niezauważone powoduje osłabienie konstrukcji i w rezultacie pęka
większa liczba piór, zwykle sąsiadujących. W przypadku resorów
z piórami o przekroju zmiennym wg paraboli najczęściej zdarza
się pęknięcie kilku piór jednocześnie (rys 1a).
Przełom piór może mieć charakter doraźny (rys. 1a) lub zmęczeniowy (rys. 1b-1e). Wykonanie badań makroskopowych zwykle jest utrudnione z powodu występowania produktów korozji
(rys. 1a i 1e). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wszystkie pióra ulegają uszkodzeniu jednocześnie, wtedy przełom najczęściej nie jest
skorodowany z powodu konieczności wycofania pojazdu z ruchu.
Podobnie, jeżeli pęknięcie rozwijało się w dłuższym czasie a resor
został wymontowany bezpośrednio po jego uszkodzeniu, występowanie korozji na części powierzchni przełomu może ułatwić precyzyjnie wskazać ognisko (rys. 1c i 1d).
Najczęściej obserwowaną przyczyną przełomu było występowanie mikropęknięć. Widok rozciąganej podczas eksploatacji powierzchni pióra wskazuje prawdopodobną bezpośrednią przyczynę uszkodzenia pióra. Jeżeli na tej powierzchni (szczególnie
w obszarze sąsiadującym z przełomem) widoczne są pęknięcia usytuowane w poprzek pióra (rys. 2), to najprawdopodobniej stanowiły one karby umożliwiające propagację pęknięcia. Nawet
w przypadku braku pęknięć na powierzchni mogą je ujawnić badania mikroskopowe na zgładach wykonanych przez zdjęcie
wierzchniej warstwy materiału pióra w pobliżu przełomu.
Pióro wybrane do dalszych badań charakteryzowało się występowaniem powłoki lakierniczej o zadowalającej jakości i miało zmienny przekrój (zmienną grubość pręta). Na dużej części jego
długości miało prosty kształt (zerowa krzywizna). Pęknięcie nastąpiło w części o mniejszej grubości, charakteryzującej się również większą krzywizną (rys. 3). W okolicy przełomu pióro było
pokryte produktami korozji, co uniemożliwiło dokładne określenie charakteru i odtworzenie propagacji pęknięcia (rys. 1e). Wyciągnięto wniosek, że prawdopodobna przyczyna jego uszkodzenia była związana z jakością materiału lub przebiegiem procesu
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Rys. 1. Przełomy piór resorowych: doraźny a), z widoczną ciemniejszą strefą skorodowaną b) i c), zmęczeniowe ze śladami korozji na przełomie
b)-e)

Rys. 2. Powierzchnia pióra, rozciągana podczas eksploatacji, z produktami korozji. Widoczne miejsca inicjacji pęknięć przebiegające równolegle do przełomu

wytwarzania. Z uskoku na przełomie na rys. 1e) można dodatkowo wnioskować, że warstwa wierzchnia różniła się właściwościami od pozostałej części przełomu (rdzenia).

3. Analiza składu chemicznego
Oznaczony skład chemiczny materiału pióra odpowiada stali
stopowej sprężynowej 50CrV4 wg [DIN 17221-72] lub stali 50HF
wg [PN-74/H-84032] (tabela 1). Stale te, po ulepszaniu cieplnym,
charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi
i największą hartownością spośród stali sprężynowych. Zaleca się
stosować te materiały na silnie obciążone sprężyny, o dużych przekrojach, zwłaszcza podlegające silnym zmiennym i przemiennym
obciążeniom, w tym na najbardziej obciążone pióra resorów pojazdów mechanicznych.

