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Abstract 
The conducted study clarifies the reasons for preliminary exploitation fracturing of a hydraulic pump shaft made 
from 16CrMnS5 steel using metallographic and fractographic examinations of different parts of the destroyed 
shaft. For the used pattern case hardening and heat treatment are applied. The effective depth of cementation is 0.4 
mm. The process of failure take place on a rough cutted out groove where cracks initiation started especially after 
applied head treatment. Morphologically on the damaged surface can be seen mixed features, crystalline and 
fibrous-scaly portions. Mixed-mode fracture is determinate by two main reasons, chemical and structural 
inhomogeneity of treated material and changing of its tension condition. Fatigue fraction of the shaft has some 
regions whit brittle fracture failure. Having an oxidized surfaces and intercrystalline corrosion in the grain 
boundaries of the shaft are the additional reasons facilitating origin of the cracks and fracture propagation. 
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Експлоатационно уморно разрушаване на вал от хидравлична помпа 
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1. Увод 
 

Повърхностно уякчени стомани се ползват за изработване на детайли, от които се 
изисква повишено съпротивление на износване и достатъчно висока якост на удар. В 
реалните експлоатационни условия натоварването е динамично, а допълнително върху 
част от повърхността на детайла са приложени и сили на триене. При такова натоварване 
свойствата на използваната стомана по цялото сечение на детайла не трябва да бъдат 
еднакви. За да се осигури висока износоустойчивост при усилия на триене, а от там и 
продължителен период на експлоатация, повърхността на детайлите трябва да има 
висока твърдост. Наред с това гъвкавото предаване на динамично или статично 
прилаганите сили е възможно само когато стоманата има висока якост на удар и граница 
на провлачване, т. е. централните зони имат ниска твърдост. При достатъчно висока 
граница на провлачване се редуцира възможността за пластично деформиране и 
получаване на пукнатини в преходната област между твърдата но крехка повърхност и 
еластичната и жилава сърцевина. Към този клас материали спадат стомани 
предназначени за навъглеродяване легирани с допълнително с Cr и Mn, което повишава 
прокаляемостта и механичните показатели на изработваните от тях втулки, валове, зъбни 
колела и др. Допълнителното легиране на тези стомани с олово ги класифицират и в 
принципно ново направление, притежаващо облекчена обработваемост със 
стружкоотнемане на металорежещи машини – автомати със съдържание на Pb до 0.35%. 
Типичен представител на този клас машиностроителени материали е автоматна стомана 
16MnCrS5 предназначена за изработването на големи количества малогабаритни детайли 
на разумна цена. 
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2. Методика на изследването  
 

За провеждане на обследването бяха използвани разрушен при експлоатация и 
неизползван вал от хидравлична помпа за двигатели с вътрешно горене, както е показано 
на фиг. 1. На сегменти 3 и 4 от разрушения вал е подготвен микрошлиф за изследване на 
микроструктурата в двете зони на разрушаване – фиг. 1. 

 

Фигура 1. Проби за анализ на разрушен вал (проби 1, 2, 3, 4) и цял вал проба 5 

Разрушаването на вала е протекло в жлеб разположен след конусната част на 
детайла обозначен със стрелка на фиг. 1 на вал проба 5, които е с размери Ф12 mm и L 
121 mm. 

 
Валът е динамично натоварен детайл от легирана с олово автоматна стомана 

16MnCrS5, чийто химичен състав е показан в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химичен състав на стомана 16MnCrS5 по стандарт. 

Елемент С Si Mn P S Cr Pb 
Масови % 0.14-0.19 <0.4 1.0-1.3 <0.035 0.02-0.04 0.8-1.1 0.15-0.3 

 
Детайлът е повърхностно уякчен на базата на цементация и последваща термична 

обработка. Ефективната дълбочина на навъглеродяване е 0.4 мм. Изработването на вала 
е съгласно следната технологична последователност състояща се в: Химоко-термично 
обработване на заготовката (навъглеродяване) – изработване геометрията на изделието 
на металорежещи машини – закаляване и следващо отвръщане – шлифоване – 
почистване – омасляване. 

За изясняване на причините за преждевременно излизане от строя на вал от 
хидравлична помпа са проведени металографски и фрактогрографски изследвания на 
различни части от разрушения вал [1]. За изследване качеството на материала и 
установяване на причините за излизане от строя на вала са изследвани проби 3 и 4 от 
фиг. 1 по металографска методика [2], а на проба 2, която е едната част на разрушения 
детайл е направен фрактографски анализ [3, 4]. 
 
  

1 2 
3 4 

5 

Място на разрушаване 
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2.1 Експериментални данни и дискусия 
 
2.1.1 Изпитване на твърдост 
 

Определянето на средната твърдостта по Роквел (HRC) на проби 1, 3 и 4 на 
дефектирал вал и проба 5 на здрав вал от фиг. 1 по тяхната повърхност са показани на 
табл. 2. 