4. Badania mikroskopowe
Na zgładzie nietrawionym z wewnętrznej powierzchni pióra
w pobliżu przełomu, po usunięciu warstwy o grubości około 0,5mm,

Rys. 3. Pióro wybrane do badań

obserwowano mikropęknięcia (stanowiące lokalne karby) przebiegające w poprzek elementu (rys. 4a). Propagacja tych pęknięć, w kierunku prostopadłym do kierunku działania sił obciążających, była
bezpośrednią przyczyną uszkodzenia pióra. Dalsze badania miały
na celu wyjaśnienie genezy powstania tych karbów.
Na zgładzie trawionym odczynnikiem Mi1Fe wg [PN-61/H-04503]
zidentyfikowano strukturę sorbitu z zachowanym układem „iglastym”
(rys. 4c). Taka struktura jest charakterystyczna dla stali po hartowaniu
i odpuszczaniu średnim lub wysokim. Mikrostruktura stali sprężynowej po ulepszaniu cieplnym nie powinna wykazywać układu iglastego. Jest jednak mało prawdopodobne, aby spowodowało to powstawanie mikropęknięć tylko na części powierzchni pióra.
Granice ziaren były widoczne przy powiększeniu około 200x,
a igły martenzytu widoczne przy powiększeniu 100x. Wystąpiła
tu niezgodność z normą [PN-90/S-47250], która wymaga, aby przy
powiększeniu 500x nie były widoczne granice ziaren. Obraz struktury warstwy przypowierzchniowej przedstawiono na rys. 4d.
Głębokość odwęglenia określono na około 0,03mm. Obserwowa-
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Tabela 1. Skład chemiczny pióra użytego do badań i gatunki stali wg norm
pierwiastek
badane pióro
min
50CrV4
max
50HF

Skład chemiczny [% masy]
Si
S
0,24
0,030
0,15

C
0,51
0,47

Mn
0,79
0,70

0,55

1,10

0,40

min

0,46

0,50

0,15

max

0,54

0,80

0,40

P
0,015

Cr
1,00
0,90

0,035

0,035

1,20

0,030

0,030

Ni
0,14

V
0,15
0,10

brak
danych

0,20

0,80
1,10

0,10
0,40

0,20

Tabela 2. Oznaczenie stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi
TŁ
0

KK
1

KP
0

Rodzaj wtrącenia
max(TŁ, KK, KP)
1

a)

b)

c)

d)

TP
1

KN
1

S
1

AT
0

AA
0

Rys. 4. Struktura materiału resoru: a) pęknięcia widoczne na zgładzie nietrawionym, b) wtrącenia niemetaliczne, c) mikrostruktura rdzenia, d) powierzchnia
odwęglona

no wyłącznie strefę przejściową, odwęglenia zupełnego nie stwierdzono. Głębokość odwęglenia była mała i nie powinna mieć znaczącego wpływu na właściwości wytrzymałościowe pióra.
Stopień zanieczyszczenia materiału wtrąceniami niemetalicznymi określono na nietrawionym zgładzie poprzecznym (rys. 4b,
tabela 2). Badany element wykazuje niski stopień zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi. Wtrącenia pasmowe i łańcuszkowe w zasadzie nie występują. Mikropęknięcia widoczne na rys.
4a nie rozprzestrzeniają się między wtrąceniami.

5. Badania twardości piór
Badania twardości piór resorowych zaleca się prowadzić aparatem Brinella. Ma to na celu określenie twardości materiału na
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większej powierzchni. Głębokość penetracji wgłębnika nie stanowi ograniczenia w stosowaniu tej metody do badania twardości
powierzchni piór, ponieważ największa głębokość odcisku nie przekracza 0,3mm (dla kulki o średnicy 10mm). Oznacza to, że najmniejsza grubość próbki, jaką można badać, wynosi około 2,4mm,
czyli jest mniejsza niż grubości piór resorowych aktualnie stosowanych w pojazdach. Jeżeli grubość pióra jest nie mniejsza niż
około 9mm, to, przy zastosowaniu kulki o średnicy 5mm, można
również badać twardość rdzenia na jego przekroju poprzecznym.
Twardość badano aparatem Brinella z zastosowaniem kulki
φ10 i φ5 przy obciążeniach odpowiednio 29,42kN (skala HB10/
3000) i 7355N (skala HB5/750). Średnia twardość mierzona na
powierzchni pióra po usunięciu warstwy odwęglonej miała wartość 414HB10/3000 i 393HB5/750. Średnia twardość mierzona
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na przekroju pióra miała wartość 432HB5/750. Zmierzone wartości zawierają się powyżej średniej w granicach określonych przez
normę [PN-90/S-47250] (363÷460HB). Rozbieżności pomiędzy
przytoczonymi wartościami twardości wskazują na istotne różnice właściwości powierzchni i rdzenia, co wnioskowano już z badań makroskopowych.