Таблица 2. Данни за твърдостта на повърхността на изделиено 

Твърдост HRC 
Проба, No 1 2 4 5 
Счупен вал 57 55 57.5  
Здрав вал    57 

 
Тези данни не могат да дадат конкретна информация за точната повърхностна 

твърдост на изделието поради малката дълбочина на слоя, но на базата на сравнение с 
твърдостта в обема на изделието, която се движи в диапазона 36 – 45 HRC, става ясно, 
че валът е повърхностно уякчен. 
 
2.2 Фрактографски анализ. Оценка на причините и характера на разрушаване. 
 

Макростроежа на лома запазва и отразява характера на действащите напрежения, 
степента на претоварване, разположение и характер на началото (огнище) на 
разрушаването и наличието на дефекти и други белези от протеклите процеси на 
зараждане и развитие на пукнатини в обекта, предизвикващи неговото разрушаване. На 
проба 2 от фиг. 1 е изследвана повърхността на лома и се наблюдава съвпадение на 
огнището на разрушаване и основен концентратор на напрежения, а именно грубо 
изработен канал на повърхността на вала между две шлифовани повърхности – фиг. 2 и 
3. 

  

Фигура 2. Място на лом, 20х Фигура 3. Място на лом, увеличение 40х, 
бразди на грубо изработен канал на 

повърхността на вала, действащ като 
концентратор на напрежения. Стрелката 
показва, пукнатина тръгваща от жлеба на 

повърхността и развиваща се аксиално към 
центъра с наличие на ръжда в нея 
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Допълнително по цялата повърхност на лома се наблюдават множество огнища на 
зараждане на пукнатини в заоблената част на канала. Плоскостта на развитие на 
разрушаването показва, че в детайла са действали тангенциални и нормални (насочени 
по остта на вала) напрежения. Фронтът на развитие на магистралната пукнатина в 
близост до посърхността на образеца е признак за действие предимно на тангенциални 
напрежения (фиг. 3). 

За определяне на вида на лома при силово въздействие на усукване са използвани 
основните класификационни фрактографски признаци: 

 По състояние на повърхността – наличие на конструктивно изработен 
концентратор на напрежение (грубо изработен канал) с допълнително 
въздействие от термичните обработки; 

 По морфология на повърхността – смесени кристалитни и влакнесто-люспести 
участъци. Нееднородността в строежа на лома може да бъде обусловена от две 
основни причини – химична и структурна нееднородност на материала, и 
особеностите на разрушаването, свързани с изменение на напрегнатото 
състояние. Нееднородността на лома е признак за крехко разрушаване; 

 По макрогеометрия – нееднороден макрорелеф, показващ нестабилно 
нарастване на пукнатината; 

 По характер на силовото въздействие – усукване с динамично или уморно 
разрушаване. 

В зоната на огнищата, наред с обичайния уморен релеф, се наблюдават и гладки 
участъци (плата) с разположени върху тях терасовидни стъпала на крехко разрушаване 
със значителни размери и разположени перпендикулярно на фронта на разпространение 
на магистралната пукнатина. При това на разрушената повърхност остават уморни 
бразди, които са основен фрактографски признак за идентифициране на уморно 
разрушаване.  
На фиг. 4 са обозначени отделните зони на лома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Идентифициране на лома по зони в процес на развитие на пукнатините при 
екслоатация, предизвикващи разрушаване 

Зона на ускорено 
развитие на 
пукнатина 

Огнища на 
разрушаван

е 

Зона на ускорено 
разрушаване 

Отпечатъци от 
измерване на 

твърдост 

Стъпала и ръбове 
на развитие на 
пукнатината с 

притрити върхове 

Зона на окончателно 
разрушаване 
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Уморни пукнатини могат да се зародят и на гладка повърхност, но процесът 
значително се облекчава от „надрана” повърхност, каквато е тази на канала – фиг. 5. 

 
а) 

 
б) 

Фигура 5. Място на лом, увеличение 40х а) и 70х б), грубо изработен канал на повърхността на 
вала, действащ като концентратор на напрежения откъдето се зараждат и развиват 

пукнатините 

 
2.3 Микроструктурен анализ 
2.3.1 Микроструктура в непроявено състояние 

 
Микроструктурата в непроявено състояние на дефектиралия вал е показана на фиг. 

6 и 7. наблюдават се оловни и неметални включвания. Стоманата е сравнително „чиста” 
от неметални включвания (бал 1), но се наблюдава определена нееднородност по 
отношение на разпределението на оловото. По периферията то почти отсъства и 
количеството на оловните включвания нараства към центъра на образеца, което е 
определена неравномерност по отношение на оловото. 

 

  

Фигура 6. Неметални включвания в близост до 
повърхността и в централните зони, 

увеличение 110 х непроявен шлиф на проба 4 

Фигура 7. Оловни включвания в централните 
зони, увеличение 300 х непроявен шлиф на 

проба 4 
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2.3.1 Микроструктура в проявено състояние 
 
На фиг. 8 е показана микроструктурата на същия вал проба 4 (шлифованата 

повърхност), като в близост до повърхността се наблюдава мартензит, характерена за 
повишеното съдържание на въглерод и остатъчен аустенит (лява снимка), докато в 
централните зони в микроструктурата се съдържа пакетен мартензит и остатъчен 
аустенит (дясна снимка). 

 

а) 

 

б) 

Фигура 8. Микроструктура в близост до повърхността а) и в централните зони б), 700 х, проявен 
шлиф на проба 4 

 
На фиг. 9 е показана микроструктурата на разрушения вал в мястото на 

разрушаване – проба 3 от фиг. 1. Прави впечатление, че на повърхността на образеца се 
наблюдава оксиден слой, а също така окисляване по границите на зърната от 
повърхността навътре. Това окисление е по повърхността на направения дискутиран вече 
канал между двете шлифовани повърхности на вала, което в съчетание с грубата 
механична обработка е място с голям брой предварително заложени дефекти към които 
се прибавя и нов фактор за пукнатинообразуване – окислена повърхност с навлизане на 
окислителния процес навътре по границата на зърната. 

  

Фигура 9. Микроструктура на повърхността в мястото на счупване. Увеличение 700 х проявен 
шлиф на проба 3. Наличие на оксиден слой по повърхността и границите на зърната 
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Микроструктурата на вала в този участък е показан на фиг. 10 и е аналогичен на 
показаните по горе снимки от образец 4. Мартензит с високо въглеродно съдържание и 
остатъчен аустенит в ляво и пакетен мартензит и остатъчен аустенит в дясно [6]. 
Наблюдават се и оловните включвания, изглеждащи като черни точки в равнината на 
шлифа. 

 
а) 

 
б) 

Фигура 10. Микроструктура на повърхността в мястото на счупване а) и в централните зони б). 
Увеличение 700 х, проявен шлиф на проба 3 

 
2.4 Измерване на микротвърдост 

 
Микротвърдостта беше измерена за да се определи дълбочината на слоя и дали има 

разлика в тази дълбочина за образци 3 и 4. Измерването на микротвърдостта е направено 
на проба 3 и 4, т.е. в мястото на лома и на разстояние 5-6 мм от него, радиално от 
повърхността на образците навътре. Микротвърдостта е определена по метода на 
Hanneman, като резултатите са посочени на графиката на фиг. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 11. Изменение на микротвърдостта на образци 3 и 4 

Разстояние от повърхността, mm 

H
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Ефективна
дълбочина
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Микроструктурата корелира с измерените микротвърдости показани на фиг. 11, 

като лесно може да се определи ефективната дълбочина на навъглеродяване. Това е 
разстоянието от повърхността към центъра на вала където твърдостта става 550HV [5]. 
Ефективната дълбочина на навъглеродяване за проба 3 (място на лом) е 0.39 mm, а тази 
на проба 4 (отдалечена от лома) в шлифован участък на повърхността е 0.35 mm. Тези 
снойности на микротвърдостта и ефективната дълбочина на навъглеродяване, заедно с 
характеристиките на микроструктурата, ни дават основание да предположим с известна 
доза условност, че каналът е изработен преди процеса на навъглеродяване. Окислението 
и обезвъглеродяването на повърхността е доста често срещан дефект при 
навъглеродяване. Шлифоването на останалата повърхност е премахнало този дефект. 
Окисляване може да се получи и при закаляването, но то не би трябвало да е толкова 
съществено. 
 
3. Заключение 
 

В резултат на проведеното обследване могат да се направят следните заключения 
по отношение на факторите довели до разрушаване на детайла: 

 Стоманата, от която е изработен валът не е най-доброто решение за такъв тип 
детайли; 

 Изработването на каналите е грубо и набраздената повърхност от 
металообтаботващия нож е предпоставка за зараждане на пукнатини при 
динамичното натоварване на вала; 

 Наличието на окислена повърхност и интеркристална корозия в дълбочина по 
границата на зърната е допълнителен фактор, улесняващ пукнатино-
образуването. 

 
Литература 
 
1. Kay Geels, Metallographic and Materialographic Specimen Preparation, Light Microscopy, 

Image Analysis and Hardness Testing, U.S.A. ASTM Stock No. MNL46, 2007. 
2. Metallography and Microstructures, ASM Handbook Vol. 09, Ed. G. V. Voort. ASM 

International, 2004. 
3. ASM Handbook Committee, Failure Analysis and Prevention, ASM Handbook, Volume 

11. published in 2002. 
4. Fractography, ASM Handbook, Vol. 12, ASM International, 1987. 
5. БДС 7294-75, Метали, Превеждане на твърдостта на стоманите от една скала в друга. 
6. Рашков Н. Д., Термично обработване на специални стомани и сплави, София, 1993. 
 