6. Wnioski
Najczęściej obserwowaną, bezpośrednią przyczyną przełomów
było występowanie mikropęknięć. Analiza chemiczna i mikroskopowa, występowania zanieczyszczeń w materiale badanego pióra
i wtrąceń niemetalicznych, nie wskazały możliwych powodów powstania mikrokarbów w badanym elemencie. Struktura materiału
wykazuje zbyt duże ziarna (widoczne już przy powiększeniu 200x),
jednak występowanie faz w mikrostrukturze jest prawidłowe, zmierzona twardość jest zgodna z normą, a głębokość odwęglenia (wyłącznie strefa przejściowa) bardzo mała.
Przyczyną powstawania mikropęknięć w okolicach przełomu
mogło być występowanie ognisk korozji, stanowiących mikrokarby. Należy zwrócić uwagę, że badana próbka uległa korozji praktycznie wyłącznie w okolicy przełomu. Może to świadczyć o niedostatecznym zabezpieczeniu powierzchni materiału powłoką
malarską lub szczególnym narażeniu na działanie środowiska korozyjnego tej części elementu. Weryfikację tej tezy można przeprowadzić po analizie konstrukcji zawieszenia pojazdu.
Występowanie pęknięć na rozciąganej podczas eksploatacji
(wewnętrznej) powierzchni pióra może być spowodowane zbyt

małą wartością naprężeń własnych w warstwie wierzchniej materiału. Naprężenia te powstają w wyniku, prowadzonych podczas
procesu technologicznego wytwarzania piór, zabiegów kulowania lub śrutowania. Z badań makroskopowych i pomiarów twardości można wnioskować, że obróbka przez zgniot była prowadzona. Wartość ściskających naprężeń własnych istotnie wpływa
na rozkład naprężeń w warstwie wierzchniej pióra, lecz ich wyznaczenie wymaga dodatkowych badań.
Profil pióra, z częścią prostą w stanie swobodnym, może wskazywać, że zostało ono wcześniej nadmiernie obciążone, przez co
jego krzywizna uległa trwałej zmianie. Za tą tezą przemawia również uszkodzenie powłoki lakierniczej w okolicach przełomu. Silnie skorodowana powierzchnia pióra występuje w miejscu, gdzie
wartość momentu gnącego jest mniejsza, lecz mniejszy jest również przekrój pióra, a wartości odkształceń są znaczne. Należy przeprowadzić modelowe badania sprawdzające tą możliwość, najlepiej uwzględniając dokumentację producenta w zakresie kształtu
i wymiarów elementów oraz konstrukcję uszkodzonego resoru.
Podsumowując: mimo, że konstrukcja resorów piórowych nie
należy do bardzo skomplikowanych, to dysponując wyłącznie
uszkodzonymi piórami nie zawsze można wskazać przyczynę ich
pękania. Wyniki analizy składu chemicznego, badań makro- i mikroskopowych oraz badań twardości nie umożliwiły wykazania
jednoznacznej przyczyny powstawania mikropęknięć w przedstawionym materiale. Trudność ta jest spowodowana tym, że sposób
obciążenia resorów, jako elementów sprężystych zawieszeń pojazdów samochodowych, jest złożony i zależny od wielu czynników.
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